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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK  

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  
 

 

A 2019. év a Katona József Könyvtár életében - az előző évben megalapozott fejlesztéseknek 
köszönhetően - jelentős szolgáltatásbővítéssel járt, ami meg is hozta gyümölcsét.  

Sikerült alapvető célkitűzésünknek megfelelően nemcsak virtuális, hanem személyes 
látogatottságát is tovább növelni könyvtárunknak, így több mint 1,1 millióan vették igénybe 
szolgáltatásainkat. 2%-kal nőtt a személyes (408.911) és 18%-kal a virtuális (691.642) 
látogatások száma.  

Erősödött az egyéni és kiscsoportos tanulás iránti igény, aminek rendszerességét és forrásait 
az európai uniós pályázataink biztosítják.  

Közösségi programjaink a baba korosztálytól a tiniken át, az időskorúakig 3.701 alkalommal 
kínáltak olvasásra, ismeretszerzésre, játékra, rekreációra lehetőséget, amivel 91.808 résztvevő 
élt is. (8%-os növekedés)  

Nagyon jelentős, összességében közel 1.1 millió volt a dokumentumhasználat 
könyvtárunkban ebben az évben, ami 3,5%-os növekedést mutat, viszont miközben évek óta 
emelkedik a helybenhasználat, kis mértékben csökken a kölcsönzött dokumentumok száma.  
Ennek egyik magyarázata alapvetően a könyv, hangzó és vizuális anyagokra épülő rendszeres 
csoportfoglalkozások, valamint a kulturált környezetben való olvasási lehetőség 
igénybevétele.   
 
Gyűjteményünk erősségét, szolgáltatókészségünket mutatja, hogy 2019-ben is kiemelkedő 
volt az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben szerepünk.  10.634 dokumentumot 
adtunk kölcsön más könyvtáraknak, míg saját olvasóinknak mindössze 213-at kértünk más 
gyűjteményekből.  
 

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk nemcsak a digitális kultúra megismertetésére, hanem 
magunk is hozzájárulunk digitalizálási tevékenységünkkel a kínálat bővítéséhez. Jó alapot 
szolgáltat ehhez az EMMI Közgyűjtemények Digitalizálási Stratégia című eredményes 
pályázatunk, amely nem csak jelentős digitalizálási eszközbeszerzésre, hanem 
szolgáltatásfejlesztésre is módot ad 26.800 ezer Ft értékben.  

Stratégiánkban alapvetően a helyi identitást erősítő dokumentumok digitalizálása kap 
prioritást, kiemelve abból is városunk két szülöttének - Katona József és Kodály Zoltán - 
munkásságának minél teljesebb feldolgozását, a nyilvános hozzáférés biztosítását.  
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A Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerünk kiépítése, 
korszerűsítése az utolsó szakaszába érkezett, mivel a lehetséges 5500 fő alatti 101 
településből 90 csatlakozott már.  Ez a jogszabályváltozás, amely megemelte a lakosságszám 
felső határát Mélykútnak kedvezett, így több éves várakozás után be tudott kerülni a 
rendszerbe.  
 
Kiemelkedő eredmény, hogy a csatlakozó települések 96 %-át sikerült teljeskörűen 
megújítani, illetve Felsőlajos könyvtára folyamatban van, így csak 4 település számára 
keressük a korszerűsítés lehetőségét.   

Megyénkben ebben az évben megújult Tass, Bácsbokod és Kunfehértó könyvtára, illetve 
Érsekcsanád esetében zöldmezős területbővítés is történt, ami nagyon fontos előrelépés 
ezeknél a könyvtáraknál.  

Tovább fejlesztettük az eszközbeszerzéseket, így több mint 600, településenként átlagosan 6,6 
számítógép áll a használók, könyvtárosok rendelkezésére. A Digitális Jólét Program keretében 
is sor került eszközfejlesztésre több mint 30 szolgáltató helyünkön, bár az internet ehhez 
kapcsolódó fejlesztése sajnos még mindig nem történt meg mindenütt. 
 
Az évtizede tartó folyamatos fejlesztés, komplex szolgáltatás nyújtása egyre inkább meghozza 
az emberek kedvét a könyvtárlátogatásra, így ebben az évben már közelítette a látogatások 
száma a félmilliót ezeken a kistelepüléseken.  

Intézményünk biztonságos működését, sokszínű szolgáltatását többféle forrás biztosította 
ebben az évben is. Növekedett ezúttal a központi költségvetési támogatásunk nemcsak 
feladatfinanszírozásunk előző évi csökkentésének 87 %-os visszaállításával, hanem az évek 
óta nagyon alacsonyan finanszírozott ODR és Érdekeltségnövelő támogatás érdemi 
emelkedésével is.   

Öt nyertes európai uniós pályázatunk megvalósítása ütemterv szerint halad, de mellette több 
hazai pályázati forrással is sikerült bővíteni lehetőségeinket, teljesítettük saját bevételi 
tervünket is.    

   
Ebben az évben is folyamatosan dolgoztunk könyvtár szakmai szervezetekben - Informatikai 
és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok Egyesülete -, illetve számos civil szervezet 
munkáját segítettük.  
 
 
Összességében újra eredményes évet zártunk 2019-ben is, amiben meghatározó szerepe volt 
az intézményünkben folyamatosan jelen lévő minőségirányítási szemléletnek és gyakorlatnak. 
Ennek visszaigazolása könyvtárhasználóink, partnereink kitartó elégedettsége.  
 
Nagy öröm számunkra, hogy sikeres önértékeléssel újabb öt évre megszereztük a Minősített 
Könyvtár címet  
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 
 

2018-ban történt tér átalakítások kapcsán 2019-ben kisebb szervezeti átalakítás történt 
intézményünkben. Két részlegünk került átszervezésre: Gyermekvilágból Gyermek- és 
Tinivilág lett. Az Infotéka összevonásra került a szakirodalommal, így Infotéka, 
Szakirodalom elnevezést kapott. Kötészeti szolgáltatásunk eddig a Műszak szakmai 
irányítása alá tartozott, 2019-től a Tájékoztatáshoz. 
A Margaréta Otthonban lévő kölcsönzőhelyünk letéti állományát az intézet kérésére 
felszámoltuk, alapdokumentumainkban (Alapító okirat és SZMSZ) is átvezetésre került. 
Az alapdokumentumok közül 2019. július 1-ei hatállyal változás történt az intézmény 
Alapító okiratában. 2019. szeptember 1-től él új Szervezeti és Működési Szabályzatunk. 
Az SZMSZ-hez kapcsolódó szabályzatokat az adott terület felelősei ellenőrizték, 
aktualizálták. Módosultak az alábbi dokumentumok: Könyvtárhasználati szabályzat; 
Irattári szabályzat; Kötészeti szabályzat; Gyűjtőköri szabályzat; Számlarend és 
számlatükör; Cafetéria szabályzat; Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi 
ellenjegyzés és érvényesítés rendjének szabályzata; Kreatív stúdió helyben használata; 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár tudáshasznosulási rendjének bemutatása; 
Bács-kiskun Megyei Katona József Könyvtár. Adatgyűjtési Szabályzata. 

 
  

  

2018. tény 2019. terv 2019. évi tény 
Összlétszám (fő, töredék is lehet) 
összlétszám (fő) 

103 103 103 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 10 10 10 

Könyvtári szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 59 59 54 
átszámítva teljes 
munkaidőre 56,25 56,25 53,5 

Középfokú 
szakirányú 
végzettséggel 
 
 

összesen 21 21 24 
átszámítva teljes 
munkaidőre 

 

21 21 22,75 

Egyéb felsőfokú 
összesen  2 2 3 
átszámítva teljes 
munkaidőre  1,75 1,75 2,75 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

összesen 82 82 81 
átszámítva teljes 
munkaidőre  79 79 79 

Egyéb alkalmazott 

Egyéb 
alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  8 8 6 
átszámítva teljes 
munkaidőre  8 8 6 

Egyéb 
alkalmazott 
középfokú 
 

összesen  16 16 18 
átszámítva teljes 
munkaidőre 16 16 18 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 24 24 24 

átszámítva teljes 
munkaidőre  24 24 24 

Összes létszám:  103 103 103 
Önkéntesek száma  0 0 0 
Közfoglalkoztatottak száma    0 0 0 
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III.  SZAKMAI MŰKÖDÉS 
 
1. Nyitvatartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások) 

 
A központi könyvtár 2019-ben változatlanul, heti 5 napon át, napi 9 órában heti 45 órás 
nyitvatartással 253 napon át várta személyes látogatóit. Az előző évekhez hasonlóan, egész 
évben nyári és téli zárvatartás nélkül, folyamatosan működött a központi könyvtár. 

Nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújtottunk a lakosságnak és az iskolának az alábbi 
fiókkönyvtárainkban a megjelölt nyitvatartásokkal: 
Hetényegyházi Fiókkönyvtár  5 nap heti 36 óra 
Hunyadivárosi Fiókkönyvtár  5 nap heti 36 óra 
Petőfivárosi Fiókkönyvtár  5 nap heti 30 óra 
Katonatelepi Fiókkönyvtár 5 nap heti 36 óra  
Kadafalvi Fiókkönyvtár 2 nap heti 16 óra, minden második héten 3 nap 24 óra 
Ménteleki Fiókkönyvtár  2 nap heti 16 óra, minden második héten 3 nap 24 óra 
Műkertvárosi Fiókkönyvtár 5 nap heti 25 óra 
Széchenyivárosi Fiókkönyvtár  5 nap heti 30 óra 

Mindösszesen a fiókhálózat heti nyitvatartási óraszáma 233 óra, szombatokon összesen 20 
órát tartanak nyitva.  
A központi könyvtár szombati 9 órás nyitvatartásával, összesen hétvégén 29 órában várjuk 
könyvtári szolgáltatással látogatóinkat a városban. 

2019-ben a fenti nyitvatartáson túl rendkívüli nyitvatartással és könyvtári szolgáltatással 
álltunk a lakosság szolgálatára 2019. június 22-én, szombaton Múzeumok Éjszakáján és 
2019. október 06-án, Könyves Vasárnap, Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat 
keretében, amikor 12 órát tartottunk nyitva. 2019. május 26-án, vasárnap az európai 
parlamenti választás és 2019. október 13-án, vasárnap a helyi önkormányzati választások 
egyik helyszíne volt könyvtárunk. 

*Margaréta Otthon lakóinak 2019. évtől az Otthon Könyvtár keretében biztosítunk szolgáltatást. 

 
Mutatók 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. 

évi tény 
változás %-

ban előző 
évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár 
székhelyén) (óra)  45 45 45 0 

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  237,5 237,5 233* -1,8 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)  9 9 9 0 
16 óra utáni nyitva tartás (óra) 3 3 3 0 
Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  2 0 0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 2 0 0 0 
Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  0 0 0 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 0 0 0 0 
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

Beszerzési források (ezer Ft) 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

Változás 
2018-2019 

(%) 
Költségvetés 
 

30.468 29.860 29.885 -2  

Érdekeltségnövelő támogatás  1.490 
nem 

tervezhető 
4.115 176  

ODR támogatás dokumentumok 
beszerzésére  

1.362 1.400 938 -31*  

Források összesen 33.320 31.260 34.938 4  

Ajándék, kötelespéldány értéke 11.540 12.000 9.894 -14  

 Összesen 44.860 43.260 44.832 0 

 
*A támogatás 2019.november 14-én érkezett meg, így felhasználása többségében a következő évben 
realizálódik a dokumentumbeszerzés terén.  

 
Dokumentumbeszerzési forrásaink alapját a központi költségvetési támogatás 10%-a 
jelenti, amely 2019-ben 23 millió 600 ezer Ft volt. A fenntartó további 4 millió 522 ezer Ft-
ot biztosított erre a célra, ezen felül 1 millió 763 ezer Ft-tal támogatta a Europe Direct 
Európai Információs Központ tevékenységéhez kapcsolódó dokumentumok, 
információforrások vásárlását, így költségvetésünkből összesen 29.885 e Ft-ot fordítottunk 
dokumentumok beszerzésére.  
 
A 2019 évi ODR támogatásból dokumentumokra fordítható összegből 938 ezer Ft-ot tudtunk 
felhasználni. 
 Az érdekeltségnövelő támogatás 70%-át, 4 millió 115 ezer Ft-ot fordítottuk 
gyűjteményfejlesztésre. A teljes beszerzés értéke így 34 millió 938 ezer (bruttó 37 millió 114 
ezer) Ft. 
Az ajándékként nyilvántartásba vett dokumentumok értékének (8 millió 685 ezer Ft) 
jelentős részét, mintegy 2 millió 815 ezer Ft-ot a Nemzeti Kulturális Alap 
könyvtámogatási programja keretében a kiadók által beszolgáltatott művek adják. A szintén 
az NKA által biztosított forrásból működő Márai-program keretében 1 millió 100 ezer Ft 
értékű dokumentum érkezett könyvtárunkba.  
 
Térítésmentes beszerzésként vettük állományba az Országos Idegennyelvű Könyvtártól 
központi támogatás terhére igényelt 250 ezer Ft értékű nemzetiségi dokumentumot. A 
magánszemélyektől, szervezetektől, kiadóktól kapott egyedi vagy kisebb volumenű ajándékok 
mellett kiemelendő a Goethe Intézet által adományozott mintegy 500 ezer Ft értékű 
dokumentum. 

118 darab dokumentummal, közel 500 000,- Ft értékben gyarapodott a Goethe 
Intézettől kapott német állomány. Az intézet 4 folyóiratot is előfizet olvasóink számára. 
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A budapesti Goethe Intézet dokumentum ajándéka 2019-ben 
Dokumentumtípus Cím Db Ft 

Könyv 93 93 416 888 
CD 9 9 21 211 
Hangoskönyv 1 1 5 670 
DVD-ROM 1 1 2 000 
DVD (video) 14 14 54 000 
Összesen 118 118 499 769 

 
 
Kötelespéldányokból 1 millió 209 ezer Ft értékben gyarapodott állományunk.  
 
Az ajándékok és kötelespéldányok összes értéke így 9 millió 894 ezer Ft. 
Az egyedileg nyilvántartásba vett dokumentumok 82%-át, 13.341 db-ot vásároltuk, 117 db-
ot (0,7%) kötelespéldányként kaptunk. Ajándékként leltároztunk 2.707 db-ot (17%). Az 
ajándékok csaknem fele, 1.254 db származik az NKA programjaiból.  
 
 

Gyarapodás 
dokumentumtípusonként (db) 2015 2016 2017 2018 2019 

Könyv 13.687 16.002 15.553 14.974 14.766 
Kötött időszaki kiadvány 201 321 288 206 111 
Hangzó dokumentum 627 744 650 578 696 
Video 385 360 357 368 309 
Elektronikus dokumentum 61 85 69 47 43 
Kurrens időszaki kiadvány 955 901 934 848 837 
Egyéb dokumentumok  2.852 2.382 2.279 2.206 2.404 

 
 
565 féle időszaki kiadvány 837 példányát szolgáltattuk olvasóinknak, ebből 350 címet 
fizettünk elő 467 példányban. 77 cím 172 példányban kötelespéldányként került a 
gyűjteménybe. Ajándékba, illetve ingyenes terjesztéssel 138 cím 198 példányát kaptuk. A 
kiadványféleségek 90%-a, 505 cím nyomtatott, 60 féle 10% elektronikus (e-mail vagy online) 
formában jelent meg.  
A nyomtatott lapok piacán továbbra is gyakoriak a változások. A megszűnő kiadványok 
helyett törekszünk hasonló profilú új címek felkutatására és beszerzésére. Ennek érdekében 
folyamatosan figyeljük a kínálatot, az MNB Új Periodikumok szolgáltatásának segítségével, 
illetve minden elérhető információforrás (kiadói ajánlatok, weboldalak, bolti kínálat, stb.) 
felhasználásával. Az új kiadványokból mutatványszámokat vásárolunk, ennek alapján történik 
döntés a megrendelésről. 
355 db CD-vel, 158 db hangoskönyvvel, 266 db DVD-vel és  14 kottával gyarapodott a Zenei 
szolgáltatás gyűjteménye.  
Tovább csökkent a fizikai hordozón megjelent elektronikus dokumentumok szerepe a 
gyűjteményben. Főleg a könyvek, folyóiratok mellékletei, illetve egyes frissülő (régebben 
cserelapos) kiadványok érkeznek ebben a formátumban. A kurrens információkat (jogi, 
céginformációk, egyéb adatbázisok) ebben az évben is online szolgáltatások előfizetésével 
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biztosítottuk. Az EBSCO E-Book adatbázist, az EISZ adatbázisokat és az Arcanum Digitális 
Tudománytár adatbázisát regisztrált olvasóink használhatták.  
Folytattuk az idegen nyelvű gyűjtemény fejlesztését a régi állomány fizikai és tartalmi 
szempontok alapján történő selejtezésével, kurrens és klasszikus, elsősorban angol és francia 
nyelvű irodalom beszerzésével. A nyelvtanulók számára bővítettük a könnyített olvasmányok 
kínálatát.  
Szintén jelentős frissítést végeztünk a kartográfiai dokumentumok állományában.  
 
A Helyismereti Gyűjtemény terében levő állomány folyamatos gyarapodása miatt szükségessé 
vált a gyűjtemény terében új polcok elhelyezése, valamint az állomány átrendezése. Két 
katalógusszekrény helyére két új polcot helyeztünk el, melyeken a folyóiratok kaptak helyet. 
Az eddigi folyóiratpolcokra a könyvállomány egy része került. 
 
Kivonás az állományból 
 
A központi könyvtár, a fiókkönyvtárak és egyéb letéti helyek állományából összesen 20.777 
db dokumentumot töröltünk. A törölt dokumentumok mintegy háromnegyed része sérült, 
elhasznált állapota miatt került kivonásra. 5% a behajthatatlan vagy megtérített tartozások 
aránya, 12% elavult. Fölöspéldányként 1444 dokumentumot töröltünk, amelyeket felkínáltunk 
– az érvényben lévő jogszabálynak megfelelően – más könyvtáraknak. Ezek közül 142 db 
könyvre érkezett igény.  
A Széchenyivárosi Fiókkönyvtár állományában történt nagyobb leválogatás mellett meg kell 
említeni a nemesnádudvari német nemzetiségi állományban elvégzett selejtezést, amelynek 
során 600 dokumentumot vontunk ki a gyűjteményből. 
A Margaréta Otthonban működő kölcsönzőhelyünk letéti állományát 2019-ben az intézmény 
kérésére megszüntettük, a dokumentumok nagy részét kivontuk az állományból. 
 
 
A beszerzett művek iránti érdeklődés 
 
2020. január végéig a 2019. év első felében a központi könyvtár kölcsönözhető 
állományrészeibe vásárolt dokumentumok 88%-át kölcsönözték ki, átlagosan 4 alkalommal. 
Az összes vásárolt dokumentum kölcsönzésének átlaga 3,7. Hosszabb időtartamot vizsgálva, a 
2017. második és 2018. első félévében beszerzett dokumentumok 89%-a fordult meg a 
kölcsönzésben legalább egyszer, átlagosan 4,9 alkalommal, a teljes beszerzés kölcsönzési 
átlaga 4,4. Ezek a mutatók szinte teljesen megegyeznek az előző év adataival. A 
fiókkönyvtárak esetében a nem kölcsönzött dokumentumok aránya átlagosan 17,4%. 
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Mutatók 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  35.316.739 33.448.000 37.114.000 5  
- ebből folyóirat (br. Ft) 7.269.524 7.300.000 6.896.000 -5  
- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 1.968.394 1.980.000 1.851.000 -6  

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba 
vett dokumentumok száma (db) 2.205 2.200 2.269 3 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 2.945 3.000 2.921 -1  

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 2.389 2.400 2.454 3  

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 213 250 236 11  

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 799 800 828 4  

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
összesen 18.379 19.510 18.329 -0,3  

könyv 14.974 16.000 14.766 -1  
kötött folyóirat* 206 210 111 -46  
hangzó (CD, hangoskönyv) 578 580 696 20  
video (DVD) 368 370 309 -16  
elektronikus (CD-ROM, DVD-ROM) 47 50 43 -9  
egyéb (aprónyomtatvány, térkép, kotta)** 2.206 2.300 2.404 9  
A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma  35.419 30.000 20.777 -41  

 
*A köttetésre kerülő folyóiratok száma csökken, részben gazdaságossági megfontolásokból. A tartósan 
megőrzésre szánt időszaki kiadványok nagy részénél nincs akkora használat, ami veszélyeztetné a tékázott 
füzetek állapotát, így nem indokolt a viszonylag drága köttetés. A helyismereti folyóiratok esetében célunk, hogy 
hosszabb távon bekötve archiváljuk őket, ezt megelőzően azonban tervezzük a digitalizálásukat, amihez 
célszerűbb a füzeteket megőrizni.  
**Az egyéb dokumentumok 95%-át a főleg kötelespéldányként kapott aprónyomtatványok teszik ki, ezek 
gyarapodása a beérkezés függvénye. 
 
 

2.2 Gyűjteményfeltárás  
 
A könyvtár valamennyi egyedi nyilvántartású dokumentuma feltárásra került az OLIB 
integrált rendszerben, és a kurrens gyarapodás nyilvántartásba vétele és bibliográfiai feltárása, 
az időszaki kiadványok nyilvántartása, a füzetek érkeztetése is itt történik. 
Az adatbázisban folyamatosan rögzítjük a köttetésre kerülő folyóiratok adatait, aktualizáljuk 
az állományadat mező tartalmát. A kurrens időszaki kiadványok jegyzékeit a szolgáltatás 
részére folyamatosan aktualizáljuk.  
Mélykút a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer újabb szolgáltató helye, állományának 
jelentős része is honosításra került 2019-ben 13.000 kötettel.  
 



10 
 

Az adatbázisba kerülő példányadatokat rendszeresen feltöltjük a MOKKA-ODR 
adatbázisba, amely 2019. december 31-én mintegy 723 ezer példányadatot tartalmazott a 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár és a szolgáltató helyek állományából. 
 
 A helyismereti sajtófigyelés során az időszaki kiadványok kurrens analitikus feltárását 
elvégeztük, az adatok rögzítése az OLIB rendszerben és azok ellenőrzése naprakész 
állapotban van. Az év folyamán 6924 db cikk került be az adatbázisba. Megrendelésre 
térítéses szolgáltatást is előállítottunk ebből a forrásból, a Katona József Színház részére 
 
A sajtócikkek retrospektív feltárása során 1210 tétel került rögzítésre a Petőfi népe és a 
Kecskeméti Lapok című periodikákból.  
 
Az OLIB adatbázisban gyarapítottuk a helyismereti adatok (személyek, testületek, 
objektumok) számát, 2019-ben 298 db új adatot rögzítettünk. A korábbi években rögzített 
adatok kivonatainak módosítását és kiegészítését folyamatosan végeztük, biztosítva ezzel a 
helyismereti adattár információinak frissítését és pontosítását.    
 
A helyismereti gyűjteményben további 290 db könyv és egyéb dokumentum analitikus 
feltárását végeztük el.  
 
A Zenei gyűjteményben 2019-ben létrehozott analitikus rekordok száma: kotta 7563, CD 
3641, könyv 291, folyóirat 84, összesen 11.579 rekord.  
 

 
Mutatók 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

 
változás %-

ban előző 
évhez képest 

Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített 
rekordok száma 

43.335 44.000 44.016 1,5 

Magyarországi Közös Katalógusba 
(MOKKA) betöltött tételek száma 702.210 710.000 723.323 3 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 
betöltött rekordok száma 0 0 0 0 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve)  

0,4 / 0,25 0,4 / 0,25 0,4 / 0,25 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 

6 6 6 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 
(az elektronikus katalógusban feltárt 
dokumentumok száma a gyűjtemény 
egészének %-ában) 

100 100 100 0 
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2.3 Állományvédelem 
 
 

Állományellenőrzés 
 
Állományvédelmi okból a könyvtáros személyének változása miatt rendkívüli 

állományellenőrzést végeztünk 17 alkalommal: Akasztó, Bácsbokod, Bátmonostor, Drágszél, 
Érsekcsanád, Fajsz, Fülöpháza, Gara, Géderlak, Harkakötöny, Imrehegy (2 alkalommal), 
Kunadacs, Nyárlőrinc, Tataháza (2 alkalommal), Újsolt településeken. Időszaki 
állományellenőrzés volt két nemzetiségi letéti állománynál: Bácsbokodon és Garán, illetve a 
Hunyadivárosi Fiókkönyvtárban. A Széchenyivárosi Fiókkönyvtárban az állományt 
átvizsgáltuk, és 5000 db-ot leválogattunk.   

 
* A központi könyvtár állományának szabadpolcon elhelyezett dokumentumait látjuk el biztonsági jellel 
(mágneses szalag). Az állomány nem keresett, elavult és elhasználódott dokumentumainak szigorú leválogatása 
miatt a selejtezett dokumentumok száma meghaladja a gyarapodásét, így a biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma csökkent. 
 
 
Dokumentumok kötése, restaurálása 
 
2019-ben külső megrendelők számára 327 db kötést és 1 dokumentumrestaurálást végeztünk. 
A könyvtár szolgáltatási egységeinek számára 1690 dokumentum kötése mellett 1331 könyv 
javítása és 112 dokumentum konzerválása történt meg. 
 
 

2.4 Tudományos kutatás 
 
Dolgozók képzése  
 
Az 1997. évi CXL. törvény VI. rész 94.§ (5a) bekezdésében előírt szakmai képzésnek 
megfelelően 2 fő továbbképzését biztosítottuk: Csapó Noémi és Zobokiné Szabó Anetta 
Minőségirányítás a könyvtárban tanfolyam 1-2. modulját végezeték el 2019-ben. 

Mutatók 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

3002  3050 3133 4 

Muzeális dokumentumok száma 1.495 1.495 1.495 0 
Restaurált muzeális dokumentumok száma 6

4 
6
6 

6
4 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma 18.731 19.000 18.932 1 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 
száma* 299.000  295.000 295.000 -1 

A könyvtári dokumentumok állagának 
védelmét szolgáló gépek száma 

5
  5 5 0 
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Az én könyvtáram projekt keretében akkreditált képzéseken (Projektkommunikáció, 
eredménykommunikáció – 2 fő; Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben – 2 fő) 
vettek rész kollégáink. 

A Könyvtári Intézet szervezésében A zeneirodalom csúcspontjai könyvtáros szemmel 
képzésen egy zenei könyvtáros kolléga vett részt. 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft szervezésében 30 
órás Fogyatékos személyek a közművelődés, a múzeumok, a könyvtárak világában 
képzésben két kollégánk részesült. 

A Gazdasági osztályon dolgozó kollégák helyi és országos továbbképzése folyamatos. 2019-
ben 7 képzésen vettek részt. 

A dolgozók továbbképzését szolgálta több országos szakmai program:  
 
Az MKE 51. Vándorgyűlése – Székesfehérváron zajlott 2019. július 3-6 között. A 
„Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek” témában megszervezett szakmai konferencián 7 
fő vett részt. Az intézmény a távollét engedélyezésével és a részvételi díj vállalásával évek óta 
támogatja a jelentkező kollégákat.  
 
2019. április 26-án 10 fő vett részt a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. 
Könyvtárunk tájékoztató és gyűjteményszervező munkatársai tájékozódtak a megjelenő 
újdonságokról, illetve szakmai előadásokba kapcsolódtak be. 
 
2019. október 14-én Tatabányán megrendezett XIX. Országos ODR Konferencián – 
Fókuszban az ODR szakkönyvtárai 1 fő képviselte intézményünket. 
 
Részt vettünk a Digitális Jólét Koordinációs Központ és a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség által, a DJP-tanácsadók számára szervezett megyei és országos 
szakmai konferencián. A tapasztaltakat, illetve a megszerzett új ismereteket beépítettük 
szolgáltató munkánkba. Tanácsadói munkánk felmerülő problémáinkat továbbítottuk a 
Központ illetékes munkatársai felé. Szükség esetén konzultációs segítséget nyújtottunk a 
térségi szolgáltató helyeinken működő DJP Pontok számára. 
 
Részt vettünk az Európai Unió intézményei által szervezett szakmai találkozókon, 
továbbképzéseken. 2019. februárjában és novemberében az Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete által, a Europe Direct irodák számára szervezett szakmai 
találkozón Budapesten, októberben az Európai Bizottság által szintén a Europe Direct irodák 
számára szervezett, nemzetközi  szakmai továbbképzésen  Prágában, valamint az Európa  
Nap alkalmából az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája  által szervezett 
fogadáson Budapesten.  A megszerzett új ismereteket folyamatosan beépítjük a Europe 
Direct irodánk munkájába. 
 

2019. március 28-án a 20 éves Internet Fiesta országos záró eseményére Budapesten a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban került sor. A szakmai előadásokon az elmúlt 20 év 
tapasztalatairól valamint a jövő kihívásairól is hallhattak a résztvevők. A Katona József 
Könyvtár és öt kollégánk vehetett át emléklapot az elmúlt 20 év kiemelkedő munkájáért. 
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Könyvtárunk adott otthont 2019. június 20-án a KönyvtárMozi szakmai napnak. Koleszár 
Márta kolléganőnk bemutatta a Cigánymesék újabb füzetét. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében és Nógrád megyében dolgozó kollégák osztották meg tapasztalataikat, ötleteiket a 
résztvevőkkel. 

Ismét Csongrád adott otthont a Kárpát-medencei könyvtárosok és szakmai szervezetek 
konferenciájának, 2019. június 2-3 között. A változatos témákban tartott előadások révén a 
résztvevők betekintést nyerhettek a határokon túl működő magyar könyvtárak munkájába. 
Intézményünket Ramháb Mária igazgatónő képviselte, aki az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnökeként mondott nyitóbeszédet. 

 
Megyei és helyi továbbképzések 

 
A 1997. évi CXL. törvény 66. §-ának megfelelően 2019-ben is két szakmai napot 

szerveztünk a megye nyilvános települési könyvtárai számára, november 25-én a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezetével, december 18-án az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség Bács-Kiskun Megyei Tagozatával együttműködésben. 
Mindkét alkalommal az aktuális feladatok mellett újabb szakmai ismeretek megszerzésére is 
lehetőség nyílt.  

A jogszabályban előírt alkalmakon felül 2019. szeptember 16-17-én „Pozitív 
kommunikáció, csapatszellem, hatékonyabb munka” címmel tartottunk NKA által támogatott 
továbbképzést a megye könyvtárosainak. Kétnapos képzésünkön az előzetesen felmért 
igényeknek megfelelően a munkatársi együttműködést, az egyéni és csoportérdekek 
összehangolását gyakoroltuk változatos tréningfeladatok során.  

A KSZR könyvtáraink számára további szakmai napokat tartottunk. Június 5-én többek 
között a BOOKR Kids adatbázis használatáról, Az én könyvtáram programról és a helyi 
kutatások forrásairól beszéltünk könyvtárosainknak. Novemberben 3 helyszínen, 
Bácsbokodon, Csólyospáloson és könyvtárunkban tartottunk képzést. A tematika mindhárom 
helyszínen megegyezett, de a kisebb csoportok miatt közvetlenebb beszélgetésre, 
tapasztalatcserére kerülhetett sor. A fő témánk ekkor a felnőtt lakosság minél hatékonyabb 
megszólítása volt. 

 
Az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete 2019-ben 5 szakmai továbbképzési napot 
szervezett. A megyei hatókörű, nyilvános szakmai továbbképzésein az intézmény szakmai 
alkalmazottaiból átlagosan 20 fő volt jelen. 
 
A városban működő helyi közintézményekkel rendszeresen együttműködünk. A Katona 
József Múzeum és a Bács-Kiskun Megyei Levéltár munkatársainak kutatásait folyamatosan 
segítjük, konferenciáik programjában is tevékenyen részt veszünk.  A könyvtár a helytörténeti 
kutatás egyik bázisa, ezért folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a Bács-Kiskun Megyei 
Honismereti Egyesület tagságával, az egyesület fórumain  a helytörténeti kutatást és 
tájékoztatást végző könyvtárosok aktív tevékenységet folytatnak.   
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Szakmai előadások, szakértői munka 
 
Ramháb Mária 2019-ben is jelentős számú felkérésnek tett eleget.  Különböző országos 
szakmai konferenciákon, képzéseken könyvtárigazgatóként, az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség elnökeként, valamint több országos szakmai munkacsoport tagjaként előadásokat, 
képzéseket tartott. Minőségbiztosítási képzések, szakmai továbbképzések mellett egyéb 
kulturális szakterületekről, vidékfejlesztéstől is érkeztek felkérések számára. Az előadások 
száma elérte a harmincat.  
Az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának megbízásából ebben az évben is vezette a 
KSZR munkacsoportot, így koordinálta azt a szakértői vizsgálatot, amely első ütemben 10 
megyére terjedt ki. Személyesen Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye 5-5 településén 
végzett vizsgálatot.   
 
Koleszár Márta Cegléden a Városi könyvtárak szakmai napján, valamint Solton 
megrendezett EFOP továbbképzésen könyvtárunk családoknak nyújtott szolgáltatásait 
ismertette. A KönyvtárMozi szakmai napokon a Cigánymesék újabb füzetét mutatta be. 
Pélmonostoron Mesél a könyvtáram – Nemzetközi szakmai találkozón meseországi játékokról 
tartott előadást. 
   
Könyvtárunk szakterületi felelősei, az adott terület szakértői (BKSZ, Infotéka, Tájékoztatás 
munkatársai és a vezető) szintén hozzájárultak előadásukkal egy-egy szakmai műhelynap, 
továbbképzés sikeres megvalósításához. 
 
Könyvtáros hallgatók képzése 
 
2019-ben könyvtári gyakorlatra 6 fő jelentkezett. Összesen 228 órában, 29 munkanapon 
foglalkoztunk a hallgatókkal.  
2019-ben 3 fő felsőoktatási intézményből a Szegedi Tudományegyetemről, 2 fő a szegedi 
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár segédkönyvtáros képzéséről érkezett. 1 fő bajai 
diák a pályaválasztáshoz választotta könyvtári gyakorlat helyszínéül könyvtárunkat.  
 
Mindenképpen érzékelhető, hogy jelentősen csökkent a felsőoktatásban a könyvtárszak iránti 
érdeklődés, ami az utánpótlás szakemberellátottságát nagy mértékben veszélyezteti. Ezt már 
az elmúlt években tapasztaltuk.   
 
Fontos lépés volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karával, a 
Könyvtér-és Információtudományi Intézettel kötött megállapodásunk 2018-ban, mivel így 
még tudatosabban próbálunk figyelni arra, hogy a fiatalok vagy a gyakorló könyvtárosok 
szerezzék meg lehetőleg mester szinten a szakmai ismereteket.  
 
Biztos, hogy ha nem történik rövidesen előrelépés az életpálya modell elfogadásában, a bérek 
érdemi rendezésében, folyamatosan romlani fog az utánpótlás helyzete.    
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1  A csak a tényszámoknál kell MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatokat megadni. 2019-re az 
MTMT alapú adatszolgáltatás ajánlott, 2020-tól kötelező. 
2  Nagyobb intézményeknél kérjük az intézmény MTMT azonosítóját megadni. Amennyiben az 
intézményben csak néhány kutató közöl tudományos publikációkat, az intézményi azonosító hiányában az ő 
azonosítóik is megadhatóak. 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi 
terv 

2019
. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Kutatómunka éves időalapja 
(munkaóra/év)   n.r. n.r. n.r. 0 

Tudományos kutatások száma n.r. n.r. n.r. 0 

A könyvtár összes tudományos 
publikációinak száma és ebből a 
könyvtár szakemberei által készített, 
nyomatott vagy elektronikus formában 
megjelent publikációk száma az 
MTMT alapján1 

9 15 - 0 

Az intézmény MTMT azonosítója 
vagy a tudományos kutatók MTMT 
azonosítói2 

- 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0 0 0 

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 
publikációk száma 0 0 1 100 

A könyvtár által kiadott kiadványok 
száma 18 20 30 67 

A könyvtár szakemberei által tartott 
előadások száma 60 62 64 6,4 

A könyvtár szakemberei által 
elvégzett szakértői tevékenységek 
száma 

4 nem mi 
tervezhetjük 11 175 

A könyvtár által szervezett 
konferenciák száma  7 8 8 14 

A könyvtár által szervezett 
konferenciákon 
résztvevők száma 

794 800 816 2,8 

A könyvtár szakembereinek 
konferencián való részvételének 
száma 

56 60 68 21 

A képzésben, továbbképzésen részt 
vett dolgozók száma 179 185 188 5 
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 
Bács-Kiskun megye 119 településén 2019-ben is a jogszabályoknak megfelelően 

biztosították az önkormányzatok a lakosság könyvtári ellátását. A 119 településen 29 
nyilvános települési könyvtár és 90 könyvtári szolgáltató hely működik. 

 A Belügyminisztérium adatai szerint 5500 fő alatti állandó lakosságú település 2019. 
január 1-én 101 volt, ebből 90 település csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerhez, 3 város és 87 község, a csatlakozásra jogosultak 89%-a. 2019. január 1-től 1 
település, Mélykút döntött úgy, hogy nyilvános könyvtárát megszűntetve, a továbbiakban 
könyvtárunkkal kötött megállapodás alapján a KSZR-ben oldja meg a lakosság ellátását. Ezt 
egy jogszabályváltozás tette lehetővé, mely 5500 főre megemelte a csatlakozni vágyó 
települések lehetséges lakosságszámát, így már az éppen 5000 fő fölötti Mélykút is igénybe 
veheti a szolgáltatást. 

A 22 város ellátását egy megyei hatókörű városi könyvtár, 18 városi könyvtár és 
három könyvtári szolgáltató hely végzi. 

 
3.1. Kötelespéldány szolgáltatás 

 
2019-ben 3 nyomda és 92 kiadó szolgáltatott be kötelespéldányokat. A Helyismereti 
gyűjteménybe 96 db, egyéb állományegységekbe 31 db egyedi nyilvántartású dokumentumot 
leltároztunk be. 77 féle időszaki kiadvány 172 példányát tartjuk nyilván és szolgáltatjuk. A 
csoportosan nyilvántartott kisnyomtatványok, plakátok, műsorfüzetek, szórólapok, stb. 
állománya 2152 db-bal gyarapodott, 666.150 Ft értékben. 5 db nyilvántartásba nem vett 
könyvet adtunk át más könyvtárnak fölöspéldányként. 

 
3.2.  ODR tevékenység 

 

Könyvtárközi szolgáltatás 2018 2019 Változás 
db 

Elküldött kérések 172 248 76 
Beérkezett kérések 10692 10696 4 

Kérések összesen 10864 10944 80 
Küldött dokumentumok 10625 10634 9 

eredetiben 10399 10421 22 
másolatban 2 0 -2 

elektronikusan 224 213 -11 
Kapott dokumentumok 165 245 80 

eredetiben 143 135 -8 
másolatban 0 0 0 

elektronikusan 22 110 88 
Teljesítések összesen 10790 10879 89 

 
A 2019-es év összes könyvtárközi forgalma 10944 kérés, ami az előző évhez 

viszonyítva 80 db növekedést jelent. 
 
Könyvtárunk által teljesített kérések száma: 10634 db. 
Eredeti formában 10421, elektronikusan 213 db dokumentumot szolgáltattunk.  
A kapott dokumentumok száma: 245 db. 
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Törekszünk arra, hogy minden esetben felhívjuk olvasóink figyelmét a könyvtárközi 
szolgáltatás kínálta lehetőségekre. Fontosnak tartjuk, hogy az emberek továbbra is 
hozzáférjenek az eredeti nyomtatott dokumentumokhoz, ami az olvasást támogatja. 
 
Partnerek 

A 2019-es évben 205 könyvtár kérését teljesítettük. 
Térségi ellátott szolgáltató helyeink (KSZR könyvtárak) részére 9485 kérést 

teljesítettünk, ebből 157 db-ot elektronikus formátumú részdokumentumként kértek tőlünk. 
A legtöbb dokumentumot az alábbi kistérségi könyvtáraknak küldtük: 
Bátya (600), Ballószög (425), Tass (414), Dusnok (347), Ágasegyháza (326), 

Kunbaracs (311), Szank (308), Akasztó (244), Csávoly (231), Bácsbokod (230). 
 

3.3. Területi ellátó munka  
 

A megye könyvtárainak személyesen, telefonon és elektronikus formában is számos 
alkalommal nyújtottunk módszertani segítséget. A könyvtári szolgáltató helyek folyamatos, 
módszeres irányítása mellett városi és községi könyvtárak is fordultak hozzánk szakmai 
iránymutatásért és gyakorlati kérdéseikkel.  

Januárban e-mailben és a szokásos módon, levélben is tájékoztattuk a megye 
könyvtárait a Jelentés a könyvtárak 2018. évi tevékenységéről című 1442-es adatgyűjtő lap 
kitöltésének módjáról. Emellett felhívtuk a figyelmet arra, hogy honlapunkról letölthető az 
általunk aktualizált, egységes adatgyűjtést segítő Munkanapló. Az 1997. évi CXL. törvény (a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) 2017. évi 
módosítása szerint begyűjtöttük és a megadott felületre feltöltöttük a megye települési 
nyilvános könyvtárainak a fenntartó által elfogadott 2018-ról szóló beszámolóit és 2019-es 
munkaterveit. Ezt megelőzően kiküldtük a minisztérium sablonjait, ezek értelmezésében, 
alkalmazásában módszertani segítséget nyújtottunk.  

Pályázati információkkal támogattuk a megye könyvtárainak munkáját. KSZR 
könyvtáraink közül Felsőlajos Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés NKA pályázatában 
segítettünk szakmai útmutatással. A település önkormányzata sikeresen pályázott, a 
megvalósításra 2020-ban kerül sor.  

Összesen 4 szolgáltató helyünk újult meg 2019-ben. Tasson a könyvtár épületének 
energetikai korszerűsítése történt meg Területfejlesztési Operatív Program segítségével, ehhez 
kapcsolódott a belső átalakítás és berendezés NKA támogatással. Bácsbokodon az 
önkormányzat saját erőből oldotta meg, hogy lényegesen jobb körülmények közé kerülhessen 
a könyvtár, a földszinti teret a folyosóval egybenyitva végre leköltözhetett az emeletről, és így 
mindenki számára elérhetővé vált. A korszerű berendezését ugyancsak NKA pályázatból 
sikerült megvalósítani. Kunfehértón is NKA forrásból újult meg a könyvtár. Hosszú 
várakozás után végre sikerül Érsekcsanádon is a könyvtárbővítés Európai Uniós 
vidékfejlesztési pályázatból, a berendezés itt is NKA forrásból korszerűsödött. 

A 2019-es évben „Az én könyvtáram” projekthez fűződően két munkatársunk – akik a 
Bács-Kiskun megyei szaktanácsadói feladatokat látják el – számos szakmai napon és 
képzésen vett részt, melyeken bővítették az ismereteiket a programmal kapcsolatosan vagy 
éppen azokat népszerűsítették. Megyei szakmai napokat szerveztek Kiskunfélegyházán és 
Kiskőrösön, ahol a Bács-Kiskun megye könyvtárosainak mutatták be a program aktualitásait.  
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A könyvtári szaktanácsadók V. országos szakmai találkozójának helyszíne november 
15-én a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár volt.  

 
Az Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok programjaihoz való 

csatlakozásra felhívtuk a könyvtárak figyelmét, és közös megyei pályázatot nyújtottunk be 
az Országos Könyvtári Napok megvalósítására. 

 
Érdekeltségnövelő támogatásban 2019-ben megyénkből 22 település részesült, 

összesen 16.556.000 forint értékben. A KSZR-hez csatlakozó települések számának 
növekedésével megyénkből is egyre kevesebben részesülnek ebben a támogatásban, akik 
jogosultak azok viszont egyre nagyobb összegű támogatáshoz juthatnak  

 
Európai Uniós forrásokra beadott nyertes pályázataink közül 2019-ben az EFOP-3.7.3-

16-2017-00300 azonosító számú projekt keretében konzorciumi partnerünk, a 
kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár is megvalósított több programot. A 
kistelepüléseken is bevontuk a hátrányos helyzetű felnőtt lakosságot a programba, részükre 
tartottunk havi foglalkozásokat szolgáltató helyeinken: Szankon Cigánymesék, Katymáron 
Egyedül is megy? és Tázláron Szülők iskolája címmel.  

 
EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosító számú KÖNYVTÁRI KALANDTÚRA című 

gyerekeknek és fiataloknak szóló, a formális oktatást támogató és kiegészítő programunkban 
Kéleshalom, Katymár és Madaras települések iskolái együttműködési megállapodásunk 
alapján segítségünkkel szervezik foglalkozásaikat. 

 
A Digitális Jólét Program Ponttá való átalakulását segítő GINOP-3.3.1-16 kódszámú 

pályázat keretében 36 KSZR szolgáltató helyünk vállalt további szolgáltatásokat a 
lakosságnak, ezekben szükség szerint segítséget nyújtottunk.  
 

3.4.  A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
 

Könyvtárellátási szolgáltatási szerződések 2005-2019 
 

Év 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Csatlakozott 
települések 
száma 

8 8 23 25 29 34 47 59 71 82 86 86 88 89 90 

 

A 90 településen végzett szolgáltatásokra, a települések könyvtári ellátására – Magyarország 
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet IV. fejezet 1. 
pont h) alpontja szerint – 81.622.820,-Ft állami támogatást fordíthattunk. 
 
Állományleválogatás, állományrendezés, feldolgozás az adatbázisban  

Az újonnan csatlakozott Mélykút településen elvégeztük az elavult állomány 
leválogatását, az így korszerűsített állományt retrospektív feltárással elektronikus 
nyilvántartásba vettük az OLIB Integrált Könyvtári Rendszerben. Mára a település 
állományának jelentős része (13.000 rekord) elérhető az interneten keresztül. A feldolgozást 
követően egységes könyvtári szerelést (raktári jelzetet) kapnak a könyvek, ezzel segítve az 
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állomány rendjének biztosítását, illetve elláttuk a dokumentumokat vonalkóddal, alkalmassá 
téve őket a gépi kölcsönzésre.  

A kistelepülési könyvtárak dokumentumállománya a vásárlásoknak és ajándékoknak 
köszönhetően összesen 18.673 db dokumentummal gyarapodott. Elavult, elhasználódott 
dokumentumok leválogatását végeztük el Jászszentlászló, Tass, Gara, Hercegszántó, Újtelek, 
Jakabszállás, Imrehegy településeken. Összesen 2019 folyamán 20.024 db dokumentumot 
vittünk át a teljes törlési folyamaton. 
 
Dokumentumellátás 

A dokumentumok beszerzésre kiemelt figyelmet fordítunk, hiszen a magas szintű 
könyvtári szolgáltatások alapja a megfelelő könyvtári állomány. A települések évente négy 
ajánló jegyzéken igényelhetnek, jegyzékenként 200-350 cím közül válogatva. A 
sikerkönyvekkel, olvasói kérésekkel kapcsolatos egyedi könyvtári igényeket is folyamatosan, 
rövid határidővel teljesítjük. 

2019-ben is több napi-, heti és havilapot fizettünk elő, településenként átlagosan közel 
20 félét, ami érdemben hozzájárul a helyben használat magas értékéhez. Az újságokat a többi 
dokumentumhoz hasonlóan előzetes felmérés alapján rendeljük a könyvtáraknak.  

A dokumentumok beszerzéseknél 2019-ben is átlagosan 35% kedvezményt sikerült 
elérnünk, de csak a könyvbeszerzést vizsgálva ez több mint 40%. 

 
 

Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás. A 2019. évi dokumentum-ellátás adatai 

Ellátott 
települések 

száma 
Beszerzett dokumentum Forrás 

Kistelepülési támogatás 
(Ft) 

Kereskedelmi ár 
(Ft) 

típus db 

90 

Könyv, egyéb 16.841 34.153.120 58.430.331 
Időszaki 
(előfizetések 
száma) 

1.759 13.365.555 14.033.826 

Összesen 47.526.534 72.474.157 
 
 

 
Az utolsó öt év könyvbeszerzése a kistelepülési támogatásból: 
 

Év Beszerzési ár Darabszám Településszám Ft/település 
2015 34 960 067 19 325 86 406 512 
2016 32 070 049 17 580 86 372 908 
2017 31.869.781 16.793 88 362.157 
2018 34.412.411 17.083 89 386.656 
2019 34.153.120 16.841 90 379.480 
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Számítógépes kölcsönzés elindítása 
2019 januárjától a 2018-ban csatlakozott, és abban az évben feldolgozott állományú 

Bácsbokodon is teljes mértékben áttértek az olvasók OLIB rendszerben való nyilvántartására 
és a számítógépes kölcsönzésre. Így az újonnan csatlakozó, feldolgozás alatt álló Mélykút 
könyvtárát kivéve az összes településünkön elektronikus a nyilvántartás és a kölcsönzés. 
 
A használók képzése 

A könyvtári szolgáltató helyeken igényfelmérések alapján 30 órás Internet-használói 
tanfolyamokat szerveztünk. Több településünkön már a Digitális Jólét Program keretében is 
zajlottak hasonló tanfolyamok, így azon településeinkre szerveztük meg idén ezt a kezdő 
internet használói tanfolyamot, ahol nem ütközött a két program.  

 
 Helyszín Kezdete 

(év, hónap, nap) 
Vége 

(év, hónap, nap) 
Létszám 

(fő) 
1.  Sükösd 2019. április 16. 2019. május 16. 13 
2.  Gara 2019. április 24. 2019. május 23. 10 
3.  Nagybaracska 2019. június 11. 2019. június 27. 10 
4.  Szalkszentmárton 2019. november 6. 2019. november 21. 10 
5.  Csengőd 2019. november 27. 2019. december 11. 11 
6.  Katymár 2019. december 2. 2019. december 12. 9 
7.  Orgovány 2019. november 7. 2019. december 12. 11 

ÖSSZESEN: 7 tanfolyam 74 fő 
 
A számítógépes ismereteket nyújtó, kihelyezett 7 tanfolyamon 74 fő vett részt. A 

visszajelzések alapján a tanfolyamok hangulata is kiváló volt, többen várják a folytatást is. 
Szolgáltatásunkat az összegyűjtött igényeknek, visszajelzéseknek megfelelően rövidebb, egy-
egy témát mélyebben érintő, klubjellegű foglalkozásokkal egészítjük ki.  

 
Könyvtári programok a megye településein 
 
Országos hatókörű programok  

 
Március 21-28-ig tartott az Internet Fiesta országos programsorozat, melyhez Bács-

Kiskun megyéből 98 település csatlakozott 369 programmal. A könyvtárak saját 
programokat szerveztek, vagy éppen az általunk felkínált játéklehetőségeket használták ki. 
Összesen a Fiesta programokon 7.905 fő vett részt megyénkből. A téma mindenki számára 
érdekes volt: Könyvtár, kommunikáció, internet. 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat témái 2019-ben a 
környezetvédelem köré csoportosultak. A Könyvtárak az emberért, felelősség a Földért 
elnevezésű héthez a Bács-Kiskun megyei könyvtárak majd 70%-a csatlakozott 302 
programmal, 8.347 résztvevővel. A települések saját programjai és az általunk javasoltak 
mellett könyvtárunk szervezett előadókat: Barkóczi Titanilla, a Lóca együttes, a Szegedi 
Látványszínház, a Kacagó bábszínház környezetvédelemi jellegű előadásait láthatták a kicsik. 
Nagyobb olvasóink részére is több előadást közvetítettünk, többek között a Bajai 
Csillagvizsgáló Intézet munkatársát, Molnár „Storman” Ákos, viharvadászt. Összesen az 
általunk szervezett 31 programon 1.402 olvasó vett részt. A felajánlott forgatókönyveket, 
játékokat is többen igénybe vették, felhasználták saját programjuk színesítéséhez. 
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A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál alkalmával gyerekkönyvtáros kollégák tartottak 
foglalkozást a Kecskemét környéki kistelepüléseken. Összesen 31 osztályból több mint 500 
diák kapcsolódott be így a Fesztivál programjaiba.  

 A Gyerekek hónapjában, decemberben több településre szerveztünk programokat. 
Barkóczi Titanilla bábelőadásának mindig örülnek a kicsik. Csorvási Kata és Csorvási Zoltán, 
Tengeri Attila dobos valamint Tormási Attila is több településen keltette fel a versek és a zene 
iránti érdeklődést a gyerekekben. Sasvári Zoltán és Sasváriné dr. Borbíró Katalin a bogarak 
életével ismertette meg az olvasókat. A gyerekek találkozhattak idén is kortárs írókkal: 
Sohonyai Edittel, Harcos Bálinttal, valamint Kiss Gábor nyelvésszel. 

Vendégeink voltak még 2019-ben Németh Luca bábos, Balázs Ágnes valamint 
Bosnyák Viktória írók. Tóth Péter Lóránt József Attila és Radnóti Miklós verseivel ismertette 
meg a felnőtteket, diákokat. Pálfy Margit idén Kondor Béla műveit adta elő olvasóink 
örömére. 
 
Foglalkozások, forgatókönyvek, kiállítások 

Januárban a legelső program a Magyar Kultúra Napja. Ebből az alkalomból a 
szolgáltató helyeink számára „Nyelvem az én ékességem – Anyanyelvi hétpróba 2019.” 
címmel küldtünk ki egy anyanyelvi játék forgatókönyvét. Összesen 10 forgatókönyvet 
állítottak össze a Katona József Könyvtár munkatársai a kistelepülési könyvtárosok 
munkájának segítségére. Az Internet Fiesta, az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz 
az országos forgatókönyveken, játékokon felül is készítettünk számukra programjavaslatokat. 
A kistelepülési éves mesenaptárhoz is készítettünk egy játékot, ahol a 12 ajánlott könyvvel 
lehet egy kis foglalkozást tartani.  

 
Európai Uniós programok 

A Europe Direct Információs Központ – Bács-Kiskun Megye folyamatosan kínálja 
szolgáltatásait a kistelepülési könyvtáraink számára is. A szakkönyveken, tájékoztató 
kiadványokon túl EU órával, a falunapokon Európai Unióról szóló játékokkal, információs 
sátorral segíti a tájékozódást.  

 
KönyvtárMozi 

2015. október 5-én indult útjára a KönyvtárMozi szolgáltatás, amely országos 
viszonylatban is Bács-Kiskun megyében a legnépszerűbb a könyvtárlátogatók körében. A 
szolgáltatást használó települések száma megyénkben az elmúlt évben 52-ről 59-re 
emelkedett. A vetítések és a résztvevők adatai országos viszonylatban is kimagaslóak.  

 
Bács-Kiskun megyei létszámadatok: 
 

Év 2019 
Összes vetítés a megyében 406 
Összes létszám a megyében 6467 
Ebből gyerek 4256 
Ebből felnőtt 1670 
Ebből nyugdíjas 541 
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Összesített létszámadatok az országos adatokhoz viszonyítva (2015-től 2019-ig összesen): 
 

 gyerekek 
létszáma 

felnőttek 
létszáma 

idősek 
létszáma 

összes 
létszám 

Összes vetítés résztvevői 
(országos adat) 99 799 34 960 11 600 146 359 

Bács-Kiskun 
(az országos adathoz 
viszonyított százalékban) 

19 739 
(20%) 

6 913 
(20%) 

1 880 
(16%) 

28 532 
(20%) 

 
A legmagasabb adatok a következő településeken voltak: 
 

Vetítések száma:   Összes létszám:  
Madaras 40  Madaras 767 
Imrehegy 31  Apostag 437 
Katymár 28  Ballószög 430 
Érsekhalma 24  Katymár 376 
Dusnok 22  Imrehegy 313 
Ballószög 20  Szalkszentmárton 236 
Apostag 19  Tompa 234 
Bátya 15  Dunafalva 230 
Dunafalva 15  Dusnok 225 
Tompa 13  Érsekhalma 222 

 
2019-ben a könyvtárosok számos programot szerveztek a vetítésekhez kapcsolódóan 

(Magyar film napja, Internet Fiesta, Összefogás, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó vetítések), 
amelyekhez mi is igyekeztünk hozzájárulni. A 2019. június 20-án Kecskeméten tartott 
országos szakmai napon 5 könyvtárosunk képviselte a Bács-Kiskun megyei KönyvtárMozi 
szolgáltató helyeket. Az általunk meghívott előadóval történő vetítésekhez kapcsolódó 9 
programon 151-en vettek részt.  
      

A KönyvtárMozis szakemberek őszi szakmai tanácskozására 2019. szeptember 9-10-én 
Székesfehérváron került sor. A két nap során a megyékben dolgozó KönyvtárMozi 
koordinátorok, KSZR csoportvezetők és könyvtárigazgatók számos értékes információval 
gazdagodtak. Szakmai előadások, konzultáció és kistelepülési bemutató foglalkozások 
segítették az új ismeretek elsajátítását. 

 
3.5. Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 
A megyei hatókörű városi könyvtár a megye egész területére vonatkozóan végzi és szervezi a 
megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását. 
2019-ben is 24 települést láttunk el nemzetiségi könyvtári szolgáltatással, ezek közül KSZR 
tagkönyvtárként 19 település számára nyújtottunk szolgáltatást, valamint 5 városi és községi 
könyvtárban (Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Kiskőrös, Nemesnádudvar). Letéti 
állományainkat folyamatosan gondozzuk és gyarapítjuk új dokumentumokkal. Az ellátandó 
nemzetiségek: német, horvát, szerb és szlovák. A cigány lakosság és a megyében élő egyéb 
kisebb létszámú nemzetiségi lakosság ellátása a Katona József Könyvtár állományából 
történik. 
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Gyűjteményszervezés 

Állományellenőrzést végeztünk Fajszon (német) és Garán (horvát, német, szerb). Az 
állományellenőrzéseket összekötöttük a gyűjteményrész átnézésével, a szükséges selejtezések 
elvégzésével. 
 2019-ben Nemesnádudvaron történt nagyobb selejtezés, amelynek során mintegy 600 
dokumentumot válogattunk le. Régi, elavult dokumentumokat szedtünk le, így lényegesen 
korszerűbb állományt sikerült kialakítani, valóban használható, érdekes német nyelvű és 
vonatkozású könyvekkel.  

 
A nemzetiségi gyűjtemény gyarapítása 

2019-ben nemzetiségi dokumentumállományunk gyarapítására a központi kereten és a saját 
költségvetésünkön kívül az érdekeltségnövelő támogatás egy részét is felhasználtuk. 
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár által felkínált dokumentumokból a nemzetiségi központi 
támogatás terhére a más forrásból nehezen beszerezhető horvát és szerb dokumentumokat 
igényeltük. A Prospero Könyvei kereskedésen keresztül pedig német és szlovák 
dokumentumokat rendeltünk, a könyvtár költségvetésében erre tervezett keretből, illetve az 
érdekeltségnövelő támogatás összegéből.   
Összesen 1.187.530,- Ft értékben, 152 db német, 36 db horvát, 28 db szlovák és 20 db 
szerb dokumentumot szereztünk be, és előfizettük a német Spiegel című folyóiratot a 
bajai Ady Endre Városi Könyvtár számára. 

 

Forrás Költségvetés Központi támogatás 
(OIK) 

Érdekeltségnövelő 
támogatás 

Összesen 

Nemzetiség Cím Db Ft Cím Db Ft Cím Db Ft Cím Db Ft 

Német 8 65 234 838       9 87 362 358 17 152 597 196 
folyóirat* 1 1 132 229             1 1 132 229 

Horvát       7 36 182 878       7 36 182 878 
Szlovák 21 28 182 567             21 28 182 567 
Szerb 2 8 25 538 3 12 67 122       5 20 92 660 
Összesen 32 102 575 172 10 48 250 000 9 87 362 358 51 237 1 187 530 

 
Nemzetiség Német Horvát Szlovák Szerb Összesen 

Dokumentum Cím Db Ft Cím Db Ft Cím Db Ft Cím Db Ft Cím Db Ft 

Könyv 17 152 597 196 7 36 182 878 19 25 159 140 4 16 79 368 47 229 1 018 582 

Kotta                         0 0 0 

Hangzó             1 1 6 164       1 1 6 164 

Kart. dok             1 2 17 263 1 4 13 292 2 6 30 555 

Videodok.                         0 0 0 

Összes egyedi 17 152 597 196 7 36 182 878 21 28 182 567 5 20 92 660 50 236 1 055 301 

Folyóirat 1 1 132 229                   1 1 132 229 

             51 237 1 187 530 
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Nemzetiségi programok 2019-ben: 
 
2019-ben folytattuk az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 „A könyvtár tudás-esély minden-kor!” 
pályázat keretében a havi roma művészeti és népismereti szakköri foglalkozásokat, nyelvi 
képzést: 

 Cigánymesék címmel 12 alkalommal Szankon tartottunk beszélgetéseket, vetítéseket a 
könyvtárban. 

 Tűzpiros kígyócska címmel 12 alkalommal népismereti foglalkozásokat tartottak a 
Gyermek- és Tinivilág munkatársai Kecskeméten, a Roma Közösségi Házban 

 Lovári nyelvi szakkör volt a 2019. márciusig a Katona József Könyvtárban 
2019. április 17. Kecskemét, Roma vers- és prózamondó találkozó 
2019. május 23. Könyvtárosok vendégségben. Egy horvát-magyar-szerb nemzetiségi 
együttműködés keretében a horvátországi Pélmonostori Városi Könyvtár és a Horvátországi 
Magyarok Központi Könyvtára szervezésében könyvtárunk két munkatársa tartott könyvtári 
gyermekfoglalkozásokat Kopács és Laskó településeken „Egér a könyvtárban: Irodalmi 
játékok gyerekeknek” címmel, ami igen nagy örömükre szolgált a magyarul beszélő 
gyerekeknek.  
2019. december 4. Hajós, Spielblätter: Német nemzetiségi könyv és könyvtárhasználati játék 
2019. december 18. Dunaegyháza, Szlovák nemzetiségi játék  
2019-ben a nemzetiségi programoknak 952 (348 gyermek és 604 felnőtt) résztvevője volt. 
Igyekszünk minden évben az anyanyelvi olvasás mellett az élő beszédfejlesztésbe is 
bekapcsolódni, erősítve ezzel is a résztvevők nemzetiségi identitását.   
 

 
3.6.  Statisztikai adatszolgáltatás:  

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Statisztikai Rendszerében 2018-ra 

vonatkozóan a megyében 156 adatlap rögzítése és ellenőrzése történt meg. A 1442-es 
adatlapokat nyomtatott formában is bekértük, ellenőriztük, iktattuk. A 89 KSZR településtől a 
használati adatokat bekértük, a meglévő nyilvántartásainkból kinyerhető adatokat (állomány, 
a kistelepülési támogatás felhasználásának aránya) szolgáltattuk. 

A Könyvtári Intézet által közreadott statisztikai táblákból a megyei adatokat 
legyűjtöttük és elkészítettük a megyei statisztikai táblánkat. 

 
4. Mutatók 
 

4.1. Könyvtárhasználat 
 
Könyvtárunk számára a legfontosabb visszajelzést minden évben látogatóink adják meg azzal, 
hogy igényt tartanak-e szolgáltatásainkra. Éppen ezért nagy öröm számunkra, hogy 2019-ben 
is töretlen volt az intézmény iránti érdeklődés.  
 
Könyvtárunk összes használatának – személyes és távhasználat – száma 1.100.553 alkalom 
volt, 117.408 használattal (12%-kal) nőtt az előző évhez képest. Személyes látogatásnál 408. 
911 alkalmat mértünk, amely 8.115-tel, 2%-kal több mint 2018-ban. A 14 éven aluli 
használat 159.114 volt, ami 7.3%-kal magasabb, a 14 éven felüli 249.797, ami 2.737-tel (1%-
kal) kevesebb, mint tavaly.  
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Természetesen nagyon törekedtünk arra, hogy miközben dinamikusan nő a virtuális 
használóink száma, ne csökkenjen, sőt még növekedjen is a személyesen könyvtárba járók 
köre.  
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A központi könyvtárban tovább növekedett az érdeklődés különböző programjaink iránt.   
Az év folyamán összesen 866 alkalmat szerveztünk. Csoportos foglalkozást 716-ot 
tartottunk, ami 165-tel, 30%-kal több mint 2018-ban. A résztvevők száma ezeken a 
foglalkozásokon 25%-kal nőtt. 
   
A fiókkönyvtárak személyes látogatottsága 7%-kal nőtt.  11%-kal emelkedett a csoportos 
látogatások és a programok száma, valamint az azokon résztvevők száma is 19%-kal 
magasabb.  Összesen 1.767 programon, 36.081 fő vett részt. 
 
Összességében a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban együtt 408.911 személyes 
látogatás történt. Naponta - átlagosan – 1616 látogató kereste fel a könyvtárainkat, ami az 
előző évhez képest 2%-os emelkedést mutat. 
 
Bács-Kiskun megye lakosságának 7%-a, Kecskemét Megyei Jogú Város lakosságának 
30%-a tagja a könyvtárainknak. 
 
A KSH 2019. január 1-jei adatai alapján Kecskemét Megyei Jogú Város lakónépessége 
110.687 fő, Bács-Kiskun megye lakónépessége 503.825 fő volt.   
 

 
 
2019-ben 32.878-an regisztrálták tagságukat, ami 2018-hoz képest növekedés. 40%-ban 
(13.204) 14 éven aluliak, 60%-ban (19.674 fő) 14 éven felüliek. Naponta, átlagosan 130-an 
iratkoztak be. 
 
Több alkalommal kedvezményes beiratkozási akciókat szerveztünk a regisztrált 
használók számának növelése érdekében. 2019. október 06-án, Könyves Vasárnap 148 
beiratkozás történt, 10%-kal több mint 2018-ban. Sikeresek voltak a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódó beiratkozási akcióink is, ezeknek köszönhetően a felnőttek 
körében szerény beiratkozási növekedést tudtunk elérni. 
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A központi könyvtárban az olvasók összetételében a nemek aránya nem változott. Továbbra is 
a nők vannak többségben, így a regisztráltak 66%-a nő, a férfiak aránya 34%.  
 
A központi könyvtárunk olvasótáborának 20%-a aktív dolgozó, 18%-a nyugdíjas.  
A diákok 35%-a alapfokú, 8% közép, és 6% felsőfokú oktatásban vesz részt.  
  
Az aktív dolgozók között továbbra is a pedagógusok vannak a legtöbben (26%), de sokan 
dolgoznak, irodai, ügyviteli munkakörben is (14%), a szolgáltatásban (11%) és gazdasági, 
jogi, társadalomtudományi területen is (10%) 
 
Az inaktívak aránya 68% (ebből nyugdíjas 18%, diák 50%). 
Nem változott, 12%, azoknak az aránya, akik nem közölték, mivel foglalkoznak.  
 

Gyerekek könyvtárhasználata 

Könyvtárlátogatás, tagság, kölcsönzés 
2019-ben a központi könyvtárban személyesen 85 030 gyerek keresett fel bennünket, 
6,65%-kal több mint 2018-ban. A 14 év alattiak közül 10 689 fő rendelkezik tagsággal, az 
előző évivel szinte megegyezik (+5 fő). Ebben továbbra is szerepe van a csoportos 
foglalkozásokon résztvevők következetesebb beiratkoztatásának. Sokan élnek a helyben 
használat, mesehallgatás, beszélgetés, játék lehetőségével. A kölcsönzött dokumentumok 
száma a tavalyihoz képest lényeges változást nem mutat (–135 db), ebben sok munkája van a 
kollégáknak. Számos könyvajánlást készítettünk, ilyen jellegű foglalkozást tartottunk, író-
olvasó találkozót szerveztünk. s a nagyon népszerű, sokat keresett könyveknél továbbra is 
rendszeresen éltünk a kölcsönzési idő rövidítésével. 

Azokban a fiókkönyvtárakban, ahol az iskola épületén belül működik a könyvtár, napi 
kapcsolatban állnak kollégáink a pedagógusokkal, akik beépítik az iskolai napirendbe a 
könyvtárlátogatást. Így nem csak csoportosan, de egyénileg is felkereshetik a gyerekek a 
könyvtárat – tanulási ütemükhöz, elvégzett feladataikhoz igazítva. 

 Könyvtár-
látogatók 

Könyvtári 
tagság Kölcsönzés Kölcsönzött 

dokumentum 

2019 85030 10 689 14 939 59 473 

2018 79731 10 684 14 781 59 608 

2017 82 633 8 668 15 625 61 598 

2016 67 849 8 665 17 879 70 099 

2015 75 240 8 659 19 485 74 583 
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Tájékoztató kérdések 
 

Tájékoztató kérdéseink számában nem történt változás. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek 
házi feladatokhoz, kiselőadásokhoz, pályázatokhoz kapcsolódó információkért kerestek 
bennünket, a felnőttek pedig gyerekeik/tanítványaik munkájához illetve a szabadidős 
tevékenységekhez gyűjtöttek irodalmat, műsorterveket, képes dokumentumokat. Egyre több 
az iskolai témanap, témahét, gyakrabban kapnak a gyerekek projektfeladatokat, amihez tőlünk 
várnak segítséget anyaggyűjtésben, könyvajánlásban. Népszerűek az ünnepi készülődéshez, a 
különböző, egyszerű kézműves technikákhoz kapcsolódó kötetek. A szülők és nagyszülők 
közül egyre többen kérik véleményünket, tanácsainkat a gyerekek olvasmányainak 
kiválasztásához. 

Csoportos látogatások 

ÉV 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 
14 
év 

alatt 

14 
év 

felett 
Ö 

2019 38 51 88 72 63 44 47 9 34 77 93 74 690 26 716 

2018 29 25 53 37 34 35 47 10 20 64 103 65 522 29 551 

2017 23 31 55 28 38 35 29 29 24 54 44 44 434 23 457 

2016 40 41 57 36 49 42 41 7 23 28 25 27 416 22 438 

2015 29 43 44 39 42 41 40 9 17 23 36 35 398 12 410 

 

A központi könyvtárban 717 csoportos foglalkozásra került sor, ezek közül 691 számított a 
14 éven aluliak figyelmére. Az elmúlt évhez viszonyított jelentős növekedéshez (30%) 
alapvetően hozzájárultak a Könyvtári kalandtúra pályázat keretében tartott foglalkozásaink. 
A csoportok 12,6%-a óvodásokból állt, 69,3%-át alsó tagozatos, 18,1%-át pedig felsős és 
középiskolás diákok alkották. A kecskeméti iskolás csoportok többsége továbbra is tanítási 
óra vagy napközis foglalkozás keretében járt a könyvtárban, de a nyári hónapokban más 
intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek szervezésében is sor került 
könyvtárlátogatásra.  

Egész évben tartott a Könyvtári kalandtúra (EFOP-3.3.2-16-2016-00311) európai uniós 
pályázatunk megvalósítása is. A projekt alapvető célja a szövegértés fejlesztése, a 
kulcskompetenciákon kívül a tartalomfüggetlen kompetenciák, így a tanulás tanulása, az 
együttműködésre való alkalmasság, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és motiváció 
fejlesztése. 

A kulturális órák, foglalkozássorozatok, fejlesztő kiscsoportos együttlétek témakörei az 
iskolákkal együttműködve kerültek kiválasztásra. Ezt a projektet azért is tartjuk fontosnak, 
mert együttműködő partnereink között több olyan iskola szerepel, ahol magas az ingerszegény 
környezetben élő gyerekek aránya. Ők a könyvtárlátogatások során nem számíthatnak a 
családok támogatására, csak az oktatási intézményekre. 
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A legtöbb foglalkozáson részt vett iskolák:  
 

Piarista Általános Iskola 75 foglalkozás 

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 
Móra Ferenc Általános Iskolája 61 foglalkozás 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola  
Magyar Ilona Általános Iskolája 53 foglalkozás 

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola 48 foglalkozás 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola  47 foglalkozás 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája 45 foglalkozás 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola 40 foglalkozás 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola  
Tóth László Általános Iskolája 40 foglalkozás 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola  
Béke Általános Iskolája 39 foglalkozás 

Kecskeméti EGYMI Autista Centrum 27 foglalkozás 

 

2019-ben 91 könyvtári foglalkozást tartottunk óvodásoknak, ami az előző évhez képest 68%-
os emelkedést mutat, mivel az óvodapedagógusok partnernek tekintenek bennünket. A 
Könyvtári kalandtúra pályázat keretében két óvodával együttműködési megállapodás alapján 
dolgozunk. 

 

A legtöbb foglalkozáson részt vett óvodák:  

 

Ferenczy Ida Óvoda Hosszú Utcai Óvodája 23 foglalkozás 

Ferenczy Ida Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodája 20 foglalkozás 

Neumann János Egyetem Bocskai Utcai Gyakorló Óvodája 18 foglalkozás 

Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája 13 foglalkozás 
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2019-ben is készítettünk olyan forgatókönyveket, amelyeket a szolgáltatóhelyek 
könyvtárosainak illetve a városi és községi könyvtáraknak küldtünk munkájuk segítésére: 

CÍM ALKALOM KINEK? 

Mesél a Könyvtári Maci  Országos Könyvtári Napok 
Gyerekek hónapja szolgáltatóhelyek 

Anyanyelvi hétpróba Magyar Kultúra Napja szolgáltatóhelyek 

Nyomozás a világhálón Internet Fiesta szolgáltatóhelyek 

Zöldike – Természetismereti 
játékok Internet Fiesta szolgáltatóhelyek 

Kéktúrán a könyvtárban Internet Fiesta szolgáltatóhelyek 

Zoknimukik Országos Könyvtári Napok a megye könyvtárai 

 
Fiókkönyvtárainkban is rendszeresek a csoportos foglalkozások. Ezekre elsősorban a helyben 
vagy közelben lévő iskolák diákjait várjuk. A foglalkozások vezetését elsősorban a 
fiókkönyvtáros kollégák végzik. Ehhez a központi könyvtár munkatársai több alkalommal 
részletes forgatókönyveket, ajánlásokat készítettek (Magyar Kultúra Napja, Internet Fiesta, 
Országos Könyvtári Napok), illetve a helyszíneken foglalkozások tartásával is segítették a 
kollégák munkáját. 

Szinte valamennyi fiókkönyvtár szoros együttműködésben dolgozik a városrész iskoláival, 
óvodáival, segítve a gyerekek tanórán kívüli ismeretszerzését, tájékozódását, a szabadidő 
értelmes eltöltését. A fiókkönyvtárakban dolgozó kollégáink közül Szabó Henriett 
(Műkertvárosi Fiókkönyvtár) a gyerekek felterjesztésére a Kolibri Kiadó 
TÜNDÉRKÖNYVTÁROS elismerésében részesült. 

A Gyermekvilág munkatársai 70 foglalkozást tartottak megyénk könyvtáraiban (Kecskeméti 
Tavaszi Fesztivál, Mondókázó, Szülők iskolája). 
 

 

Könyvtárhasználat (KSZR 
nélkül) 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Beiratkozott olvasók száma (fő) 32.832 33.000 32.878 0,01 
A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fő) 32.832 33.000 32.878 0,01 

A könyvtári látogatások száma (db)   983.145 985.000 1.100.553 11.9 

Ebből: személyes: 400.796 401.000 408.911 2.0 

           virtuális: 582.349 583.000 691.642 18.7 
Ebből csoportok (db) 1.264 1.300 1486 17.5 
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4.2. Dokumentumforgalom 
 
A gyűjtemény kölcsönzése 

 
2019-ben gyűjteményünkből 92.161 kölcsönzési alkalommal csaknem 310 ezer (306.352) 
dokumentumot kölcsönöztek.  Kölcsönzések száma 14 éven aluliak 25.764, 14 éven felüliek 
66.397, összesen 92.161 volt. 
Kölcsönzött dokumentumok száma: 14 éven aluliak 83.347 14 éven felüliek 223.005, 
összesen: 306.352. Ennek a teljesítésnek 28%-át a 14 éven aluliak érték el, 72%-át pedig a 14 
éven felüli korosztály.   
 
A fiókhálózat kölcsönzési adatai, fiókkönyvtáranként ebben az évben is változtak. 
Növekedtek a Hetényegyházi, a Kadafalvi, a Katonatelepi és a Műkertvárosi 
Fiókkönyvtárunkban, míg a Hunyadivárosi, a Petőfivárosi, a Ménteleki, és a 
Széchenyivárosi fiókkönyvtárainkban kisebb visszaesés tapasztalható.  
2019-ben a 8 fiókkönyvtárban összesen 5.102 érvényes regisztrációval, 108.021 
látogatással, 20.962 kölcsönzési alkalommal 57.108 db dokumentumot kölcsönöztek. 
 
A kölcsönzési mutatók 2019-ben:  
 
2019-ben a kölcsönzési mutatóink így alakultak: egy regisztrációra 11 kölcsönzött 
dokumentum jut és 4 kölcsönzési alkalom. Egy kölcsönzési alkalommal átlagosan 3 db 
dokumentumot visznek el.  
 
A kölcsönzés aránya dokumentum típusonként változatlan maradt.  A nyomtatott 
dokumentum: 94%; elektronikus dokumentum: 2%, audio dokumentum: 4%. Az előző évhez 
képest tovább emelkedett az AV kölcsönzések száma, 11.122 db-ot kölcsönöztek, ami 5%-os 
növekedés. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzése 4%-kal visszaesett. A nyomtatott 
dokumentumok kölcsönzési mutatója 2%-kal visszaesett, de természetesen a 
dokumentumtípusok kölcsönzésének arányában továbbra is ez a legmagasabb.   
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Helyben kölcsönzés. A raktár forgalma 
 
A helyben kölcsönzést a könyvraktár szolgálja ki. A raktári kérések száma 2019-ben 5.140 
volt, a kért dokumentumok száma összesen 11.330 db, ebből 5.060 könyv, 4.102 folyóirat, 
2.119 db hangoskönyv és 49 db egyéb (pl. aprónyomtatvány). 
 
A gyűjtemény helyben használatának forgalma  
 
2019-ben a helyben használatok száma 9%-os növekedéssel meghaladta a 240 ezret 
(248.224). Összességében 777.005 dokumentumot használtak helyben az olvasók, ami 6%-
kal több, mint tavaly. 

A központi könyvtárban a 187.986 helyben használati alkalommal 645.397 darab 
dokumentumot vettek kézbe a használók, ami azt mutatja, hogy az átalakított szolgáltatási 
terekben tovább nőtt az érdeklődés dokumentumaink iránt. 

A 14 éven aluliaknál a használat 5%-kal, a használt dokumentumok száma 6%-kal nőtt. Az 
európai uniós pályázatoknak köszönhetően nőtt a csoportos foglalkozások és olvasást 
népszerűsítő gyermek-, tiniprogramok száma, ami hozzájárult a helyben használt 
dokumentumok számának növekedéséhez is. 

A fiókkönyvtárakban is emelkedett a helyben használat, összesen 60.238 alkalommal 
131.608 db dokumentumot vettek kézbe. Ez 9%-kal több alkalom és 7%-kal több db 
dokumentum helyben használatát jelenti az előző évhez képest. 
 
2019-ben minden látogatónk átlagosan 1,9 dokumentumot használt helyben. 

 
 



33 
 

A dokumentumainkat folyamatosan népszerűsítettük: 
 
Aktuális évfordulókhoz, könyvtári programokhoz kötődő témákhoz irodalomajánlást 
készítettünk a könyvtár dokumentumaiból az előcsarnokban lévő vitrines tárlókban. 
 
Ugyancsak ajánlottuk elsősorban új könyveinket, DVD filmjeinket és hangoskönyveinket, 
valamint hirdettük az Internet Fiesta, az Ünnepi Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok 
programjait az előtérben lévő elektronikus kivetítőn is.   
 
A Europe Direct Információs Központ dokumentumállományának népszerűsítése „A hónap 
könyve a könyvtárban” címmel, havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlót készítettünk, 
valamint az ajánlóhoz kapcsolódó online játékot szerveztünk a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon. 
 
Elemeztük az év során a gyűjteménybe kerülő dokumentumok kölcsönzési forgalmát, a 
központi könyvtárban félévente, a fiókkönyvtárak esetében évi egy alkalommal. 
 
 

Könyvtárhasználat (KSZR 
nélkül) 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Kölcsönzött dokumentumok száma 
(db) 315.220 320.000 306.352 -2,8 

E-dokumentumok kölcsönzése 
(db)  5.292 6.000 5.028 -4,9 

Helyben használt dokumentumok 
(db) 731.211 740.000 777.005 6,2 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 
dok. (db) 10.625 10.800 10.634 0,08 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 
dok. (db) 165 170 245 48,4 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma (db) 95 95  

97 2,1 

 
 

4.3. Olvasói számítógépek 
 
A könyvtárban elhelyezett számítógépek használata 
 
A központi könyvtárban 2018-ban európai uniós forrásból megvalósult fejlesztéseknek 
köszönhetően a használói számítógépek megfelelnek a kor követelményeinek. A 
szolgáltatásban jól felkészült, segítőkész könyvtárosok segítik minden nap a használókat. 
Ennek köszönhetően 2019-ben 67.745 alkalommal használták a számítógépeket. Ebből 14 év 
alatt 16.048, 14 év felett 51.697.  
 
A gépeken az internetet 64.999 alkalommal keresték fel, ebből 14 éven aluli 15.261, felüli 
49.738. Döntően a 14 éven felüliek veszik igénybe ezt a szolgáltatást, a használatok 23%-a 
volt a 14 éven aluliaké, ami 1 %-kal nőtt.  2019-ben a 14 éven felüliek aránya 78%-ról 77%-
ra esett vissza, ami elenyésző.  
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Tekintettel a korábbi évek tapasztalataira, továbbra is kiemelt célcsoportként kezeltük az 
Internet-használatra rászoruló, de annak kezelését nem kellően ismerő - adott esetben, de nem 
kizárólagosan hátrányos helyzetű réteghez tartozó - használókat. 
 

Az elektronikus ügyintézéshez - elektronikus adózáshoz, oktatási-képzési információk 
eléréséhez, online jelentkezéshez, vásárláshoz, online álláskereséshez az Ügyfélkapu 
használatához, online pályázáshoz, stb. - technikai feltételeket és segítséget nyújtottunk 
beiratkozott olvasóinknak, valamint a Digitális Jólét Program Pont-használóinak, továbbá a 
Europe Direct Információs Központunkat felkereső érdeklődőknek is. 

Mindenképpen érzékelhető az okos telefonok térhódítása, az asztali munkaállomások iránti 
érdeklődés folyamatos csökkenése. Megfigyelhető azonban, hogy ha eszközt nem is, de 
internet szolgáltatást rendszeresen igénybe vesznek látogatóink, hiszen a könyvtár több 
pontján elérhető WIFI szolgáltatásnak állandó használói vannak. Ez időnként jelentős 
leterhelést is okoz a jelenlegi internetes hálózaton, így annak bővítés mindenképpen 
indokolttá vált.  
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Olvasói számítógépek száma 
helyben használatra 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 
Katalógus 3 3 3 0 
Olvasói munkaállomás 114 114 114 0 

 
4.4. Online szolgáltatások 

 
A könyvtár honlapja és katalógusa folyamatosan elérhető volt, így virtuális nyitvatartásunk 
24 órás. 
 
Távhasználattal 691.642 alkalommal keresték meg a könyvtárunkat. Legtöbben 
katalógusunkat használták a, de honlapunk használat is jelentős volt. A telefon, e-mail, levél, 
fax szolgáltatást is adtunk 12.118 esetben.  
 
A távhasználatok száma 18.7%-kal nőtt az előző évhez képest.   
Honlapunkat 256.565, míg az elektronikus katalógusunkat 422.959-en keresték fel. 
A tájékoztató szolgálat a naponta új információkkal bővülő portálunk szolgáltatásait, 
adatbázisait tovább népszerűsítette a meglévő és leendő használóink körében.  
 

 
2019-ben is bővítettük a Bács-Tudás-Tár Portálunkon közzétett tanfolyami oktatási 
segédanyagok körét, igazodva Internet-használói tanfolyamaink aktuális tematikájához. 
2019-ben 8 új segédanyaggal bővítettük az adatbázist  „A könyvtári intézményrendszer 
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című, továbbá  a felnőttek önképzését 
támogató, EFOP-3.7.3-16-2017-00300,  valamint a Digitális Jólét Program Pont 
működtetésére benyújtott pályázat elvárásainak megfelelően, figyelve a  Nagyinet 
Klubfoglalkozások során felmerült igényekre is. 
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Gondoztuk, és új jogszabályokkal bővítettük a szolgáltató portálunkon elérhető „Mindennapi 
élet helyi jogszabályai” című tudástárat. A szolgáltatási célunk az volt, hogy biztosítsuk a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés és Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 
mindennapi életünket meghatározó, befolyásoló rendeletei és határozatai 
visszakereshetőségét, ezáltal a lakosság minél hatékonyabb tájékozódását a témában. További 
célunk volt, hogy adatbázisunk – figyelve a tanfolyami hallgatók által megfogalmazott 
igényekre - segítse Internet tanfolyami tematikánk hasznos helyi tartalmakkal történő 
kibővítését - ezzel is kapcsolódva a fentebb említett pályázat, valamint a szintén nyertes a 

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 

elnevezésű (DJP) pályázat fenntartási vállalásaihoz. 
 
A Europe Direct Információs Központ – Bács-Kiskun Megye tevékenységéről, 
szolgáltatásairól naprakész weboldalt működtettünk a Bács-Tudás-Tár portálon. A 
weboldal alakításánál figyelembe vettük az Európai Bizottság Magyarországi Képviselet 
szakmai értékelését és javaslatait. 
 
A Europe Direct, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament 
Budapesti Tájékoztatási Irodája 2019-ban is meghirdette a „4 for Europe” címmel országos, 
európai uniós vetélkedőt középiskolás diákoknak. Europe Direct irodánk a vetélkedő online 
fordulójának és döntőjének fő felelőse, lebonyolítója volt. A játék online fordulóit ED 
Információs Központunk honlapján tettük közzé, az országos döntő hagyományosan 
könyvzárunkban zajlott.  
 
A Bács-Tudás-Tár portálon aktualizáltuk adatbázisainkat. 

 
A Helyismereti gyűjtemény terében létrehozott 50 éves a Forrás folyóirat című  
dokumentumkiállítást digitalizáltuk, ezzel bővítve a Bács-Tudás-Tár portál Virtuális 
kiállítások szolgáltatását. Link: http://www.bacstudastar.hu/forras50 

 
A könyvtári portál Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás oldalán közzétettük 
a szolgáltatást igénybe vevő 90 településre vonatkozó kurrens cikkek leírásait és a cikkek 
digitalizált változatát. 2019-ben 385 db tétel került föl az oldalra. 
 
A Bács-Tudás-Táron elérhető, „E-folyóiratok és hírlevelek” elnevezésű adatbázist gondoztuk, 
továbbá népszerűsítettük. A tudástáron belül információt kínáltunk az ingyenesen elérhető 
hírlevelekről, valamint azokról a könyvtárba érkező elektronikus folyóiratokról és 
hírlevelekről, melyekre könyvtárunk előfizet; ezeket beiratkozott olvasóink helyben 
olvashatják a könyvtári olvasói munkaállomásokon. 

http://www.bacstudastar.hu/forras50
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Online szolgáltatások  2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Távhasználatok száma 582.349 583.000 691.642 18,7 
A könyvtár honlapja (teljes 
webhely) mely nyelveken érhető 
el 

magyar 
angol 
német 

francia 

magyar 
angol 
német 

francia 

magyar 
angol 
német 

francia 

0  

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 

55 58 58 5,4 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítésének száma 
összesen 

595 696 696 16,9  

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 8 8 8 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 5 5 5 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vevő 
használók száma (fő) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

A könyvtári OPAC használatának 
gyakorisága (használat/év) 
(kattintás az OPAC-ra) 

436.532 436.532 422.959 -3 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférésű publikációként 
elérhetővé tett dokumentumok 
száma (db) 

25 25 25 0% 

 
4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 
 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközeink: Braille billentyűzet; 
Braille nyomtató; olvasó egér monitorral, felolvasógép, tablet az android akadálymentes 
szolgáltatásával, JAWS képernyőolvasó program; képernyőnagyító szoftver; digitális 
nagyítók; indukciós hurok; tűz esetén villanójelző és hangjelzés; CD-lejátszó. 
 
Fogyatékossággal élők számára nyújtott akadálymentes szolgáltatásaink:  
Automata ajtó működik az utcai bejáratnál; lift van a nyilvános térben; kerekesszéket kérhet a 
használó a közlekedéshez; minden szinten akadálymentes mellékhelyiség áll a mozgásukban 
korlátozottak rendelkezésére. Braille felirat van a liftben és egyes szolgáltató tereket 
megnevező táblákon.  A gyengénlátókat segíti az épületen belüli kialakított közlekedési sáv; 
több kolléga alapfokú jelnyelvi tanfolyamot végzett; kiscsoportos könyvtárhasználati 
foglalkozásokat tartunk fogyatékossággal élők részére; házhoz szállítjuk az igényelt műveket; 
hangoskönyvekhez lejátszó eszközt biztosítunk. A könyvtár használatáról és szolgáltatásairól 
Braille írásos tájékoztatót nyújtunk. 
A „Lapról-hangra” projektben közreműködőként havi rendszerességgel olvastunk és 
töltöttünk fel műveket az oldalra. 
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"Okosodj a könyvtárral" címmel – az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 A KÖNYVTÁR TUDÁS-
ESÉLY MINDEN-KOR pályázat keretében – havi rendszerességgel képzést tartottunk 
látássérülteknek okos eszközök használatáról, kiemelten a számukra beszerzett eszközökről, 
pl. olvasó egér és felolvasógép. 
 
A fogyatékkal és hátrányos helyzettel élők szolgáltatásaiban több partnerrel dolgoztunk 
együtt. Így a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete, az Idősek 
Akadémiájának megvalósulásában együttműködő Egészségügyi és Szociális Intézmények 
Igazgatósága, a „Valaha madarak voltunk” cigány kultúrát megismertető pedagógusok 
csoportja, Czinka Panna Népfőiskolai Egyesület, Motiváció Műhely, Nem Adom Fel 
Alapítvány. A Lapról Hangra oldal fejlesztésében az „Informatika a látássérültekért” 
Alapítvány a partnerünk. Az Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye felnőtt gondozottjai 
havonta vesznek részt egy-egy könyvtári foglalkozáson intézményünkben. 
 
A hátrányos helyzetűek könyvtári kiszolgálását Otthon Könyvtár szolgáltatásunk keretében 
végezzük, házhoz szállítva a kívánt dokumentumokat.   
2019-ben 7 fővel nőtt az Otthon Könyvtár tagsága (69 fő). Számukra 4135 kölcsönzési 
alkalommal 6960 db dokumentumot kölcsönöztünk.  
 

Szolgáltatások száma 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT 
eszközök száma 

1
1 11 1

1 0 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

1
0 10 1

1 10 

 
4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 
Bács-Kiskun megye összlakossága 503.825 fő (KSH 2019.01.01). A nemzetiségi 
hovatartozásról csak a 2011-es népszámlálási adatokkal rendelkezünk, ekkor 32.803 fő (6,4%) 
vallotta magát valamely hazai nemzetiséghez tartozónak. Legnagyobb létszámú 
nemzetiségek: német (12.341 fő, 2,4%), cigány (11.327 fő, 2,2%), horvát (3500 fő, 0,7%), 
szlovák (2018 fő, 0,4%), román (1797 fő, 0,35%), szerb (943 fő, 0,2%). 
 

Dokumentumok 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Könyvek 10.967 11.000 10.576 -4 
Folyóiratok 1 1 1 0 
Audiovizuális dokumentumok 449 450 429 -4 
Elektronikus dokumentumok 16 20 16 0 
Egyéb (kotta, térkép stb.) 29 30 35 20 
Összesen 11.462 11.501 11.057 -4 
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4.7. Használói képzések száma 
 

 
Az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR pályázat 
keretében konzorciumban a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárral folytattuk az 
egész életen át tartó tanulás feltételeinek, szolgáltatásainak továbbfejlesztése érdekében 
tervezett programjainkat. A heti, havi szakkör formájában megvalósuló kiscsoportos tanulási 
formák lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű felnőttek számára, hogy személyre 
szabottan sajátítsák el a megszerezni kívánt ismereteiket. Az alábbi tanulási programok 
valósultak meg 2019-ben: 

 Angol nyelvi képzés kezdőknek heti szakkör  
 Angol nyelvi képzés haladóknak heti szakkör 
 Cigánymesék havi szakkör 
 Egyedül is megy? havi szakkör  
 Együtténeklők művészeti csoport  
 Élet iskolája havi szakkör  
 Gyógyító irodalom havi szakkör 
 Hangszerkaland havi szakkör  
 Helyben a segítség foglalkozássorozat 
 Készíts magad textiljátékot! havi szakkör  
 Lovári nyelvi képzés heti szakkör  
 Mondókázó kismamáknak heti szakkörön  
 Mondókázó kismamáknak havi szakkörön  
 Okosodj a könyvtárral! 
 Szülők iskolája havi szakkör  
 Tűzpiros kígyócska havi szakkör 
 Utazók a könyvtárban ismeretterjesztő előadássorozat 
 Angol nyelvi képzés kezdőknek heti szakkör (helyszín: Kiskunfélegyházi Petőfi 

Sándor Városi Könyvtár)  
 Életvezetési tanácsok havi szakkör (helyszín: KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi 

Intézmény Hajléktalan Ellátás)  
 Pszichológiai tréning havi szakkör (helyszín: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 

Könyvtár)  
 Színe-java havi szakkör (helyszín: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár)  

 
2019-ben 21 tanulási programunkon összesen több mint 300 hátrányos résztvevővel 
foglalkoztunk 900 órában. A kitöltött elégedettségi kérdőívek valamint a szóbeli 
visszajelzések alapján a felnőttek szívesen tanulnak intézményünk új tanuló tereiben. 

 
Könyvtárunkban 2019-ben is folytatódtak a Könyvtári kalandtúra (EFOP-3.3.2) eseményei. 
Ennek keretében az év során 357 foglalkozásra került sor. A formális és informális 
tanulást segítő kulturális órák, foglalkozássorozatok, fejlesztő kiscsoportos együttlétek, 
táborok, vetélkedők elsődleges célcsoportja az általános iskolai és az óvodás korosztály volt.  
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A nevelési-oktatási intézményekkel folytatott szakmai konzultációk alapján, a 
pedagógusokkal együttműködve, a tanév rendjéhez igazodva alakítottuk ki a projektben 
vállalt könyvtárlátogatások rendjét. A projekt lehetőséget kínált a pedagógusok és a 
könyvtárosok közös munkájára, erősítve az iskolai és az iskolán kívüli tanulást támogató 
tevékenységeket. A pedagógusok sokat segítettek az előkészítésben, előzetes, ráhangoló 
feladatok megoldásában, és nagy szerepük volt a könyvtárlátogatásokat követő 
élményfeldolgozásban.  

Kulturális óráink az önálló ismeretszerzést, szövegértést, digitális kompetenciafejlesztést 
segítették. A könyvtári környezetben megvalósuló tevékenységek alkalmat adtak a 
gyűjtemény megismerésére, az egy témához tartozó dokumentumok összegyűjtésére, azok 
használatának bemutatására és gyakorlására. 

A témaválasztást a gyerekek érdeklődéséhez, aktuális kérdésekhez, és az iskola nevelési 
célkitűzéseihez igazítottuk: pl. egészséges életmód, közlekedés, természeti környezet, ország- 
és helyismeret. A gyakorlati élethez kapcsolódó, általános műveltség részét képező 
ismereteket különösen azoknál a csoportoknál tartottuk nagyon fontosnak, ahol mindezt a 
gyerekek a családi környezetben nem szerzik meg.  

Sok pozitív visszajelzést kaptunk foglalkozássorozatainkról is. A program tartalma az 
ismeretek megszerzésére, azok alkalmazására, és az ehhez szükséges motivációt biztosító 
hozzáállás alakítására is épített. A könyvtári foglalkozások komplexitása lehetővé tette, hogy 
az iskolában külön-külön fejlesztett kompetenciák eredménye együttesen jelenjen meg, így 
alkalmazásuk életszerűvé váljon a célcsoport számára. Foglalkozássorozataink résztvevőinek 
különleges élményben volt részük, amikor személyesen találkoztak kortárs szerzőkkel. 
Vendégeink voltak: Balázs Ágnes, Gévai Csilla, Harcos Bálint, Mészöly Ágnes, Nyulász 
Péter, Turbuly Lilla, Vig Balázs. 

Önálló ismeretszerzést, szövegértést, digitális kompetenciafejlesztést segítő kiscsoportos 
foglalkozásaikat azokkal az együttműködő partnerekkel terveztük meg, ahol az átlagosnál 
nagyobb arányban fordulnak elő sajátos nevelési igényű, azaz tanulásban akadályozott, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral, tanulási, figyelem- 
és magatartásszabályozási zavarral küzdő diákok.  

A projekt lényeges eredményének tekintjük, hogy az oktatási intézményeknek felkínált igen 
gazdag „programdömping” mellett ilyen nagy számú csoportos látogatásra került sor. Ez nem 
csupán az együttműködők vállalásának teljesítését jelenti, hanem a tanítók, 
óvodapedagógusok beszámolói alapján az adott iskola/óvoda projektben nem szereplő 
tanulócsoportjai közül is sokan kedvet kaptak ehhez a tartalmas iskolán kívüli ismeret- és 
élményszerzéshez.  

2019-ben folytattuk a „Minőségirányítás a Könyvtárban” című könyvtáros-továbbképzési 
programunkat. Engedély szám: 51092-3/2016/KOZGYUJT.   

A szakmai továbbképzés számba veszi a stratégiai tervezés, a változáskezelés, az állomány- 
és szolgáltatásmenedzsment, az innovatív gazdálkodás-, az információ-és tudásmenedzsment, 
a társadalmi kapcsolattartás és mindezek dokumentálásának legkorszerűbb formáit. 
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A 2019-es első képzés első modulja 2018 októberében indult el, a második modulja 2018 
novemberében került megrendezésre. A harmadik és negyedik modul áthúzódott 2019-es 
évre. A harmadik modul 2019. február 4-7-ig tartott, a negyedik modul 2019. április 8-11-én 
eredményesen lezárult. A tanfolyamon tizenkilenc fő vett részt. 

A képzésre felmerülő igényeknek megfelelően 2019 őszén újabb tanfolyamot indítottunk.  

A következő tanfolyam 20 fő részvételével indult el 2019. október 14-17-ig a második modul 
2019. november 25-28. között valósult meg. A harmadik és a negyedik modul a 2020-as 
évben kerül megrendezésre. 

2019-ben összesen 19 fő kapott tanúsítványt a képzés végeztével. A tizenkilenc főből 
tizenkettő tanuló kiválóan megfelelt értékelést kapott. Hét tanuló jól megfelelt minősítéssel 
zárta a képzést. Az őszi képzés tanulói a 2020-as évben kapnak majd tanúsítványt, 
amennyiben sikeresen teljesítik az előírt feltételeket. 

 
A fennálló érdeklődésre tekintettel folytattuk a lakosság számára szervezett Internet-
használói tanfolyamainkat 30 órás időtartammal.  Célunk a digitális írástudás oktatása volt 
azok számára is, akik az egyéb képző helyek kínálta lehetőségekkel nem tudnak élni (pl. túl 
magas óraszám, magas költségek, gyakorlási lehetőség hiánya stb.), ill. akik kifejezetten a 
könyvtártól vártak ilyen jellegű segítséget.  
 
2019-ben is fogadtuk azon korábbi tanfolyamainkon végzett vagy egyéb képzőhelyek 
képzésein részt vett hallgatókat, akik – tekintettel az idősebb korosztály tanulási 
jellegzetességeire – felfrissíteni, átismételni és megerősíteni szeretnék a korábbi/más 
tanfolyamon megszerzett tudásukat. 
 
Szolgáltatásként kínáltuk a korábbi tanfolyamainkon végzett hallgatóink számára a kezdő 
tananyag folytatásaként a haladóbb szintű foglalkozásokat – 30 órában, továbbá a 
tanfolyamokat követő min. 1 éven át a mentori segítséggel támogatott gyakorlási 
lehetőséget. 
2019-ben összesen 11 tanfolyami csoportban 100 főt fogadtunk a tanfolyamainkon. 
 
Az idősebb korosztály informatikai felzárkóztatásának segítése érdekében - 
együttműködésben a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségével - 
fogadtuk a nyugdíjas klubok tagjainak jelentkezését a szövetség felkérésére és 
támogatásával szervezett Internet-használói tanfolyamainkra.  
 
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete - mint szakmai partner - igényei szerint 
részt vettünk az Egyesület pályázati programjai végrehajtásában európai uniós modul 
megtartásával. Az európai uniós témájú, de a ED irodánk szolgáltatásait is bemutató 
szakmai programon 2019. decemberében 13 fő vett részt.  
 
Ugyancsak képzési programjuk megvalósításában közreműködtünk könyvtári előadás, 
foglalkozás megtartásával az év során két alkalommal is.   
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Reagálva a folyamatos tanfolyami hallgatói igényekre, folytattuk a Nagyinet Klub-
foglalkozások szervezését. Célcsoportunk elsősorban a tanfolyamainkon végzett 55 év feletti 
lakosság. Célunk az előadásokon új ismeretek, információk átadása, a gyakorlati 
foglalkozásokon pedig a tanfolyamon tanultak rögzítése, az egyéni gyakorlás, valamint az 
egyéni fejlődés és tovább lépés segítése volt. 
 
Igazodva a képzés során felmerülő hallgatói igényekhez, kérdésekhez, valamint a könyvtári 
programokhoz 2019-ben összesen 29 alkalommal rendeztük meg klubfoglalkozásainkat, 
melyeken összesen 300 fő vett részt. 
 
 
Kompetenciaképzés 2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma  

1.660 1.700 2.005 21 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 

36.783 36.800 45.005 22 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések 
száma  

335 350 335 0 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzéseken 
résztvevők száma 

3.819 4.000 4.576 20 

A könyvtár által szervezett 
engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma 

5 5 4 -20 

A könyvtár által szervezett 
akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevők 
száma 

111 120 94 -15 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások 
száma  

281 290 285 1 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 

5.790 5.900 5.777 0 

A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzetűeket, romákat 
célzó, a társadalmi együttélést 
erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális 
programok száma 

615 650 820 33 
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A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzetűeket, romákat 
célzó, a társadalmi együttélést 
erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális 
programokon résztvevők száma 

8.747 8.800 12.692 45 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programok száma 

25 30 30 20 

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programokon résztvevők 
száma 

855 900 952 11 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzések, programok száma 

53 70 65 23 

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon 
résztvevők száma 

766 800 796 4 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programok, képzések száma  

376 400 380 1 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programokon, képzéseken 
résztvevők száma 

4.386 4.500 4.444 1 

Összes képzés száma 3.350 3.495 3.924 17 
A képzésen résztvevők száma 
összesen 61.257 61.820 74.336 21 

A könyvtároktatást, képzést, 
könyvtári tevékenységeket 
támogató kiadványainak száma 

8 8 16 100 

 
 

4.8. Rendezvény, kiállítás  
 
2019. évben összesen 3.701 könyvtári programunkon 91.808 fő vett részt. Ebből 2.215 
programon volt 61.791 fő, illetve 1486 csoportos látogatást i szerveztünk 30.017 látogatónak.  
 
Mindenképpen egyre kiemelkedőbb szolgáltatásaink között a könyvtári programok 
jelentősége, népszerűsége.  
 
Nemzetközi és országos hatókörű program  
 
2019-ben is több jelentős szakmai konferencia szervezésében és lebonyolításában 
tevékenykedtünk: 
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A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programelemeként megrendezett szakmai 
konferencián a KönyvtárMoziról is hallhattak az érdeklődők többek között Mikulás Ferenc, a 
KAFF fesztiváligazgatója, és Ráduly György, a MNFA igazgatója előadásain. A KAFF 
programjaként szervezett esti fényfestés helyszínéül ebben az évben könyvtárunk épületét 
választották. Két könyvbemutatóra is nálunk került sor a fesztivál programjaként.  
 
A “Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok 
együttműködése ösztöndíj keretében az Országgyűlési Könyvtár kérésére 2019-ben ismét 
nyolc határon túli és két magyarországi szakembert fogadtunk 3 napra, akik októberben az 
Országos Könyvtári Napokon tekinthettek be könyvtárunk életébe. 
 
2019-ben is részt vettünk a Europe Direct Információs Központ - Bács-Kiskun Megye 
rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában. Kiemelten kezeltük a ED országos 
vetélkedőit, programjait (Mesélj Európa, „4 for Europe” középiskolás országos verseny, 
Európa Ifjú Költője, Európa Nap május 09., „Csobbanj Európa” programsorozat, megyei 
szabadtéri rendezvények EU-s információs sátrai), valamint a megyei falunapokat, közösségi 
rendezvényeket. 2019-ben 84 rendezvényt valósítottunk meg. 

Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért - Országos Könyvtári Napok 
 
Ismét a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával került sor 2019 októberében a könyvtári 
szakma legjelentősebb, programsorozatára. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2019-ben 
újra a Katona József Könyvtárat bízta meg az Országos Könyvtári Napok tartalmi 
előkészítéssel, az események koordinálásával. A helyi és megyei programszervezés mellett 
több országos szintű feladatot is vállaltunk. Internetes adatbázist működtettünk, 
konzultációval, aktuális információkkal, forgatókönyvekkel segítettük a városi, a községi 
könyvtárak, valamint szolgáltató helyeink munkáját. Ismét könyvtárunkban került sor az 
országos terjesztésű plakátok, szórólapok, információs anyagok tartalmi és grafikai 
tervezésére, majd a kecskeméti nyomdában készült termékek expediálására. 

A Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért programsorozat minden korosztály 
érdeklődésére számított. A hét tematikájának tervezésekor a legaktuálisabb, sokunk életére 
kiható témakörökre koncentráltunk. Ezek a következők voltak: A mese hatalma – Négy elem: 
a lét meghatározói –Felelősségünk: a klímaváltozás – Fenntartható fejlődés – Velünk élő 
természet – Jövőnk, az ökokultúra – Könyves vasárnap 

Bács-Kiskun megyében az Országos Könyvtári Napok alatt 105 település 632 programján 
27 092 résztvevő figyelmére számíthattunk. 

Kecskemét népszerű eseményei közé tartozott Daróczi Csaba természetfotós és Molnár 
„Storman” Ákos viharvadász vetítettképes előadása, a sokféle gyerekprogram, internetes játék 
és könyvbemutató. Október 4-én korosztályonként egy-egy fa elültetésére is sor került 
könyvtárunk épülete mögött. Az első fát az óvodások, a másodikat a kölyökolvasók, a 
harmadikat pedig a tinik ültették. A negyedik fa a felnőtteké, az ötödik az időseké, a hatodik 
pedig a Kárpát-medence könyvtárosaié lett. Az eseményen jelen voltak a határon túli 
könyvtárosok is. Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere, 
köszöntőjében arra utalt, hogy a kecskemétiek szeretik a könyvtárukat, s külön kiemelte, 
milyen szép az az összefogás, ami ezt a közös faültetést eredményezte.  



45 
 

A hét hagyományos programelemei mellett újdonságokkal is készültünk. Villámjátékkal 
vártuk az embereket a Piaccsarnokban és a Vadasparkban is, ahol a könyvtárosok ismét 
örökbe fogadták az örvös medvéket. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesülettel, s játékos keretek között avattuk fel a kitűző 
adománypontot. A hazai élővilágot bemutató jelvénysorozat azóta is népszerű a 
könyvtárlátogatók körében.  

Egy-egy városrész lakossága a központi könyvtár kínálata mellett a fiókkönyvtárak színes 
programlehetőségét is kihasználhatta. 

A Könyves Vasárnapon a megyeszékhelyen 10.00 órától 22.00 óráig voltunk nyitva. Ez alatt 
a 12 óra alatt bábműsor, családi meseórák, társasjátékok, történelmi fejtörők várták a 
közönséget. Sokan őrizzük szép élményeink között a Kodály Iskola Aurin leánykarának 
rendhagyó könyvtárnyitóját, az október 6.-ához méltó műsorválasztást.  2019-ben is sor került 
az Emberek, sorsok, díjak programra, ahol azokról a közéleti személyiségekről tudtunk meg 
kicsit többet, akik az adott évben országos, megyei vagy városi kitüntetésben részesültek.  
 
Internet Fiesta 
 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség huszadik alkalommal rendezte meg az Internet Fiesta 
programsorozatot 2019. március 21-28. között, KÖNYVTÁR – KOMMUNIKÁCIÓ – 
INTERNET címmel. 

Az országos eseménysorozat célja évek óta az, hogy a könyvtárak érdekes, informatív és 
hasznos programokkal irányítsák a lakosság figyelmét a világhálóra, kiemelve annak előnyeit 
a mindennapokban. A digitális írástudás fejlesztése mellett kiemelt szerepet kap az 
internetbiztonság is, különösen a gyerekek és a fiatalok körében. 

A 2019-es Internet Fiesta főbb témakörei voltak: Közösségi kommunikáció; Eszköz-ember 
kommunikáció; Dolgok Internete; Tudásmegosztó kommunikáció; Könyvtárak felfedezése 
okoseszközökkel. 

Bács-Kiskun megyében – az előző évekhez hasonlóan – 99 település 117 intézménye 
csatlakozott 379 programmal a kezdeményezéshez, 8.568 résztvevői létszámmal. 

Kecskeméten nyílt órát tartottunk internet tanfolyamunkon, volt weboldal-bemutató, előadás a 
virtuális világ híreiről és álhíreiről, és az érdeklődők a GIMP alkotósuliban gyarapíthatták 
ismereteiket. 

A Fiesta alkalmából a Segítség, támadnak a betűk! címmel 18 gyerekfoglalkozást tartottunk. 
Ezeken az internetbiztonság alapjait és tartalmában és megjelenésében is igényes, szép 
gyermekbarát honlapok értő használatát tanítottuk a gyerekeknek. 2019-ben is népszerűek 
voltak internetes játékaink: a Cseppecske, a Csepptől az óceánig, a Tavaszi zsongás – 100, az 
Olvasó Nyuli, a Mamáknak babákról és az Írjuk jól! fejtörők. 
 
Megyei és városi hatókörű programok 

Közreműködtünk a Magyar Kultúra Napja, a Házasság Hete, a Kecskeméti Tavaszi 
Fesztivál, a Költészet Napja, az Ünnepi Könyvhét, a Múzeumok Éjszakája, az Országos 
Könyvtári Napok, a Katona József Napok alkalmából megrendezett eseményekben. 
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A Kecskeméti Művésztelep alapításának 110. évfordulója alkalmából együttműködési 
megállapodást írt alá Tardy-Molnár Anna, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft. (MANK) ügyvezető igazgatója és Ramháb Mária, a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár igazgatója a Magyar Kultúra Napján. Az eseményen ünnepi 
beszédet mondott Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester, közreműködött a Zönge 
zenekar. A programhoz kapcsolódóan a gyermekek számára alkotódélutánt szerveztünk.  

A Házasság Hetéhez több programmal is kapcsolódtunk: a gyereknek szóló programokon túl 
kvízjátékkal, valamint „Nem vagy enyém míg magadé vagy” – a házasság útvesztői Bognár 
Boglárka szakpszichológus előadásával vártuk olvasóinkat. Február 15-én könyvtárunkban 
megrendezett Konferencia a családokért programhoz gyermekrajz kiállítás megnyitó is 
kapcsolódott. 

Nagy érdeklődésre tartott számot a város zenei életének felpezsdítését célzó, 2018-ban indított 
beszélgetős sorozatunk, a „Lehetne városunk a Magyar Salzburg!?”, melyben Kecskemét 
prominensei mondták el jobbító szándékú észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat. 2019. 
február 6-án a zenei együttesek vezetői – Gerhát László (Kecskeméti Szimfonikus Zenekar), 
Laczkó János (Cantus Nobilis Kórus), Kuna Lajos (Kecskeméti Városi Fúvószenekar), Böde-
Harkai Csilla (Kecskemét Táncegyüttes) és Ittzés Tamás (Bohém Ragtime Jazz Band) voltak 
a vendégek. 2019. március 6-án a zenei intézmények vezetői – az azóta elhunyt Alföldyné 
Dobozi Eszter (Kodály Iskola), Miklósné Faragó Csilla (M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti 
Iskola), Dr. Nemes László Norbert (Kodály Intézet), Dr. Smuta Attila (NJE-PK Művészeti és 
Anyanyelvi Nevelési Tanszék), valamint Szilágyi Áron (Leskowsky Hangszergyűjtemény) – 
fogalmazták meg a témával kapcsolatos gondolataikat. A beszélgetések moderátora a 
társszervező Magyar Kodály Társaság Kecskeméti Tagcsoportjának elnöke, Jámbor Zsolt 
volt. 

Kecskeméti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódóan került megrendezésre az 50 éves Forrás 
folyóirat jubileumi ünnepségére. Március 26-án az est meghívott vendégei voltak:Géczi 
János, Ilia Mihály, Maurits Ferenc, Pécsi Györgyi, Rigó Róbert, Staar Gyula, Szűgyi Zoltán, 
Villányi László, Virág Zoltán, Zalán Tibor, Zelei Miklós, továbbá a szerkesztőség tagjai - 
Buda Ferenc, Füzi László, Dobozi Eszter, Pintér Lajos, Pál-Kovács Sándor, Füzi Péter, 
Komáromi Attila, Bahget Iskander és Bosznay Ágnes is részt vettek a beszélgetésen. 

Az irodalmi estet a Forrás folyóirathoz kötődő, a magyar irodalomtörténet neves alakjairól 
készített fotókiállítás is kísérte. A fotókat Bahget Iskander fotóművész készítette. 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) és a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár közös szervezésében a Magyar Költészet Napja alkalmából alkotó 
délutánon vehettek részt a Zrínyi Ilona Általános Iskola 4., valamint a Petőfi Sándor Általános 
Iskola 5. osztályos tanulói. 

Roma vers- és prózamondó fiatalok találkozója 
 
Április 24-én a Költészet napi programsorozat keretében a Katona József Könyvtár, immár 
hatodik alkalommal adott otthont a város általános és középiskolásai diákjainak részvételével 
a találkozóra. A kecskeméti cigány közösség programjának megvalósítását segítő 
rendezvény célja a kortárs roma irodalom megismertetése, népszerűsítése. A programra 8 
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általános- és 2 középiskola nevezett, 37 diák adott elő verset, prózát a roma irodalomból, a 
résztvevők száma összesen 65 fő volt. A fellépő diákok értékes könyv- és tárgyjutalomban 
részesültek. Rendezvényről hírt adott a Városi Televízió. 
 
Ünnepi könyvhét könyvbemutatóink: 

 Háy János: Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom.  
 Dr. Ujlaky István: A bolygó hollandi és a brit szuperhatalom  
 Buda Ferenc: Ha csak estig  

A három könyvbemutatónak összesen 198 résztvevője volt, az átlag látogatói szám: 66 fő.  
 

Az Egyesült Államokban született, de 30 éve Mexikóban élő fotóművész, Keith Dannemiller 
szociofotós munkáiból nyílt kiállítás július 30-án könyvtárunkban, ahol megnyitó beszédet 
Alejandro Omar Vázquez Martínez kulturális attasé mondott. 

A 25 éves Nemzeti Kulturális Alap és a közgyűjteményi örökség címmel nyílt kiállítás a 
Katona József Könyvtárban augusztus 22-én. 

„Nem középiskolás fokon…” A könyvtár ismeretterjesztő, olvasásnépszerűsítő sorozata az 
NKA Szépirodalom Kollégiuma, és az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma 
pályázat forrásából valósult meg. A sorozat keretében összesen 10 programot szerveztünk 
meg, a résztvevők száma 847 fő. 
 
Az „Utazók a könyvtárban” a könyvtár ismeretterjesztő turisztikai előadássorozatát kétheti 
rendszerességgel tartottuk. Célja a turisztikai információk és könyvtári szolgáltatásaink 
népszerűsítése, ismeretterjesztés, és a könyvtári gyűjtemény és szolgáltatás ajánlása.  

Három tematikai bontásban valósult meg: 

 Világjáró: Különböző országok, városok, kultúrák bemutatása. A külföldi városlátogató 
programok, világörökségi helyszínek, körutazások, védett természeti értékek, tájvédelmi 
körzetek, nemzeti parkok. bemutatása:  

Hazai tájak: Magyarország tájegységeinek természetföldrajzi, védett természeti környezetei 
nemzeti parkok, kulturális örökségeinek bemutatás 
Vallási turizmus: turisztikai előadások révén a vallási motivációjú turizmus megismertetése. 
(Zarándoklat, vallási eseményen való részvétel. Az épített örökség részeként számon tartott 
egyházi helyszínek) Célja: a vallási szakrális műemlékek bemutatása, a zarándokutakon részt 
vett előadók közreműködésével. A hitélethez kapcsolódó ünnepek, egyházi kulturális 
események bemutatása, ami érinti a vallási- néprajz, vallásföldrajz területeit 
2019-ben összesen 24 programot valósítottunk meg, Az előadásoknak részese volt összesen 
3416 fő, átlag: 142 fő. 

„Kutatók-alkotók a könyvtárban” sorozat 2019-ben is folytatódott. Helyi alkotók 
bemutatkozására 10 alkalommal került sor. 
 
 A Nyugdíjas Könyvbarátok Klubjának éves programját a klubtagok javaslatai alapján 
összeállítottuk, melyet először a vezetőség, majd a tagság elfogadott. A programokat a 
Kínálóban, plakátokon, a Bács-Tudás-Tár honlapon és a Gong rádióban hirdettük, a tagoknak 
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és az érdeklődőknek elektronikus meghívót küldtünk. 10 klubnapra külső előadót hívtunk, 
kétszer klubtagok tartottak előadást.  Az előadásokat meghallgatták összesen 348-an, 
átlagosan egy klubnapon 29-en. A könyvtár és a város kulturális intézményeinek 
programijairól e-mailben tájékoztattuk a tagokat. Ezeket a tájékoztatókat kérésre elküldjük 
olyan látogatóinknak is, akik ugyan nem klubtagok, de szintén tájékozottak szeretnének lenni. 
 
Sántha György kultuszát ápolók közössége  
2019-ben is helyet adtunk a város jeles szülöttjének, díszpolgárának életét, munkásságát 
megismertetni és megismerni vágyók nyitott programjainak. A Helyismereti gyűjtemény 
munkatársai segítették a programok szervezését, a nyomtatott és elektronikus anyagokhoz 
való hozzáférést.  

 

2019. december 11-én immár 5. alkalommal került megrendezésre Kórusok délutánja 
programunk, mely egyre nagyobb érdeklődésre tart számot mind a kórusok, mind pedig a 
közönség részéről. Az eseményen lehetőséget kapnak a bemutatkozásra olyan amatőr 
énekkarok is, akiknek a repertoárja nem oly nagy, hogy önálló koncertet tudjanak adni, 
ugyanakkor itt meghallgathatják őket az érdeklődők. A Kórusok délutánja közösségteremtő 
erővel bír: nemcsak a különböző kórusokban éneklő emberek találkoznak egymással, de a 
fellépő együttesek közötti szünetekben a közönség soraiban is spontán beszélgetések 
kezdődnek. Az idei program újítása volt az esti közös éneklés, ami karácsonyi köszöntő 
videóként a könyvtár közösségi oldalaira is felkerült. 
 
2019. december 12-én A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület szervezésében került sor a 
Mózeskosár körbejár kezdeményezés 14. átadó ünnepségére könyvtárunkban. 

Fiókkönyvtárainkban is minden korosztályra figyelő, változatos programokat tartottak 
könyvtárosaink. Minden országos programhoz csatlakoztak saját programokkal is: Tavaszi 
Fesztivál, Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok.  
 
2019-ben 768 csoportot fogadtak és 999 könyvtári programot szerveztek. Összesen 1.767 
alkalommal foglalkoztak használóikkal. 36.081 vettek részt a programokon, ebből 26.226 a 
14 éven aluli, 9.855 a 14 éven felüli volt.  
 
A Helyismereti gyűjtemény dokumentumkiállításai:  
 

Kiállítás időpontja Kiállítás címe 
2019. január-február  A Bánk bán évszázadai : a dráma kiadásai és feldolgozásai – 

dokumentumkiállítás  
2019. március 12 - június 30. FORRÁS 50 – a Forrás folyóirat jubileumi kiállítása  
2018. július 1 - augusztus 31. Szépirodalmi remekek a Történeti Gyűjteményben – 

dokumentumkiállítás  
2019.szeptember - október Rákóczi Ferenc-emlékév 2019: kiállítás a KJK és Sebestyén 

Imre képeslapgyűjtő dokumentumaiból  
2019. november - december Katona József emlékének őrzői Kecskeméten – 

dokumentumkiállítás 
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Gyermekek programjai 
 
Múzeumok éjszakája 
Múzeumok éjszakáján Bagolykaland várta a családokat. 294 gyerek 307 felnőtt kíséretében 
volt részese a mesének, játéknak, hangfelismerésnek, kreatív alkotásnak. A tinik Lapról 
lapra címmel egy játékos irodalmi utazáson vehettek részt. Közülük 98 fiatal élt ezzel a 
lehetőséggel 

Érzékenyítő programok 
2019-ben is több alkalommal fogadtuk sérült gyerekek és felnőttek csoportjait. A személyes 
találkozások, beszélgetések ráirányítják a figyelmet egymás elfogadásának fontosságára, az 
előítélet-mentességre. Az Autista Centrum diákjai ma már rendszeresen részt vesznek 
könyvtári foglalkozásainkon. 

Gyerekek hónapja 
1999 óta visszatérő rendezvénysorozatunk a Gyerekek hónapja. 2019 decemberében Bács-
Kiskun megye településein a Katona József Könyvtár szervezésében könyvbemutatókra, író-
olvasó találkozókra, interaktív előadásokra, irodalmi játékokra, kiállításokra került sor. A 
kortárs magyar gyerekirodalom képviselői közül többen is vendégeink voltak ezekben a 
napokban. Úgy gondoljuk, hogy mindazoknak, akik éltek a színes kínálat által nyújtott 
lehetőségekkel, sok örömben volt részük. 

Tinivilág 
A 2018 őszén kialakított szolgáltató terünket megszerettek a fiatalok. Egyre többen vannak, 
akik itt készítik házi feladataikat, itt tanulnak, itt végzik projektmunkájukat és persze 
rendszeresen megjelennek a beszélgetni szeretők, a szerepjátékosok, a „kütyühasználók” is. A 
fiatalok jelenléte az iskolai élethez igazodik, főleg a délutáni órákban találkozunk velük. A 
számítógépet használók a játékos és közösségi oldalakat látogatják, de sokan vannak, akik 
tanuláshoz, prezentáció készítéshez, gyűjtőmunkához veszik igénybe a számítógépeket.  

A korosztálynak szóló csoportos foglalkozásokon kiemelt szerepet kapott a digitális kultúra 
fejlesztése, a hiteles forráshasználat tanulása és a biztonságos internethasználat. Emellett 
sokféle lehetőséget is kínáltunk az iskolán kívüli ismeretszerzésre, beszélgetésekre, 
találkozásokra. 

A kisközösségek közül stabil tagsággal rendelkezik a Harry Potter klub és a Könyvtári Jedi 
Akadémia. Tagságukat könyv- illetve filmsorozathoz kapcsolódó játékokkal, fejtörőkkel, 
felolvasással, beszélgetéssel vártuk.  Továbbra is havi rendszerességgel találkoztak. A 
kisközösségek tagjai külön Facebook-csoportot is működtetnek a gyors információcserére, 
kapcsolattartásra, könyvtári élmények megosztására. 

A Tinivilág folyamatosan készült a könyves ünnepekre, aktuális évfordulókra, helyi 
eseményekre is. A kutatómunkát, játékos ismeretszerzést, rejtvényfejtést, különböző témájú 
vetélkedőket szerették a résztvevők. Ezek közül a legnépszerűbbek voltak: 
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 Kultúránk kincsei – Magyar kultúra napja 
 Valentin nap a Szent Johanna Gimiben – Házasság hete 
 Álompárok – Házasság hete 
 Rímhányó rejtvények – Költészet napja 
 Helló, User! – Internetbiztonsági játék 
 Okosodj a telefonnal! – Internet Fiesta 
 Irodalmi scrapbook – Gyerekek hónapja 
 Reni könyvespolca – Nyári olvasmányajánló 
 Zárt ajtók mögött – Szabadulószoba a téli szünidőben 

Babaprogramok 
 
Ma már egyre kevesebben lepődnek meg azon, ha a könyvtárakban néhány hónapos, 
gőgicsélő babákat vagy totyogó, és képeskönyveket böngésző apróságokkal találkoznak. 
2007-ben Kecskemétről indult a Babaolvasó kezdeményezés, s azóta nálunk sem csupán 
egyszeri „érdekes eseményként”, hanem folyamatos szolgáltatásként építjük éves 
tevékenységükbe a kisgyerekes családokkal való törődést. A biztonságos, akadálymentes 
környezet, kicsik értelmi és érzelmi fejlődését, beszédébredését segítő, hangulatos 
Babahancurka foglalkozások továbbra is népszerűek 
A három év alattiak közül az elmúlt évhez hasonlóan 501 baba rendelkezik 
babaolvasójeggyel. A központi könyvtárban továbbra is előzetes regisztrációhoz kötött a 
mondókázó foglalkozásokon való részvétel. 2019-ben 118 mondókázó délelőttre 2089 baba 
érkezett 2261 felnőtt kíséretében. A foglalkozásokat hónapról hónapra változó tematika 
szerint állítottuk össze. 

A központi könyvtár mellett fiókkönyvtáraink is bekapcsolódtak a Születésünnep 
programsorozat eseményeibe. Szakemberekkel való beszélgetésre, előadásokra, könyvajánló, 
könyvismertető bemutatóra került sor 7 alkalommal 206 felnőtt résztvevővel. 

Felújított fiókkönyvtárainkban is rendszeres látogatók a babák. A velük való foglalkozás 
többféle formában történik. A Petőfivárosi Fiókkönyvtárban a Gyermekvilág munkatársai 
tartják a babafoglalkozásokat, máshol a fiókkönyvtáros kollégák mondókáznak 
(Hunyadivárosi, Katonatelepi, Széchenyivárosi Fiókkönyvtár) illetve a védőnők és külső 
szakemberek bevonására is sor kerül (Katonatelepi, Széchenyivárosi és Hetényegyházi 
Fiókkönyvtár).  

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Anya-gyermek részlegében továbbra is 
rendszeresek a mondókázások. Itt is a kismamákat tanítjuk versekre, gyerekdalokra, 
mondókákra. A speciális helyszínen egy éven aluliak számára a külvilággal való élményszerű 
kapcsolattartást is jelentik ezek a havi események. 

2019-ben elkészült a Családháló Alapítvány mobilalkalmazása, ami az ország bababarát 
területeit ajánlja a családoknak. Ebbe az adatbázisba könyvtárunk is bekerült. 

2019-ben ismét mi adtunk otthont a Babaolvasó országos szakmai napnak. Nem csupán a 
szervezést, de a tartalmi előkészítést is mi végeztük. Sokat tanultunk Doráné Borsik Mária 
logopédustól, aki gyakorlatias megközelítésben vázolta fel a gyerekek beszédfejlődését a 
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születéstől a kismondatokig. Incze-Dusik Bori nyelvész kismama egy nagyon aktuális 
témához adott tanácsokat, ötleteket, javaslatokat Zöld élet a babákkal címmel. Garáné 
Rendek Anita korai fejlesztővel a különböző játékokkal való fejlesztési lehetőségeket 
tekintettük át. Részt vettünk a megújított promóciós anyagok összeállításában, tervezésében 
is. 

Baba-mama program helyszíne Év Alkalom Baba Felnőtt 

Összesen 

2019 309 4541 5056 

2018 304 4355 4683 

2017 297 4506 4910 

Katona József Könyvtár 

2019 118 2089 2261 

2018 116 2053 2187 

2017 118 2170 2346 

Hetényegyházi Fiókkönyvtár 

2019 31 531 561 

2018 42 529 596 

2017 43 530 561 

Hunyadivárosi Fiókkönyvtár 

2019 85 1252 1521 

2018 56 870 1001 

2017 54 995 1152 

Katonatelepi Fiókkönyvtár 

2019 25 262 269 

2018 18 250 237 

2017 19 232 254 

Műkertvárosi Fiókkönyvtár 

2017 1 2 2 

2016 5 27 27 

2015 9 43 45 

Petőfivárosi Fiókkönyvtár 

2019 12 72 77 

2018 12 73 72 

2017 11 70 63 

Széchenyivárosi Fiókkönyvtár 

2019 26 269 281 

2018 46 461 451 

2017 49 499 514 

BKMBVI Anya-gyermek részleg 

2019 12 66 86 

2018 12 72 100 

2016 4 20 36 
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Kölyökolvasók 
„Kell-e bizonygatnunk, könyvek nélkül nem jó? / Nélkülük világunk: rideg, kopár, kongó” – 
küldték üzenetüket a Legyél te is Kölyökolvasó! játék résztvevői. A játék technikai és tartalmi 
gazdája ismét a Katona József Könyvtár volt. A gyerekeknek korosztályonként hat-hat (a 
nagyobbaknak kilenc) könyvet ajánlottunk elolvasásra, ezek közül választották ki azt a 
hármat, amelynek megismerésére, és a hozzá tartozó fejtörők megfejtésére vállalkoztak. 
Ebben a közösségi játékban 603 gyerek volt társunk az olvasásban, irodalmi 
élményszerzésben.  

A Kölyökolvasók találkozójára 2019. június 7-8-án került sor intézményünkben. 
Vendégeink voltak a battonyai, dorogi, előszállási, hajdúböszörményi, harkakötönyi, hatvani, 
kecskeméti, lakiteleki, székesfehérvári, tiszakécskei, zsanai kölyökolvasók. A pénteki 
ismerkedési és irodalmi játékok után Paulovkin Boglárka meseíró, illusztrátor töltötte a 
délutánt a gyerekekkel.  Legújabb könyvének illusztráció alapján Afrikába utaztunk, s ennek 
szellemében került sor az alkotómunkára is. Néhány óra alatt igazi kis csodák kerültek ki a 
gyerekek keze alól. A szombat egy játékos délelőtt után az eredményhirdetés és díjkiosztás 
napja volt. A kölyökolvasók jelvénynek, oklevélnek és jutalomkönyveknek örülhettek.  

Meseország 
„Meseország egy olyan birodalom, amely a haza és a világ bármely részén megvalósítható, 
ahol egy-két ember tanyát ver, és egymás mellé ül le esténként, hogy se maga, se a másik ne 
féljen, ne legyen egyedül”.  Így szól Meseország Királyának üzenete, amelynek szellemében 
évről évre több száz meseszerető gyerek tesz próbát, hogy egy esztendőre ebbe a csodákkal 
teli birodalomba költözhessen. Így történt ez 2019-ben is.  

Kisasszony havában szerte a városban már sokan várták az Udvari Hírvivő szokásos 
jelentkezését. Felhívásában most is nagyon sokféle, olvasásra, közös együttlétre, irodalmi 
játékra hívogató program szerepelt, köztük a meseországi felhívás is. Meseország Királya 
ebben az esztendőben azt kérte a gyerekektől, hogy rajzolják le vagy fogalmazzák meg 
néhány mondatban, miért szeretik a meséket! „Szeretek szerepelni, és ha mesét mondok, 
belebújhatok a szereplők bőrébe. Olyankor lehetek király, furfangos legény, de akár zsivány 
is. A mese elvisz engem egy varázslatos világba, ahol minden lehetséges” – írta egyikük. Ez 
az előzetes feladat is segítette a gyerekek meseválasztását, a mesedélutánokra való 
ráhangolódást. 

A mesemondó gyerekek bemutatkozására Szent András havában került sor. Kilenc helyszínen 
– a Katona József Könyvtárban, fiókkönyvtárainkban és a város általános iskoláiban szólaltak 
meg a város legügyesebb mesemondói.  Sok felnőtt – könyvtárosok, pedagógusok – 
fáradozott a meseországi hangulat megteremtésén. A mesemondó alkalmakat számos 
ismeretterjesztő elemmel, nyelvi játékkal, szómagyarázó feladvánnyal színesítettük. 

2019-ben 24 mesedélutánon 55 meseszerető felnőtt segítette a próbázókat. Az első próbán 
307. a másodikon 82 gyerek mesélt, a városi és megyei mesemondó-találkozókon 45 
mesemondó mutatkozhatott be a királyi pár és a bölcsek bölcse előtt. 

A magyar népmesék világában kalandoztak azok a kisiskolások is, akik a Táltospróba 
résztvevői voltak. A megyei mesevetélkedő csapatai most is a Mesélj nekem könyvsorozat 
szépen illusztrált kötetiben olvasható történeteket ismerték alaposan, ezekhez a mesékhez 
kapcsolódtak a fejtörők és a kreatív feladatok is. A 185 táltoska 50 csapatba szerveződve 
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dolgozott együtt a tanév során. Tavasszal a legügyesebb táltos-csapatokat találkozóra hívtuk, 
ahol egy jó hangulatú játék keretében ismerkedhettek meg egymással. 

Könyvtári tábor 
Kizárólag nappali elfoglaltságot jelentő, izgalmas szünidei napokat biztosító tábort 2017-ben 
szerveztünk először. Mivel tapasztalataink kedvezőek voltak, és a gyerekektől és a szülőktől 
számos pozitív visszajelzést kaptunk, 2019 nyarán is vidám, kreatív könyvtári napokat 
kínáltunk ennek a korosztálynak. A tábori napok alatt elsősorban a 6-10 évesekre 
számítottunk. Külön meghívást kaptak az előző táborok lakói, illetve azok a gyerekek, akik a 
tanév során közösségi játékaink részesei voltak. A gyerekek bátran vállalkoztak a hétfejű 
sárkány legyőzésére, örömmel válaszoltak a királykisasszony furfangos kérdéseire, és 
merészen szembenéztek a kissé gonosz boszorkánnyal. Jó hangulatban teltek a tábori napok, a 
mesetábor lakói az előző évekhez hasonlóan sokféle értékkel gazdagodtak. 

Országos Kincskereső-tábor 

A nyár nagyon szép eseménye volt a 44. országos Kincskereső-tábor. Munkánk jelentős része 
ezen a nyáron is kiscsoportokban zajlott. A SZÉPÍRÓK – Nagyné Kiss Anikó segítségével 
elkészítették a Tábori Kincskereső c. kiadványt. 

A RIPACSOK foglalkozásait ezúttal is dr. Csikós Gellértné vezette. Táborozásunk utolsó 
napjára Dániel András Kufli meséit elevenítették meg a színpadon. 

A „GÉZENGÚZOK” csoportja Kovács Klára értő irányításával 2019-ben a világirodalom 
alkotásai közül választott egy kedves történetet. Locspocs a kis tengeri szörny c. meséjét 
állították színpadra. A látványos díszleteket, a jelmezeket is a gyerekek készítették. 

A kiscsoportok tagjai nagyon komolyan, koncentráltan tudtak együtt dolgozni, ötletekkel, 
rajzokkal, segítették egymás munkáját. Elmondhatjuk, hogy valamennyien tudásuk legjavát 
adva érdemelték ki a közönségtől érkező elismerő szavakat. Hangulatos táborzáró 
ünnepélyünkön sok szülő tekintette meg a gyerekek kilenc kecskeméti napjának eredményét. 

Internetes játékok 

Folytatódtak internetes játékaink is. Formájuk ismétlődött, de tematikájuk és tartalmuk 
megújult. Célunk most is az volt, hogy a résztvevők igényes, tartalmas, szép gyermekbarát 
honlapok használatával ismerkedjenek meg, miközben számos információhoz jutnak a 
biztonságos internethasználatról. A pedagógusok és a gyerekek egyaránt számon tartják és 
várják ezeket a játékos szellemi próbákat. Az eredményes részvételhez a nyomtatott és 
elektronikus információforrások értő használata szükséges. 2019-ben is több százan 
vállalkoztak a Csepptől az óceánig, a Tavaszi zsongás 100, a Betűbuli, a Ne csak lógj a 
neten! az Olvasó Nyuli, a Mamáknak babákról,  az Írjuk jól! és Az év élőlényei fejtörők 
megfejtésére az ország számos településének képviseletében.  

A 3-4. osztályosokat az Internet Fiesta napjaiban célzottan hívtuk egy-egy internetes 
foglalkozásra. A Segítség, támadnak a betűk! és a Nyomozás a világhálón  információkeresési 
játékainkra most is sok pozitív visszajelzés érkezett.  

A www.bacstudastar.hu portál ZÖLDIKE játékoldal fejtörőit az év során folyamatosan több 
játékunkba is beillesztettük.  
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Vendégeink 
2019 sem múlt el emlékezetes irodalmi találkozások nélkül. Több pályázati forrás 

felhasználásával kiváló meseírók, költők, előadóművészek voltak a vendégeink a központi 

könyvtárban, a fiókkönyvtárakban és a kistelepülések könyvtári szolgáltató helyein. Voltak 

felolvasások, tartalmas beszélgetések, interaktív könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások 

– kiemelten az Ünnepi Könyvhét, az Országos Könyvtári Napok és a Gyerekek hónapja 

alkalmából. 

Vendégeink Helyszín (Központi könyvtár, fiókkönyvtárak, szolgáltatóhelyek) 

Balázs Ágnes Katymár, Kecskemét (KJK/3), Madaras, Tázlár 

Bogárháton projekt 
(Sasvári Zoltán és Sasváriné 

Borbíró Katalin) 

Ballószög – Borota – Császártöltés – Dusnok – Fajsz – Foktő – 

Fülöpháza – Fülöpjakab – Géderlak – Harta – Homokmégy – 

Kunfehértó – Kunszállás – Miske – Pálmonostora – Sükösd – 

Szentkirály – Tabdi 

Bohóctanoda (Csorvási 

Kata és Csorvási Zoltán) 

Bátmonostor – Drágszél – Felsőlajos – Harkakötöny – Katymár – 

Kelebia – Kömpöc – Kunbaracs – Kunpeszér – Ladánybene – 

Madaras – Pálmonostora – Szank – Tabdi – Újsolt 

Bosnyák Viktória Bátya – Harta – Kecskemét (KJK) – Vaskút 

Furfangos paraván – 

(Barkóczi Titanilla) 

Ágasegyháza – Bácsborsód – Bácsszőlős – Csátalja – Csengőd – 

Dávod – Dunaegyháza – Dunafalva – Dunatetétlen – Érsekcsanád – 

Foktő – Gara – Helvécia – Jászszentlászló – Kunadacs – Kunbaja – 

Kunbaracs – Mátételke – Mélykút – Orgovány – Páhi – Pirtó – 

Soltszentimre – Szakmár – Szalkszentmárton – Tass – Tataháza – 

Tiszaug – Uszód 

Gévai Csilla 
Kecskemét – KJK, Hunyadivárosi Fiókkönyvtár, Katonatelepi 

Fiókkönyvtár, Műkertvárosi Fiókkönyvtár) 

Harcos Bálint Katymár – Kecskemét (KJK/3) – Kéleshalom – Madaras 

Holden Rose 

(Kovács Attila) 
Vaskút 

Kacagó Bábszínház Fülöpjakab – Nyárlőrinc – Szentkirály 

Kiss Gábor Borota 

Kiss Ottó Kecskemét (KJK) 

Koltay Eszter Kecskemét (KJK) – Tass 
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(Ökojáték csapata) 

Lóca együttes 

Bátmonostor – Bócsa – Csikéria – Felsőszentiván – Gátér – Géderlak 

– Hercegszántó – Jakabszállás – Jászszentlászló – Kaskantyú – 

Kecskemét (KJK) – Mélykút – Nagybaracska – Ordas – Orgovány – 

Páhi – Petőfiszállás – Rém – Szakmár – Tabdi 

Mészöly Ágnes Kecskemét (KJK/4) 

Molnár "Storman" Ákos 

(viharvadász) 
Császártöltés – Kecskemét (KJK) 

Németh Luca 

(bábszínész) 
Kecskemét (KJK) – Petőfiszállás 

Nyulász Péter Kecskemét (KJK/3) 

Paulovkin Boglárka Kecskemét (KJK/2) 

Róbert Katalin Kecskemét (KJK) 

Sohonyai Edit 
Bácsbokod – Császártöltés – Csávoly – Felsőszentiván – Hajós – 

Harkakötöny – Kecskemét (KJK) 

Szegedi Látványszínház 

Apostag – Ballószög – Bátmonostor – Bátya – Borota – Császártöltés 

– Dunaszentbenedek – Dunatetétlen – Dusnok – Érsekhalma – 

Felsőlajos – Foktő – Hajós – Kéleshalom – Miske – Öregcsertő – 

Rém – Uszód 

Tengeri Attila 

Akasztó – Bácsbokod – Csengőd – Dunafalva – Fajsz – Fülöpjakab – 

Gara – Helvécia – Jakabszállás – Kaskantyú – Kunszállás – 

Soltszentimre – Szeremle – Tázlár – Tompa – Újtelek – Uszód 

Tóth Péter Lóránt  

(versvándor) 

Apostag – Bócsa – Császártöltés – Csengőd – Érsekcsanád – Foktő – 

Harta – Jakabszállás – Jászszentlászló – Kunadacs – Kunpeszér – 

Ladánybene – Szentkirály – Szeremle 

Turbuly Lilla Kecskemét (KJK/3) 

Vig Balázs 
Kecskemét – KJK/3 – Katonatelepi Fiókkönyvtár – Műkertvárosi 

Fiókkönyvtár 
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Mutatók a rendezvényekhez, kiállításokhoz 
 

Mutatók 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban az előző 
évhez képest 

A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi, megyei és 
országos szintű közösségi 
programok, rendezvények 
száma összesen  

3.348 3.400 3.701 10,5 

A könyvtárban a tárgyévben 
szervezett helyi, megyei és 
országos szintű közösségi 
programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

85.167 87.000 91.808 7,7 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások száma  40 42 41 2,5 

A könyvtárban szervezett 
időszaki kiállítások látogatóinak 
száma 

7.941 8.000 8.216 3,5 

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvények 
száma  

560 565 658 17,5 

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvényeken 
résztvevők száma 

25.973 26.000 26.667 2,6 

A megyei hatókörű városi 
könyvtár esetében az általa 
ellátott kistelepüléseken 
szervezett rendezvények száma  

1.046 1060 1076 2,8 

A megyei hatókörű városi 
könyvtár esetében az általa 
ellátott kistelepüléseken 
szervezett rendezvényeken 
résztvevők száma 

28.498 28.700 29.450 3 

Egyéb rendezvények száma 113 115 110 -2,6 

Egyéb rendezvényeken 
résztvevők száma 4.217 4.300 4.509 7 

 
 

4.9. Használói elégedettségmérés 
 
2018-ban elkezdett széles körű használói elégedettségmérést 2019-ben folytattuk a 
könyvtárhasználóink körében. 2019. júliusig 505 kérdőív érkezett be. Kiértékelés után az 
alábbi összegzést tudtuk összeállítani:  
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A könyvtárhasználat főbb jellemzői: 
- a használók csaknem harmada jár hetente többször a könyvtárba; 
- a személyes látogatások gyakorisága valamelyest csökkent a tíz évvel ezelőtti 

adatokhoz képest; 
- leggyakoribb látogatók a nyugdíjasok, a diákok és az egyéb inaktívak; 
- legtöbben14-16 óra között (vagy rendszertelen időpontokban) látogatják a könyvtárat; 
- jellemzően fél-egy órát töltenek el; 
- a használat jellemzői összefüggnek a válaszadók gazdasági aktivitásával. 

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fontosabb eredmények: 
- a korábbi felméréshez hasonlóan a hagyományos könyvtári (dokumentum) 

szolgáltatások   kölcsönzés, helyben használat  a legnépszerűbbek; 
- megtöbbszöröződött a kölcsönzéshez kapcsolható egyéb szolgáltatásokat, a 

könyvtárközi kölcsönzést és az előjegyzést használók aránya; 
- a legtöbbek által használt szolgáltatások között megjelentek a könyvtári programok; 
- az internethasználat népszerűsége valamelyest csökkent; 
- a számítógépes adatbázisokat használók aránya nem nőtt a korábbi felméréshez 

képest. 
 
A használók elégedettségével kapcsolatos főbb eredmények: 

- a válaszadók valamennyi vizsgált szolgáltatást 4-nél jobb átlagos osztályzattal 
értékelték; 

- a legjobb értékeléseket azok a szolgáltatások kapták, amelyek meghatározó eleme a 
könyvtárosokkal való személyes kapcsolat; 

- a könyvtár nyitvatartását, a honlap szolgáltatásait és az elektronikus katalógus 
használhatóságát értékelték néhány tizeddel alacsonyabban a válaszadók a többi 
értékhez viszonyítva.   

 
A közösségi szolgáltatások tekintetében: 

- a válaszadók több mint kétharmada használja találkozóhelyként is a könyvtárat; 
- nőtt a családi programokat igénybe vevők aránya; 
- a korábbihoz képest többen élnek a könyvtárossal való személyes beszélgetés 

lehetőségével. 
 Megfogalmaztuk intézkedéseinket, melyeket beépítettünk folyamatainkba. 
 

2019-ben is a Minőségirányítás tanfolyamainkon minden modult követően a résztvevők és 
az oktatók írásban, minőségbiztosítási kérdőívet töltenek ki. Az oktatók a saját témakörük 
befejezését követően, illetve a záró esszék javítását követően írásban nyilatkoznak: 

 az adott tematikai egység sikerességéről; 

 a képzési célok megvalósulásáról, 

 a képzés tárgyi feltételeiről; 

 a képzés szervezésének módjáról. 

A résztvevők 4 modul alatt 79 kérdőívet töltöttek ki, az oktatók 15-öt. A tanfolyam 
elégedettségi mutatói igen magasak: résztvevők átlaga 4,65 az oktatóké 4,7.  
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Partneri elégedettségmérést is végeztünk 2019-ben. Összesen 230 kérdőívet értékeltünk ki. A 
válaszadók 90%-a biztosan, 10%-a valószínűleg ajánlaná másoknak is partnerként a 
könyvtárunkat. Az intézmény munkáját az adott válaszok alapján 81,5%-ban a legmagasabb 
5-ös értékkel minősítették. Ezek alapján a könyvtár megítélése mindenhol pozitív, 
működésünk és jelenlétünk elismerést vált ki partnereink körében.  
 
Internet-használói tanfolyamainkon kértük és elemeztük hallgatóink visszajelzését – 
anonim minőségbiztosítási kérdőívünkön – a szolgáltatás fejlesztése és a valós igényekhez 
igazítása érdekében. Összesen 181 fő válaszolt. 
Megvizsgáltuk és aktualizáltuk az ED szolgáltatásra vonatkozó kérdőívünket, és a 
szolgáltatást igénybe vevők körében használói elégedettségmérést végeztünk a jelentősebb 
ED programokhoz („Csobbanj Európával!”, 4forEurope) kötődően. 
 
Különböző képzéseinken, rendezvényeinken valamint szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan is 
mértünk.  
 

 
Használói elégedettség 
mérések 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
A használói elégedettség-
mérések száma 89 90 92 3 

A használói elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók 
száma 

2.270 2300 2378 4,8 

 
 

4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 
 

Települési könyvtárak 
számára nyújtott 
szolgáltatások 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Műhelynapok száma 

5 6 6 20 

Résztvevő települési könyvtárak 
számaránya –KSZR nélkül (%) 80 90 80 0 

A megyei hatókörű városi 
könyvtár koordinációjával 
minősítésre készülő települési 
könyvtárak száma 

2 2 2 0 
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4.11. Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi szolgálat 
 
2012 óta fogadjuk intézményünkben a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat a városban 
lévő és a környező településeken található oktatási intézmények megkeresésére, 22 
középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást.  
2019-ben újabb 1 középiskola csatlakozott, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium. 
 
Ebben az évben 103 diák, minden évfolyamról (9.évf. 31 fő; 10.évf. 19 fő; 11. évf. 20 fő; 12. 
évf. 33 fő), 884 munkaórában teljesítette könyvtárunkban a közösségi szolgálatot. A 
központi könyvtár mellett, a Hetényegyházi, a Hunyadivárosi, a Széchenyivárosi 
Fiókkönyvtárainkban is teljesítettek közösségi szolgálatot a diákok. Minden helyszínen 
elégedettek voltak munkájukkal a fiókkönyvtárosok. 
Mind a 16 fő, aki legalább 20 órát volt a könyvtárunkban, kitöltötte az elégedettségi 
kérdőívet. 97% legjobbnak ítélte az itt töltött közösségi szolgálatát, mind a 8 kérdésnél. 2% 
2. helyen, 1% 4. helyen jelölt.  
 A diákok nemcsak élményeket szereztek a közösségi munka során, hanem megismertek 
munkafolyamatokat és megfogalmazták, hogy könyvtári ismereteik pontosabbak lettek.  A 
könyvtáros kollégák is szívesen foglalkoznak a diákokkal, mi is tanultunk tőlük.  
 
Nagyszabású rendezvényeink lebonyolításában 2019-ben is számíthattunk azokra, akik 
önkéntes munkájukkal, szakértelmükkel járultak hozzá a könyvtári tábor, a Kincskereső-
tábor, az Országos Könyvtári Napok és a meseországi kalandok eredményes 
megvalósításához. 
 

 
Közösségi 
szolgálat/önkéntesség 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 59 60 103 74,5 

Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

21 21 22 4,7 

A könyvtárban dolgozó 
önkéntesek száma * 82 85 90 10 

 
*Jogszabály szerint nem alkalmazunk önkéntest, de főként programok, táborok lebonyolításánál megjelenik az 
önkéntes munka. 
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4.12. Partnerség 
 
 
Fenntartónkkal Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a szakmai 
irányítást ellátó EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztállyal naprakész kapcsolatban álltunk. 
 
Az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért Kuratórium öt fővel 2019-ben is 
eredményesen végezte munkáját, támogatva ezzel könyvtári szolgáltatásainkat.  
Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetőjének 
felkérésére Ramháb Mária részt vett a Könyvtári Szakértői Bizottság munkájában, illetve 
végezte a KSZR Munkabizottság vezetését, koordinálta a területre vonatkozó szakértői 
vizsgálatokat.   
 
A jelentős szakmai szervezetekkel (MKE, IKSZ) folyamatos a kapcsolatunk. Az MKE Bács-
Kiskun Megyei Szervezet vezetőségében 2 kolléga vállalt önkéntes munkát. 
 
 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség újabb öt évre elnökének választotta a könyvtár 
igazgatóját, így jelentős feladat hárul ránk a szakmai közéletben is.  
 
2019-ben jó partneri kapcsolatot ápoltunk társintézményeinkkel, annak érdekében, hogy a 
városunk kulturális életét színesítsük. Közös programokat valósítottunk meg a Hírös Agóra 
Kecskeméti Ifjúsági Otthonnal, a Kecskemétfilm Kft-vel, a Kecskeméti Katona József 
Múzeummal, a Bozsó Gyűjteménnyel, a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyekkel, a 
Kiskunsági Nemzeti Parkkal, a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei 
Levéltárával. 
 
Egyediné Gál Erika helyismereti feltáró könyvtáros kollégánk a Bács-Kiskun Megyei 
Honismereti Egyesületben vezetőségi, valamint a Kecskemét Írott Örökségéért 
Alapítvány kuratóriumi tagja, ez jelentősen hozzájárul a helyismereti kutatókkal való 
folyamatos kapcsolattartáshoz. 
 

2019-ben tovább erősödött kapcsolatunk az együttműködő civil szervezetekkel. A Montázs 
Magazin, a Kincskeresők Egyesülete, a városi Rózsahölgyek Társasága, a Nők a Nemzet 
Jövőjéért Egyesület, a Parázs Központ kapcsolódása a könyvtárhoz, sokszínű programokat, 
tartalmas tevékenységeket eredményezett. Hozzájárultak az életen át tartó tanulás 
akadályainak leküzdésében, a formális és informális tanulás lehetőségeinek megteremtéséhez, 
a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Intézményünk jelentős támogatást nyújtott a CÉDRUSNET 
kecskeméti szervezetének sikeres megvalósításában többféle területen.  
 
2019-ben is fontos feladatunknak tekintettük, hogy a lakosságot minél szélesebb körben 
tájékoztassuk az uniós lehetőségekről, így biztosítva a Europe Direct szolgáltatás folyamatos 
jó minőségét. Ennek érdekében kiemelt partnereink Európai Bizottság Magyarországi 
Képviselete; Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodája; Tempus 
Közalapítvány; Európai Fogyasztói Központ; Europe Direct Hálózat tagjai; EURES 
Hálózat; EuroDesk Hálózat. 
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Az adóhatósággal több éve kialakított szakmai kapcsolatunknak köszönhetően partnerként 
vettünk részt az elektronikus ügyintézés segítése érdekében megtartott, és a SZJA bevallását 
segítő tanácsadásban: a korábbi évek hagyományainak megfelelően, két napos rendezvény 
formájában, a NAV által javasolt időpontban – 2019. 04.26-án és 04.27-én – 
együttműködésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatóságával. 
A programon 2019-ben a 2 nap alatt összesen 79 ügyfél jelent meg és 158 ügy került 
elintézésre. Ez 23%-kal több az ügyfelek esetében és 42 %-kal több az elintézett ügyek 
esetében, mint 2018-ban (64 fő 111ügy) volt. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitánysággal a korábbi években kialakított 
együttműködés tovább folytatása jegyében részt vettünk a Rendőr-főkapitányság 
„Áldozatok Világnapja” és „Idősek Napja” alkalmából megrendezésre kerülő 
programsorozatában, helyi előadás szervezésével, február végén és október elején. Az 
együttműködés keretében használóink részére hozzáférhetővé tesszük, és szolgáltató 
helyeinknek minden hónapban továbbítjuk a Bűnmegelőzési Osztály ELBIR hírlevelét. 
 
2019-ben is kapcsolatban álltunk a belváros turisztikai irodáival: folyamatosan kaptunk 
tőlük ingyenesen elvihető prospektusokat, mi pedig rendszeresen készítettünk könyvajánlókat 
új útikönyveinkről, melyeket átadtunk a turisztikai irodák munkatársainak, akik ajánlották 
ügyfeleiknek az utazásukhoz kapcsolódó könyv Könyvtárunkban történő megkeresését.  

 

Goethe Intézet 

 

A budapesti Goethe Intézet a 2009-es megállapodásnak megfelelően a 2019-ben is 
jelentős mértékben járult hozzá a német nyelvű állomány gyarapításához. Évente két 
alkalommal van lehetőség rendelés leadására ajánlójegyzékek alapján, illetve folyamatosan 
biztosítják számunkra német nyelvű szakfolyóiratok éves előfizetését. 2019-ben tematikus 
nyelvi csomagot is kaptunk a Goethe-Institut Magyarország Nyelvi osztályától, amely egy 11 
dokumentumból álló, szaknyelvi csomag volt.  

2019-ben is igyekeztünk az internetes felületeken is népszerűsíteni a német állományt, 
folyamatosan hírt adtunk az új beszerzésű dokumentumokról. 
 
Tovább folytattuk a Goethe-Institut Nyelvi osztályától kapott 4 féle, német nyelvű 
dokumentumokat (könyvek, papírszínházak és DVD-k) tartalmazó tematikus bőrönd 
könyvtárközi kölcsönzését a BKSZ településeken idegen nyelvű és nemzetiségi programok 
tartásához. A bőröndöket 2019-ben 13 település 18 alkalommal kölcsönözte ki és több mint 
60 programot kapcsoltak használatukhoz. A kapcsolódó rendezvényeken a résztvevők száma 
meghaladta a 880 főt. 
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Gyermekprogramok megvalósításában együttműködő jelentősebb partnereink 2019. 
évben: 
 

Szervezet, intézmény Közös program, rendezvény 

Kincskeresők Egyesülete 

Mesemondó gyerekek találkozói 

Táltospróba 

Országos Kincskereső-tábor 

Informatikai és Könyvtári Szövetség 

Legyél te is kölyökolvasó! 

Országos Könyvtári Napok 

Internet Fiesta 

Kiskunsági Nemzeti Park Barátunk a természet 

MNE Bács-Kiskun Megyei Szervezete Barátunk a természet 

Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 
Gyerekecske – Városi gyereknap 

Hírös mesterek, hírös mesterségek – 
közösségi játék 

MANK Magyar kultúra napja 
Költészet napja 

Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye könyvtári foglalkozások havonta 

Kecskeméti Vadaskert Országos Könyvtári Napok 

Iskolák: 

KBZIÁI Béke Általános Iskolája Mesemondó gyerekek 1. próbája 

KB Zrínyi Ilona Általános Iskola Mesemondó gyerekek 1. próbája 

Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi 
Általános Iskolája Mesemondó gyerekek 1. próbája 

Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász 
János Általános Iskolája Mesemondó gyerekek 1. próbája 

Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi 
János Általános Iskolája Mesemondó gyerekek 1. próbája 

 
 



63 
 

Partnereink, akikkel számos rendezvényünket, és bizonyos szolgáltatásainkat 
együttműködve tudtuk megvalósítani: 
 

A város turisztikai és idegenforgalmi irodái, intézményei 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
EURES Magyarország 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
Digitális Jólét Koordinációs Központ 

Európa Jövője Egyesület 
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája 
Europe Direct Hálózat 

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 

Helpi Ifjúsági és Tanácsadó Iroda 
Hírös Agóra Ifjúsági Otthon 

Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör  
Kecskemétfilm Kft. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Kft. Forrás Kiadója 

Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 
Neumann János Egyetem 

 
A könyvtárral írásos 
együttműködést kötő partnerek 
száma 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Civil szervezetek 

12 15 13 8 

Határon túli könyvtárak 
0 1 0 0 

Vállalkozók 
5 10 5 0 

Oktatási intézmények 
41 45 43 5 

A kistelepülési önkormányzattal 
kötött megállapodások száma 89 90 90 1 

Egyéb 
21 21 23 9,5 

Összesen 
168 182 174 3,5 
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4.13. Digitalizálás 
 
Rendelkezik-e a könyvtár digitalizálási stratégiával? Melyek a főbb célkitűzések? Stratégiai 
környezethez (pl. Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia) való kapcsolódás. 
 
2019-ben új digitalizálási stratégiát készítettünk az EMMI által kiírt pályázathoz 
(Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás támogatására). 
 
Alapvető célunk a helyismereti gyűjtemény aprónyomtatvány és folyóirat állományának 
digitalizálása és szolgáltatása. Meghatározónak tartjuk a szolgáltatás, vagy közzététel 
szempontú digitalizálási munkát, így az országos stratégia megvalósulását. Folyamatban lévő 
pályázatunk lehetővé teszi egy digitalizáló műhely kialakítását, a folyamat mennyiségi és 
minőségi eredményeinek nagy arányú növelését. 
 
 
Milyen digitalizáló eszközökkel rendelkezik? 
 

Eszköz neve, típusa Darabszám 
HP Scanjet 8270, A/4-es szkenner 1 db 

HP Scanjet N 6350 A/4-es szkenner  1 db 

Mustek A3F2400N A/3-as szkenner 1 db 

Bookeye 4 V3 KIOSK Color A3+ 
könyvszkenner (A/3-as méret) 

1 db 

Panasonic HC-W570 digitális kamera 1 db 

Zeutschel OS 15000 A/3 könyvszkenner - Forum 
Hungaricum tulajdona 

1 db 

 
 
Hol teszik közzé a digitalizált állományt? (Europeana, honlap, zárt hálózat) 
 
Digitalizált állományunk szolgáltatási felületei:  

- saját honlap: www.bacstudastar.hu 
- www.hungaricana.hu 
- http://mandadb.hu/ 
- https://www.europeana.eu/portal/hu 
- belső, zárt hálózat 

 
Milyen online szolgáltatások vannak? 
 
Online szolgáltatásaink a Bács-Tudás-Tár portálon: 
 
Katona József Könyvtár katalógusa >> 
Előjegyzés kölcsönzésre 
Kölcsönzés hosszabbítása 
Kölcsönzési határidő ellenőrzése 
Könyvtárközi kölcsönzés 
Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás 
 

http://www.bacstudastar.hu/
http://www.hungaricana.hu/
http://mandadb.hu/
https://www.europeana.eu/portal/hu
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi
http://www.bacstudastar.hu/kolcsonzes#elojegyzes
http://www.bacstudastar.hu/en/kolcsonzes
http://opac.kjmk.hu:8080/olibcgi
http://www.bacstudastar.hu/konyvtarkozi
http://www.bacstudastar.hu/telepulesi
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Tanulást, kutatást, tájékozódást segítő szolgáltatások: 
 
Ajánló bibliográfiák, tematikus könyvajánlók  
Helytörténeti dokumentumok az Interneten 
Helyismereti adattár az OLIB katalógusban 
Helyismereti cikkadatbázis az OLIB katalógusban 
Helyismereti sajtószemle 
Tananyag Internet-használói tanfolyamhoz 
Virtuális kiállítások 
Könyvtári hírlevél 
SDI - Szelektív információküldés 
LIBINFO - Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása  
Megrendelhető kiadványok 
Nemzetiségi ellátás Bács-Kiskun megyében 
 
Saját készítésű adatbázisaink: 

 Bács-Kiskun megyei történelmi és kegyeleti emlékhelyek 
 Évfordulók (jeles személyek, események évfordulói) 
 Díjak, kitüntetések 
 Aprónyomtatványok 
 A Történeti gyűjtemény kincsei 

 
Tudástárak: 

 Katona József tudástár 
 Kodály Zoltán tudástár 
 Mindennapi élet helyi jogszabályai 
 Jeles személyek tudástára 
 Kurrens helyi lapok Bács-Kiskun megyében 
 Hallgatói segédanyagok 

 
A Katona József Könyvtárban elérhető adatbázisok: 

 Arcanum Digitális Tudománytár 
 EBSCO 
 Complex jogtár 
 MTI - Évfordulónaptár 
 Nemzeti Audiovizuális Archívum - NAVA 

 
Milyen célok alapján digitalizál? (%) 
 

Cél Arányszám (%) 
Szolgáltatás 60 
Állományvédelem 10 
Elektronikus dokumentumküldés 20 
Reprográfia 10 
 
 
Arra törekszünk, hogy a digitalizált anyagaink újra felhasználhatók legyenek: elsősorban 
tanulási és oktatási tartalom fejlesztésére, illetve ismeretterjesztő anyagok, turisztikai 
alkalmazások, játékok, animációk és tervezési eszközök részeként.  
 
 

http://www.bacstudastar.hu/ajanlo-bibliografiak
http://www.bacstudastar.hu/helytorteneti-dokumentumok
http://www.bacstudastar.hu/helyismereti-adattar
http://www.bacstudastar.hu/helyismereti-cikk
http://www.bacstudastar.hu/helyismereti-sajto
http://www.bacstudastar.hu/hallgatoi-segedanyag
http://www.bacstudastar.hu/virtualis-kiallitasok
http://web.kjmk.hu/kjmk/feliratkozas/feliratkozas.aspx
http://www.bacstudastar.hu/sdi
http://www.libinfo.oszk.hu/
http://www.libinfo.oszk.hu/
http://www.bacstudastar.hu/megrendelheto-kiadvanyok
http://www.bacstudastar.hu/nemzetisegi
http://www.bacstudastar.hu/emlekhelyek
http://www.bacstudastar.hu/evfordulok
http://www.bacstudastar.hu/kituntetesek
http://www.bacstudastar.hu/apronyomtatvanyok
http://www.bacstudastar.hu/torteneti-gyujtemeny
http://www.bacstudastar.hu/katona-jozsef
http://www.bacstudastar.hu/kodaly-zoltan
http://www.bacstudastar.hu/mindennapi
http://www.bacstudastar.hu/jeles-szemelyek
http://www.bacstudastar.hu/kurrens-helyi-lapok
http://www.bacstudastar.hu/hallgatoi-segedanyag
http://adtplus.arcanum.hu/hu/
http://search.epnet.com/
http://evfordulo.mti.hu/
http://www.nava.hu/
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Digitalizálás 
 

2018. évi tény 2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 
Digitális objektumok száma 29.516 31.000 31.532 6,8 
Teljes dokumentumok száma 26.000 27.000 27.000 3,8 
Könyv  65 68 159 144,6 
Folyóirat 15.900 16.000 16.000 0,6  
Hanganyag 46 46 50 8,7  
Audiovizuális dokumentum 990 1.000 1.000 1,01  
Kép 295 300 450 52,5  
Egyéb 12.220 13.000 13.873 13,5  
Összesen  29.496 31.000 31.532 6,9  
Online elérhető 27.700 29.100 29.512 6,5  
Helyben használatra elérhető 1.800 1.900 2.020 12,2  
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Milyen online elérhető adatbázisok vannak (cél, használói adatok)? 
 
Bács-Kiskun megyei történelmi és kegyeleti emlékhelyek 
 
Bács-Kiskun megye településein található jeles személyek és események történelmi és 
kegyeleti emlékhelyeit tartalmazza az adatbázis. Az adatok forrása a Bács-Kiskun Megyei 
Tanács VB. Művelődési Osztálya 1989-ben végeztetett adatgyűjtése a megye településein 
fellelhető jeles személyek és események történelmi és kegyeleti emlékhelyeiről. A 1989-ben 
lezárt adatbázist tovább építjük.  

http://www.bacstudastar.hu/emlekhelyek
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A rendszerváltás előtti év - ma már történeti kor - megörökített szobrai és emléktáblái közül 
azóta már sok nem látható, megsemmisült az elmúlt években, ezért különösen értékesek az itt 
rögzített objektumok a helytörténeti kutatással foglalkozók számára. Reméljük, hogy értékes 
információval tudunk szolgálni a helytörténet tanításához a pedagógusoknak, valamint a 
település története, kultúrája iránt érdeklődő tanulóknak, helytörténeti kutatóknak is. 
420 használat/év 
 
Évfordulók (jeles személyek, események évfordulói) 
Kecskeméti jeles személyek, események évfordulóinak évenként frissített adatbázisa. Az 
évfordulónaptár 5 éves ciklusonként ismétlődik és bővül. 
329 használat/év 

Díjak, kitüntetések 

Az adatbázis Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése, Bács-Kiskun Megye Közgyűlése és 
a magyar állami kitüntetések Bács-Kiskun megyei kitüntetettjeinek adatait tartalmazza 2000-
től napjainkig. Az adatokat folyamatosan bővítjük Tiszakécske Város és Bácsalmás Város 
Önkormányzata által adományozott kitüntetésekkel. E két város könyvtára együttműködő 
partnerként vett részt a Bács-Tudás-Tár projektben. Az Egyéb díjak kategóriában a további 
nevezetesebb országos és Bács-Kiskun megyei díjakat és azok kitüntetettjeit gyűjtjük össze. A 
leírások a kitüntetés megnevezését, a kitüntetett személy vagy testület nevét, a kitüntetés évét 
és az adatok pontos forrását közlik. Amennyiben a forrás a kitüntetett személlyel (testülettel) 
kapcsolatos laudációt is tartalmaz, úgy az is megtalálható az adatok mellett. 
243 használat/év 

Aprónyomtatványok 
A Katona József Könyvtár tulajdonában levő 1841 és 1871 között készült meghívók, alkalmi 
kiadványok, emléklapok, oklevelek, cégkártyák, üdvözlőlapok, gyászlapok digitalizálásával 
széles körű hozzáférést szeretnénk biztosítani a kutatóknak és minden érdeklődőnek. Az 
adatbázis az első kecskeméti nyomdász, Szilády Károly műhelyéből kikerült 
aprónyomtatványokat is tartalmazza, a plakátméretűek kivételével. Az aprónyomtatványok 
különösen nagyfokú védelemre szorulnak, használatuk korlátozott, ugyanakkor 
forrásértéküknél fogva a kutatók számára nagy érdeklődére tartanak számot. 
A digitalizálással a védelem mellett a korlátlan hozzáférést is biztosítjuk. A Nemzeti 
Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 2013-ban újabb 2000 tétellel gyarapodott az 
adatbázis. Az új tételek Bács-Kiskun megye 1969-1989 közötti kulturális életét 
dokumentálják. 2014-től az aktuális események nyomtatványait is rögzítjük az adatbázisban. 
Célunk, hogy a tartalmat folyamatossá tegyük a hiányzó évek feldolgozásával. 
192 használat/év 

A Történeti gyűjtemény kincsei 
 
Az adatbázis a Katona József Könyvtár Történeti gyűjteményének muzeális értékű, 
legértékesebb dokumentumait mutatja be. Az adatbázisban a bemutatott könyvek a kiadási 
évszám és a szerzők neve szerint is visszakereshetők. Egyes dokumentumoknál a címlap vagy 
az illusztrációk képként megtekinthetők, kinagyíthatók. 
119 használat/év 

http://www.bacstudastar.hu/evfordulok
http://www.bacstudastar.hu/kituntetesek
http://www.bacstudastar.hu/apronyomtatvanyok
http://www.bacstudastar.hu/torteneti-gyujtemeny
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Katona József Bibliográfia 
Fontosnak tartunk minden olyan dokumentum beszerzését – adathordozótól függetlenül – 
mely Katona Józsefről, vagy műveiről  szól. Ezeket az adatokat folyamatosan rögzíttettük és 
mindenki számára hozzáférhetővé tettük online katalógusunkban. A TÁMOP 3.2.4 pályázat 
keretében elkészítettük a Katona József bibliográfia adatbázisát, melyben a Lisztes László 
által gyűjtött anyagot folyamatosan kiegészítjük az újabb időszak dokumentumaival. Célunk, 
hogy a gazdag adattartalom elérhetőségét, visszakeresését megkönnyítsük a kutatók és az 
érdeklődő közönség számára. 
399 használat/év 
  
Kodály Zoltán népdalfeldolgozásainak hangfelvételei 
Kodály Zoltán műveinek jelentős része népdalfeldolgozás. A bibliográfia a Katona József 
Könyvtár gyűjteményében megtalálható népdalfeldolgozások hangfelvételeit teszi mindenki 
számára elérhetővé. Célunk, hogy egy online adatbázisban gyorsan, könnyen kezelhető 
formában tájékozódhassanak a téma iránt érdeklődők, segítve a kutatás, tanítás, tanulás 
folyamatát. A bibliográfia tartalmazza a zeneszerző színpadi, zenekari, vokális, valamint 
pedagógiai műveiben lévő népdalfeldolgozások hangfelvételeit. 
193 használat/év 
 
 

IV.  FEJLESZTÉSEK: 
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
 
EFOP-4.1.8-16-2017-00169 Katona József Könyvtár egy életen át! című pályázatunk új 
képzési infrastruktúra megvalósításáról szól. Modern számítástechnikai eszközök beszerzése 
mellett speciális tanulóterek kialakítása történt meg.  
 
Az egyéni digitális tanulótér, a Kreatív stúdió valamint a Közösségfejlesztő tér 
berendezése befejeződött 2018-ban.  A Digitális oktató labor többrészes oktatói asztala, 
IKT eszközök tárolója, az oktatói laptop állványa valamint a csoportfoglalkozásokhoz 
készült asztal 2019 májusában a tervezett III. ütemben került átadásra. 
 
A könyvtárunk legnagyobb fiókkönyvtárának a Széchenyivárosi Fiókkönyvtárnak felújítási 
tervében aktívan közreműködtünk. A KözösségÉpítő Kecskemét Helyi akciócsoportjának  
kulcsprojektjeként szerepel a Széchenyi István Közösségi Ház átalakítása, korszerűsítése 
amelyben fiókkönyvtárunk is működik. Elkészült az épület látványterve, a belső berendezés 
korszerűsítésére pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz. Megvalósítása 2020-ban várható. 
 

 
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

 
EFOP-4.1.8-16-2017-00169 Katona József Könyvtár egy életen át! című pályázatunk 
keretében 2019-ben a Digitális laborhoz kiegészítő eszközfejlesztés történt.  Kiegészítő 
eszközök (optikai egér, videószerkesztő szoftver) mellett hangfalat, plakátnyomtatót és 
Robotika készletet szereztünk be. 
 

http://www.bacstudastar.hu/web/guest/katona-jozsef-bibliografia
http://www.bacstudastar.hu/kodaly-zoltan
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2018-ben a nyilvános térben a második és az első szinten elvégzett mosdófelújítást, 2019-ben 
jelentős fenntartói támogatással sikerült a földszinten, illetve részlegesen az irodazónában  is 
megvalósítanunk. Megújultak mindhárom szinten mozgáskorlátozott mosdóink is. Így minden 
szinten energiatakarékos, higiénikus mosdót használhatnak olvasóink. 

A működési feltételek javítása célunk volt, ezért a külső nyílászárók festését folyamatosan 
végeztük állagmegóvás céljából. Belső falfelületek festése is folyamatos volt, illetve a térben 
elhelyezett kerti bútorok javítását, felújítását is végeztük.   

 
3. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 
 Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 
1 7.271.028 ebből:                   

kistel: 4.794.024;     
ebből személygépkocsi 1 7.271.028  

Számítógép (PC, Notebook) 

17 2.798.510 

KJK: 9 db 761.357 Ft;            
ODR : 1 db 336.200 

Ft; Érd.növ: 6 db 
1.388.900 Ft ; 

Digit.pály: 1db 
312.053 Ft          

ebből olvasói 1* 310.176 EFOP.4.1.8-16. 1 db 
310.176 Ft;               

ebből szerver    
 Hálózati háttértár bővítése,( 7 db disk beépítése )  711.816 Digit pály 
Projektor 1 293.900 KJK 
Szkenner 1 2.100.000 Digit. pály. 
Kártyaolvasó 2 55.110 KJK 
Mobiltelefon készülék 4 155.339 KJK 
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban)    

IKR fejlesztés    
egyéb IKT eszközök (nyomtatók, szünetmentes, 
szkenner, router, switch, projektor,….)    

plakát nyomtató 1 363.999 EFOP-4.1.8-16 
hangtechnika (hangfal +kábel) 1 74.100 EFOP-4.1.8-16 
LG monitor/TV. 2 83.000 EFOP-4.1.8-16 
Robotika készlet 8 727.160 EFOP-4.1.8-16 
Egyéb: többrészes oktató asztal 1 1.001.400 EFOP-4.1.8-16 
IKT eszk.tárolója, asztalok, állvány 4 467.045 EFOP-4.1.8-16 
Egyéb:ügyességi játékok (fa puzzle), kültéri memória 
tábla 19 234.898 EFOP-3.7.3-16 

Iratmegsemmisítő 1 122.180 ED 
Mosógép 1 78.661 KJK 
Egyéb: irodai székek 15 250.125 Érdekeltségnöv. tám 
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 80 16.848.322  

 

*2018. évben 75 db olvasói gép lecserélése történt meg. 
 



70 
 

  
4.  Pályázatok, projektek 

 
Könyvtárunk költségvetését folyamatosan kiegészíti pályázati forrásokkal. 2019. év 

nyertes pályázataink részletes felsorolása a táblázatokban található. 
A továbbiakban is arra törekszünk, hogy a céljainknak megfelelő pályázatokon 

elinduljunk, és minőségi, átgondolt pályázatainkkal a lehető legtöbb forrást szerezzük meg a 
használóink minél sokoldalúbb és magasabb szintű kiszolgálása érdekében.  

 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 

Támogató Kezdete Befejezése 
(Ft-ban) 

Könyvtári Találkozások 2018-
2019 - Bács-Kiskun megyei 
ismeretterjesztő programok 

600 000 250 000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2018.12.01 2019.06.30 

Tavaszi fesztivál 2019 - 50 éves 
a Forrás folyóirat (jubileumi 
irodalmi est) 

230 000 230 000 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

2019.03.01 2019.03.31 

Barátunk a Természet – 
Természetismereti 
programsorozat gyerekeknek 

600 000 500 000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2019.04.01 2019.09.30 

Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer Támogatás 2019-2020 7 890 000 7 890 000 Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 2019.04.01 2020.03.31 

A gyerekek hónapja 2019 170 000 100 000 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

2019.07.01 2019.12.31 

„A nemzet közös emlék a 
múltból és közös terv a jövőre” 
című rendezvény 

260 000 100 000 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

2019.07.01 2020.06.30 

Könyvtárak az emberért 
felelősség a Földért - Országos 
Könyvtári Napok 
megvalósítására Bács-Kiskun 
Megyében 

1 500 000 1 500 000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2019.08.01 2020.05.31 

Pozitív kommunikáció, 
csapatszellem, hatékonyabb 
munka Bács-Kiskun megyei 
városi és községi könyvtárosok 
szakmai továbbképzése 
lebonyolítására 

361 408 361 408 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2019.08.15 2019.10.15 

Könyvtári találkozások 2019-
2020 – Bács-Kiskun Megyei 
ismeretterjesztő programok 
megvalósítására 

600 000 500 000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2019.09.01 2020.03.31 

Pityeri cinke, szállj mellém … 
természetismereti 
programsorozat gyerekeknek 

700 000 400 000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2019.09.01 2020.03.31 
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Digitalizációs pályázat 2019 26 800 000 26 800 000 Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2019.11.01 2020.02.28 

"Könyvtári Minőségi Cím" 2019 300 000 300 000 Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2019.12.01 2020.11.30 

 

Európai Uniós pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 

Támogató Kezdete Befejezése 
(Ft-ban) 

Könyvtári Kalandtúra EFOP-
3.3.2-16-2016-00311 30 000 000 30 000 000 Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 2018.06.16 2020.06.15 

A KÖNYVTÁR TUDÁS-
ESÉLY MINDEN-KOR! EFOP-
3.7.3-16-2017-00300 

43 902 546 43 902 546 Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2018.01.01 2020.12.31 

Katona József Könyvtár egy 
életen át! Nem formális és 
informális tanulóterek és 
szolgáltatások fejlesztése EFOP-
4.1.8-16-2017-00169 

79 998 135 79 998 135 Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2018.03.01 2019.08.31 

Europe Direct 2019 

6 494 606 6 494 606 
Európai Bizottság 

Magyarországi 
Képviselete 

2019.01.01 2019.12.31 

(19 950 EUR) (19 950 EUR) 

Europe Direct 2019 

6 494 606 6 494 606 Bács-Kiskun Megyei 
Katona József 

Könyvtár Önrész 
Biztosítása 

2019.01.01 2019.12.31 

(19 950 EUR) (19 950 EUR) 

Europe Direct 2019 2 000 000 2 000 000 
Kecskemét Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

2019.01.01 2019.12.31 

 
 
 
5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ben, a megyei 

hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 
Minőségirányítás 
  
2019. július 12-én megjelent a Minősített Könyvtár cím pályázati kiírása a kötelező és ajánlott 
dokumentumok listájával.  2019. augusztus 25-ig kellett benyújtani a pályázati adatlapot.  
2019. szeptember 10. volt a további dokumentumok beküldésének határideje, 19 kötelező és 
19 ajánlott dokumentumot nyújtottunk be. A minőségirányítási dokumentumaink egységes 
arculattal készülnek. 
Önértékelésünket 2019. szeptember 6-án a Minőség Értékelő Munkacsoporttal végeztük el, a 
Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 9 kritériumának mentén. 
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2019. október 22-én Keszeiné Barki Katalin és Kocsi Hajnalka Anna helyszíni ellenőrzésen 
vizsgálta könyvtárunkat. A szakértők írásos értékelésükben is kihangsúlyozták, hogy 
intézményünk milyen régóta elkötelezett a minőségelvű működés mellett, munkacsoportjaink 
együttműködése milyen meghatározó egész intézményi szinten. Kiemelkedő vezetői és 
munkatársi elkötelezettségünket valamint a széleskörű partnerkapcsolatainkat is elismerték. 
 
2020. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján az Uránia Nemzeti Filmszínházban vehettük át 
az újabb 5 évre szóló Minősített Könyvtár címet Fekete Péter kultúráért felelős államtitkártól 
és Fülöp Péter helyettes államtitkártól. 
 
3 állandó (OLIB, Gyűjteményfejlesztés, Elektronikus információszolgáltatások) és 
minőségirányítási munkacsoportjaink (Mérések, Partnerek, Panaszkezelés, Folyamatok és 
Zöld könyvtár) folyamatos működése biztosítja használóink számára a minőséget és az 
állandó fejlesztési lehetőségeket. 
 
2019 folyamán több, a munkatársakkal kapcsolatos mérést is végeztünk. Megismételtük a 
2013-ben végzett dolgozói elégedettségmérést, illetve a szervezeti kultúrára vonatkozó 
kérdőíves vizsgálatot. Emellett új információkat kaptunk a dolgozók önértékelésére 
vonatkozó kérdőívek válaszaiból, amelyet párhuzamosan a vezetők is minden munkatársról 
elkészítettek. A három vizsgálat átfogó képet nyújtott a szervezet jelenlegi állapotáról, 
megmutatta a gyenge pontokat és erősségeket, lehetőséget adott konkrét intézkedések 
megfogalmazására. 
 
 Összességében megállapítható, hogy a 2013-as eredményekhez hasonlóan, a 2019-es 
mérések, értékelések egy döntő többségükben elégedett dolgozókból álló, magas szervezeti 
kultúrában tevékenykedő kollektívát mutatnak. Ugyancsak jó értékeket értünk el a dolgozók 
informáltsága, egyéni kezdeményezőkészsége, a szervezetben való aktív, tudatos részvétele 
terén, de itt van még további fejlődési lehetőségünk.  
 
2019. november 11-én minden dolgozó részvételével tartottuk minőségbiztosítási napot. 
Ezen a napon hagyományainknak megfelelően reggel intézményünk névadójára emlékeztünk, 
majd áttekintettük intézményünk Európai Uniós fejlesztéseit, digitalizálási pályázatát. Az 
önértékelésről, eredményekről is tájékozódott a kollektíva.  Délután kiscsoportos foglalkozás 
keretében célirányos szolgáltatásfejlesztések kidolgozása volt a feladat.  
 
Kommunikációs tevékenység bemutatása 
 
2019-ben is minden médiában folyamatosan népszerűsítettük szolgáltatásainkat. A 
nyomtatott sajtóban 130 alkalommal, e-sajtóban 131 alkalommal szerepelt könyvtárunk 
ebből 43 volt a TV megjelenés és 5 a rádió megjelenések száma. Összesen 261 db média 
megjelenés. 
 
A helyi televízió több alkalommal ismétli a könyvtárról, a könyvtári programokról, könyvtári 
szolgáltatásokról készített anyagát. 
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Az intézmény vezetője különböző programok, projektek kapcsán rendszeresen adott 
tájékoztatást az embereknek a szakma fontos eseményeiről, eredményeiről az országos, 
regionális és helyi médiában. 
 
A könyvtári programjainkról és egyéb hasznos – a könyvtárunkkal kapcsolatos – 
információkról folyamatosan tájékoztattuk a közösségi oldalunk követőit.  
 
Havonta és kiemelt események kapcsán külön is, hírlevélben tájékoztattuk olvasóinkat az 
aktuális híreinkről és programjainkról. 
 
Együttműködési megállapodás keretében több kulturális és közhasznú hirdetéseket közlő 
helyi kiadvánnyal van kapcsolatunk, amelyekhez eljuttattuk az aktuális események adatait. 
  
A könyvtári programjainkról és egyéb hasznos – a könyvtárunkkal kapcsolatos – 
információkról folyamatosan tájékoztattuk a közösségi oldalunk követőit. Instagram 
oldalunkra 2019-ben 64 bejegyzést készítettünk. Facebook követőink száma 2019-ben tovább 
emelkedett 402 fővel, így meghaladja a 4000 főt (4116fő) 

Nyomdai termékek 2019-ben: 
Oklevelek, emléklapok – Barátunk a természet, Kölyökolvasó, Meseország, Táltospróba, 4 
for Europe, Európa ifjú költője, Mesélj Európa! 

Meghívó – Magyar Kultúra Napja, Forrás 50, Gyerekek hónapja, könyvtárátadók meghívói, 
szórólapok 

Információs könyvjelzők – Zöldike    

Mondókázó mappa betétlapokkal, babamérő 

ED információs kiadványok: tájékoztató, zászló, Europarti kártya, papírszatyor 
 
 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kiadványai 2019-ben 
 

Cigánymesék 3. : színezők és fejtörők játékos kedvűeknek / [szerk. és a fejtörőket kész. 
Koleszár Márta] ; [megj. az Informatikai és Könyvtári Szövetség megbízásából]. - Kecskemét 
: [s.n.], 2019. - 32 p. : ill. ; 24 cm 
 
Mesenaptár, 2020 / Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár. - [Kecskemét] : Bács-
Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, [2019]. - [12] p. : ill. ; 40 cm 
 
Önfejlesztés, személyiségfejlesztés: ajánló bibliográfia / [összeáll. Henkey Erzsébet]. – 
[Kecskemét] : [Katona József Könyvtár], 2019.  – 15 p. ; 21 cm 
fűzött  : 1000,- FT (becs.ár),- Ft 
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/cc9497f9-7dc0-40d9-8f0b-bc6d8f8d68b2 
 
Zenepedagógia: könyvek és folyóiratcikkek a Katona József Könyvtárban /  [összeáll. Szegedi 
Ilona]. – [Kecskemét] : [Katona József Könyvtár], 2019.  – 106 p. ; 21 cm 
fűzött  : 1000,- FT (becs.ár),- Ft 

http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/cc9497f9-7dc0-40d9-8f0b-bc6d8f8d68b2
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URL: http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=f78529b1-454d-4243-
bab1-12433ff717bc&groupId=10804 
 
Elektronikus kiadványok: 
 
Afrika alvó óriásai : Tanzánia és a Kilimandzsáró: könyvajánló az előadáshoz [elektronikus 
dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 7 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=31c34325-2fd9-41f5-
9cb9-184477cf808d&groupId=10804 
 
Alaszka útjait járva : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. Papp Margit]. 
– [Kecskemét] : [Katona József Könyvtár], 2019.  – 4 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/cd0b37ec-9db1-4fff-b5b8-04dd75192e09 
 
Bányaisok a Csiperóval Indiában : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. 
Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 20 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/232cbb84-0acd-42cc-b724-
50c566b57aec 
 
Budapesti kultúrtörténeti séta : Tabán: könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / 
[összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 6 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/83c985a7-d681-4e7f-8f06-3ae91ac22a6d 
 
Hátizsákkal Brazíliában : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. Papp 
Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 14 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/20ea9b80-9bef-437a-b061-
34e240865f4c 
 
Húsz év – kétszáz kép : mozaikok izraeli útjaimról: könyvajánló az előadáshoz [elektronikus 
dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 12 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/9f6793d6-fb88-42e6-9643-
3e4ae78a3d80 
 
Irán, a négy évszak országa : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. Papp 
Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 8 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/a078ab21-b8d0-4e0a-9a16-
310307b12c66 
 
Japán tegnap és ma – a földrengésektől a gésákig : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus 
dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 16 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/e169102d-98ea-4430-9c6e-
ab4256b972cb 
 
Két világ határán: egy család élete a spanyolországi karthauzi monostorban : könyvajánló az 
előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József 
Könyvtár], 2019.  – 20 p.  

http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=f78529b1-454d-4243-bab1-12433ff717bc&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=f78529b1-454d-4243-bab1-12433ff717bc&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=31c34325-2fd9-41f5-9cb9-184477cf808d&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=31c34325-2fd9-41f5-9cb9-184477cf808d&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/cd0b37ec-9db1-4fff-b5b8-04dd75192e09
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/232cbb84-0acd-42cc-b724-50c566b57aec
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/232cbb84-0acd-42cc-b724-50c566b57aec
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/83c985a7-d681-4e7f-8f06-3ae91ac22a6d
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/20ea9b80-9bef-437a-b061-34e240865f4c
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/20ea9b80-9bef-437a-b061-34e240865f4c
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/9f6793d6-fb88-42e6-9643-3e4ae78a3d80
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/9f6793d6-fb88-42e6-9643-3e4ae78a3d80
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/a078ab21-b8d0-4e0a-9a16-310307b12c66
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/a078ab21-b8d0-4e0a-9a16-310307b12c66
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/e169102d-98ea-4430-9c6e-ab4256b972cb
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/e169102d-98ea-4430-9c6e-ab4256b972cb
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URL: http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=82764185-274b-4e69-
b172-7b248bc4acca&groupId=10804 
 
Kuba : az abszurditás és szépség szigete: könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / 
[összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 10 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/bc362a2d-322f-4493-ad23-
7e6380699a59 
 
Latin-amerikai képeslap : ajánló bibliográfia a könyvtár gyűjteményéből előadáshoz 
[elektronikus dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét] : [Katona József Könyvtár], 
2019.  – 12 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=e9866118-19b7-4eab-
9ac2-e29aca852d41&groupId=10804 
 
Máriapócs : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – 
[Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 8 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/019a2d21-bef6-4ac1-8395-
93b33256b892 
 
Rajzos útinaplóval a Caminón : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. 
Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 8 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/164f4c54-0f20-4820-876c-a7d8fc8fde58 
 
Svájc az „ellentmondások országa” : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / 
[összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 16 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/3343f1cb-e113-4455-b8bc-304201fe86f3 
 
Szíria volt, nincs… lesz?” : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. Papp 
Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 12 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/ec07877e-7df3-4e97-8daf-0d380a038c74 
 
Tibetből Tibetről : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – 
[Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 10 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/0370cc91-6492-4e46-bd5c-
54c42b6f14d9 
 
Vietnám, Kambodzsa : Hátizsákkal Indokínában: könyvajánló az előadáshoz [elektronikus 
dok.] / [összeáll. Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 10 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/e8ed61f8-ff2c-4157-8678-ada0472445ca 
 
Vulkánok, esőerdők, „Majaföld” : könyvajánló az előadáshoz [elektronikus dok.] / [összeáll. 
Papp Margit]. – [Kecskemét]: [Katona József Könyvtár], 2019.  – 11 p.  
URL: http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/0fcbf256-6697-4c33-a228-
a9047e4749d5 

http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=82764185-274b-4e69-b172-7b248bc4acca&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=82764185-274b-4e69-b172-7b248bc4acca&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/bc362a2d-322f-4493-ad23-7e6380699a59
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/bc362a2d-322f-4493-ad23-7e6380699a59
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=e9866118-19b7-4eab-9ac2-e29aca852d41&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=e9866118-19b7-4eab-9ac2-e29aca852d41&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/019a2d21-bef6-4ac1-8395-93b33256b892
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/019a2d21-bef6-4ac1-8395-93b33256b892
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/164f4c54-0f20-4820-876c-a7d8fc8fde58
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/3343f1cb-e113-4455-b8bc-304201fe86f3
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/ec07877e-7df3-4e97-8daf-0d380a038c74
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/0370cc91-6492-4e46-bd5c-54c42b6f14d9
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/0370cc91-6492-4e46-bd5c-54c42b6f14d9
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/e8ed61f8-ff2c-4157-8678-ada0472445ca
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/0fcbf256-6697-4c33-a228-a9047e4749d5
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/0fcbf256-6697-4c33-a228-a9047e4749d5
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Kommunikáció 
2019. évi tény 2020. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 9.486.523 10.916.646 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 43 45 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 5 6 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 130 135 

Online hírek 83 90 

Közösségi médiában megjelenő hírek 64 70 

Hírlevelek 14 15 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 
becsült érték) 12 12 

Egyéb:…. 0 0 

 
 
 
6. Elektronikus szolgáltatások 
 
 
A Jeles személyek tudástárban új tartalmi részeket dolgoztunk ki : 
 

 Damó István 
 Daróczi Csaba 
 Kálmán Lajos 
 Kiss András 
 Polyák Ferenc életét és munkásságát feldolgozó oldalakat. 

 
Tervszerűen gyarapítottuk adatbázisaink tartalmát: 
 
A Bács-Tudás-Tár portálon az Évfordulók adatbázisát: Kecskeméti jeles személyek, 
események évfordulóit 613 tétellel aktualizáltuk 
 
A Díjak, kitüntetések adatbázisunk 117 tétellel gyarapodott. 

 
A könyvtári portál Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás oldalán közzétettük 
a szolgáltatást igénybe vevő 90 településre vonatkozó kurrens cikkek leírásait és a cikkek 
digitalizált változatát. 2019-ben 385 db tétel került föl az oldalra. 
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14 hírlevelet jelentettünk meg havi programjainkról és nagyobb eseményekről. 

Szolgáltatás 2019-ban megvalósult 
(I/N) Részletek 

Honlap I Új, önálló, menüpontból elérhető oldalt 
fejlesztettünk a Tinivilág használóinak. 
Új tartalmi részeket dolgoztunk ki a Jeles 
személyek tudástárban. 

OPAC I Új szerverre költöztettük az OLIB rendszert. 
Adatbázisok I Meglévő adatbázisainkat gyűjtőkörüknek 

megfelelően építettük. 
Megkezdtük egy új, korszerűbb adatbázis 
rendszer műszaki és szoftveres előkészítését. 

Referensz szolgáltatás I A KSZR szolgáltatást igénylő települések saját 
Bács-Tudás-Tár oldalán leírtuk és 
hozzáférhetővé tettük a róluk szóló cikkeket. 

Közösségi oldalak  I Instagram oldalunkra 2019-ben 64 bejegyzést 
készítettünk, követőink száma év végére 267. 
Facebook kedvelőink száma 2019-ben 380 fővel 
emelkedett. 

Hírlevél I 14 hírlevelet jelentettünk meg 
RSS N  
Digitalizálás I A Forum Hungaricum Nonprofit Kft-vel 

együttműködve folytattuk az 
aprónyomtatványok és könyvek digitalizálását.  
Sikeresen pályáztunk az EMMI által a KDS 
támogatására kiírt pályázaton. 

 
 
7. Innovatív megoldások, újítások:  
 
A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-KOR EFOP-3.7.3-16-2017-00300 pályázat 
keretében a felnőttek számára innovatív tanulási programokat terveztünk könyvtárunkban. 
2018-2020 között 7 heti szakkör, 15 havi szakkör, 3 művészeti csoport, 1 foglalkozássorozat, 
1 kompetenciafejlesztő tábor, 1 ismeretterjesztő előadássorozat valósul meg. A tanulási 
program után a résztvevők egyénileg vagy tovább folytatva a kiscsoportos formát már 
önszerveződően is könyvtárunkban találják meg az egész életen át tartó tanulás helyszínét. A 
pályázat keretében OKOSODJ A KÖNYVTÁRRAL látássérülteknek szóló havi szakkörünk 
2019-ben befejeződött ugyan, de mindenképpen megtaláljuk a lehetőséget, hogy a résztvevők 
tovább tudják folytatni tanulásukat. 
 
KÖNYVTÁRI KALANDTÚRA EFOP-3.3.2-16-2016-00311 pályázat keretében gyermekek 
számára innovatív tanulási programokat valósítunk meg könyvtárunkban. 2 év alatt 80 
foglalkozássorozat, 36 kulturális óra, 56 fejlesztő kiscsoport, 2 tehetséggondozó kiscsoport, 2 
tábor és 2 verseny, vetélkedő valósul meg. 
 
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési 
megállapodás alapján kreatív művészetpedagógiai foglalkozásokra hívtuk a város  iskolásait. 
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2019. május 23. Könyvtárosok vendégségben 2019. Egy horvát-magyar-szerb nemzetiségi 
együttműködés keretében a horvátországi Pélmonostori Városi Könyvtár, Horvátországi 
Magyarok Központi Könyvtára szervezésében könyvtárunk két munkatársa tartott könyvtári 
gyermekfoglalkozásokat Kopács és Laskó településeken „Egér a könyvtárban: Irodalmi 
játékok gyerekeknek” címmel.  
 

 
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
 
 

  Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra 
kerekítve) 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

2019. évi 
tény 

eltérés 
%-ban 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 39 712 48 339 63 036 5 
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz 
köthető bevétel (nem fenntartótól 
származó bevételek) 

18 870 19 364 18 035 -4 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1 946 1 850 1 580 -19 
– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 3 161 4 200 3 268 3 
Támogatás, kiegészítés és átvett 
pénzeszköz 733 915 496 064 645 814 -12 

– ebből fenntartói támogatás 268 845 171 965 211 421 -21 
– ebből felhasznált maradvány 9 610   66 152 588 
– ebből központi költségvetési 
támogatás 205 600 236 000 236 000 15 

– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) 
támogatás 80 228 81 623 81 623 2 

– ebből pályázati támogatás 169 632 6 476 47 469 -72 
– a pályázati támogatásból EU-
támogatás 159 306 6 476 6 379 -96 

Egyéb bevétel összesen  0    3 150   
Bevétel összesen  773 627 544 403 708 850 -8 

Kiadás 

Személyi juttatás 301 423 281 012 332 185 10 
Munkaadókat terhelő összes járulék 60 275 55 366 62 194 3 
Dologi kiadás     207 218 179 044 217 430 5 
Egyéb kiadás 138 558 28 981 34 010 -75 
Kiadás összesen  707 474 544 403 645 819 -9 

 
 

Az intézmény 2019. évi bevételei az előző évhez képest 8%-kal csökkentek. A bevételeken 
belül a működési bevételek 59%-kal növekedtek, míg a Támogatás, kiegészítés és átvett 
pénzeszköz bevételcsoport 12%-kal csökkent. 
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A Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz bevételcsoporton belül növekedett a központi 
költségvetési támogatás (15% - 30 400 e Ft), a felhasznált maradvány (588% - 56 542 e Ft), 
míg a fenntartói támogatás csökkent (21% - 57 424 e Ft). Jelentős összegben csökkent a 
pályázati támogatás is (72 % - 122 163 e Ft). 
 
A működési bevételek növekedésének oka az áfa visszaigénylés magasabb szinten történő 
realizálódása volt (a számítástechnikai beszerzés és a pályázati forrásból megvalósított 
informatikai közbeszerzés 2018. III. negyedévére tolódott át, így a beszerzéshez kapcsolódó 
áfa visszaigénylés 2019. évben folyt be).  
 
A Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz bevételcsoportban a fenntartói támogatás 
összességében 21%-al csökkent. Ennek oka egyrészt, hogy az állami támogatás növekedése 
miatt (30 400 e Ft) nem volt szükség további kiegészítésre, illetve a saját bevételek (23 324 e 
Ft) növekedése miatt csökkent a fenntartói támogatás. Növekedést a kötelező bérnövekedés 
(átsorolás, garantált bérminimumra történő kiegészítés) okozott a fenntartói támogatásban. A 
felhasznált maradvány összege a 2018. évről 2019. évre áthúzódó pályázati maradványok 
összege, mely az előző évihez képest 7 szeresére növekedett a több év alatt megvalósítandó 
uniós projektek maradványa miatt. Pályázati forrásaink az előző évhez képest jelentősen 
csökkentek (122 163 e Ft), 2019. évben már nem volt lehetőség újabb uniós projektekre 
pályázni. 
 
A kiadási előirányzatok az előző évhez képest a személyi juttatások soron 10%-kal 
növekedtek, a garantált bérminimum változása miatt. A dologi kiadások 5%-os növekedését a 
pályázati források felhasználása eredményezte. Az egyéb kiadások jelentős csökkenésének 
oka, hogy 2019. évben ezen a jogcímen szerényebb pályázati forrás állt rendelkezésünkre.  
 
Az intézmény 2019. évben is kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott annak érdekében, hogy 
az elért technikai, szakmai színvonalat biztosítani, illetve a pályázati forrásoknak 
köszönhetően növelni tudja. 
 
Intézményünkben tovább folytatódott az Állami Számvevőszéki vizsgálat, amely 
elektronikus adatszolgáltatás formájában zajlott. 2018. évben átadtunk 939 db 
dokumentumot, 2019. évben további 53 db dokumentumot bocsájtottunk az ellenőrzés 
rendelkezésére. A vizsgálatot 2020. február 4.-én az ÁSZ lezárta, és megküldte az ellenőrzési 
jelentést. Könyvtárunk a vizsgálat alapján az „alacsony kockázati besorolású könyvtárak” 
közé tartozik, amely azt jelenti: „Ezen könyvtárak biztosították a szabályszerű gazdálkodás 
alapvető feltételeit, elkészítették a leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolójukat.” 
Ez a minősítés egyúttal azt is jelenti, hogy semmiféle intézkedést nem írt elő számunkra az 
ÁSZ vizsgálata.  
 
Teljeskörű tűzvédelmi ellenőrzés is lezajlott intézményünkben 2019. október 24-én. A Bács-
Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége nem állapított meg szabálytalanságot. 
 



http://uj.jogtar.hu/#lbj0id14621801044148658
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EUROPE DIRECT – 2019. 

  
Az EU működése – lakossági tájékoztató Európa Nap 

  

EU-óra Helvécián Pályaválasztási kiállítás - Kecskemét 

 
 

Európai Autómentes Nap  Kincskereső táborozók EU-s foglakozása 

  

Mesélj Európa! – angol nyelvi vetélkedő 4 for Europe – országos középiskolás 
vetélkedő 
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GYEREK- ÉS TINIPILLANATOK – 2019 

  

Babahancurka – Mondókázó délelőtt Mózeskosarak átadása a Gyerekek hónapja 
programsorozat alatt 

  
Mondókázás a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet Anya-gyermek 
részlegében 

Születésünnep 
Vendégünk: Riczu Norbert mentőápoló 

  

Bemutatkozás Meseországban 
Mesemondó gyerekek első próbája 

Bemutatkozás Meseországban 
Mesemondó gyerekek megyei találkozója 
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Borka és hajcihő 
Vendégünk: Balázs Ágnes meseíró 

Születésnapfalván 
Vendégünk: Vig Balázs meseíró 

  

Alkotók és alkotások 
Kreatív foglalkozás a MANK közreműködésével 

Óvodások lapozgatása 

 
 

Mesés játékok, játékos mesék 
A könyvtári tábor résztvevői 

A Kincskereső-tábor lakói és a  
Tábori Kincskereső c. lap 
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Barátunk a természet 
Az országos döntő 5-8. osztályos résztvevői 

Kölyökolvasók találkozója 

  

Zivatarok, szupercellák, tornádók 
A Viharvadász érdeklődő közönsége  

Így neveld az állatkáidat! 
Vendégünk: dr. Mező Tibor állatorvos 

  

Szabadlábon 
Vendégünk: Mészöly Ágnes író 

A Harry Potter klub összejövetele 
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KÖZÖSSÉGI EGYÜTTLÉTEINK – 2019 
 
 

      
Magyar Kultúra Napja    Házasság Hete – Konferencia a családokért 
 
 
 

      
Lehetne városunk a magyar Salzburg 50 éves a Forrás folyóirat – jubileumi est 
 
 
 

      
Nyugdíjas Könyvbarátok Klubja   Dán-magyar works – konferencia 
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Kutatók, alkotók a könyvtárban   Temesi Ferenc könyvbemutatója 

 
 
 

       
  Montázs est     Háy János könyvbemutatója 
 
 
 

       
Ünnepi Könyvhét a könyvtár előtt   Buda Ferenc könyvbemutatója 
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Fényfestés a KAFF-on     Múzeumok éjszakája 
 
 
 

        
Katona József Nap – Réczei Tamás   Rózsahölgyek Teadélutánja 
 

 

        
Kórusok délutánja    Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola kiállítása 
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK – 2019 

  

AZ IDŐSKORÚAK ÉRTÉKE, VÉDELME A 
BŰNMEGELŐZÉSBEN A DUNA ÁRVIZEI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 

  

ÉGI ÉS FÖLDI CSODÁK 
Vendégünk: Daróczi Csaba természetfotós 

HANGOS VILÁG 
Dr. Pap János előadása 

  

AZ ÖSSZEFOGÁS FÁINAK ELÜLTETÉSE 
KÖNYVTÁRI VARRODA 
Ökozacskók készítése 
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MÚLTIDÉZŐ 
Rejtvényfejtés meglepetésekkel 

  

A KÖNYVTÁRI MACIK 
ÖRÖKBEFOGADÁSÁNAK MEGÚJÍTÁSA A 

VADASPARKBAN 

RENDHAGYÓ KÖNYVTÁRNYITÓ  
AZ AURIN LEÁNYKARRAL 

  

EMBEREK, SORSOK, DÍJAK – BESZÉLGETÉS 
A 2019. ÉV KITÜNTETETTJEIVEL 

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOS SEGÍTŐINK A 
KÖNYVES VASÁRNAPON 
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A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ  

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

2019. ÉVI MUNKÁJÁNAK RÖVID ÉRTÉKELÉSE 

 
A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 100 %-os önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaság, amely a székhelyen kívül 5 telephelyen 7 közművelődési közszolgáltatást 

biztosít, 22 féle tartalmilag szerteágazó közhasznú és vállalkozási feladatellátást folytat.  

A társaság fő tevékenysége a közművelődési feladatellátás, közművelődési alapszolgáltatások 

nyújtása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. Törvény alapján. 

A társaság 2019. évi feladatait a közművelődési megállapodásnak, valamint az Önkormányzat 

által jóváhagyott üzleti tervnek és az erre épülő munkatervnek megfelelően teljesítette. 

A 2019-es év kiemelt feladataként határoztuk meg a Hírös Agóra multifunkcionális közösségi 

központban a közművelődési alapszolgáltatások integrált szakmai és szervezeti kereteinek a 

fejlesztését az 1997. évi CXL. Törvény és a helyi közművelődési rendelet módosításai alapján, a 

belső szakmai műhelyek munkájának a fejlesztését, a szakmai minőségbiztosítási 

követelményrendszer mentén a folyamatos tartalmi és módszertani megújulást. 

Ezen belül is prioritást élvezett a társaság feladatkörébe utalt városi fesztiválok színvonalas 

megvalósítása, a Hírös Agóra szakmai súlyának növelése és térségi közművelődési szakmai 

tanácsadó és szolgáltató funkcióinak kiteljesítése, a parádi tábor tevékenységének, 

szolgáltatásainak fejlesztése, az Otthon Mozi látogatószámának növelése. 

 

A napi közművelődési feladatellátás mellett kiemelt feladatunknak tekintettük az alábbi uniós 

projektjeink megvalósítását: 

Folytattuk az EFOP-3.7.3-16-2017-00112 Tudásközpont a Hírös Agórában című 3 éves 

64.300.000 Ft össztámogatású projektünket elsősorban felnőttek számára kidolgozott nonformális 

képzési formákkal. 

A 2018 szeptemberében elindított EFOP-3.3.2-16 a „Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért” – Jövőműhely című 30.000.000 Ft-tal támogatott projektünket a 

tervezettnek megfelelően teljesítettük. 

A klasszikus közművelődési tevékenységekbe ágyazva továbbra is hangsúlyos szerepet 

biztosítottunk a helyi ifjúságpolitikai programok koordinálásának és megvalósításának. A 

városrészi ifjúsági közösségi terek működtetésében, a megértést, a befogadást, az 

esélyegyenlőség megvalósulását segítő szolgáltatásoknak, valamint a fiatalok részvételét és 

társadalmi felelősségvállalását ösztönző lehetőségek növelésének biztosítottunk prioritást. 

Idén is folytattuk az adottságok és lehetőségek folyamatos feltérképezésével az egységes 

szemléletű, az erőforrásainkat racionálisabban és hatékonyabban felhasználó szakmai 

tevékenység további erősítését és fejlesztését  

2019-ben is gazdag, a közönség körében is sikert arató programkínálatot valósítottunk meg. 
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I. KÖZMŰVELŐDÉSI ALAPSZOLGÁLTATÁSAINK 

A Közművelődési alapszolgáltatások biztosítása során kiemelkedő szakmai feladatunk volt 2019-

ben a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, a Kecskeméti Fringe Fesztivál, a városi Gyermeknap, a 

negyedik Kecskeméti Barackpálinka- és Borfesztivál, a Kodály Művészeti Fesztivál, a Kecskeméti 

Népzenei Találkozó, valamint a Téli Fesztivál megszervezése. 

2019-ben több országos szakmai kezdeményezéshez is eredményesen kapcsolódtunk. 

Februárban a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat kiemelt vidéki helyszíne 

voltunk az „Ütött az órád”, a társaság valamennyi telephelyén megvalósított programjainkkal. 

Júniusban a város kulturális intézményeivel közös programot kidolgozva vettünk részt a 

„Múzeumok Éjszakája” országos akcióban a kreativitást, a logikát és a fantáziát a középpontba 

állító rendezvényekkel, és a Kecskemét Táncegyüttes hagyományos tűzugrásával, amelyeken 

6638 résztvevő volt. 

Társrendezőként sikeresen valósítottuk meg a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivált, 

az Országos Diákszínjátszó Találkozót, valamint a HOL-MI regionális művészetpedagógiai 

módszervásárt. 

A Liliomszörnyek gyermekszínjátszó csoportunk a tavaszi Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó Találkozó megyei rendezvényén ezüst minősítést kapott.  Az Ifjú Morbid 

Színpad középiskolás színjátszó csoportunk az Országos Diákszínjátszó Találkozó kecskeméti 

rendezvényén nagy sikerrel mutatta be F. G. Lorca Vérnász című drámáját. A produkció arany 

minősítést kapott, Konfár Benjámin pedig a legjobb férfi alakítás díját nyerte el. 

A Kecskemét Táncegyüttes csoportjai hat külföldi fesztiválon, rendezvényen vendégszerepeltek. 

A Csoóri Sándor program szakmai bíráló bizottsága továbbra is az ország legjobb táncegyüttesei 

között tartja számon az együttest eddigi szakmai tevékenysége alapján.  

Tervszerű és koordinált együttműködést valósítottunk meg a város kulturális és oktatási 

intézményeivel.  

Pályázati forrásszerző tevékenységünk 2019-ben is jelentős volt. 52 pályázatot készítettünk, és 

az uniós pályázatokon felül több mint 75 millió forinttal sikerült kiegészítenünk a közművelődési 

alapszolgáltatásaink színvonalas ellátását biztosító gazdasági lehetőségeinket. 

Lángné Nagy Mária közművelődési szakember kollégánk több évtizedes kimagasló 

közművelődési munkájáért Kecskemét Közművelődéséért-díjban részesült. Az Ifjúsági Otthont 

Bácskai Mihály-díjjal tüntette ki az Országos Diákszínjátszó Egyesület a magyar nyelvű 

diákszínjátszásnak generációkon átívelő, otthont teremtő tevékenységéért, az Országos 

Diákszínjátszó Találkozók rendezvényeinek kiemelkedő szervezéséért, csoportjainak sikeres 

működtetéséért. Solténszky Tibor-díjat vehetett át Józsa Katalin kiemelkedő drámapedagógiai, 

közösségépítő munkájáért. 

 

1. A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása alapszolgáltatás körében végzett tevékenységünk a Társaság kiemelt feladatköre.  

Szakköreink, klubjaink tervszerűen működtek.  Igény szerint adtunk a városi civil szervezetek 

(elsősorban kulturális és ifjúsági jellegű) közművelődési tevékenységéhez segítséget, módszertani 

támogatást, szaktanácsadást. 

A közösségi aktivitást és részvételt ösztönző klubkártya-rendszer bevezetését kezdtük meg a 

Hírös Agóra Nonprofit Kft. által működtetett három városrészi ifjúsági közösségi térben. 
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A felvezető kampány eredményeként 2019. év végére közel 400 fő regisztrált felhasználója lett 

a közösségi tereknek. Az ifjúsági kártya terjesztésébe helyi fiatalokat, véleményvezéreket 

(promótereket) vontunk be. Velük erősítettük önkéntesekből álló „KÖSZI” csoportunkat, akik 

számára október 30-án csapatépítő napot tartottunk Budapesten, a Csodák Palotájában. Az itt 

megerősített, aktív, közel 40 fős alapcsapatunkban ugyanúgy található középiskolai 

diákönkormányzati vezető, mint fiatal hangadó a Zsinór utcáról. 

A Társaság 4 városrészben működtet alacsonyküszöbű (ingyenes, bárki számára hozzáférhető) 

ifjúsági közösségi tereket a fiatalok részvételének támogatása, szabadidejük hasznos eltöltése, 

illetve veszélyeztetettségük csökkentése céljából. A közösségi terekben saját szervezésű ifjúsági 

klubokat működtettünk, melyekben a fiataloknak kézműves, sport, turisztikai, ismeretterjesztő, 

zenei, filmes, idegennyelvi, társasjáték és gasztrokulturális programokat szerveztünk. 

 

Klub megnevezése Alkalom Résztvevők 

száma 

10PERC/KÖZ-tér Pinceklub 38 alkalom 526 fő 

ELEVEN Ifjúsági Klub 40 alkalom 552 fő 

KÉK ELEFÁNT Ifjúsági Klub 44 alkalom 563 fő 

HETÉNYI KÖZTÉR Ifjúsági 

Klub  

36 alkalom 498 fő 

 

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése alapszolgáltatás körében tervezett 

tevékenységeinket is a munkatervnek megfelelően végeztük. 

A négy telephelyen működő szolgáltatás a nyitott ifjúsági munka módszereinek alkalmazásával, a 

fiatalok és az őket támogató szervezetek formális és informális csoportjai, közösségei 

bevonásával valósul meg. A nyitott tér szolgáltatás valamennyi városrészi közösségi térben 

legalább heti 15 órában (jellemzően heti 3 nap, 14-19 óráig) elérhető, alacsonyküszöbű 

szolgáltatás. Keretében wifi, kártyás és táblás társasjátékok, asztalitenisz és asztalifoci volt 

ingyenesen elérhető, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok számára – szabadidejük hasznos 

eltöltése és veszélyeztetettségük csökkentése érdekében. A tevékenységek mellett ingyenes 

információs szolgáltatással is vártuk a fiatalokat élethelyzetükből adódó problémáik 

megoldásához, lehetőségeik kihasználásához. 

Nyitott tér szolgáltatás Alkalom Résztvevők száma 

10PERC/KÖZ-tér 84 alkalom 1017 fő 

ELEVEN Ifjúsági Közösségi Tér 136 alkalom 2103 fő 

KÉK ELEFÁNT Ifjúsági Iroda és Közösségi Tér 148 alkalom 2918 fő 

HETÉNYI KÖZTÉR Ifjúsági Közösségi Tér  171 alkalom 1246 fő 

 

Működtettük a városrészi ifjúsági közösségi tereinket, a Hetényegyházi Közösségi Házat. 

Az ERASMUS+ program keretében a Társaság telephelyein önkéntes munkát végző külföldi 

fiatalokat fogadtunk, irányítottuk, mentoráltuk munkájukat, elősegítettük a kecskeméti fiatalok 

részvételét a külföldi ERASMUS programokba, akik számára 288 alkalommal tartottunk 

tanácsadást. 

Folyamatosan segítettük a Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tevékenységét, 

akik 19 alkalommal tartottak foglalkozást, értekezletet. Közreműködtünk rendezvényeik 

(diákvezető képzés, diákfórumok, ifjúsági bál, Tanévzáró Fesztivál) megvalósításában. 
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Rész vettünk a város ifjúsági érdekegyeztetési folyamataiban, az ifjúsági stratégia 

népszerűsítésében, az ifjúsági cselekvési terv végrehajtásában, a Kecskeméti Ifjúsági Tanács 

és a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal munkájában. 

A hátrányos helyzetű felnőttek számára egész évben a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. 

közéletbe való visszatérésük elősegítése érdekében közművelődési foglakozásokat működtetünk: 

Anyaidő, Váló-Társaság, Babaváró esték stb. 

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása alapszolgáltatás körében 

2019-ben is kiemelkedően gazdag kínálatot sikerült megvalósítanunk az EFOP projekteknek is 

köszönhetően. A már évek óta működő tanfolyamok mellett népszerűek voltak a játék 

animátorképzések, kézműves műhelyfoglalkozások, a „kulturális óra” jellegű programok, 

tréningek, stb.) 

A nonformális képzések területén változatlanul kiemelt érdeklődés kísérte az alakformáló, 

egészségmegőrző tornákat, jógatanfolyamokat, amelyekből az igények szerint szerveztünk 

csoportokat telephelyeinken. 

Megújult tematikával sikeresen folytattuk a Szülők iskolája ismeretterjesztő programunkat, és a 

természetismereti sorozatainkat (Barangoló, Fürkész, Zöld kuckó). 

Változatlan népszerűség mellett valósítottuk meg a gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek 

szóló ismeretterjesztő sorozatainkat, szakköreinket. 

Kecskeméti hírös mesterek, hírös mesterségek címmel helyismereti közösségi játékot 

szerveztünk 3-4. és 5-6. osztályos diákok számára Kecskemét 650 éves évfordulója és az Ifjúsági 

Otthon, az egykori Iparos Otthon építésének 111. évfordulója alkalmából. A 2019.  januárjában 

befejeződött játéksorozatban 11 csoport, 210 fő vett részt. 

A Rákóczi emlékév alkalmából „Igaz ügyünket most már el nem hagyhatjuk többé” címmel 

sikeres ismeretterjesztő sorozatot indítottunk 3-4. és 5-8- osztályosoknak. Közel 250 kecskeméti 

diák   vett részt a komplex programon. 

A formális képzések, tanulási tevékenységek területén 2019-ben felnőttképzési partnereinkkel 

közösen több iskolán kívüli képzést valósítottunk meg. Az év folyamán több, mint 800 oktatási 

programot szerveztünk meg átlagosan 20 fős hallgatói létszámmal. 

Áprilisban sikeresen rendeztük meg a magyar foltvarró mozgalom egyik legkiemelkedőbb 

rendezvényét, az „Igéző foltok” pályázat anyagából készült kiállítással, foltvarró workshopokkal, 

szakkiállítással, vásárral gazdagított Dél-Alföldi Regionális Foltvarró találkozót, amelyen 390-

en vettek részt. 

Író-olvasó találkozóink, amelyekből kilencet rendeztünk az év során 2146 résztvevővel 

sikeresek voltak, különösen Lippai Marianna, Frey Tamás és Müller Péter varázsolta el 

hallgatóságát. Bagdy Emőke, Vujity Tvrko,  Almási Kitty, Pál Ferenc, Orvos Tóth Noémi, Dr. 

Vekerdy Tamás, Hajós András, Dr. Lenkey Gábor, Szabó Péter, Dr. Csernus Imre 

ismeretterjesztő előadásai is népszerűek voltak, közel 6000 főnyi hallgatóságot vonzottak. 

Munkatervünkben 2019-ben 92 nyári képességfejlesztő napközis és bentlakásos tábort 

terveztünk, amelyből a terveknek megfelelően saját szervezésben 87 tábort valósítottunk meg 

1539 résztvevővel. 

A Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskolában erdei iskola programot 3 alkalommal 60 fő 

részvételével tartottunk. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával 5 

turnusban 300 gyermek vett részt ingyenes tematikus, illetve iskolai bentlakásos táborban. 

Programunkat 14 partneriskola bevonásával szerveztük. 
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Három erdei iskolai programot szerveztünk 3 általános iskola 60 diákjának, a Jövőműhely projekt 

keretében még további 4 héten át valósítottunk meg erdei iskolát 8 csoport részére 170 fővel. 

Összes vendég: 2594 fő 

Összes vendégéjszaka: 8768 

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

alapszolgáltatás körében tervezett tevékenységeink 

Az art mozi besorolású Otthon Moziban 2019-ban 539 alkalommal tartottunk vetítést 26.910 fő 

nézőnk volt. Az átlagos nézőszám 49,9 fő/előadás.  

(2018-as adatok 551 vetítés, 23.284 fő néző, átlagos nézőszám 42,3 fő) 

9 közönségtalálkozót tartottunk. Vendégünk volt: Kárpáti György Mór, Bogdán Árpád, Bereményi 

Géza, Bagota Béla rendezők, valamint a KAFF kapcsán Lorenzo Matotti, Jankovics Marcell, 

Csupó Gábor, Michael Dudok de Witt rajzfilmrendezők. Haui József, a Vízipók-csodapók alkotója 

szintén a Víz világnapjához kapcsolódóan vett részt a közönségtalálkozón. 

Februárban ismét megszerveztük az Oscar kvízestünket 13 csapat részvételével. Negyedszerre 

rendeztük meg a MetroPolice filmnapokat októberben, amely népszerű, keresett program a 

nézők körében. Több részprogramot tartalmaz: krimi maraton, gyerek- és családi programok 

(vetítés és kézműves foglalkozás), bűnmegelőzési program.  A filmművészetet értő és szerető 

közönség változatlan érdeklődés kísérte filmklubjainkat, filmes bérleteinket. 

A Cédrusnet Egyesülettel együttműködve Szenior Moziklubot működtettünk. A levetített 6 film 

témája szorosan kapcsolódott az időskor társadalmi, fizikai, lelki problémáihoz. 300 fő vett részt 

rajta. Nagyon népszerűek voltak a művészettörténeti vetítéseink is. A vetítések előtt minden 

alkalommal bevezetőt tartottunk. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén korszerű LED izzókra cseréltük a mozi világítását., 

korszerűsítettük a moziterem hang- és fénytechnikáját. 

A 2019-ben a május 26-án megvalósított Városi Gyermeknap időpontja köré szerveztünk több 

gyerekeknek, családoknak szóló rendezvényt, az esemény jelentőségét és a gyerekekre, 

családokra történő ráfigyelés fontosságát hangsúlyozva.  

Kecskemét címerállatát, a kecskét középpontba állító GYEREKecske programsorozatunk 

összesen közel 8.000 gyermeket érintett.  

A Magyar Kultúra napján felolvasó versenyt szerveztünk a kecskeméti diákok számára. Nagy 

sikerrel valósítottuk meg a versünnep egész városra kiterjedő programjait és áprilisban a Nagy 

Versmondást. 

Színházi bérleteinket, gyermek előadásainkat, könnyű és komolyzenei koncertjeinket a 

tervezett előadás és résztvevői létszámmal rendeztük meg. 25 könnyűzenei koncertet, 

klubkoncertet valósítottunk meg, amelyeknek 11.237 nézője volt. 

Kamarabérlet: 2018-ről 3 előadás húzódott át. Az Orlai Produkció előadásában a Valódi 

hamisítvány című előadásnak (január), és az Oroszlán télen című előadásnak (május) is nagy 

sikere volt, akárcsak a Madách Színház Szomorú vasárnap c darabjának áprilisban. Kamarabérlet 

valamennyi előadása teltházas volt. A 2019-2020-as évad első előadása az Orlai Produkció 

Kétely című bemutatója volt októberben. (600 fő). A kiváló darab főszereplőjét, Udvaros Dorottyát 

nagy szeretettel és örömmel fogadta a közönség. Novemberben a Játékszín Nyolc nő című 

előadását láthatta a bérletet váltó közönség teltházzal (600 fő) 

Zenés bérlet: 2018-ban az Experidance Produkció előadásaival hirdettük meg a zenés bérletet. 

Az első előadás 2018-ban volt, a második kettő 2019-ben. Januárban a Revans (600 fő), 

márciusban a Cinderella című előadást tekinthették meg (600 fő).   
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Operett bérlet: A 2019-2020-as évadban a zenés bérlet helyett operett bérletet indítottunk. A 

zenés bérlet nézőinek elővásárlást biztosítottunk. Nagy siker volt, hiszen teltházat vonzott a bérlet. 

Az első előadás novemberben Kálmán Imre: Marica grófnő című operettje volt. 

A Kodály bérletet a Filharmónia Magyarországgal közösen hirdettük meg 2018-ban is.  5 

koncertből 4-et a Magyar Állami Operaház közreműködésével rendeztünk meg, egy 

hangversenyen a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertjét hallhattuk. Februárban Puccini: 

Bohémélet című operájának keresztmetszetét mutatta be az Operaház (500 fő), márciusban 

Puccini operagálájával zártuk a sorozatot (500 fő). A 2019-2020-as évad sorozatát október 7-én a 

Fesztiválzenekar koncertjével nyitottuk. A nagy sikerű koncertet kb. 450 fő élvezte.  Novemberben 

a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertjét hallhatta a közönség (500 fő). 

A Zenét hallgat a család – matiné sorozat: A 4 évvel ezelőtt elindított gyerekeknek szánt 

komolyzenei ismeretterjesztő sorozat 2019-2020-as évadját Ránki György: Pomádé király új 

ruhája című művével indítottuk. A   sorozatot egyre többen hallgatják és élvezik. (150 fő/alkalom) 

Művészeti kiállításainkat a terveknek megfelelően valósítottuk meg, amelyek közül a 

leglátogatottabbak Deli Gábor, Gombkötőné Tóth Ilona, a kecskeméti és a nagybányai 

képzőművészek tárlatai voltak. Az Ifjúsági Otthonban működő Diákgalériában a „Kultúrában 

utazunk,” a Black and White, és a parádi alkotótábor kiállításai voltak a legsikeresebbek. 

Az igényeknek megfelelően működtettük az ifjúsági otthonban a képzőművészeti, kézműves, 

kerámia és tűzzománc alkotóműhelyeket, tárgyalkotó foglalkozásokat felnőtteknek, 

gyerekeknek és fiataloknak. Műhelyeinkben az óvodai, iskolai csoportokat három különböző 

foglalkozásra vártuk egész évben. A foglalkozásokat kézműves mesterek vezették, melyek során 

évszakokhoz, ünnepkörökhöz, szokásokhoz kapcsolódó tárgyakat, ajándékokat alkothattak a 

gyerekek. A részvétel évek óta az anyák napi és karácsonyi ünnep előtt jelentős. A 

foglalkozásokon ebben az évben összesen 846 gyermek vett részt, ez 330 fővel több, mint tavaly 

ilyenkor. Nagyon sikeresek voltak az elmúlt évben megtartott kreatív alkotó délutánok. Február 

és december között összesen 10 szombaton vártuk az alkotni vágyó kicsiket és nagyokat.  

A foglalkozásokon összesen 139-en vettek részt. 

A Szivárvány Játéktárral a saját családi programjainkon kívül 45 városi és vidéki, vállalati és 

egyesületi programon vettünk részt. 

A szükségletekhez igazodó, számban tartottunk drámapedagógiai foglakozásokat gyerekeknek. 

2019-ben ünnepeltük a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely megalakulásának 30. évfordulóját. 

A műhely öntevékeny szakmai közössége teremti meg rendezvényeink szakmai, szakember 

bázisát 

Impresszálás: 2019-ben 3 műsort tájoltattunk. A vers és a jazz, zene-népzene ötvözetéből 

született Adagió című előadásunkat május 3-án mutattuk be Bodrogkeresztúron hatalmas sikerrel. 

Az Ady Endre születésének 100. évfordulójára készített Száz titok kavarog című műsorunkat, 

melynek márciusban a Tavaszi Fesztiválon volt a premierje, áprilisban Szegeden is láthatták az 

érdeklődők. November 17-én Cegléden (250 fő), 18-án Debrecenben (600 fő), 19-én Siófokon 

(250 fő) is bemutattuk.   A 3 éve műsoron tartott   A fény felé című adventi koncert 2019. 

decemberében 3 helyen mutattuk be nagy sikerrel. Újpesten az új rendezvénytéren (200 fő), 

Balatonfüreden az Anna hotelben (200 fő), és Százhalombattán a Barátság Kulturális Központban 

(250 fő)  

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása 

alapszolgáltatás körében végzett tevékenységünk 
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A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertekben bővelkedő évet zárt, amelyet a megújulási 

szándék és az arculatváltás jellemzett.  A zenekar éléről 2019. májusának végén távozott Gerhát 

László karmester, azóta vendégkarmesterek irányítják az együttes bemutatkozásait. 

A hagyományos Újévi koncertünket 2019-ban is megrendeztük. Szólistái Peller Károly és Szendi 

Szilvi voltak (600 fő). A nagysikerű hangversenyt Siófokon és Cegléden bemutattuk, de más 

szólistákkal, Csere Lászlóval és Teremi Trixivel (500 + 400 fő). 

Februárban St. Martinnal játszott a zenekar Kecskeméten. A majdnem teltházat vonzó, különleges 

esemény mind a közönség mind a zenészek körében elismerést hozott (kb. 450 fő). 

A Családi Matiné januári és áprilisi koncertjein a zenekar kamara együttese működött közre. 

A Tavaszi Fesztivál zárókoncertjén a két éve nagy sikert arató Bogányi Gergely zongoraművész 

szólójátékával játszott a zenekar. 

Tehetségek a tehetségekért címmel rendeztük meg áprilisban azt a hagyományos koncertet, ahol 

a Kodály Iskola tehetséges gyermekei mutatkoztak be.a Szimfonikus Zenekar kíséretével. A 

helyszín a Kodály iskola volt. (250 fő) 

Júniusban a Máltai Szeretetszolgálat jubileumi koncertjén játszott a zenekar a Katona József 

Színházban Dömötör Zsuzsa karmester vezényletével, nagy sikerrel. (500 fő) 

Júliusban a Kodály Fesztivál nyitókoncertjén Bogányi Tibor vezényelte a zenekart. A nagy sikerű 

koncert szólistái Lakatos György és Szabadi Vilmos voltak (400 fő). 

A Kodály Fesztivál zárókoncertjén az Erdei Péter dirigálta zenekar két Kodály művel fejezte be a 

fesztivált. Először a Psalmus Hungaricust adták elő a Kodály szeminárium vegyeskarával, a 

szólista Brickner Szabolcs volt. A hangverseny második részében a Páva variációk hangzott el 

(500 fő). 

Augusztusban a Hírös Hét nyitókoncertjén Symphonic live címmel gyerek filmzenéket játszott a 

zenekar. A nagy sikert arató bemutatót Szűcs Apor vezényelte (1500 fő). 

Szeptember 13-án a Hírös Agóra színpadán. A Gyűrűk ura és a Hobbit című filmek zenéjének 

bemutatását Rácz Márton vezényelte (400 fő). 

Október 1-jén a Zene Világnapját Vajda János szerzői estjén való közreműködéssel ünnepelte a 

zenekar. A hangverseny helyszíne a Kodály Iskola volt, szólistái Berényi Bea és Dratsay Ákos 

voltak. (200 fő)  

Október 5-én egy futóversenyt rendeztünk, Szimfonifuss címmel. A hagyományteremtő 

rendezvényt először mérsékelt érdeklődés kísérte. A cél az volt, hogy a zenekarnak új 

hangszereket vehessünk a nevezési díjakból (200 fő). 

November 6-án a Kodály bérletben Liszt Ferenc két műve (A bölcsőtől a sírig; Haláltánc) és Faure 

Requiem című oratóriuma hangzott el (500 fő). A koncert karmestere Antal Mátyás, szólistája 

Balog József volt.  

A Kecskemét Táncegyüttes is mozgalmas és sikeres évet zárt. A rendszeres táncházaiban és 

az utánpótlás táncpróbáin is fő feladatának tartotta saját városának és környékének a Kiskunság 

táncos és néprajzi hagyományainak minél szélesebb körben történő megismertetését. 2019. 

szeptemberétől már 14 különböző tánctudású és életkorú csoportban folyt a differenciált 

művészeti műhelymunka. A 2-4 éves korú utánpótlás előképzése két „Így tedd rá!” csoportban 

zajlott. 

A Kultúrházak éjjel nappal országos közművelődési akció keretében Télűző felvonulást rendezett 
Kecskemét főterén 2019. februárjában.  
Februárban a Hungexpón képviselte Kecskemét városát egy színvonalas kulturális táncműsorral. 
A táncegyüttes teljesítette a megyeszékhely együtteseként neki jutó feladatokat: 

 vendégszerepelt Bács-Kiskun megye különböző településein, 

 fellépett különböző városi báljakon (Orvos bál, Erdész bál, Rotary bál, Csillagbölcsi 
Waldorf bál, Református Óvoda bálja). 

 Természetesen városi, ünnepi események szereplője is volt az együttes az év első 
felében (március 15., Majális, városi gyereknap). 

 Közreműködött a Barackpálinka- és borfesztiválon, a Téli fesztiválon.  
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 Jótékony fellépéseket vállalt a város rendezvényein, valamit a Wojtyla Ház 
rendezvényén. 

 A HI Kecskemét rendezvények rendszeres részvevője volt. 
 

A városi feladatokon túl megyei és országos, nemzetközi szintű szakmai rendezvényeken 
is részt vett:  

 Közreműködött a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar újévi koncertjén Kecskeméten és 
Siófokon. 

 az Országos Szegedi Százszorszép Gyermek és Ifjúsági Fesztiválon 2019.április 14. 

 a VI. Jászsági Gyermek és Ifjúsági Szólótáncversenyen, 2019. április 27-28 

 KÖTEGY – Országos Öregtáncos találkozón vett részt a Parázs csoportjával 2019. 
06.01 
 

Nemzetközi kapcsolatokat ápolván: 

 Az isztambuli Magyar Nagykövetség meghívására, Törökországban, Rodostóban 

vendégszerepelt és képviselte hazánkat a Cseresznye Fesztiválon. 

 Az Európa Jövője Egyesület keretében ápolt cserekapcsolat jóvoltából, Bulgáriába, 

Montanaba utazott a Kisbetyárok csoport hazánkat képviselve egy rangos nemzetközi 

fesztiválra 2019. június.15-20 között. 

 Szintén a csiperós cserekapcsolat jóvoltából, Törökországban, Ankarában járt a 

Nagybetyárok csoport a Hacettepe Egyetem Gyermek és Ifjúsági csoportjánál 

június.30 és július 10 között. 

 Július 17-től 29-ig a Kecskemét Táncegyüttes Amerikába, a 36. Folkmoot Nemzetközi 

Néptáncfesztiválra utazott, Waynesvillebe, ahova a CIOFF magyarországi szervezete 

delegálta. A fesztiváli szereplés kiegészült egy fellépéssorozattal is. Az észak-amerikai 

diaszpóra magyarságához látogatott el az együttes július 11-től 17-ig New Yorkban, 

Wallingfordban, Washingtonban és Atlantában élő magyar közösségekhez, Magyar 

Házakba, rendezvényekre a magyar néphagyományok, néptánckincs bemutatására és 

élményt adó átörökítésére. 

 Az együttes oktatói (3 pár) a Ciprusi-Magyar Baráti és Kulturális Kapcsolatok 

Társasága fennállásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett háromnapos 

programsorozaton vendégszerepeltek Nicosiában. 2019. október 25-én részt vettek a 

Magyarország Athéni Nagykövetsége Ciprusi Irodája által szervezett magyar napon és 

az 1956-os megemlékezésen. Október 26-án pedig a Cipruson élő 2-3000 fős magyar 

kolóniát is összefogó Baráti Társaság gálaestjén adtak műsort. 

 A makaói kulturális kormányzat meghívására a táncegyüttes kamaracsoportja utazott 6 

pár táncossal és 3 fős zenekarral a különleges közigazgatási státuszú kínai városba, 

Makaóba. Magyarország egyik reprezentatív táncegyüttese a 9. Makaói Nemzetközi 

Parádén vett részt, amelyet a vendéglátók a kínai országegyesítés 20. évfordulójára 

rendeztek 2019. december 2. és 8. között.  

 Az együttes időről időre meg szokott hívni vendégkoreográfusokat, akik egy-egy új 

táncot tanítanak be a felnőtt csoportnak. Idén Fantoly Gyulát és Balogh Ildikót kérte fel, 

hogy tanítson be az együttesnek egy dél-alföldi koreográfiát, amelyet sikeresen be is 

mutatott a táncegyüttes felnőtt csoportja az együttes Évzáró műsorán. Ennek a 

műsornak a jegybevételét a táncegyüttes a Hírös Koraszülött Alapítvány javára 

ajánlotta fel, ezzel is segítve a „kisemberek” életben maradásának esélyeit. 

Októberben a fogyatékkal élők éves rendezvényén, illetve a vakok és gyengén látók 

rendezvényén szerepelt a táncegyüttes 3-3- párja. Novemberben a Gyermekek a 

gyermekekért gálaesten vett részt a Kisbetyárok csoport a Katona József Színházban. 

Decemberben pedig a Nagycsaládosok Országos Egyesületének rendezvényén 

szerepeltek egy előadással és táncháztartással a Hírös Agóra auláját teljesen megtöltő 

családoknak. 
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 A 29. Népzenei Találkozó szombatján is szerepelt az együttes a TABU krónikák című 

műsorával a főtéren, ami a nyári 3 turné koreográfiáinak összeállítása volt. 

 A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás céljából vendégül láttuk az Adventi 

Táncházunkban a szabadkai Róna Táncegyüttest 2019.december 7-én. A szép műsort 

követően a táncosok együtt mulattak a kecskeméti táncosokkal a táncházban, melyből 

az egyik koreográfia az Kecskemét Táncegyüttes oktatóinak a szerzeménye volt, akik 

elmentek betanítani Szabadkára a produkciót. 

 Aznap volt a XI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny elődöntője, amelyen 7 ifjúsági 

táncos vett részt Budapesten, és közülük 1 pár bejutott az országos döntőbe. 

A Kecskeméti Képzőművészek Közössége a Tavaszi Fesztiválon újabb nagysikerű kiállítást és 

szakmai programot szervezett a nagybányai képzőművészekkel közösen a Kecskeméti 

Művésztelep megalakulásának 110. évforduló alkalmából. Októberben a Creator Spirius (Teremtő, 

alkotó lélek) címmel meghívásos tematikus tárlatot valósítottak meg. A közösség tagjai közül Deli 

Gábornak, Ugrai Zsuzsának, és A. Varga Imrének szerveztünk művészi pályafutásukat bemutató 

kiállításokat.  

A Kecskeméti Fotókör tagjai Az Alföld címmel rendeztek tárlatot munkáikból októberben  

6. Tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása alapszolgáltatás körében végzett 

tevékenységeink 

A jóváhagyott munkatervünknek megfelelően működtettük gyermek és ifjúsági színjátszó, valamint 

bábos csoportjainkat. 

A Vándorbot Bábos kör az Egyszer volt Budán kutyavásár c. magyar népmese 

bábfeldolgozásával szerepelt a Báron Bábos Találkozón 2019. április 10-én és ezüst minősítést 

kapott. A Liliomszörnyek gyermekszínjátszó csoport a Barátság-ok!? c. életjátékot készítette 

és játszotta nagy kedvvel. Új, színvonalas előadásukat sikeresen mutatták be a tavaszi Weöres 

Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei rendezvényén, ahol ezüst minősítést 

kaptak és továbbjutottak a szarvasi regionális találkozóra. Az Ifjú Morbid Színpad középiskolás 

diákszínjátszó csoport F. G. Lorca: Vérnász drámáját állította színpadra Sárosi Gábor és Rácz 

Annamária rendezésében. Az előadás az utóbbi évek egyik legsikeresebb kecskeméti 

diákszínházi előadásának tekinthető. Az Országos Diákszínjátszó Találkozó kecskeméti 

rendezvényén a produkció arany minősítést kapott, Konfár Benjámin pedig a legjobb férfi alakítás 

díját nyerte el. Az előadás meghívást kapott az április 26-28. között Pécsett rendezett II. Országos 

Diákszínházi Fesztiválra, ahol az együttes különdíjat kapott a Kiemelkedő fesztiváljelenlétért, és a 

Konzekvens színházi stílushasználatért. Az eladás egyik szereplője, Török Edina játékát színészi 

különdíjjal ismerték el. 

Sikeresen rendeztük meg idén is az Országos Diákszínjátszó Találkozó Dél-Alföldi regionális 

bemutatóját (március 22-23.) és a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 

Bács-Kiskun megyei és regionális eseményeit (április 22.) és a HOL-MI regionális 

művészetpedagógiai módszervásárt (október 29.), ahova a  szakemberek Kecskemétről és a 

tágabb térség településeiről érkeztek: Szabadszállás, Kalocsa, Baja, Szolnok, Szeged, 

Jászfényszaru, Jászberény, Jászladány, Budapest, Jánoshalma, Örkény, Dunavarsány, 

Gyermely, Kunszentmiklós.  

Örömünkre a program résztvevői voltak a kecskeméti Neumann János Egyetem drámapedagógiát 

tanuló levelezős hallgatói is.  

Fringe happening címmel térségi ifjúsági művészeti műhelynapot szerveztünk a fiatal alkotók 

számára zene, tánc, színművészet, képzőművészet művészeti ágakban 2019. november 16-án. 

Az egész napos műhelymunka során a 70 fiatal közös produkciót is létrehozott, amelyet nagy 

sikerrel mutattak be Kecskemét Főterén a Tolerancia Világnap apropóján.  
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Az Öröm a Zene Nonprofit Kft-vel együttműködésben másodszorra rendeztük meg februárban az 

Öröm a Zene Tehetségkutató és Gondozó Sorozat Bács-Kiskun megyei fordulóját, amelyen 9 

amatőr zenekar vett részt. 

 

7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés alapszolgáltatás körében tervezett tevékenységeink 

A 2019. évi 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál (március 11-április 1.) idén is sokszínű volt, 

amelyben a különböző műfajok keveredtek és ezáltal egy igen érdekes fesztivált rendezhettünk. A 

legtöbb program kapcsolódott a fesztivál „Szecesszió=megújulás, új utakon mottójához. A 

fesztivál legnagyobb sikert hozó rendezvényei a King’s Singers Énekegyüttes hangversenye, a 

komolyzenei koncertek, a Rippl-Rónai József, és a nagybányai és kecskeméti művészek közös 

tárlatai mellett a Bohém Ragtime & Jazz Fesztivál, a bábszínházi és a SZIN-TÁR találkozó 

programjai voltak.  A 34. Kecskeméti Tavaszi Fesztiválon 34 belépődíjas és 45 ingyenes program 

volt, amelyeket 10554 fő tekintett meg. A látogatók kb. 10 %-a külföldi volt. A 79 programot 1022 

fő fellépő adta elő. A fesztivál munkáját 76 önkéntes segítette. A Kecskeméti Tavaszi fesztiválhoz 

kapcsolódóan március 9-31-ig kézműves vásárt is rendeztünk a főtéren, a "0" km kőnél. 

XIII. Kecskemét Fringe – Kultúrában utazunk! összművészeti fesztivál alkotó fiataloknak 

(március 21-24.) A Fesztiválon a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően számos a 

14-30 éves alkotó fiatalokat a bemutatkozás lehetőségén túl szakmai workshop programok is 

segítették a sokszor kihívásokkal teli művészeti érvényesülésben, hogy a jövő nagy művészeivé 

válhassanak. Nagyon jó dolog volt számukra, betekinteni a kulisszák mögé, kísérletezni, 

kipróbálni, hogyan lehet egy feladatot többféleképpen megoldani. Mintegy 500 fiatal mutatkozott 

be, és közel 2000 fő látogató vett részt a programokon. 

A Kodály Művészeti Fesztivál (július 15-26.) idei rendezvényeit is szoros együttműködésben 

rendeztük meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai 

Intézetével. 

A programok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy valamilyen szempontból érdekes, egyedi, 

különleges programot adjunk az érdeklődő közönségnek.  

Ilyen volt Dr. Gombkötőné Tóth Ilona Képbe írt mesék c. tárlata, a Pannon Filharmonikusok 

vezető karnagya, Bogányi Tibor által vezényelt nyitó koncert a világhírű, Szabadi Vilmos virtuóz 

hegedűjátékával. az Ars Nova énekegyüttes hangversenye, a Badora társulat táncszínházi 

előadása, Zhang Zhang kínai énekesnő, az angol Voix de Vivre kórus, a Kecskeméti Énekeskör, a 

Junior Prima-díjas zongoraművész, Ránki Fülöp estje. 

A Kodály Fesztiválon hét hangversenyt, egy gyermek koncertet, egy táncszínházi előadást, egy 

báboperát, egy zenei témájú filmet és egy kiállítási programot, valamint 9 térzenét szerveztünk. Az 

összes programból 10 ingyenes volt. A szakmai érdeklődők 3 mesterkurzuson vehettek részt. Az 

összes látogató 4428 fő volt, melynek 50%-a külföldi. A rendezvényeken 445 fő előadó lépett fel.  

A Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivált negyedik alkalommal rendeztük meg, amely idén 

már 9 napon át várta a közönséget Kecskemét város főterén. 2019. június 15-23. között több mint 

70 program, 73 kiállító, 12 borvidék 33 pincészettel és 230 féle borral, 11 neves pálinkafőzde 90 

féle pálinkával, 25 kézműves sörfőzde 90 féle sörrel készült, hogy minden érdeklődő 

megtalálhassa kedvencét ez alatt a 9 nap alatt. A gasztrokínálat idén még változatosabb volt: 13 

standon a szokásos melegkonyhai vendéglátás mellett street food újdonságokkal, szendvicsekkel, 

burgerekkel, barbecue húsokkal, különféle menükkel kedveztünk a jóféle falatokat kóstolgatóknak.  

A Hírös Város környékének gyümölcstermesztő, pálinkafőző, borkészítő és vendéglátóipari 

hagyományaira épülő fesztivál középpontjában természetesen a barackpálinka és bor kultúra állt, 

emellett gyermek és ifjúsági programokat is szerveztünk, esténként pedig a nagyszínpadon neves 

együttesek és feltörekvő fiatal formációk zenélnek, szórakoztatták a közönséget.  
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A főtéri építkezések miatt a színpad egy új helyszínen épült fel, amely programjával igyekezett 

kiszolgálni a különböző zenei érdeklődésű látogatókat. Fejős Jenő nótaműsorától kezdve Gergely 

Róbert és vendégeinek Szécsi Pál emlékestjén át az országos hírű zenei fesztiválok közkedvelt 

szereplőiig, a Magashegyi Underground, Fish! és Vad Fruttik zenekarok koncertjéig többféle stílus 

csendült fel a fesztivál estéin. Az ismertebb zenekarok után a borkóstolás mellé lecsengetésként 

kecskeméti fiatal zenekarok léptek színpadra, bemutatkozott az Öröm a zene tehetségkutató 

Bács-Kiskun megyei fordulójának közönségdíjas zenekara, valamint 1-1 este DJ Kincses és DJ 

Pénzes szórakoztatta a mulatni vágyó közönséget. 

A zenei program mellett idén is szerveztünk családi és ifjúsági programokat a hétvégi napokon, 

amelyek helyszíne az árnyékos Békás-tó és környéke volt. A Langaléta Garabonciások 

gólyalábas utcaszínháza nyitotta az eseményeket, látható volt a Gulyás Terka vásári bábjáték a 

Mikropódium Családi Bábszínház előadásában, Ezt már fújhatjuk! címmel zenés családi utazás 

indult a Kecskeméti Városi Fúvószenekarral és zárásként a Báron Bábos Műhely előadásában A 

csillagszemű juhász fogadta a családokat a Luca-kút körül. A produkciókon kívül a Szivárvány 

Játéktár játszóháza és kézműves foglalkozások szerepeltek még a családoknak szóló kínálatban. 

A fiatalokat szabadtéri játékok (csocsó, ping-pong és tollas), hennafestés, karikatúra és közös 

dobolás szórakoztatta a hétvégéken.  

A Kecskeméti Katona József Múzeummal született együttműködés keretében „Kecskemét arcai 

anno - Történelmi Főtér, Alföldi Ember" címmel egy szabadtéri kiállítást állítottunk össze Bahget 

Iskander fotóművész képeiből, amely a Főtéren volt megtekinthető. 

Bár az időjárás idén nem volt kegyes a rendezvényhez, hiszen majdnem minden nap esett, a 

programokat ennek ellenére meg tudtuk tartani.  

29. alkalommal rendeztük meg a Kecskeméti Népzenei Találkozót (2019. szeptember 19-22.) 

A rendezvény célja az autentikus magyar népzene, népi kultúra kárpát-medencei értékeinek 

népszerűsítése. A Kecskeméti Népzenei Találkozó az ország egyetlen, autentikus népzenével 

foglalkozó fesztiválja, amely idén a magyar népzenei anyanyelvünk keleti gyökereinek 

bemutatását állította a középpontba. 

A fesztivál összművészeti rendezvény, amelyen színpadi estet szenteltünk az irodalom és a 

népzene találkozásának, prímásversenyt rendeztünk táncházi népzenészek számára, 

tudományos konferenciát tartottunk a népzenegyűjtés módszertanáról, körbejárva az idei izgalmas 

témát: él-e még a népzene? És ha igen, hol és mit lehet még gyűjteni? 

2019. szeptember 19-én délután Nagy Mari és Vidák István nemezkiállításának megnyitójával 

egyben a négynapos programsorozatot is útnak indítottuk. 

A fesztivál ideje alatt minden este táncházat tartottunk, ez a rendezvény fókusza: a közönség, a 

népzenészek, a hagyományőrzők örömünnepe, mindenki számára fantasztikus élmény. 20-án 

Góbé zenekar, Berecz István és párja, 21-én a Parapács együttes, Busai Norbert és felesége 

tartotta a mindig nagysikerű táncházat. 

Az Atyai ág című műsorban fellépők érkeztek Baskíriából, köztük olyan előadók is, akik a 

népzenét „még családi örökségként kapták”. Dagesztánból, a Karacsáj-Cserkesz Köztársaságból, 

a Kabard-Balkár Köztársaságból és Baskíriából hat énekes és hangszeres szólista (köztük a 

világhírű Arszlanbek Szultanbekov), valamint egy férfikar érkezett Magyarországra. Arszlanbek 

Szultanbekov énekes és dombra-játékos, aki a Mongol című Oscar-díjra is jelölt nemzetközi 

produkció zeneszerzőjeként vált ismertté Ázsia-szerte. 

Az ingyenes szabadtéri koncertek sorát szeptember 19-én Csík János és a Mezzo együttes 

műsora kezdte, majd másnap a Rendhagyó Prímástalálkozó folytatta. Közreműködött Lakatos 

Róbert – hegedű, Herczku Ágnes – ének, Vizeli Balázs – hegedű, Dresch Mihály - fúvós 

hangszerek, Balogh Kálmán – cimbalom, Mester László – brácsa, Bognár András – bőgő.  
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21-én TABU KRÓNIKA (Törökország, Amerika, Bulgária) címmel a Kecskemét Táncegyüttes 

Kisbetyárok, Nagybetyárok és felnőtt csoportjainak nyári turnés műsor bemutatóját tekinthették 

meg az érdeklődők.  

Szeptember 22-én a Kecskefőző Fesztivál mellett kézműves foglalkozásokra, Paár Julcsi családi 

koncertjére, majd a Duna Művészegyüttes Örökkön örökké című táncszínházi előadására vártuk a 

népzenét kedvelőket. A Kecskeméti Népzenei Találkozó programjait kézműves és házi készítésű 

portékákat kínáló kirakodó vásár színesítette. 

 

2019. november 30. és 2020. január 1. között valósítottuk meg városunk történelmi főterén a 

negyedik Kecskeméti Téli Fesztivált és Karácsonyi Vásárt. A négy adventi hétvégét és a városi 

szilvesztert is magába ölelő rendezvény a már hagyományosnak tekinthető karácsonyi vásárral, 

jégpályával, mini vidámparkkal és színpadi műsorokkal várta a kecskeméti lakosságot. Az idei év 

újításaként egy egységes, átgondolt térrendezéssel és ünnepi dekorációval készültünk, valamint 

karácsonyi hangulatú installációkat helyeztünk el a vásár bejárataiba, amelyek remek lehetőséget 

adtak az érdeklődők számára a már szinte elengedhetetlen szelfizésre is. 

A program szerkesztése során a decemberben levő ünnepek vezettek bennünket, így két 

szakaszra bontottuk az egy hónapos időszakot. Karácsonyig az advent jegyében a közösségi 

ünnepvárás szép, szeretetteli közegét kívántuk megteremteni elsősorban városunk 

büszkeségeinek előadásaival, karácsonyt követően pedig az óév búcsúztatása és az újév 

köszöntése került a fókuszba. Előszilveszteri mulatságokkal készültünk többféle zenei stílusban, 

majd megtáncoltattuk a város szabadtéren mulatni vágyó lakosait szilveszter éjszakáján. Az 

adventi szombatokon ebben az évben is a Nők a Nemzet Jövőéért Egyesület szervezett méltó 

ünnepi műsort a városi adventi gyertyagyújtásokhoz, amelyet minden alkalommal 

szeretetvendégség követett. Csatlakozott továbbá a színpadi események sorához a Rotary Club 

Kecskemét is, akik nagylelkű adományátadó ceremóniájukat főtéri színpadunkon bonyolították le 

8 hétköznap délutánján. 

A Téli fesztivál pénteki, szombati napjain koncerteket, a vasárnap délutánokon pedig gyerekeknek 

szóló családi programokat szerveztünk. Vendégünk volt többek közt a Livingroom, Pély Barna, a 

Fourtissimo zenekar, Kuna Lajos és tanítványai, a két ünnep között pedig gondoltunk a rockabilly, 

a funky és a pop kedvelőire is. Az év utolsó óráit Magyarország legőrültebb rockabilly csapatával, 

a Kecskeméten már ismert Ricky and the Drunken Sailors-szel, valamint az országos zenei 

fesztiválok új üstökösével, a Lóci Játszik zenekarral tölthette a közönség. A tűzijátokot követően 

városunk közismert szereplője, a legendás Jozzy táncoltatta a 2020-at a Főtéren üdvözlő fiatal és 

idősebb kecskemétieket.  

Ezek mellett az adventi időszak péntek és szombat délutánjain a Hírös Forrás mellett felállítottunk 

és működtettünk egy Karácsonyi Fotóstúdiót, ahol minden hétvégén különböző tematika alapján 

készíthettek szelfit az érdeklődők. E projektben aktív közreműködők voltak a Hírös Agóránál 

állomásozó külföldi önkéntesek, akik saját hazáik karácsonyi hagyományaival, dekorációs 

elemeivel színesítették a helyszínt. Ennek köszönhetően, francia, észt és olasz elemek tették 

nemzetközivé e helyszínünket. 

Az adventi és óévbúcsúztató műsorokon túl a Téli Fesztiválon is megjelent a többi decemberi jeles 

nap is: több program is szólt a december 6-ai héten, hétvégén a Mikulás várásról és a vele való 

találkozásról, december 13-án pénteken pedig nagy sikerrel valósítottuk meg a Luca napi táncos 

felvonulást és boszorkánypénteket. 

Reklám, propaganda, PR tevékenység, települési térségi kulturális infokommunikációs 

szolgáltatások biztosítása feladatkörben végzett tevékenységünk: 

Nyomdai reklámanyagok, kiadványok, klasszikus marketing: 

Jelentős mértékben csökkentek a kültéri plakátozási lehetőségeink a B-Hír megszűnésével. 

Ennek ellenére továbbra is folytattuk a klasszikus reklámozási formákat. Rendezvényeinkről 
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plakátokat készítettük, de most már a kisebb, A/3-as formátumban, melyek praktikusabban 

kihelyezhetőek. Így ugyanakkora felületen több programról tudtunk tájékoztatás nyújtani. Az 

Ifjúsági Otthon plakátja kizárólag kiemelt eseményeket tartalmaz, ezáltal több helyre is 

kihelyezhető. Az Otthon Mozi havi műsorplakátjának mérete maradt, viszont szeretnénk jövőre, 

hogy minden hónap más színt kapjon, hogy még jobban elhatárolódjanak egymástól a különböző 

hónapok műsorai.  Havonta négy műsorplakát készült: a Kulturális Központ, az Ifjúsági Otthon, az 

Otthon Mozi és a Közösségi terek programjainak. Plakátjainkat eljuttatjuk a megye iskoláiba, 

intézményeibe, jelentősebb cégekhez. Együttműködünk szórólapjaik, plakátjaink kihelyezésében 

több kiemelten látogatott városi helyszínnel (Malom Központ, Uszoda, Szabadidőközpont, 

Tourinform Iroda stb.). Plakátjainkat, szórólapjainkat célzottan juttatjuk el azokra a helyekre, ahol 

az aktuális célcsoport megjelenik – pl.: klubkoncertek reklámja a környező kávézók, éttermek 

pultjain, hirdetőin. 

A plakát kihelyezés 80 vidéki helyszínnel bővült, melyek zöme művelődési házak, nyugdíjas 

klubok és iskolák. Több nézői visszajelzést is kaptunk, mely szerint plakátjainkkal vidéki 

intézményben találkoztak. Közel 35.000 plakát készült. Kiemelt eseményeinkhez-bérletes előadás 

sorozatainkhoz készítetünk roll-upokat, pld. a Filmklubhoz, melyeket forgalmas helyekre tettünk ki. 

Nagyobb eseményekhez, fesztiválokhoz molinót is kihelyeztünk a telephelyek külső homlokzatára, 

valamint fesztiválokon a Főtérre. 

Egyes programokról nemcsak plakátot, hanem szórólapot is készítettünk a legfontosabb 

célcsoportok számára. Idén közel 80.000 szórólap készült. 

Már az év első felében előkészítettük, és 2019. augusztusának végén megjelentetjük a 

Társaságunk teljes programkínálatát tartalmazó Program Kínálóját színes, igényes kiadványban 

3.000 példányban. Ebben már tematikusan, de a különböző telephelyek egyértelmű 

megjelölésével közöltük a Hírös  Agóra összes programját 2019. szeptember 1-től 2020.tavaszáig 

terjedő időszakra vonatkozóan. Már 5. alkalommal jelent meg a Programkínáló kiadványunk. Az 

egyik újdonsága az volt, hogy az eddigi 2.000 példány helyett 3.000 példányban adtuk ki, mert az 

előző években már a megjelenés után egy hónappal elfogyott. A közönség nagyon szereti, várják, 

keresik: olyanná vált, mint a havi Kínálónk! 

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. a Print 2000 Nyomda Kft-vel együttműködve végzi a havonta 

megjelenő ingyenes Kecskeméti Kínáló című kulturális programfüzet szerkesztését, kivitelezését, 

és terjesztését. A 40-50 oldalas kiadványban a város polgárságának közművelődését, kulturális 

szórakozását, szabadidejének tartalmas eltöltését biztosító rendezvények jelennek meg. Ebben a 

kiadványban bevezetésre kerültek olyan belső színes oldalak, melyek indirekt formában 

számolnak be az Agóra életéről. Az olvasók keresik, ragaszkodnak hozzá, hiszen egy helyen 

megtalálják az adott hónap programjait. 

 
Állandó kiadványaink, melyeket többezres példányszámban ingyenes biztosítunk a nagyközönség 

számára, a következők; Tavaszi Fesztivál műsorfüzet, Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál 

műsorfüzet, Parádi Tábor ajánló, Vakációs kiadvány (idén változtattunk az eddigi méretén-

nagyobb A/5-ös méret lett), Programkínáló, Kodály Fesztivál műsorfüzet, Kecskeméti Téli 

Fesztivál műsorfüzet. Időszakosan megjelenő kiadványaink a bérletajánlók; Thália bérletajánló, 

Kodály bérletajánló, Tavaszi, Őszi Filmklub bérletajánló, Színházi bérletajánló, Mozdulj 

bérletajánló. Minden nyomdai kiadványunkon szerepeltetjük a honlap elérését segítő QR kódot. 

Fesztiválokról és nagyobb rendezvényeinkről bővebbet részletes műsorfüzeteinkből tudhattak 

meg az érdeklődők. Idén 9 műsorfüzet készült közel 18.000 példányban. 

A színháztermi előadások előtt és a szünetben elhangzó figyelmeztető szignál hanganyagát 

frissítettük. Új hanggal, Kocsis Tibor előadóművésszel készítettük el, amely 2020 februárjában 

debütál. 
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Sajtó 

Továbbra is nagyon jó a kapcsolatunk a helyi elektronikus és nyomtatott médiával, (Kecskeméti 

Lapok, Petőfi Népe, Kecskeméti Televízió, Gong Rádió, szolgáltatókkal, például hiros.hu, 

baon.hu, keol.hu, kecskemet.hu), ahol programajánlóink rendszeresen megjelennek, interjúk és 

beszámolók, hirdetések is rendszeresen helyet kapnak. A helyi és regionális írott sajtóban 

rendszeresen megjelennek az adott program előtt, egyes produkció sztárvendégeiről készült 

interjúk. Többször tudósított az országos közszolgálati televízió, az M1, az M5, a Duna TV-

Balatoni Nyár, a Bartók Rádió fesztiváljainkról. Hirdettünk országos lefedettségű médiumokban. A 

Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztiválról, a Téli Fesztiválról a Kecskeméti Televízió több 

anyagát is átvette az országos televíziós közszolgálati csatorna. Nagyobb rendezvényeinkről 

sajtótájékoztatókat tartunk. 

Webes kommunikáció 

A honlap és facebook oldalaink böngészési, munkameneti, látogatottsági, és kedvelési száma 

folyamatosan nő. A hétvégék előtti napokra esik az oldalak legmagasabb látogatottsága. 

Különösen kiemelt időszak volt a nyári Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál. 

Több nyomdai műsorközlő kiadványt online, lapozgatható formában is elérhetővé tettünk, ezek 

népszerűsége emelkedett. 

Összes weboldalunk (Agóra, Parád, Otthon Mozi, és a fesztiválok oldalainak) https-re történő 

átállítása megtörtént, így növeltük az oldalak biztonságát, szabvány szerinti működését. A 

weboldalak régi tartalomkezelési átállításán is dolgozunk, az őszi Népzenei Találkozó weboldala 

már felhasználó baráti, asztali gépen és mobilon is jól látható tartalommal jelent meg. Ingyenesen 

vettük igénybe a CityApp mobil applikációt, mely szintén segítette programjaink kommunikációját. 

Minden weboldalunkon nőtt a látogatók száma a korábbi évekhez képest.  

A mobiltelefonos böngészés további emelkedése várható a jövőben is. Elvárás, hogy minden 

tartalomnak jól olvashatónak kell lennie ezeken az eszközökön.   

Internetes játékokat indítottunk (pld.: táboraink reklámkampányában), melyek során 

belépőjegyeket sorsoltunk ki például a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programunkon, és sok 

facebook megosztást generálók között. 

Agóra weboldalunk legnépszerűbb aloldalai közé tartozik a Jegyrendelés aloldal. A biztonságos 

online vásárlás ma már alapvető követelmény a felhasználók részéről. A hirosagora.hu esetében 

a jegyprogram, mint beágyazott különálló egység, folyamatos fejlesztést igényel. 

A Facebook oldalunkat már nem csak hírek, fotók megosztására használjuk, hanem élő 

bejelentkezésekkel, fotóalbumokkal, lapozgatóval, képes videókkal színesítjük, ami a nézők 

figyelmét még inkább felkelti a rendezvényeink iránt. 

Fizetett online reklámok. A korábbi évekhez képest több pénzt költöttünk fizetett online reklámra, 

különösen a Facebook esetében. Ez a reklámozási forma érzékelhető mértékben előmozdította, 

hogy többen értesüljenek a programjainkról. Legkedvezőbb áron, a legtöbb emberhez a videós 

tartalmak jutottak el, de jól teljesítettek azok a fotós posztok is, amelyekkel nagyobb aktivitást 

szerettünk volna elérni, ezek a reklámok a hirdetésen kívül a Facebook oldal kedvelőinek a 

számát is emelték.  

A honlap felületén megjelenő programok a Kulturális Központ aulájában és az Ifjúsági Otthon 

portáján elhelyezett kijelzőkön is megjelennek, új támogató rendszer kiépítése történt meg, mellyel 

hatékonyabb direkt reklámot tudunk a közönségnek nyújtani. 

Egy-két rendezvényünknél Google hirdetési kampányt indítottunk, mely megfelelő hatékonysággal 

működött. 

A duplájára növekedett hírlevél olvasottságát sikerült idén is tartani. A hírlevélbe csatolt külső 

hivatkozásokkal (jegyvásárlás link, előzetes videó, stb.) pedig nemcsak színesedett az ajánló, de 

mérhetővé vált az aktivitás, a valódi érdeklődés is. 

Együttműködtünk főbb külső programajánló weboldallal a programjaink kommunikálására (például 

programturizmus.hu, kecskemetimami.hu stb.). Sok esetben alapvető információkat ingyenesen el 
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tudtunk helyezni ezeken az oldalakon, de éltünk fizetéses kampánnyal is.  Kecskemét város 

honlapján is ott vannak a programajánlataink.  

Szponzorok 

A meglévő stabil támogatóinkkal folyamatosan ápoltuk a kapcsolatunkat. Szponzorációs 

bevételünk nagyságrendjét megtartottuk ebben az évben is. Támogatóink elégedettek voltak, 

elismerték értékteremtő közművelődési munkánkat. Büszkén állíthatjuk, hogy a Hírös Agórának 

magas a presztízse a támogatóknál.  

Közönségszervezés 

Szervezői hálózat frissítése, a meglévő kapcsolat ápolása: 2019-ben színházi előadásainkra több 
új, vidéki csoport érdeklődését sikerült felkelteni, akik 20-30-50 fővel érkeztek, több előadásra is. 
 Erősítettük a közvetlen személyes kommunikációt, bérleteseinket közvetlenül telefonon, 
személyre szóló e-mail köszönőlevelekkel és ajánlókkal is felkeressük, mely igen hatékony és 
bizalomerősítő. A fellépőkkel is erősítjük a közvetlen kapcsolatokat, mely nagymértékben 
megkönnyíti a produkció szervezési hatékonyságát és a közönségszervezési marketing munkát.  
 

8. Területi szintű közművelődési szakmai szolgáltatás keretében megvalósított programjaink 

A folyamatos közművelődési szakmai és módszertani tanácsadás mellett a Közkincs Műhely 

keretében két alkalommal tartottunk gyakorlati jellegű, tematikus szakmai napot, ahol 

műhelyfoglalkozások keretében biztosítottunk lehetőséget a térségi kulturális szakemberek, civil 

szervezetek számára a meglévő kapcsolatok megerősítésre, újak kialakítására, a térségben 

meglevő jó gyakorlatok megismertetésére és adaptálására.  

Korszerű ismeretek a közművelődésben címmel háromnapos szabadegyetemi programot 

szerveztünk az EFOP Tudásközpont c. projekt keretében (2019. január 28-30.).  

A program a szakemberek megváltozott igényekhez alkalmazkodó kultúraközvetítői munkáját 

támogatta. A 40 résztvevő 22 települést képviselt (polgármester, közművelődési szakember / 

intézményvezető, könyvtáros). 

Folyamatos feladatunk volt a partnerségi kapcsolatok gondozása, fejlesztése. 2019-ben az 

alábbi 23 településekkel működtünk együtt:  

Legfőbb partnereink a kecskeméti és tiszakécskei járás települései közül kerültek ki: 

Ágasegyháza, Ballószög, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Jakabszállás, Kunszállás, 

Kunbaracs, Lajosmizse, Lakitelek, Ladánybene, Orgovány, Szentkirály, Tiszakécske, Városföld. 

A térség távolabbi települései közül is van jó néhány együttműködő partnerünk: 

Bócsa, Dunavecse, Izsák, Pálmonostora, Kiskunmajsa, Soltvadkert, Akasztó, Baja, 

közművelődési feladatot ellátó intézményei, szakemberei.   

A helyi közművelődési szolgáltatásokat gazdagító, fejlesztő programok kidolgozása, mentorálása: 

tájoló és közösségfejlesztési programokat dolgoztunk ki és valósítottunk meg. Ez utóbbi formát 

különösen hatékonynak tekinthetjük, mert a helyben lévő motivációra épít. Tervezett vagy már 

megkezdett közösségfejlesztési folyamatok „szárba szökkenését”, megerősödését szolgálják. 

2019-ben 34 térségi programot valósítottunk meg. 

Honlapunkon külön felületet biztosítunk a térségi programok megjelentetésére. 

www.hirosagora.hu/Kecskemét térségi programok. Térségi partnereiket arra biztatjuk, hogy 

kihasználva az Agóra honlapjának magas látogatottságát tegyék közzé mindazon programjaikról 

szóló információkat, amelyekre településük határain túlról is várnak érdeklődőket, jelentkezőket, 

résztvevőket.  

 

 

II. UNIÓS PROGRAMJAINK VÉGREHAJTÁSA 

 

A TÁMOP- 3.2.3/A-11/1-2012-0139A tanulás új élménye projekt fenntartási időszakának utolsó 

évében egy 10 napos média tábort szerveztünk. A záróbeszámolót határidőben benyújtottuk. 

http://www.hirosagora.hu/
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Az ERASMUS+ 2017-3-HU01-KA105-046941 projekt keretében a Társaság telephelyein 

összesen 3 fő külföldi (francia, olasz és örmény) önkéntes volt 2019. április, május, illetve júniusig. 

Az ESC 2019-1-HU01-ESC11-060656 projekt keretében 3 fő (észt, francia és olasz) önkéntes 

érkezett 2019. szeptember 1-től.  

A TÁMOP – 3.2.12-12/1-2012-0043 – Jót, s jól továbbképzési projektünk szintén fenntartási 

időszakban volt, a jelentést határidőben benyújtottuk. 

A TIOP-1.2.1.A-12/1 Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása 

Kecskeméten című projekt záró fenntartási jelentését határidőben benyújtottuk.  

A TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0125 NYITOTT KAPUK – Ifjúságfejlesztés Kecskeméten c. 

projekt fenntartási jelentését benyújtottuk. 

A TÁMOP–3.2.12-12/1-2012-0042 Képzések a kulturális fejlesztésért Kecskemét és 

vonzáskörzetében c. projekt fenntartási jelentését határidőre benyújtottuk, amit el is fogadtak. 

A TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0352 SZÍNE - JAVA Kecskeméten c. projekt fenntartási vállalásait 

(11 partnerintézménnyel közösen félévente egy, nem formális tevékenységforma foglalkozásainak 

megtartása) teljesítettük, a fenntartási jelentést benyújtottuk. 

Az EFOP-3.7.3-16 Tudásközpont a Hírös Agórában – Mert tanulni jó egy életen át című 3 

éves projektünk második évét zártuk 2019-ben. Projektünk fő célja az élethosszig tartó tanulás 

népszerűsítésén túl a közösségek motiváló erejének felhasználása arra, hogy szellemi vagy fizikai 

aktivitással kizökkentsük a hátrányos helyzetbe került, a társas kapcsolatokból, a munka világából 

kiszorult személyeket.  

A foglalkozások a Hírös Agóra valamennyi telephelyén kínáltak hasznos ismeretszerzési 

lehetőséget az érdeklődőknek. Kiemelt figyelmet fordítottunk az esélyegyenlőségre és a 

környezeti fenntarthatóságra, melyek a képzéseink témáiban is megjelennek. Kismamáknak, 

egyedülálló szülőknek szóló programok mellett környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozások 

is szerepeltek a palettán. Fejlődhettek a művészi ambíciókkal jelentkezők is, hiszen a tánctól a 

kosárfonáson át a képzőművészetekig sok mindenben elmélyülhettek. 2019-ben a nonformális 

képzéseken 280 fő vett részt. 

Az EFOP 3.7.3-16 Jövőműhely című projektünket, amelyre 30 000 000 Ft-ot nyerünk, több száz 

iskolás és óvodás gyermek tanórán kívüli szakköreinek, táborainak megvalósítására 2018 

szeptemberében indítottuk. A 13 oktatási intézménnyel együttműködve a csoportok létszáma a 

programtípus elvárásainak megfelelően 6 - 20 főig terjedt. A terveknek megfelelve a gyerekek 24 

különböző programban vettek rész. A kínálati palettánk igen széles volt: táborozás, a 

környezettudatos foglalkozások, tárgykészítés, versmondás, drámaszakkör, színházi nevelés, 

szexuális nevelés, pályaválasztás, környezetvédelmi foglalkozás, erdei iskola, mozielőadás és 

feldolgozása, néptánc stb. A projekt keretében tudtuk lecserélni a kerámia műhely 40 éves 

kemencéjét. 

139 csoportban, 562 alkalommal, 1072 órában, 3011 gyermek részvételével valósítottuk meg a 

projektet 2019-ben. 
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