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TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI KÖNYVTÁRAK 
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - az előző évekhez hasonlóan - meglévő  
szolgáltatásaira építve – tovább bővíti azokat a lehetőségeket, amelyeket a  2018. évi 
fejlesztések alapoztak meg. Kiemelkedő szerepet kapnak ebben az évben az európai uniós 
pályázataink támogatásával a legkülönbözőbb tanulási formák minden korosztály számára. 
Könyvtári programjainkkal segítjük a digitális kultúra ismereteinek átadását, a felnőtt 
nyelvtanulást, a kreativitás, problémamegoldó gondolkodás, önálló ismeretszerzés 
képességeinek megszerzését.  Csoportos foglalkozásainkon lehetőséget biztosítunk - a 
gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt - az együttgondolkodás és közös cselekvés tudásának 
elsajátítására, a közösségi élmények átélésére. Természetesen továbbra is alapvetőek az 
olvasásnépszerűsítő alkalmak, amelyek országos programjait tovább folytatjuk. 

A minőségirányítás gyakorlatát, - amely több mint két évtizede meghatározó 
intézményünkben - tovább kell erősítenünk, különösen figyelve új dolgozóink bevezetésére.  
Korszerűsített könyvtárunk, új szolgáltatásaink köteleznek bennünket arra, hogy 
minősítésünkről újra gondoskodjunk használóink elégedettségének érdekében.  

Az év során két jelentős – európai parlamenti és helyi önkormányzati - választásra is sor kerül 
hazánkban. Nemcsak választókerületi helyszínként vesszük ki a részünket ebből a fontos 
eseményből, hanem az állampolgárok tájékoztatását is kiemelkedő feladatunknak tekintjük.  

Továbbra is vezető szerepet vállalunk a szakma országos programjainak – Internet Fiesta, 
Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciája, Országos Könyvtári Napok – 
koordinálásában, működtetjük a programportált.  

A kulturális alapellátás lehetőségeit nemcsak Kecskemét városában, hanem Bács-Kiskun 
megye településein is igyekszünk érvényesíteni széleskörű szolgáltatásaink kiterjesztésével.    

Kistelepülési szolgáltató helyeink bekapcsolódását segítjük a Magyar falu program, illetve a 
Nemzeti Kulturális Alap aktuális pályázataiba. Átadjuk a 100. megújított könyvtárat, így 
elérkezünk a Bács-Kiskun megyei könyvtárhálózat szinte teljes körű korszerűsítéséhez. Ezek 
a Könyvtár, Információs és Közösségi Helyek nagymértékben hozzájárulnak a kistelepülés 
megtartó erejének növeléséhez kulturális közszolgáltatásaikkal.  

Könyvtárunk, szolgáltatásaink kiegyensúlyozott működtetéséhez megfelelő költségvetési 
forrásokkal rendelkezünk, amelyhez saját bevételeink, pályázati forrásaink is hozzájárulnak.   

Mindez nem mondható el a dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére, amelynek 2019. 
évben mindenképpen differenciáltan és érdemben kell növekednie, mert a minőségi 
szolgáltatások fenntartásához a legfontosabb az emberi erőforrás megtartása és fejlődése.  
Szakmai szervezeteink – Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete – más kulturális szervezetekkel együttműködve mindent megtesznek a pozitív 
változásokért. 
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

 
2019-ben alapvető szervezeti átalakítást nem tervez intézményünk. Szervezeti és 
Működési Szabályzatunk módosítása szükséges jogszabályi változások miatt, valamint az 
európai uniós pályázati lehetőségekből adódó új szolgáltatási terek kialakítását követő 
szervezeti egységek átalakítása miatt. 

 
 
  
  
  

2018. tény 2019. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 
  

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

Könyvtári 
szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 59 59 

átszámítva teljes munkaidőre 56,25 56,25 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 21 21 

átszámítva teljes munkaidőre 
 

21 21 

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

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 
 

összesen 82 82 
átszámítva teljes munkaidőre  79 79 

Egyéb 
alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  8 8 

átszámítva teljes munkaidőre  8 8 
Egyéb alkalmazott 
középfokú 
 

összesen  16 16 

átszámítva teljes munkaidőre 16 16 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 24 24 

átszámítva teljes munkaidőre  
24 24 

Összes létszám:  103 103 
Önkéntesek száma  0 0 
Közfoglalkoztatottak száma    0 0 

 
 
 

III.  SZAKMAI MŰKÖDÉS 

1. Nyitvatartás  

A központi könyvtár (Kecskemét, Piaristák tere 8.) 5 nap (kedd-szombat) 45 órát van 
nyitva. Hétvégén, szombaton 9 órát, mindennap 16 óra után 3 órán át várja használóit a 
központi könyvtár. Egész évben munkanapokon nyitva tart, nincs nyári és téli zárva tartási 
idő. 
A központi könyvtár a fiókkönyvtárakkal együtt nyújt könyvtári szolgáltatásokat a 
lakosságnak, az alábbiak szerint: 
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Nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a lakosságnak és az iskoláknak   
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 
 
Nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújt a lakosságnak 
Széchenyivárosi Fiókkönyvtár  5 nap heti 30 óra 
 
Korlátozottan nyilvános szociális otthonban elhelyezett fiókkönyvtár 
Margaréta Otthon 3 nap heti 4,5 óra   

Mindösszesen a fiókkönyvtárak heti nyitvatartási órák száma: 237.5 óra. 

2019-ben rendkívüli nyitva tartás: 
2019. június 22., szombat – Múzeumok Éjszakája 12 órás nyitva tartás 
2019. október 1. vagy 2. vasárnap – Könyves Vasárnap 12 órás nyitva tartás.  
2019. május 26, vasárnap – Európai parlamenti választások 
2019. ősz, vasárnap – Helyi önkormányzati választások 
Az éves munkarend-változásokhoz kapcsolódóan vezetői utasításokat adunk ki a havi 
szolgálati rend elkészítéséhez. 

Felelős: Ramháb Mária, Padányi Emese 
Határidő: adott hónapot megelőző hónap 25-e 

A fiókkönyvtárak nyitvatartási rendjét, a szolgáltatást működtető intézmény éves működési 
rendje is befolyásolhatja. A fiókkönyvtárak várható éves zárva tartásának tervezését, illetve a 
helyettesítések szervezését a havi szolgálati rend kialakításánál kell megoldani. 

Felelős: Padányi Emese, Katona Tibor  
Határidő: március 31., szeptember 1.  

 
 
Mutatók 

2018. évi 
tény 

2019. 
évi terv 

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

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  237,5 237,5 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)  9 9 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 3 3 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

2 0 

Ebből nyitvatartási napok száma: 2 0 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

0 0 

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

 
2.1 Gyűjteményfejlesztés 

Könyvtárunk központi költségvetési támogatásának 10%-a 2019-ben 23 millió 600 ezer Ft. 
A fenntartó önkormányzat várhatóan további 2 millió 500 ezer Ft támogatást nyújt erre a 
célra.  
A Europe Direct szolgáltatások működtetéséhez szükséges dokumentumokat, elektronikus 
információforrásokat 1 millió 760 ezer Ft értékben szintén a fenntartó által vállalt forrásból 
vásároljuk. 
A 2018/2019. évi ODR támogatás dokumentumokra fordítható összegét, 1 millió Ft-ot 2018-
ban felhasználtuk, így maradvány nem áll rendelkezésre. A 2019. évi támogatás összegét még 
nem ismerjük. Szintén nem tervezhető a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege. 

Felelős:  Lukács Mária 
Határidő:  folyamatosan, december 31. 

 

Beszerzési források (ezer Ft) (nettó) 2018. évi 
tény 2019. évi terv 

Költségvetés 30.468 29.860 

Érdekeltségnövelő támogatás  1.490 nem tervezhető 
ODR támogatás dokumentumok beszerzésére  
(nem mi tervezzük) 1.362 1.400 

Egyéb   nem tervezhető 

Források összesen 33.320 31.260 

Ajándék, kötelespéldány értéke 11.540 12.000 

Összesen 44.860 43.260 
 
A fenntartói támogatás további két millió forinttal történő emelése szerepel terveink között, 
amiről április hónapban születik majd döntés a költségvetési tárgyalási jegyzőkönyv alapján.  
A múlt évi költségvetésünkben a fenntartói forrás - a központi támogatás sajnálatos 
csökkenése miatt – növekedett, így ennek eredményeként az érdekeltségnövelő támogatás 
emelkedésére számítunk. Bízunk benne, hogy az ODR támogatás is újragondolásra kerül, 
mivel évek óta a legtöbbet szolgáltató könyvtárként teljesítünk a korábbiakhoz képest sokkal 
kisebb központi támogatásból.  
Az előző évekhez hasonlóan a beszerzési források mintegy 70%-át tervezzük könyvekre 
fordítani, 20%-át folyóiratokra, 5%-át audiovizuális, 5%-át egyéb dokumentumtípusokra 
(kotta, térkép, elektronikus, online). 

Feltárjuk és állományba vesszük a Márai-program, illetve az NKA könyvtámogatási program 
keretében kapott dokumentumokat. A Márai-program dokumentumaiból a fiókkönyvtárak 
állományát is bővítjük. 
 

Felelős:  Lukács Mária 
Határidő: december 31. 
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A Széchenyivárosi és a Hunyadivárosi Fiókkönyvtár állományának leválogatását tervezzük. A 
selejtezendő dokumentumok törlését elvégezzük. Az év folyamán mintegy 30 ezer db 
dokumentumot törlünk a nyilvántartásból. Az erre alkalmas dokumentumokat fölöspéldány 
jegyzéken ajánljuk fel más könyvtárak számára. 

Folyamatosan selejtezzük – és szükség esetén pótoljuk – a fizikailag megrongálódott, 
könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumokat.  
A Margaréta Otthonban található kölcsönzőhely állományát az intézmény kérésére az év 
során felszámoljuk, a visszavett dokumentumokat más állományegységekbe irányítjuk, illetve 
selejtezzük. A lakók a jövőben közvetlen személyre szóló Otthon Könyvtár szolgáltatásunkat 
veszik igénybe.  
 

Felelős: Lukács Mária, Zaka Márta, 
az adott egység vezetője 
Határidő: folyamatosan, december 31. 

 
Gondoskodunk az átalakulás során (2017-ben és 2018-ban) alaposan átvizsgált és aktualizált 
szakirodalmi dokumentumállomány karbantartásáról, úgy a raktárban, mint a szabadpolcon. A 
célunk egy kurrens, egyenletes, és az olvasói igényeket minél pontosabban követő 
dokumentumállomány fenntartása – figyelembe véve a pályázatok végrehajtásával járó 
gyűjteményszervezési feladatokat is.  

Folyamatosan keressük a pályázatok kínálta új lehetőségeket a korszerű – elsősorban 
elektronikus források – információszolgáltatásunkba történő minél szélesebb körű bevonása 
érdekében. 
  

Felelős: Henkey Erzsébet, Kozma Róbert, Molnár 
Dániel és Németh Gábor 
Határidő: június 30. 
 

 
A gyűjtemény szervezésénél az Európai Unióval kapcsolatos szakirodalom és információk 
gyűjtésére és szolgáltatására 2019-ben is kiemelt figyelmet fordítunk – igazodva Europe 
Direct Információs Központunk pályázati vállalásaihoz. Célunk elsősorban a szakterület 
kölcsönözhető állományának bővítése a központi könyvtárban, valamint a térségi szolgáltató 
helyeken – kiemelten a Europe Direct Alpontokon, sarkokon és polcokon.  

Az általános uniós információszolgáltatás mellett – figyelemmel a kiemelt pályázati 
célcsoportunkra (diákok, fiatalok) - a munkavállalási, tanulási lehetőségek az EU országaiban, 
az élet az EU-ban témakörökre, valamint az Európai Unió 10 prioritásához kötődő 
forrásdokumentumokra összpontosítunk.  
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2019-ben fókuszálunk az európai parlamenti választásokhoz, valamint az EU 
intézményeihez kötődő információforrásokra is. Figyelemmel kísérjük az uniós képzéseket 
végző intézmények forrásdokumentum-elvárásait is a Europe Direct pályázat szerint. 

Felelős: Gál Klaudia és Horváth Pál Zoltán 
Határidő: folyamatos 

 

Forrásaink lehetőségeinkhez mérten figyelembe vesszük az „Utazók a könyvtárban” 
turisztikai rendezvénysorozat látogatóinak – mint fókuszcsoport - turisztikai dokumentum 
állományunkkal kapcsolatos észrevételeit, kéréseit az állományfejlesztés során. Az EFOP-
3.7.3-16-2017-00300 pályázatnak köszönhetően 2019-ben kétszeres rendezvény szám lesz, 
ezért téma- és célcsoport-bővülésre számítunk. 

Felelős: Németh Gábor  
Határidő: folyamatos – a program időzítéséhez 
kötődően 
 

Folytatva a népszerű hagyományt, 2019-ben is küldünk az érdeklődőknek elektronikus 
értesítést a könyvtárba érkezett új útikönyvekről, úti DVD filmekről a résztvevők SDI 
profilja alapján, továbbá turisztikával kapcsolatos programjainkról. 

Felelős: Németh Gábor  
Határidő: folyamatos – a program időzítéséhez 
kötődően 

 
Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az Internet-tanfolyami hallgatóink által preferált 
témakörök forrásdokumentumaira, valamint a tananyagot hatékonyan kiegészítő legújabb 
informatikai/információtechnológiai vívmányokat is bemutató szakirodalom beszerzésére.   

A gyűjteményünk szervezésénél felkészülünk az új, európai uniós pályázatokban vállalt 
feladatok teljesítéséhez szükséges, vagy azt támogató szakirodalom biztosítására is; 
különös tekintettel az EFOP-4.1.8-16 pályázatban vállalt, a digitális íráskészsé-
get/tájékozottságot gyarapító programokra. 

Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: folyamatos 

  
A Helyismereti Gyűjtemény folyamatos gyarapodása miatt szükséges az állomány 
átrendezése, két könyvespolc beállítását tervezzük. 

 
Felelős: Katona Tibor, Kovács Miklós 
Határidő: június 30. 
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Mutatók 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  35.317.000 33.448.000 
 ebből folyóirat (br. Ft) 7.270.000 7.300.000 
 ebből CD/DVD/elektronikus dok. (br. Ft) 1.968.000 1.980.000 
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma (db) 2.205 2.200 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) 2.945 3.000 
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 2.389 2.400 
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 213 250 
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 799 800 
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 18.379 19.510 
könyv 14.974 16.000 
kötött folyóirat 206 210 
hangzó (CD, hangoskönyv) 578 580 
video (DVD) 368 370 
elektronikus (CD-ROM, DVD-ROM) 47 50 
egyéb (aprónyomt., térkép, kotta) 2.206 2.300 
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  35.419 30.000 

 
2.2 Gyűjteményfeltárás  

 
Kurrensen egyedi nyilvántartásba került dokumentumról teljes bibliográfiai leírást készítünk 
az OLIB adatbázisban, a helyismereti vonatkozású és a zenei dokumentumokat analitikusan is 
feltárjuk. A bibliográfiai és példányadatok a könyvtár webes katalógusában bárki számára 
hozzáférhetők. A gyarapodás adatait folyamatosan átadjuk a MOKKA-ODR lelőhely 
adatbázis részére. 
Az OLIB integrált rendszer pénzügyek és gyarapítás moduljában végezzük el a 
dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is. 
 

Felelős: Lukács Mária, adott egység vezetője 
Határidő: folyamatos 
 

Megrendelésre helyi tartalmú sajtófigyelést végzünk a beérkező időszaki kiadványokból, ami 
bekerül a helyi tartalmú adatbázisba és az archivált helyi gyűjteménybe. Szerződés szerint 
szolgáltatjuk a helyi tartalmú cikkeket, illetve jegyzékeket a Kecskeméti Katona József 
Színház részére.  

Felelős: Egyediné Gál Erika  
Határidő: folyamatos, szerződés szerint 

 
A Kecskeméti Lapok folyóirat retrospektív feltárását folytatjuk az 1929-es évfolyammal. A 
helyi tartalmú sajtócikkek feltárása az OLIB katalógusban lesz elérhető. A feltárással a 
tájékoztató munkánkat is nagymértékben segítjük, a korszak iránt nagy érdeklődés van a 
helytörténeti kutatók körében.  

Felelős: Zobokiné Szabó Anetta  
Határidő: december 31. 
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Folytatjuk a nyomtatott kották retrospektív analitikus feltárását, melyet 2018-ban kezdtünk 
el, hogy megkönnyítsük a kereshetőséget és a tájékoztató munkát. 

Felelős: Szegedi Ilona, Virág Barnabás 
Határidő: december 31. 

 
 
 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 

43.355 44.000 

Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 
betöltött tételek száma 702.210  710.000 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 
rekordok száma  0  0 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve)  

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

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

6  6 

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

100  100 

2.3 Állományvédelem 
Az állományok leválogatása után elvégezzük a Széchenyivárosi és a Hunyadivárosi 
Fiókkönyvtárban az időszaki állományellenőrzést. A leválogatott dokumentumokat 
selejtezzük, illetve indokolt esetben más állományegységekbe átirányítjuk. 
 

Felelős: Lukács Mária, Zaka Márta 
Határidő: április 30., november 30. 

 
A BKSZ könyvtárak időszaki és soron kívüli leltárát elvégezzük. 

Felelős: Lukács Mária, Gáyerné Tolnay Alexandra 
Határidő: december 31. 

 
Kötészeti, restaurálási pályázati lehetőségeket kutatunk fel.  
 

 Felelős: Nyíri Ákos 
 Határidő: június 30. 
 

A Kölcsönzési ponton 8-10 óra között a kötészet munkatársa azonnali javítással biztosítja a 
könyvek forgalomba kerülését. Várhatóan évi 1300 db javítása történik meg. 

 
Felelős: Nyíri Ákos 
Határidő: folyamatos 
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Folytatjuk a dokumentumok védelmének biztosítását kötészeti munkánkkal. Az éves várható 
teljesítés 1800 db dokumentum. 

Felelős: Nyíri Ákos 
Határidő: folyamatos 
 

 
Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 

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

3002  3050 

Muzeális dokumentumok 
száma 1.495  1.495 

Restaurált muzeális 
dokumentumok száma 64  66 

Az állományvédelmi célból 
digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 

18.731  19.000 

Biztonsági jellel ellátott 
dokumentumok száma* 299.000  295.000 

A könyvtári dokumentumok 
állagának védelmét szolgáló 
gépek száma 

5 5 

 
*Továbbra is az aktívan használt dokumentumok arányának növelésére törekszünk a régi, elavult, nem keresett 
dokumentumok selejtezésével. Az állományból kivonásra kerülő dokumentumok száma így meghaladja a tervezett 
gyarapodást, ezért a biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma csökken. 
 

2.4 Tudományos kutatás 
 
Részt veszünk a Digitális Jólét Koordinációs Központ és/vagy a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség által, a DJP-tanácsadók számára szervezett szakmai 
továbbképzéseken, konferenciákon. A tapasztaltakat, ill. a megszerzett új ismereteket 
beépítjük szolgáltató munkánkba. Tapasztalatainkat továbbítjuk a Központ illetékes 
munkatársainak. Szükség esetén konzultációs segítséget nyújtunk a térségi szolgáltató 
helyeinken működő DJP Pontok számára. 

Felelős: Rédai Árpádné és Lukács Anikó 
Határidő: a DJP Központ ütemezése szerint 

 

Részt veszünk az Európai Unió intézményei által szervezett szakmai találkozókon, 
továbbképzéseken. A megszerzett új ismereteket beépítjük a Europe Direct irodánk 
munkájába.  

Felelős: Gál Klaudia 
Határidő: Europe Direct pályázat szerint 
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1 fő továbbképzését tervezzük az 1997. évi CXL. törvény VI. rész 94.§ (5a) bekezdésében 
előírt szakmai képzésnek megfelelően. 

  
 Felelős: Ramháb Mária 
 Határidő: éves beiskolázás terv szerint 

 
Együttműködési megállapodásunknak megfelelően fogadjuk az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Könyvtár- és Információtudományi 
Intézet hallgatóit, bekapcsolódunk tudományos kutatásaikba. 

 
 Felelős: Ramháb Mária 
 Határidő: folyamatos 

 
Dr. Róna Tamás főrabbi kezdeményezésére megállapodás keretében irodalomkutatást 
végzünk a kecskeméti zsidóság 1880-1914 közötti történetéről. 

 
Felelős: Ittzés Ádám, Egyediné Gál Erika, Csapó 
Noémi, Zobokiné Szabó Anetta 
Határidő: március 31. 

 
A Kodály Intézet könyvtárával együttműködve teljességre törekvő bibliográfiát készítünk dr. 
Ittzés Mihály zenetudós írásaiból, melyet csatolunk a Jeles személyek adattárban található 
leíráshoz. 

Felelős: Ittzés Ádám 
Határidő: december 31. 

 
Zenepedagógia – könyvek és folyóiratcikkek a Katona József Könyvtárban címmel ajánló 
bibliográfiát készítünk nyomtatott és elektronikus változatban. 
 

Felelős: Szegedi Ilona 
Határidő: december 31. 
 

A fiókkönyvtárak összehangolt és szakszerű működésének érdekében műhelyfoglalkozást 
szervezünk a városrészekben dolgozó kollégáinknak. 

 
Felelős: Padányi Emese 
Határidő: szeptember 30. 
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3. Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása  

 
3.1 Kötelespéldány szolgáltatás 

 
A kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó rendelet megjelenését követve, a változások 
figyelembe vételével felülvizsgáljuk és átdolgozzuk saját belső szabályzatunkat. 
 

Felelős: Lukács Mária 
Határidő: a jogszabály megjelenését követő egy 
hónap 

 
A megyében működő kiadók és nyomdák tevékenységét figyeljük. A beszolgáltatott 
kötelespéldányokat fogadjuk, nyilvántartjuk. A gyűjtőkörünkbe tartozó dokumentumokat 
állományba vesszük, a többit felajánljuk más könyvtárak részére. A nem szolgáltató 
nyomdák figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályban rögzített kötelezettségükre. A 
kötelespéldányként be nem érkezett helyi vonatkozású dokumentumokat más, elsősorban 
kereskedelmi forrásokból próbáljuk beszerezni. 
 

Felelős: Lukács Mária, Katona Tibor 
Határidő: folyamatos 
 

Mutatók 2018. évi 
tény 2019. évi terv 

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

Tudományos kutatások száma n.r. n.r. 
A könyvtár összes publikációinak száma és 
ebből a könyvtár szakemberei által készített, 
nyomatott vagy elektronikus formában 
megjelent publikációk száma 

9 15 

Idegen nyelvű publikációk száma 28 30 
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk 
száma n.r. n.r. 

A könyvtár által kiadott kiadványok száma 18 20 
A könyvtár szakemberei által tartott előadások 
száma 60 62 

A könyvtár szakemberei által elvégzett 
szakértői tevékenységek száma 4 nem mi 

tervezhetjük 
A könyvtár által szervezett konferenciák 
száma  7 8 

A könyvtár által szervezett konferenciákon 
résztvevők száma 794 800 

A könyvtár szakembereinek konferencián való 
részvételének száma 56 60 

A képzésben, továbbképzésen részt vett 
dolgozók száma 179 185 
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3.2 ODR tevékenység 
 

Könyvtárunk várhatóan az eddigihez hasonló nagyságrendben teljesíti a könyvtárközi 
kölcsönzési igényeket. A gyarapítási és apasztási döntések során úgy alakítjuk az állományt, 
hogy a tapasztalatok alapján gyakran keresett kiadványok magasabb példányszámban 
álljanak rendelkezésre, ugyanakkor a gyűjtőkörbe illeszkedő kevésbé keresett, de fontos 
szak- és szépirodalmi művekből is biztosítani tudjunk legalább egy példányt. 
Az ODR szolgáltatásban a gyakran igényelt művek esetében rövidebb kölcsönzési határidők 
beállításával is elősegítjük az igények kielégítését. Azokat a műveket, amelyek már vagy még 
nincsenek meg állományunkban, de könyvtárközi igény érkezik rájuk, a gyűjtőköri 
szempontok figyelembevételével a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk beszerezni. 
 

Felelős: Lukács Mária, Jászfalviné Bódog Ildikó, 
Lukács Anikó 
Határidő: folyamatos, december 31. 

 

Koordináljuk és végezzük a Katona József Könyvtár könyvtárközi kölcsönzés 
szolgáltatását. A 2018-as év eredményeinek kiértékelését követően szükség szerint 
javaslatot teszünk a szolgáltatás fejlesztésére. 

Felelős: Jászfalviné Bódog Ildikó 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
3.3 Területi ellátó munka  

 
 

A Nemzeti Kulturális Alap és egyéb pályázati forrásokat figyelemmel kísérjük annak 
érdekében, hogy a megye azon nyilvános könyvtárai és KSZR szolgáltató helyei 
megújulhassanak, ahol erre még szükség van. Kiemelten vizsgáljuk az újonnan csatlakozó 
Mélykút lehetőségeit. A pályázatok beadásához szakmai segítséget nyújtunk. 

 
Felelős: Ramháb Mária, Czakó Dóra,  
Maczkóné Káldi Zsuzsa 
Határidő: adott 
 

Európai Uniós forrásokra beadott sikeres pályázataink a megye könyvtárait is érintik.  
EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY 
MINDEN-KOR pályázatunkban konzorciumi partnerünk a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár, a felnőtt lakosságot érintő könyvtári programjainkba bevontuk, Szank, 
Katymár, Tázlár településeket. 
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EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosító számú KÖNYVTÁRI KALANDTÚRA című 
gyerekeknek és fiataloknak szóló, a formális oktatást támogató és kiegészítő programunkban 
folytatjuk az együttműködést Kéleshalom, Katymár és Madaras települések iskoláival. 

 
Felelős: Huszkáné Horvát Andrea, Koleszár Márta 
Határidő: december 31., illetve pályázat szerint 

 
 „Az én könyvtáram” Múzeumi és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek (EFOP-3.3.3-
VEKOP/16-2016-00001) pályázat keretében szaktanácsadóink új feladatai: a már kipróbált 
mintaprogramok propagálása, ismeretanyagok átadása. A megyében dolgozók beisko-
lázásának segítése a programban akkreditált képzésekre. Szakmai napok megyei szintű 
szervezése. 

Felelős: Czakó Dóra, Gáyerné Tolnay Alexandra 
Határidő: adott 
 

A KönyvtárMozi programot országosan koordináljuk, a megyében a kistelepülési 
támogatás forrását felhasználva programokat szervezünk és bővítjük a bekapcsolható 
települések számát.  

Felelős: Bujdosó Aranka 
Határidő: adott 
 

Az Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok, Gyermekek hónapja országos és megyei 
hatókörű programsorozatok lebonyolítását koordináljuk, a megye könyvtárainak részvételét 
szervezzük, forrásokért pályázunk.  

Felelős: Ramháb Mária, Czakó Dóra 
Határidő: pályázati határidő szerint 

 
A könyvtári szolgáltatások forgalmi adatainak gyűjtésére a megye könyvtárainak és a 
fiókkönyvtáraknak, könyvtári szolgáltató helyeknek készített Munkanaplót aktualizáljuk, 
az igényeknek megfelelően eljuttatjuk e-mailen vagy kinyomtatva a könyvtáraknak, 
valamint elérhetővé tesszük a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon is.  

 
Felelős: Lukács Anikó 
Határidő: január 15. 

 
Felhívjuk a megyében található nyilvános települési könyvtárak figyelmét a beszámoló és 
munkaterv elkészítésének ajánlott formájára, majd a minisztérium által megadott határidőre 
feltöltjük az előírt tárhelyre. 

Felelős: Huszkáné Horvát Andrea, Lukács Anikó 
Határidő: április 15. 

 
A 2018-as évről szóló statisztikai jelentések elkészítésében szakmai segítséget adunk a 
megye könyvtárainak. A központi kulturális statisztikai adatbázis új felületén elektronikusan 
feldolgozzuk Bács-Kiskun megye települési és egyéb – egyházi, főiskolai, munkahelyi, 
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intézményi – nyilvános, és nyilvános könyvtári jegyzéken nem szereplő könyvtárainak 
2018-as statisztikai adatait. 

Felelős: Lukács Anikó 
Határidő: március 31. 

 
Két alkalommal szakmai műhelynapot tartunk aktuális témákban a megye városi és 
községi könyvtárai számára. 

Felelős: Huszkáné Horvát Andrea, Lukács Anikó 
Határidő: június 30,; december 20. 

 
3.4  A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  

 
Bácsbokod, Tass és Kunfehértó nyertes NKA Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés 
pályázatainak megvalósítását segítjük. A felújítások ütemezése szerint adunk át megújított 
könyvtárakat.  

Felelős: Ramháb Mária, Lukács Anikó, Maczkóné 
Káldi Zsuzsa 
Határidő: augusztus 31. 

 
Egyéb pályázatokon (energetikai korszerűsítés, külső homlokzat felújítás) nyertes szolgáltató 
helyeinknek az állomány védelme, a szolgáltatások minél előbbi teljes körű biztosítása 
érdekében szakmai segítséget nyújtunk. 

Felelős: Lukács Anikó, Czakó Dóra 
Határidő: adott, pályázatok ütemezése szerint 

 
Kiemelt figyelmet fordítunk a Magyar falu program lehetőségeinek kiaknázására minél több 
kistelepülésünk  könyvtári szolgáltatásának fejlesztése érdekében a legkisebb helyeken is.     

Felelős: Ramháb Mária, Czakó Dóra 
Határidő: adott 
 

A BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon folyamatosan aktualizáljuk a Bács-Kiskun Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltatás oldalait. A szakmai továbbképzésekhez kapcsolódó 
előadásanyagokat, szakmai dokumentumokat elérhetővé tesszük. 

Felelős: Czakó Dóra 
Határidő: adott 
 

Dokumentumellátás 
Tervszerű állománygyarapítást végzünk a szerződéssel rendelkező szolgáltató helyeinken. Az 
igényeknek megfelelően biztosítjuk a szolgáltató helyeken az időszaki kiadványokat is. 
Folyamatosan gyűjtjük és teljesítjük az egyedileg felmerülő kéréseket. A beszerzett 
dokumentumokat állományba vesszük, majd könyvtári használatra alkalmassá téve 
kiszállítjuk. 

Felelős: Lukács Anikó 
Határidő: adott 
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Állománygondozás 
Az újonnan csatlakozott Mélykút település könyvtárának állományát szakmai szempontból 
átnézzük, az elavult, fizikai selejt dokumentumokat leválogatjuk. Az OLIB rendszerben 
feldolgozzuk, raktári jelzettel látjuk el. Keressük a lehetőséget a könyvtár megújítására. 

Felelős: Ramháb Mária, Lukács Anikó 
Határidő: november 30. 
 

Számítógépes kölcsönzés elindítása 
Elindítjuk az OLIB integrált könyvtári rendszer kölcsönzési modulját a 2018-ban 
feldolgozásra kerülő településen: Mélykúton. A kölcsönzési modulok használatát 
folyamatosan figyelemmel kísérjük, használatukban szakmai segítséget nyújtunk. 

Felelős: Czakó Dóra, Bitó Zsuzsa 
Határidő: december 31.  
 

Használóképzés 
A digitális írástudás kiterjesztése érdekében kezdő – és igény szerint – haladó internet 
tanfolyamokat szervezünk a településeken, együttműködve a Digitális Jólét Programban 
nyertes településekkel is. 

Felelős: Czakó Dóra  
Határidő: december 14. 

 
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” 
című (GINOP-3.3.1-16 kódszámú) pályázatban nyertes könyvtári szolgáltató helyeinket 
segítjük vállalt programjaik végrehajtásában. A Digitális Jólét Program Pontok szolgáltatásait 
szakmai tanácsadással segítjük. 

Felelős: Lukács Anikó 
Határidő: december 31. 
 

Programok 
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár kecskeméti gyerekprogramjaihoz igazítva 
író-olvasó találkozókat, kiállításokat, játékokat, irodalmi foglalkozásokat szervezünk a BKSZ 
településein. (Ünnepi Könyvhét, Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, Gyerekek hónapja). 

Felelős: Koleszár Márta, Czakó Dóra 
Határidő: rendezvényterv szerint 

 
Továbbképzés 
Aktuális témákban, problémákról 2018-ban is két alkalommal munkaértekezletet tartunk a 
kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek munkatársainak. 

Felelős: Lukács Anikó  
Határidő: március 30.; november 30. 

 
3.5  Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 
A kulturális törvény 66. paragrafusában foglaltaknak megfelelően a megye területén élő 
nemzeti kisebbségek könyvtári ellátásáról a megyei könyvtár gondoskodik. A részükre 
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beszerzett dokumentumokat állományba vesszük, feltárjuk a könyvtár adatbázisában, és letéti 
formában helyezzük ki a településeken működő könyvtárakba. Interneten elérhető 
katalógusunkból bárki tájékozódni tud egy adott településen levő nemzetiségi állományról. A 
felújított kistelepülési könyvtárakban korszerű nemzetiségi sarkokat alakítunk ki. 
Honlapunkon külön nemzetiségi oldalakon biztosítunk információszolgáltatást, ajánló 
bibliográfiákat készítünk, programokat szervezünk a nemzetiségi dokumentum-ellátás 
népszerűsítésére. 
 
A nemzetiségi gyűjtemény letéti állomány gyarapítását – az egyes települések igényeit 
figyelembe véve – négy nyelven (német, horvát, szerb és szlovák) több forrásból gyarapítjuk: 
saját keretből, központi támogatásból illetve pályázati lehetőségek keresésével. 

Felelős: Lukács Mária, Bujdosó Aranka 
Határidő: adott 

 
Elvégezzük a nemzetiségi letétek esedékes állományellenőrzését: Miskén (szlovák, német) és 
Császártöltésen (német). 

Felelős: Bujdosó Aranka, Lukács Mária 
Határidő: november 30. 
 

Német és horvát nyelvű, játékos könyv- és könyvtárhasználati mesefoglalkozásokat 
szervezünk a megye 2-3 településén.  

Felelős: Bujdosó Aranka 
Határidő: december 31. 

 
Az EFOP-3.7.3-16 pályázat keretében Cigánymesék címen művészeti és népismereti 
foglalkozások tartásával segítjük a roma kultúra megismertetését és elfogadását. 2019-ben 
Szankon zajlanak majd a foglalkozások. 

Felelős: Bujdosó Aranka 
Határidő: adott 

 
Folytatjuk az együttműködést a Goethe Intézettel. Az általuk adományozott 
dokumentumokat fogadjuk, feldolgozzuk, az állományt gondozzuk. Fogadjuk a Goethe 
Intézet által ajánlott rendezvényeket, felolvasóesteket, kiállításokat. A Goethe-Institut Nyelvi 
osztályával való együttműködés eredményeképpen kapott 4 tematikus dokumentum 
kofferhez további programokat szervezünk. 

Felelős: Bujdosó Aranka 
Határidő: adott 

 
Felelevenítjük kapcsolatunkat a Pélmonostori Városi Könyvtárral. A két város 
könyvtárosainak közreműködésével játékos irodalmi foglalkozásokat szervezünk a 
horvátországi magyar gyerekeknek, illetve a Bács-Kiskun megyében horvátul tanulóknak. 
 
  Felelős: Bujdosó Aranka, Koleszár Márta  

Határidő: adott 
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4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 
 
Több alkalommal kedvezményes beiratkozási akciót szervezünk regisztrált használók 
számának növelése érdekében. 
 

Felelős: Padányi Emese 
Határidő: december 31. 

 
A nagyobb városrészeket ellátó fiókkönyvtárak folyamatosan programokkal is népszerűsítik a 
könyvtári szolgáltatásokat. A körzetükben találkozóhelyet biztosítanak minden korosztály 
számára. A felnőttek civil csoportjai mellett, rendszeresek a kisiskolás csoportok, és legtöbb 
fiókkönyvtárunkban gyakori a Baba-Mama Klub is. 

 
Felelős: Fiókkönyvtárak munkatársai 
Határidő: tervezés minden hónap 10.-éig 

 
Csoportos foglalkozásokra fogadjuk az óvodai és iskolai csoportokat. Könyvtárbemutató és 
tematikus foglalkozásaink kínálatát bővítjük, támogatva az iskolák szövegértést fejlesztő és 
iskolán kívüli tanulási programjait. 

 
Felelős: Faragó Éva, Fazekasné Endre Éva,  
Hegyi-Füstös Eszter, Rendekné Nyul Marianna 
Határidő: folyamatos 

 
Tanórán kívüli ismeretszerzési alkalmakat nyújtunk a felső tagozatos és középiskolás 
korosztálynak az iskolák pedagógiai programjának támogatására. 

 
Felelős: Faragó Éva, Gál Klaudia, Magyar Janka, 
Szőke Zsófia,  
Határidő: folyamatos 

 
Újabb ismeret- és élményszerzési lehetőséget kínálunk a Tinivilágban alakult 
kisközösségeknek (Animko klub; Harry Potter klub; Jedi Akadémia). 
  

Felelős: Faragó Éva, Gál Klaudia, Magyar Janka 
Határidő: folyamatos 
 

Bemutatkozási lehetőséget teremtünk azoknak a középiskolásoknak, akik valamilyen 
tehetséggondozó versenyen kiemelkedő eredményt értek el. 

 
Felelős: Gál Klaudia, Magyar Janka 
Határidő: folyamatos 
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Újabb gyerekcsoportok, családok bevonásával megújítva folytatjuk a 6-14 éveseknek 
szervezett, évtizedes múlttal rendelkező városi, megyei és országos közösségi játékokat: 
mesemondók találkozói, Táltospróba, Kölyökolvasó, Barátunk a természet. 
Legeredményesebb játszótársainkat tavasszal találkozóra hívjuk. A játékok szervezésében és 
lebonyolításában együttműködünk a Kincskeresők Egyesületével és a Magyar Népművelők 
Egyesületével.  

Felelős: Koleszár Márta, Faragó Éva, Fazekasné 
Endre Éva, Hegyi-Füstös Eszter 
Határidő: rendezvényterv szerint 
 

Hagyományaink megtartásával kínálunk újabb ismeretszerzési alkalmakat internetes 
játékainkkal az általános iskolai korosztálynak. 

 
Felelős: Faragó Éva, Hegyi-Füstös Eszter, Szőke 
Zsófia, Magyar Janka 
Határidő: október 30. 

 

Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 2018. évi tény 2019. évi terv 

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 32.832 33.000 

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet 
megújítók száma (fő) 32.832 33.000 

A könyvtári személyes látogatások 
száma (db)   400.796 401.000 

Ebből csoportok (db) 1.264 1.300 

 
4.2 Dokumentumforgalom 

 
Aktuális évfordulókhoz, könyvtári programokhoz kötődő témákhoz irodalomajánlást 
készítünk az előcsarnokban lévő vitrines tárlókban a könyvtár dokumentumaiból. 
 

Felelős: Kálvinné Jenei Ágnes, Papp Margit 
Határidő: adott 
 

Az előcsarnokban lévő képernyőre ajánlást készítünk a gyűjtemény újdonságaiból és a 
könyves ünnepek programjairól. 

 
Felelős: Virág Barnabás 
Határidő: adott 

 
Megtartva a korábbi célt - a könyvtár és a ED Információs Központ dokumentum 
állományának népszerűsítése - folytatjuk „A hónap könyve a Katona József Könyvtárban” 
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elnevezésű, havi rendszerességgel megjelenő könyvajánlónkat, valamint az ajánlóhoz 
kapcsolódó online játékunkat - továbbra is  együttműködve a Europe Direct Információs 
Központunkkal. Az online játékot a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon tesszük közzé havi 
rendszerességgel. Alkalmanként kapcsolódunk játékunkkal az „Utazók a könyvtárban” 
programsorozat aktuális előadásaihoz. 

Felelős: Horváth Pál Zoltán 
Határidő:  minden hónap 5-ig 

Folyamatosan vizsgáljuk és elemezzük az év során a gyűjteménybe kerülő dokumentumok 
kölcsönzési forgalmát, a központi könyvtárban félévente, a fiókkönyvtárak esetében évi egy 
alkalommal. 

Felelős: Lukács Mária, Katona Tibor 
Határidő: január 31., július 31. 

 
Könyvtárhasználat (KSZR nélkül) 2018. évi tény 2019. évi terv 
Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 315.220 320.000 
E-dokumentumok kölcsönzése (db) 5.292 6.000 
Helyben használt dokumentumok (db) 731.211 740.000 
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 10.625 10.800 
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 165 170 

 
4.3 Olvasói számítógépek 

 
A 2018-ban intézményünkben megvalósult jelentős IKT fejlesztést (WIFI hálózat 
kiterjesztése, új szerverek, olvasói táblagépek, okos telefonok, korszerű laptopok, korszerű 
szoftverek) használatát tanítjuk, népszerűsítjük, monitorozzuk. A pályázati fejlesztések célja 
nem csupán az IKT eszközök használatának oktatása, hanem a használók rávezetése az 
eszközök használatára mindennapi élethelyzeteik megoldásában. 

Felelős: adott pályázat felelősei 
Határidő: adott 
 

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

Kiemelt figyelmet fordítunk a 14-18 év közötti, hátrányos helyzetű használóinkra, nemcsak az 
elektronikus szolgáltatások, hanem a könyvtár, mint közösségi tér használata az új 
lehetőségek mellett új kihívásokat is jelent. Tekintettel a korábbi évek tapasztalataira, 
továbbra is kiemelt célcsoportként kezeljük az Internet-használatra rászoruló, de annak 
kezelését nem kellően ismerő - adott esetben, de nem kizárólagosan hátrányos helyzetű 
réteghez tartozó - használókat. 

Felelős: Molnár Dániel és Horváth Pál Zoltán 
Határidő: folyamatos 
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Az új szolgáltatási terekben együttműködve a Tini- és Gyermekvilággal folytatjuk a 2018-ban 
indított ismeretterjesztő programjainkat, továbbá – kapcsolódva a könyvtár európai 
uniós pályázataihoz, valamint megyei és országos rendezvényekhez - új programokat is 
tervezünk, amelyek során népszerű/érdekes/újszerű témák köré csoportosítva akár több 
korosztályt is elérhetünk.  

Felelős: Molnár Dániel 
Határidő: március 20., majd folyamatos 
 

Digitális Jólét Program Pontként szükség szerint részt veszünk a Digitális Jólét 
Koordinációs Központ éves adatgyűjtő programjában. A DJP Pontokat koordináló 
intézmény ütemezése szerint eleget teszünk az adatgyűjtéssel, beszámolással kapcsolatos 
kötelezettségeinknek, valamint a DJP megyei és regionális mentorai által kezdeményezett 
adatszolgáltatásoknak. Lehetőség szerint élünk a DJP Pontok számára meghirdetésre 
kerülő pályázati lehetőségekkel. 

 
Felelős: Rédai Árpádné és Lukács Anikó 
Határidő: a Digitális Jólét Koordinációs Központ 
ütemezése szerint 
 

Olvasói számítógépek száma helyben 
használatra 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

Katalógus 3 3 
Olvasói munkaállomás 114 114 

 
 

4.4 Online szolgáltatások 
 
2019-ben is részt veszünk az „Elektronikus információszolgáltatások” – továbbiakban EISZ – 
munkacsoportban. Elsősorban „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” című nyertes pályázat megvalósítása kapcsán.   

Felelős: Rédai Árpádné, Molnár Dániel  
Határidő: a pályázat ütemezése szerint 

 

A BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon elérhető, „E-folyóiratok és hírlevelek” elnevezésű 
adatbázist gondozzuk, bővítjük, továbbá népszerűsítjük összhangban a fent említett 
pályázat kínálta lehetőségekkel. A tudástáron belül információt kínálunk az ingyenesen 
elérhető hírlevelekről, valamint azokról az elektronikus folyóiratokról és hírlevelekről, 
melyekre könyvtárunk előfizet. Ezeket beiratkozott olvasóink helyben olvashatják a 
könyvtári olvasói munkaállomásokon. 
 

Felelős: Németh Gábor 
Határidő: folyamatos 
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Folyamatosan bővítjük a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálunkon közzétett tanfolyami oktatási 
segédanyagok körét, igazodva Internet-használói tanfolyamaink aktuális tematikájához,  
valamint európai uniós pályázataink követelményeihez. 8 új segédlet elkészítését tervezzük 

 
Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: folyamatos 

 
Gondozzuk, és szükség szerint tovább fejlesztjük portálunkon elérhető „Mindennapi élet 
helyi jogszabályai” című tudástárat. A szolgáltatás célja, hogy biztosítsa 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 cél, hogy kapcsolódjunk nyertes 
pályázataink vállalásainak megvalósításához.  
 

Felelős: Németh Gábor 
Határidő: folyamatos 

 
Naprakész weboldalt működtetünk a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon az ED Információs 
Központunk szolgáltatásairól és aktualitásairól. 
 

Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: folyamatos 

 
A Europe Direct, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament 
Budapesti Tájékoztatási Irodája 2019-ben is megszervezi a  „4 for Europe” című országos, 
európai uniós vetélkedőt középiskolás diákoknak. Europe Direct irodánk a vetélkedő 
online fordulójának és döntőjének fő felelőse. A játék online fordulóit ED Információs 
Központunk honlapján tesszük közzé.   

Felelős: Gál Klaudia, Horváth Pál Zoltán 
Határidő: Europe Direct pályázat és programterv 
szerint 

 
A BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon az Emlékhelyek adatbázisát kurrensen bővítjük az 
aktuálisan átadott köztéri műemlékekkel. Az Aprónyomtatvány adatbázist bővítjük 200 db 
kiemelt kulturális jelentőségű aprónyomtatvány digitalizálásával és feltárásával.  

Felelős: Zobokiné Szabó Anetta  
Határidő: folyamatos 

 
 

A BÁCS-TUDÁS-TÁR honlapon az Évfordulók adatbázisát: Kecskeméti jeles személyek, 
események évfordulóit aktualizáljuk.  

Felelős: Földes György, Ittzés Ádám  
Határidő: szeptember 30. 
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A BÁCS-TUDÁS-TÁR portál Díjak, kitüntetések adatbázisát tovább bővítjük az új 
kitüntetettek adataival – legalább 100 tétellel.  

Felelős: Egyediné Gál Erika  
Határidő: december 31.  
 

A BÁCS-TUDÁS-TÁR portál Kurrens helyi időszaki kiadványok Bács-Kiskun megyében 
adatbázisát folyamatosan frissítjük a 2019-es évben beérkezett kiadványok alapján.  

Felelős: Csapó Noémi  
Határidő: folyamatos 
 

A BÁCS-TUDÁS-TÁR portál Jeles személyek adattára adatbázisában folyamatosan 
módosítjuk az aktuális változásokat a beérkező információk alapján. 5 fővel bővítjük az 
adatbázist 2019-ben.  

Felelős: Egyediné Gál Erika  
Határidő: folyamatos 
 

Mercedes-Benz: sajtószemle címmel havi rendszerességgel közzétesszük honlapunkon a 
gyárral kapcsolatban megjelent cikkekről készült válogatást.  

Felelős: Egyediné Gál Erika  
Határidő: folyamatos 
 

A Helyismereti gyűjtemény egyes dokumentumkiállításait digitalizáljuk, ezzel bővítve a 
BÁCS-TUDÁS-TÁR portál Virtuális kiállítások szolgáltatását.  

Felelős: Ittzés Ádám, Egyediné Gál Erika  
Határidő: december 31. 

 
Havi rendszerességgel a portál Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás oldalán 
közzé tesszük a szolgáltatást igénybe vevő 90 településre vonatkozó cikkek leírásait és a 
cikkek digitalizált változatát.  

Felelős: Egyediné Gál Erika  
Határidő: folyamatos 

 
A kistelepülések esélyegyenlőségének növelése céljából a települések értékőrző 
tevékenységét segítve a Hungaricana adatbázis segítségével lekeressük a Petőfi Népe 1981-
1985 közötti évfolyamaiból a megye kistelepüléseiről szóló fontosabb helytörténeti cikkeket, 
és azok leírását és digitalizált változatát közzé tesszük a BÁCS-TUDÁS-TÁR portál Bács-
Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás oldalán a szolgáltatás 90 tagja részére. 450 db 
cikk szolgáltatását tervezzük.  

Felelős: Egyediné Gál Erika, Zobokiné Szabó 
Anetta, Földes György, Ittzés Ádám, Csapó Noémi 
Határidő: folyamatos 
 



24 
 

Folyamatosan frissítjük a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon a filmajánlókat, heti hangoskönyv-
ajánlókat, a Kecskeméti koncertélet oldalt, a 6-os csatorna webes változatát, valamint 
feltöltjük a könyvtár zenei és egyéb programjainak plakátjait. Az eseményekről beszámolunk 
a közösségi oldalon. 

Felelős: Mikesi Tamás, Virág Barnabás 
Határidő: folyamatosan 

 
Folyamatosan gondozzuk és bővítjük a BÁCS-TUDÁS-TÁR portál gyerekeknek és tiniknek 
szóló részeit.  

Felelős: Faragó Éva, Gál Klaudia, Hegyi-Füstös 
Eszter, Szőke Zsófia, Magyar Janka 
Határidő: folyamatos 

 
 
Online szolgáltatások  2018. évi tény 2019. évi terv 

Távhasználatok száma 582.349 583.000 
A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap 
átlagosan) 

55 58 

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 8 8 

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

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

n.a. n.a. 

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

25 25 

 
4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 
EFOP-4.1.8-16-2017-00169 számú pályázatunk megvalósítása keretében fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő új IKT eszközök, így olvasó egér és felolvasógép szélesebb 
körű használtatását szeretnék elérni. 
 

Felelős: Ramháb Mária, munkacsoport 
Határidő: december 31. 

 

Szolgáltatások száma 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 
segítő IKT eszközök száma 

11 11 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

10 10 

 



25 
 

 
 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 
 
A 2011. évi népszámláláskor a megye lakosságának 5,36%-a vallotta magát valamely hazai 
nemzetiséghez tartozónak, 10.918 fő (2,1%) cigány, 9528 fő (1,83%) német, 2918 fő (0,56%) 
horvát, 1923 fő (0,37%) szlovák, 619 fő (0,12%) szerb.  
 

Dokumentumok 2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

Könyvek 10.967 11.000 

Folyóiratok 1 1 

Audiovizuális dokumentumok 449 450 

Elektronikus dokumentumok 16 20 

Egyéb ( kotta, térkép stb.) 29 30 

Összesen 11462 10.501 

 
4.7 Használói képzések száma 

  
EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú, A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDEN-
KOR! című pályázatunk megvalósítása keretében elindítjuk a 2019-re tervezett új 
képzéseinket, így a Helyben a segítség című foglalkozássorozatot; az Okosodj a könyvtárral; a 
Gyógyító irodalom és a Tűzpiros kígyócska című havi szakköröket; az Utazók a könyvtárban 
című ismeretterjesztő előadássorozatot. 

 
Felelős: Huszkáné Horvát Andrea, Katona Tibor 
Határidő: december 31. 

 
Kidolgozzuk az EFOP 3.3.2 KÖNYVTÁRI KALANDTÚRA pályázat 2019. évre szóló 
tematikáját, az együttműködési megállapodásokban rögzítettek szerint fogadjuk az óvodai és 
iskolai csoportokat. Elkészítjük a foglalkozásokhoz kapcsolódó segédanyagokat. 
 

Felelős: Koleszár Márta, gyerekkönyvtárosok 
Határidő: pályázati ütemterv szerint 
 

Az EFOP-4.1.8-16 pályázat keretében nem csak tanfolyamainkon végzett hallgatóinknak, 
hanem a lakosságnak ajánljuk a digitális írástudást gyarapító, a korszerű IKT eszközök 
használatát bemutató és segítő programjainkat.  
 

Felelős: Rédai Árpádné, Molnár Dániel 
Határidő: pályázati ütemterv szerint 
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A Minőségirányítás a könyvtárban szakmai továbbképző tanfolyamunkat az igények 
függvényében folyamatosan szervezzük, lebonyolítjuk.  

 
Felelős: Ramháb Mária, Paróczai Andrea 
Határidő: folyamatos 

 
A fennálló érdeklődésre tekintettel folytatjuk a lakosság számára szervezett Internet-
használói tanfolyamainkat 30 órás időtartammal.  Célunk a digitális írástudás oktatása azok 
számára is, akik az egyéb képző helyek kínálta lehetőségekkel nem tudnak élni, ill. akik 
kifejezetten a könyvtártól várnak ilyen jellegű segítséget.  

Továbbra is fogadjuk a korábbi tanfolyamainkon végzett, vagy egyéb képzőhelyek képzésein 
részt vett - hallgatókat is tudásuk felfrissítésére.  

Szolgáltatásként kínáljuk 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. 

Törekszünk a képzésünket támogató pályázati források felkutatására és megszerzésére. 

2019-ben 10 tanfolyami csoportban összesen 100 fő számára tudjuk kínálni a fenti képzési 
lehetőséget. 

Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: december 31. 

 

Az idősebb korosztály informatikai felzárkóztatásának segítése érdekében - 
együttműködésben a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségével - várjuk 
a nyugdíjas klubok jelentkezését a szövetség felkérésére és támogatásával szervezett Internet-
használói tanfolyamainkra. Szükség szerint szervezzük a haladó szintű tanfolyami képzést is 
az említett célközönség számára.  

Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: a Nyugdíjas Szövetség felkéréséhez 
igazodva  
 

Együttműködünk adott esetben, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével szakmai 
partnerként igényei szerint.   

Felelős: Rédai Árpádné, Gál Klaudia 
Határidő: a Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének pályázati ütemezése szerint 
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Reagálva a folyamatos tanfolyami hallgatói igényekre, folytatjuk 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 – a könyvtár uniós pályázataiban (EFOP-4.1.8-16 ) 
vállaltakhoz is igazodva.    

Negyedévenként legalább egy klubfoglalkozást tervezünk, összesen tehát 4 klubfoglakozás, 
54 fő részvételével.  

Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: március 30., május 30., október 30., 
december 15. 

 
 
 
 
Kompetenciaképzés 2018. évi tény 2019. évi terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzések száma  

1.660 1.700 

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

36.783 36.800 

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

335 350 

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

3.819 4.000 

A könyvtár által szervezendő engedélyezett 
képzések, továbbképzések száma 5 5 

A könyvtár által szervezendő akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma 111 120 

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati 
foglalkozások száma  281 290 

A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 5.790 5.900 

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

615 650 

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

8.747 8.800 
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Kompetenciaképzés 2018. évi tény 2019. évi terv 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok száma 25 30 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 

855 900 

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

53 70 

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

766 800 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezendő  programok, képzések száma  376 400 

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

4.386 4.500 

Összes képzés száma 3.370 3.495 

A képzésen résztvevők száma összesen 61.257 61.820 
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak 
tervszáma 

8 8 

 
 
 

4.8 Rendezvény, kiállítás  
 
Nemzetközi, országos hatókörű események, rendezvények 

Együttműködő partnerként bekapcsolódunk a nemzetközi szintű 14. Kecskeméti Animációs 
Filmfesztivál programjába, konferenciát szervezünk a KönyvtárMozi helyzetének 
értékelésére, több programot (könyvbemutató, workshop, stb.) fogadunk könyvtárunk 
közösségi tereiben.  

 Felelős: Ramháb Mária, Bujdosó Aranka  
 Határidő: június 19-22. 

 

20 éves az Internet Fiesta, amelynek országos program kidolgozásában részt veszünk, 
működtetjük a programportált, ahol várhatóan idén is közel 800 könyvtár 2660 programot 
regisztrál. Gondoskodunk a záró konferencia programjának összeállításáról, illetve a 
promóciós anyagok elkészíttetéséről, szétosztásáról.  

Felelős: Ramháb Mária, Bitó Zsuzsa, Czakó Dóra, 
Maczkóné Káldi Zsuzsa   
Határidő: február- március   
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Irányítjuk az „Országos Könyvtári Napok” tematikájának kidolgozását, gondoskodunk a 
programportál működtetéséről, elkészítjük és expediáljuk országos szinten a program 
promóciós anyagait. Gondozzuk az NKA-hoz benyújtott pályázat sikeres teljesítését.  

Felelős: Ramháb Mária, Bitó Zsuzsa, Czakó Dóra, 
Koleszár Márta, Maczkóné Káldi Zsuzsa   
Határidő: március-október  

 
2019-ben is részt veszünk a Europe Direct Információs Központ - Bács-Kiskun Megye 
rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában. Kiemelten kezeljük a ED országos 
vetélkedőit, programjait (Mesélj Európa, „4 for Europe” középiskolás országos verseny, 
Európa Ifjú Költője)  

Felelős: Gál Klaudia, Horváth Pál Zoltán 
Határidő: A ED BKMEIP rendezvénytervéhez 
igazodva.  

 

Megyei és városi hatókörű rendezvények 

2019-ben is bekapcsolódunk az Internet Fiesta országos rendezvénysorozatába a központi 
témához igazodó helyi programok szervezésével. Célunk az Internet kínálta lehetőségek 
megismertetése, digitális írástudás népszerűsítése a lakosság körében, Kecskeméten és a 
kapcsolódó térségi szolgáltató helyeken is. Webajánlókkal, az európai uniós pályázatainknak 
köszönhető szolgáltatásainkra fókuszáló programajánlatokkal, a gyermekkorosztálytól a 
nyugdíjas korosztályig szóló rendezvényekkel várjuk a személyes és csoportos érdeklődőket. 

Felelős: Rédai Árpádné, Molnár Dániel 
Határidő: március 21-28. 

 

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében jubileumi irodalmi esten köszöntjük az 50 éves 
Forrás folyóiratot, az aktuális szám szerzőinek és a szerkesztőség munkatársainak 
közreműködésével. 

Felelős: Ramháb Mária 
Határidő: március 26. 

 

A Holokauszt Emléknapon Radnóti Miklós nyugtalanító jelenléte címmel emlékműsorral 
emlékezünk a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány 
közreműködésével. 
Előadó: Ferencz Győző irodalomtörténész, a Radnóti hagyaték gondozója 
 

Felelős: Ramháb Mária 
Határidő: április  
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Szervezzük az Európa Nap május 9., a „Csobbanj Európa” programsorozat, megyei szabadtéri 
rendezvények EU-s információs sátrai, valamint a megyei falunapokat, közösségi 
rendezvényeket.  2019-ben 80 rendezvény szerepel a ED pályázatban. 

Felelős: Gál Klaudia, Horváth Pál Zoltán 
Határidő: A ED BKMEIP rendezvénytervéhez 
igazodva 

 

A könyves ünnepeken a városi programokhoz kapcsolódva, író-olvasó találkozókat, 
kiállításokat, játékokat, irodalmi foglalkozásokat szervezünk nemcsak a központi 
könyvtárban, hanem városrészi fiókkönyvtárainkban, illetve a megyei szolgáltató helyeinken. 

Ilyen a Magyar Kultúra Napja, a Házasság Hete, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, a 
Költészet Napja, az Ünnepi Könyvhét, a Katona Napok, (Részletek a rendezvény-
naptárban). 

 Felelős: tájékoztató és gyerekkönyvtárosok  
 Határidő: rendezvényterv szerint 

 
 
Részt veszünk az „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat helyi programjának 
kidolgozásában, előkészítésében, lebonyolításában. 
 

Felelős: Koleszár Márta 
Határidő: rendezvényterv szerint 

 
A központi és a fiókkönyvtárakban összehangolt, egységes tematikus programokkal 
(foglalkozássorozatok, beszélgetések, játékok) készülünk az év kiemelt évfordulóira, jeles 
napjaira.  

 
Felelős: Gyermek-és Tinivilág könyvtárosai 
Határidő: rendezvényterv szerint 

 
Együttműködési megállapodásunk keretében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány-
sággal az „Áldozatok Világnapja” és „Idősek Napja” alkalmából közös programot 
szervezünk.  

Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: február 28. és október 15. 

 
Tervezzük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatóságával 
együttműködésben - a korábbi évek hagyományainak megfelelően – az SZJA bevallását 
segítő tanácsadást, ezzel is támogatva az elektronikus ügyintézést.    

 
Felelős: Rédai Árpádné 
Határidő: május 26-27. 
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„Kutatók-alkotók a könyvtárban” sorozat tervezett előadásait a rendezvénynaptárban 
mutatjuk be. Helyi alkotók, események, évfordulókhoz kapcsolódnak a programok. 
  

 Felelős: Egyediné Gál Erika 
 Zobokiné Szabó Anetta 
 Határidő: adott 

 
„Nem középiskolás fokon...”  programsorozatunkban ismeretterjesztő, irodalmi előadásokat, 
rendhagyó órákat szervezünk.  
 

Felelős: Papp Margit 
Határidő: adott 

 

Folytatjuk a Magyar Kodály Társaság Kecskeméti Tagcsoportjával 2018-ban indított,  
Lehetne városunk a „magyar Salzburg”!? című sorozatunkat. A 4. programon Kecskemét 
zenei együtteseiről beszélgetnek majd a jelenlévők, az 5. részben pedig a helyi zenei 
intézmények vezetői lesznek a vendégeink. A beszélgetéseket Jámbor Zsolt ének-zene tanár 
vezeti. 

Felelős: Virág Barnabás  
Határidő: február 6., március 6. 

 
A Magyar Kodály Társaság Kecskeméti Tagcsoportjával együttműködésben zenés 
ismeretterjesztő előadást szervezünk a nagyböjti időre Johann Sebastian Bach: János 
passiójáról. Dr. Fazekas Gergely zenetörténész, egyetemi docens közreműködésével.  

 
Felelős: Virág Barnabás 
Határidő: április 3. 
 

Ötödik éve rendezzük meg decemberben a helyi kórusok közreműködésével a Kórusok 
délutánját, ahol zenei élményt, elmélyedést kínálunk advent jegyében.  

 
Felelős: Szegedi Ilona, Virág Barnabás 
Határidő: december közepe 
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Kiállítások 
 
Az Ittzés Mihály emlékhangversenyhez kapcsolódva időszaki kiállítást rendezünk a 
zenetudós munkáiból a Református Újkollégiumban. 

 
Felelős: Szegedi Ilona, Virág Barnabás 
Határidő: február 1. 

 
A Helyismereti Gyűjtemény időszaki kiállításai: 
 

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 
 
Gyermekek programjai: 
 
Folytatjuk a Babahancurka című könyvtári babaprogramot. Hetente mondókázni hívogatjuk a 
kisgyerekes családokat. A központi könyvtár mellett a fiókkönyvtárakban, valamint a babák 
fogadására alkalmas, megújított szolgáltató helyeken is tartunk foglalkozásokat. Hospitálási 
lehetőségeket kínálunk a megye könyvtárosainak. 
 

Felelős: Fazekasné Endre Éva 
Határidő: folyamatos 

 
Kihelyezett játékokkal, olvasásnépszerűsítő akcióval bekapcsolódunk a városi gyereknap 
programjába. 

 
Felelős: Koleszár Márta, Gyermek-és Tinivilág 
könyvtárosai 
Határidő: május 27. 

 
 
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a megyében működő könyvtári szolgáltató helyeken 
dolgozó kollégákkal: forgatókönyvekkel, irodalmi játékokkal, foglalkozásokkal segítjük 
munkájukat. 
 

Felelős: Fazekasné Endre Éva, Hegyi-Füstös Eszter, 
Rendekné Nyul Marianna 
Határidő: rendezvényterv szerint 
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A Mesekuckóban bemutatkozási lehetőséget kínálunk a városban működő bábcsoportoknak. 
 
Felelős: Fazekasné Endre Éva, Kürtösi Zsuzsanna 
Határidő: május 31. 

 
Részt veszünk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló ERDŐT JÁRUNK, 
ÁRKOT LÉPÜNK... és a BARÁTUNK A TERMÉSZET c. természetismereti sorozat 
megvalósításában. 

 
Felelős: Koleszár Márta, Faragó Éva, Magyar Janka 
Határidő: pályázati ütemterv szerint 

A nyári szünidőben olvasásnépszerűsítő együttlétet, közös játékot kínálunk kisiskolásoknak 
Mesetáborunkban egész napos jelleggel, segítve ezzel is a dolgozó családokat.   
 

Felelős: Fazekasné Endre Éva, Hegyi-Füstös Eszter 
Határidő: július 1-5. 

A könyvtár és a Kincskeresők Egyesülete közös szervezésben olvasásnépszerűsítő, 
szövegértést fejlesztő programokra, tehetséggondozó foglalkozásokra fogadjuk a XXXXIV. 
országos Kincskereső-tábor lakóit.  
 

Felelős: Koleszár Márta, Ramháb Mária  
Határidő: július 6-14. 

Decemberben megszervezzük a Gyerekek hónapja programsorozatot. Ennek keretében író-
olvasó találkozókra, könyvbemutatókra, gyerekek bemutatkozására kerül sor.  
 

Felelős: Koleszár Márta, Gyermek-és Tinivilág 
könyvtárosai 
Határidő: december 1-31. 

 
Könyvtári közösségek programjai 
 
Nyugdíjas Könyvbarát Klub 
Javaslatot teszünk a klub programjaira, megszervezzük a klubnapok előadásait (előadók 
felkérése), és közreműködünk a programok megvalósításában. Plakátot készítünk, és azt 
elektronikusan elküldjük a tagoknak.  Segítjük a vezetőség munkáját, kapcsolatot tartunk más 
nyugdíjas klubokkal. 

 
Felelős: Kálvinné Jenei Ágnes 
Határidő: adott 
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Sántha György kultuszát ápolók közössége  
Helyet adunk a város jeles szülöttjének, díszpolgárának életét, munkásságát megismertetni és 
megismerni vágyók nyitott programjainak. A Helyismereti gyűjtemény munkatársai segítik a 
nyomtatott és elektronikus anyagokhoz való hozzáférést.  

 
Felelős: Egyediné Gál Erika  
Határidő: folyamatos, program szerint 

 
Közreműködünk a Lelkesítő Ökumenikus Családterápiás Műhely Család és munka 
összeegyeztetése című előadássorozat lebonyolításában.  

 
Felelős: Katona Tibor 
Határidő: adott 

 
A nagyobb városrészeket ellátó fiókkönyvtárak rendszeres programokkal népszerűsítik a 
könyvtári szolgáltatásokat. A körzetükben találkozóhelyet biztosítanak minden korosztály 
számára. Baba-Mama Klub működik rendszeresen Hunyadivárosban, Hetényegyházán, 
Műkertvárosban, Katonatelepen, Széchenyivárosban.  
A kisiskolásoknak is tervezünk ismétlődő programokat, játékokat, ahol szórakoztatóan együtt 
tölthetik szabadidejüket: Műkertváros, Hunyadiváros, Petőfiváros, Hetényegyháza, 
Széchenyiváros és Katonatelep. 
 
Fiókkönyvtáraink – együttműködve a központi könyvtár munkatársaival – minden országos 
programhoz csatlakoznak saját programokkal is. Tavaszi Fesztivál, Internet Fiesta, Ünnepi 
Könyvhét, Országos Könyvtári Napok. 

 Felelős: Fiókkönyvtárak munkatársai 
 Határidő: adott 
 

 
Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 

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

3.348 3.400 

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

85.167 87.000 

A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások száma  40 42 
A könyvtárban szervezendő időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 7.941 8.000 

Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő 
rendezvények száma  560 565 

Tárgyévben a családok számára meghirdetendő 
rendezvényeken résztvevők száma 25.973 26.000 

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

1.046 1.060 
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Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 
A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa 
ellátott kistelepüléseken szervezendő rendezvényeken 
résztvevők tervszáma 

28.498 28.700 

Egyéb rendezvények száma 113 115 
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 4.217 4.300 

 
4.9 Használói elégedettség mérés 

 
Elégedettségmérést végzünk minden minőségirányítás tanfolyamon, a 
használóképzéseken, a szakmai továbbképzéseinken, az ismeretterjesztő programok 
résztvevői körében, a Könyvtári ajándékcsomag szolgáltatás, az ED szolgáltatásokat 
igénybe vevők körében.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: adott szolgáltatás szerint 

 
Igény- és elégedettségméréseket végzünk a szolgáltató helyeinken a nyitva tartásokról, és a 
szolgáltatások használatáról. A mérések eredményének függvényében változtatunk, illetve 
fejlesztünk. 

Felelős: Lukács Anikó 
Határidő: augusztus 31. 
 

Megvizsgáljuk és szükség esetén aktualizáljuk a ED szolgáltatásra vonatkozó kérdőívünket, 
és a szolgáltatást igénybe vevők körében használói elégedettségmérést végzünk – a 
jelentősebb ED programokhoz, szolgáltatásokhoz kötődően (előadások, játékok, 
workshopok). 

Felelős: Gál Klaudia 
Határidő: folyamatos, ill. az aktuális programok 
ütemezése szerint 

 
 
Használói elégedettség mérések tervezése 2018. évi tény 2019. évi terv 

A használói elégedettség-mérések száma 89 90 

A használói elégedettség-mérések során a válaszadó 
használók száma 2.270 2.300 

 
4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 
Települési könyvtárak számára nyújtott 
szolgáltatások 2018. évi tény 2019. évi terv 

Műhelynapok száma 5 6 
Résztvevő települési könyvtárak számaránya –KSZR 
nélkül (%) 80 90 

A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával 
minősítésre készülő települési könyvtárak száma 1 2 
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4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 
 
Fogadjuk a közösségi szolgálatra jelentkező kecskeméti, környékbeli településekről 
középiskolás diákokat, amelyről a könyvtár és az iskola megállapodást köt.  

 
Felelős: Padányi Emese  
Határidő: december 31. 

 
Fogadjuk a Meseország, Kincskereső-tábor és az Országos Könyvtári Napokra jelentkező 
önkénteseket. 
 Felelős: Koleszár Márta 

 Határidő: december 31.  
 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 59 60 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

19 20 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  82 85 

 
4.12 Partnerség 

 

A könyvtár dolgozói több civil szervezetben vállalnak önkéntes munkát. Jelentős feladatot 
végeznek a Kincskeresők Egyesületében, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun 
Megyei Szervezetében, az Informatikai és Könyvtári Szövetség programjainak 
megvalósításában.  Az intézmény vezetése elismeri és támogatja munkájukat. 
 

 Felelős: Ramháb Mária 
Határidő: december 31. 

 
Együttműködve a partnereinkkel, év közben több általuk tervezett - rendezvény 
megvalósításában vállalunk szakmai, illetve szervezői munkát.  

    
 Felelős: Ramháb Mária 
 Határidő: december 31. 

 
A British Council-lal a korábbi években kialakított együttműködésünket tovább 
folytatjuk. Tájékoztató programjaikban felkérésre részt veszünk, saját programjainkban 
szakmai partnerként ill. támogatóként számítunk rájuk együttműködésben a Europe Direct 
Információs  Központunkkal.   
 

 Felelős: Katona Tibor, Gál Klaudia 
 Határidő: a BC ütemezése alapján 
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A munkatervi feladataink teljesítésében az alábbi partnerekre számítunk 2019-ben 

 

Partnerek Felelősök 

Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei 
Könyvtárért 

Ramháb Mária, Révhegyiné Homoki Éva 

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet 

Koleszár Márta 

Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület Egyediné Gál Erika 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja 

Ramháb Mária, Gál Klaudia 

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Ramháb Mária 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Ramháb Mária, Rédai Árpádné 
Bács-Kiskun megyei települések 
könyvtárosai 

Lukács Anikó 

Bács-Kiskun megyei települések 
polgármesterei 

Ramháb Mária 

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Iroda 

Ramháb Mária 

British Council Katona Tibor, Gál Klaudia 
CédrusNet Projekt Ramháb Mária  

Digitális Jólét Koordinációs Központ  Rédai Árpádné, Lukács Anikó 

EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály Ramháb Mária 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar, Könyvtár- és 
Információtudományi Intézet  

Ramháb Mária 

Európa Jövője Egyesület Koleszár Márta 
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete Ramháb Mária, Gál Klaudia 
Európai Fogyasztóvédelmi Központ Gál Klaudia 
Európai Parlament Magyarországi 
Kapcsolattartó Irodája  

Ramháb Mária, Gál Klaudia 

Europe Direct Hálózat Ramháb Mária, Gál Klaudia 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete Ramháb Mária, Rédai Árpádné 
Goethe-Institut Bujdosó Aranka, Kálvinné Jenei Ágnes 
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 
Nonprofit Kft.  

Ramháb Mária 

Hírös Agóra Helpi Ifjúsági és Tanácsadó 
Iroda 

Czakó Dóra, Gál Klaudia 

Hírös Agóra Kecskeméti Ifjúsági Otthon Koleszár Márta  
Hungarnet Egyesület Szeleczki Tamás 
Informatikai és Könyvtári Szövetség Ramháb Mária 
Kecskemét Kártya (Kecskeméti 
Városfejlesztő Kft)     

Padányi Emese 
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Partnerek Felelősök 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Ramháb Mária 
Kecskemét város egészségügyi intézményei  Adott projekt felelősei 
Kecskemét város oktatási intézményei Adott projekt felelősei 
Kecskemét város turisztikai és 
idegenforgalmi irodái, intézményei 

Németh Gábor, Papp Margit 

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek 
NonProfit Kft. 

Ramháb Mária, Egyediné Gál Erika 

Kecskeméti Szuperinfó Paróczai Andrea  

Kecskeméti Idősgondozó Szolgálat Paróczai Andrea  
Kecskeméti Televízió Hírszolgáltató Divízió 
(Kecskeméti Lapok, Kecskeméti Televízió, 
Gong Rádió) 

Ramháb Mária 

Kecskeméti Vadaskert Ramháb Mária 
KINCS Nagycsaládosok Egyesülete Koleszár Márta 
Kincskeresők Egyesülete Koleszár Márta 
Kiskunsági Nemzeti Park Koleszár Márta 
KKDSZ Kálvinné Jenei Ágnes 
Kulturális Dolgozók Független 
Szakszervezete 

Nyíri Ákos 

Libri Könyvesbolt Papp Margit 
Líra Könyv- és Zeneszalon Lukács Mária 
Magyar Kodály Társaság Kecskeméti 
Csoportja 

Virág Barnabás 

Forum Hungaricum Kft. Katona Tibor 
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft.- Ramháb Mária 

Magyar Nemzeti Levéltár. Bács-Kiskun 
Megyei Levéltára  Egyediné Gál Erika 

Magyar Nemzeti Művelődési Intézet. Bács-
Kiskun Megyei Iroda 

Ramháb Mária, Czakó Dóra  

Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun 
Megyei Egyesülete  

Tóth Andrásné 

Montázs magazin Ramháb Mária 
MKE Bács- Kiskun Megyei Szervezet Padányi Emese 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatósága 

Ramháb Mária, Rédai Árpádné 

Nemzeti Kulturális Alap  Ramháb Mária 

Neumann János Egyetem Ramháb Mária, Adott projekt felelősei 
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület Ramháb Mária 
Nyugdíjas Klubok Megyei Jogú Városi Ramháb Mária, Rédai Árpádné, Kálvinné 
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Partnerek Felelősök 

Szövetsége Jenei Ágnes 

Print2000 Nyomda Kft 
Maczkóné Káldi Zsuzsa, Paróczai Andrea 
(Kínáló) 

Tempus Közalapítvány Gál Klaudia 
T-Systems – OLIB Ramháb Mária, Bitó Zsuzsa 

 
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

Tisztségeink szakmai és civil szervezetekben 2019. év 
 
Az Emberi Erőforrás Minisztérium által működtetett munkabizottsági tagságok: 

 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (elnök)    Ramháb Mária 
Szinnyei József-díj kuratóriuma      Ramháb Mária 
Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának tagja    Ramháb Mária 
Könyvtári Szakértői Bizottság      Ramháb Mária 
 
Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke 
a Bács-Kiskun megyei tagozat vezetője      Ramháb Mária 
 
Országos Könyvtári Napok projekt - Országos  
Programbizottság elnöke                              Ramháb Mária 
 
Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért kuratórium titkára  Ramháb Mária 
 
CédrusNet Innovációs Kör Kecskemét (projekt) tagja   Ramháb Mária 
KözösségÉpítő Kecskemét Helyi Közösség alelnöke   Ramháb Mária 
Kecskeméti Idősügyi Tanács állandó meghívottja    Ramháb Mária 
 
Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács tagja     Ramháb Mária 
 
Kincskeresők Egyesületének elnöke      Koleszár Márta 

titkára      Ramháb Mária 
 
MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezetének vezetőségi tagjai  
      Padányi Emese  
      Papp Margit 
Bács-Kiskun megyei Honismereti Egyesület vezetőségi tagja  Egyediné Gál Erika 
 
Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány tagja    Egyediné Gál Erika 
 
Magyar Kodály Társaság Kecskeméti Csoportja elnökségi tagja  Virág Barnabás 
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A könyvtárral írásos együttműködést 
kötő partnerek száma 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

Civil szervezetek 
12 15 

Határon túli könyvtárak 
0 1 

Vállalkozók 
5 10 

Oktatási intézmények 
41 45 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 
megállapodások száma 89 90 

Egyéb 
21 21 

Összesen 
168 182 

 
4.13 Digitalizálás 

 
Alapvető célunk a helyismereti gyűjtemény aprónyomtatványainak és folyóirat állományának 
digitalizálása és szolgáltatása. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia elveinek 
megfelelően meghatározónak tartjuk a szolgáltatás, vagy közzététel szempontú digitalizálási 
munkát. 

 
A Forum Hungaricum Nonprofit Kft-vel együttműködve folytatjuk az aprónyomtatványok 
digitalizálását. 

Felelős: Katona Tibor, Zobokiné Szabó Anett 
Határidő: folyamatos 

 
A könyvtárközi szolgáltatás keretében a települési könyvtáraknak szolgáltatott helyi 
vonatkozású cikkek digitalizálását az igények szerint elvégezzük.  

Felelős: Egyediné Gál Erika, Csapó Noémi 
Határidő: folyamatos 

. 
Milyen digitalizáló eszközöket tervez vásárolni? 
 
Eszköz neve, típusa Darabszám 

- - 
- - 

 
Hol teszik közzé a digitalizált állományt? 

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

http://www.bacstudastar.hu/
http://www.hungaricana.hu/
http://mandadb.hu/
https://www.europeana.eu/portal/hu
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Milyen célok alapján fog digitalizálni? (%) 
 
Cél Arányszám (%) 
Szolgáltatás 60 
Állományvédelem 10 
Elektronikus dokumentumküldés 20 
Reprográfia 10 
 
 
Digitalizálás 
 

2018. évi tény 2019. évi terv 

Digitális objektumok száma 29.516 31.000 
Teljes dokumentumok száma 26.000 27.000 
Könyv  65 68 
Folyóirat 15.900 16.000 
Hanganyag 46 46 
Audiovizuális dokumentum 990 1000 
Kép 295 300 
Egyéb 12.220 13.000 
Összesen  29.516 31.000 
Online elérhető 27.700 29.100 
Helyben használatra elérhető 1.800 1.900 
 
Milyen online elérhető adatbázisokat tervez elérhetővé tenni? 
 
Saját készítésű adatbázisaink: 
Bács-Kiskun megyei történelmi és kegyeleti emlékhelyek 
Évfordulók (jeles személyek, események évfordulói) 
Díjak, kitüntetések 
Aprónyomtatványok 
A Történeti gyűjtemény kincsei 
 

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE 
 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  

 
EFOP-4.1.8-16 KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR EGYÉLETEN ÁT! Nem formális és 
informális tanulóterek és szolgáltatások fejlesztése pályázat kivitelezésnek utolsó üteme is 
elkészül a Digitális oktató labor (II. emelet) A meglévő kistermet kívánjuk korszerűsíteni, 
digitális laborrá felszerelni, berendezni, amelynek elsődleges funkciója a digitális csoportos 
tanulás.  

Felelős: Ramháb Mária, Bottlik Zoltán 
 Határidő: június 30. 

 

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
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A könyvtár épületének állagmegóvásához szükséges beruházási, felújítási munkák 
előkészítését elvégezzük. Anyagi és pályázati lehetőségeket felkutatjuk. Műszaki tartalom 
meghatározását összesítjük az alábbi sürgős témákban: tetőfelújítás, energetikai 
korszerűsítések, világításkorszerűsítés, raktárbővítés, olvasóterek klimatizálása, összhangban 
a fenntartónak elküldött intézményi felújítási igényekkel.   
 

Felelős: Bottlik Zoltán 
Határidő: folyamatos 

 
A külső nyílászárók festését folyamatosan végezzük külön ütemterv alapján állagmegóvás 
céljából.  

 Felelős: Szalkai László, Kovács Miklós  
 Határidő: április 1 – október 30.  

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  

 
TOP-7.1.1-16-2016-00056 KözösségÉpítőKecskemét pályázat függvényében felújításra 
kerülhet a Széchenyivárosi Fiókkönyvtárunk. 

 Felelős: Ramháb Mária, Bottlik Zoltán 
 Határidő: pályázat eredményétől függően 
 

 A tűzgátló ajtók karbantartási munkálatait kiviteleztetjük, szükség szerint cseréljük.  
  

 Felelős: Bottlik Zoltán 
 Határidő: március 30. 

 
A földszinti nyilvános mosdók felújítására anyagi forrásokat keresünk, kiviteleztetjük. 
 

 Felelős: Bottlik Zoltán 
 Határidő: december 30. 

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 

Megnevezés darab forint megjegyzés 
Gépjármű    

ebből személygépkocsi    
Számítógép 4 1 350 000  

ebből olvasói 3 675 000  
ebből szerver    

Fénymásoló    
Szkenner    
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban) 

1 35 000 1 Tb 

IKR fejlesztés    
egyéb:……….. 6 615 000  
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  2 000 000  
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4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Országos Dokumentum-
ellátási Rendszer 
Támogatás 2018 

2.700.000 2.700.000 Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2018.04.01 2019.03.31 

Közös Tudás, Közösségi 
hozzáférés – Országos 
Könyvtári Napok Bács-
Kiskun megyében 

1.900.000 1.800.000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2018.08.01 2019.05.31 

Erdőt járunk árkot 
lépünk… 
A Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár 
természetismereti 
programjai gyerekeknek 

700.000 500.000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2018.08.01 2019.03.31 

Könyvtári Találkozások – 
Bács-Kiskun megyei 
ismeretterjesztő 
programok 

600.000 300.000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2018.04.01 2019.03.31 

Barátunk a Természet – 
Bács-Kiskun megyei 
ismeretterjesztő 
programok gyerekeknek 

600.000 500.000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2019.04.01 2019.09.30 

Könyvtári Találkozások 
2019 – Bács-Kiskun 
megyei ismeretterjesztő 
programok 

60.000 250.000 Nemzeti Kulturális 
Alap Igazgatósága 2018.12.01 2019.06.30 

 
 
 

Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 
összeg 
(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

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 6 195 139 
(19 950 EUR) 

6 195 139 
(19 950 EUR) 

Európai Bizottság 
Magyarországi 
Képviselete 

2019.01.01 2019.12.31 

Europe Direct 2019 6 195 139 
(19 950 EUR) 

6 195 139 
(19 950 EUR) 

Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár 
Önrész Biztosítása 

2019.01.01 2019.12.31 

Europe Direct 2019 2 000 000 2 000 000 
Kecskemét Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

2019.01.01 2019.12.31 
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5. A tervezett menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 
2019-ben, a megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének 
bemutatása  

 
Munkatársi elégedettségmérést végzünk, elemezzük, fejlesztési területekre javaslatot 
dolgozunk ki. 

Felelős: Minőségirányítási Tanács 
Határidő: december 31. 

 
Az állandó munkacsoportok (OLIB, Gyűjteményfejlesztés, Elektronikus 
információszolgáltatások) mellett szolgáltatásaink fejlesztése érdekében minőségirányítási 
munkacsoportokat (Mérések, Partnerek azonosítása, Panaszkezelés, Folyamatok 
ellenőrzése, Zöld könyvtár) működtetünk. A csoportok tevékenységét dokumentáljuk, az 
eredményekről rendszeresen beszámolunk a kollektívának. 

 
Felelős: Minőségirányítási Tanács, munkacsoportok 
vezetői  
Határidő: december 31. 
 

Minőségi Kézikönyv és az Eljárások – Minőségi Kézikönyv dokumentumoknak,  
szabályzóknak az ellenőrzését elvégezzük. 

 
Felelős: Minőségirányítási Tanács  
Határidő: május 30. 
 

Európai uniós információszolgáltatásunk minőségbiztosítása érdekében kiemelt 
figyelemmel kísérjük egyéb EU-s kommunikációs szervezetek tevékenységét, munkáját, és 
lehetőség szerint folyamatosan kapcsolatot tartunk azokkal, annak érdekében, hogy a 
beérkező kérdésekre (személyesen, telefonon, e-mailben), minél kielégítőbb választ 
adhassunk, illetve – szükség esetén - személyes kontaktjainkhoz irányíthassuk a kérdezőt. A 
Europe Direct pályázat szerint 

Felelős: Gál Klaudia  
Határidő: adott 

 

A könyvtárunk szolgáltatásai ismertségének szélesítése létrehozzuk a 
<http://kecskemet.kornyeke.hu > turisztikai portálon könyvtárunk profilját.  A felület ugyan 
nem kínál bő technikai lehetőséget de növeli intézményünk láthatóságát -  különös 
tekintettel a könyvtár új/megújult szolgáltatási tereire és szolgáltatásaira. 
 

Felelős: Horváth Pál Zoltán  
Határidő: április 1., majd az aktuális programokhoz 
igazodva 

 

http://kecskemet.kornyeke.hu/
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A könyvtári programjainkról és egyéb hasznos – a könyvtárunkkal kapcsolatos – 
információkról folyamatosan tájékoztatjuk a közösségi oldalunk követőit.  

 
Felelős: Katona Tibor  
Határidő: folyamatos 

A Europe Direct Információs Központ – Bács-Kiskun Megye Facebook oldalát 2019-ben 
is a közönségnek szóló tájékoztatók, meghívók, egyéb információk fontos forrásoldalaként 
kezeljük – együttműködve a Tinivilággal. Rendszeres gondozásával, hasznos és érdekes 
információk megjelentetésével kívánjuk megtartani a ED oldal progresszivitását és a követők 
figyelmét – az Európai Bizottság elvárásainak is megfelelően.  

Felelős: Gál Klaudia 
Határidő: Europe Direct pályázat szerint 

Könyvtári szolgáltatásaink fejlesztéséhez - folytatva a korábbi években megkezdett kutató 
munkát – tovább vizsgáljuk a követhető vagy követendő külföldi példákat, hatékony 
módszereket. 

Felelős: Rédai Árpádné, Nehéz Györgyi 
Határidő: folyamatos 
 

Külföldi és hazai könyvtárak honlapjain, a Youtube videómegosztó portálon, pályázati 
információs oldalakon és különböző cikkekben keresünk olyan szolgáltatásokat, melyek 
könyvtárunk számára is hasznosak lehetnek. 

Felelős: Németh Gábor, Molnár Dániel 
Határidő: folyamatos 

 
Havonta hírlevélben tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális híreinkről és programjainkról. 

 
Felelős: Katona Tibor, Németh Gábor 
Határidő: havonta 
 

Rendezvényeink PR tevékenységét szervezzük: kapcsolattartás a partnereinkkel, a 
közönséggel: papír alapú meghívók, plakátok eljuttatása a kecskeméti közép- és felsőfokú 
oktatási intézményekbe, a város kulturális intézményeibe és a KJK fiókkönyvtáraiba, 
elektronikus meghívók küldése: a város közép-és felsőoktatási intézményeinek, 
felhasználóknak. Aktualitásokat megjelentetjük a helyi médiában. 

 
Felelős: Paróczai Andrea, Papp Margit 
Határidő: adott 

 
Elsősorban a helyi média együttműködésére számítva, ingyenesen megjelenő, közérdekű 
információkat továbbítunk a nyomtatott és elektronikus szerkesztőségekhez.  

 
Felelős: Paróczai Andrea 
Határidő: minden hónap 10. 
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Igényfelmérést tervez 2019-ben:             I   /    N 
Elégedettségmérést tervez 2019-ben:      I   /   N 
Munkatársi elégedettségmérést tervez 2019-ben:      I   /  N 
A könyvtár legfrissebb SWOT elemzésének dátuma: 2018 (év) 
A könyvtár stratégiai terve elérhető a honlapon:    I   /    N 
 
 
Kommunikáció 2018. évi tény 2019. évi terv  

Kommunikációs költségek (Ft) 8.299.542,- 8.719.559,- 
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 55 60 
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 5 5 
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 135 140 
Online hírek 75 80 
Közösségi médiában megjelenő hírek 80 85 
Hírlevelek 14 16 
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 
becsült érték) 12 12 

Egyéb:…. 0 0 
 

6. Elektronikus szolgáltatások 

 
Előkészítjük a BÁCS-TUDÁS-TÁR portálon található kis adatbázisok adatainak költöztetését 
fejlettebb adatbázis-kezelő programba. 

Felelős: Katona Tibor 
Határidő: december 31. 

 
Szolgáltatás 2019-ben 

tervezett (I/N) Részletek 

Honlap I Új tartalmi részeket dolgozunk ki a Jeles személyek 
tudástárban. 

OPAC I 1 új KSZR szolgáltató-helyen biztosítjuk az OLIB OPAC 
használatát. 

Adatbázisok I Gyarapítjuk adatbázisaink tartalmát.: 
Bács-Kiskun megyei önkormányzati könyvtárak adattára 
Bács-Kiskun megyei történelmi és kegyeleti emlékhelyek 
Évfordulók  
Díjak, kitüntetések 
Aprónyomtatványok 
A Történeti gyűjtemény kincsei 

Referensz 
szolgáltatás 

I A KSZR szolgáltatást igénylő településekről a fontosabb 
helytörténeti cikkeket elérhetővé tesszük 

Közösségi 
oldalak  

I Instagram, Facebook fejlesztések 

RSS N  
 

http://www.bacstudastar.hu/minerva
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
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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 valósítunk meg 
könyvtárunkban. 3 év alatt 7 heti szakkör, 15 havi szakkör, 3 művészeti csoport, 1 
foglalkozássorozat, 1 kompetenciafejlesztő tábor, 1 ismeretterjesztő előadássorozat valósul 
meg. 

 
Felelős: Katona Tibor, Huszkáné Horvát Andrea 
Határidő: 2020. december 31. 

 
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 12 verseny, vetélkedő valósul meg. 

 
Felelős: Koleszár Márta 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 

 
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött együttműködési 
megállapodás alapján rendszeres kreatív művészetpedagógiai foglalkozásokra hívjuk a város 
 iskolásait. 

Felelős: Ramháb Mária 
Határidő: december 30. 

 
A Kreatív stúdióban megújult környezetben indul újra a Book Fm, az ország első könyvtári 
rádiója. A város különböző középiskoláiból összeálló stáb rövid műsorblokkokat készít, amit 
azután továbbítunk az iskoláknak, hogy iskolarádióikban népszerűsíthessék a könyvtárat, 
annak dokumentumait, valamint a város kulturális programjait. 

 
Felelős: Mikesi Tamás, Virág Barnabás 
Határidő: június 14. 

 
Elsősorban az Internet-használói tanfolyamainkon részt vett, érvényes olvasói tagsággal 
rendelkező volt hallgatóink számára, a tanfolyami tematikában nem szereplő, de 
érdeklődésre számot tartó, és az informatika fejlődését követő témák alkalmi 
rendezvényekként történő feldolgozását tervezzük (pl. képszerkesztés, közösségi média, 
szövegszerkesztés, mobileszközök használata). A foglalkozásokat az Internet tanfolyamokat 
nem végzett érdeklődők számára térítéses képzési szolgáltatásként tervezzük.  

Felelős: Rédai Árpádné   
Határidő: az EFOP-4.1.8-16 pályázat ütemezése 
szerint 
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok  

 
A 2018. évi tény adatoknál a bevétel és a kiadás főösszege közötti különbség: 
• + 62 371 e Ft pénzmaradvány, mely a 2019. évre áthúzódó pályázati támogatások fel nem 

használt része,  
• + 3 735 e Ft kötelezettség-vállalással terhelt maradvány, 
• + 47 e Ft szabad maradvány 

Összesen: 66 153 e Ft. 
 
2019. évben a bevételi forrásaink szintje megközelítően azonos a 2018. évi eredeti előirányzat 
szintjével. A fenntartói támogatás 2019. évi tervszáma nem tartalmazza a kulturális 
illetménypótlék összegének felét (12 209 e Ft), illetve a 2019. évi garantált bérminimum 
változás miatti többletet.  
 
A pályázati forrásainknál mutatkozik csökkenés, azonban az év közben nyert pályázati 
összegek a támogatás elnyerése után kerülnek be a költségvetési előirányzatokba.  
2019. évben az NKA pályázatok nyújthatnak intézményünk részére lehetőséget 
forrásnövelésre.  
 
Az egyéb bevétel soron 2018. évi terv adatot nem tudtunk kimutatni, mert az itt 
szerepeltetendő átvett pénzeszközök összege nem ismert, a pénzügyi teljesítéskor épülnek be 
a költségvetésbe. 
 
A bevételek növelése érdekében a saját szolgáltatási bevételeinket igyekszünk bővíteni, 
keresve a lehetőséget újabb szolgáltatások és tanfolyamok beindítására.  
 
Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat annak érdekében, hogy az elért 
technikai, szakmai színvonalat továbbra is biztosítani tudja. 
 

Felelős: Ramháb Mária, Szurokné Tóth Gyöngyi 
Határidő: december 31. 

 
 
2019-2023 évre újabb fejlesztési tervet készítünk a központi és fiókkönyvtári épületek 
megújítására, korszerűsítésére, amelyet fenntartói és pályázati források bevonásával igyekszünk 
megvalósítani.   
 

Felelős: Ramháb Mária, Szurokné Tóth Gyöngyi 
             Bottlik Zoltán 
Határidő: február 28. – folyamatos . 
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Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
 

*Nem tartalmazza még a 2019.évi kötelező béremelést 
 
 
Létszám és bérgazdálkodás 
 
Az intézmény a feladatait 103 fővel látja el 2019. évben. A létszám összetételében 2018. 
évhez képest nem történt változás, a szakmai létszám 79 fő, a technikai létszám 24 fő.  
 
A közalkalmazotti bértábla szerinti bér a dolgozóink 91%-ának esetében további 
kiegészítésre szorul, mivel az abban meghatározott bér nem éri el a garantált 
illetményminimumot, vagyis a bruttó 195 000 Ft-ot.  
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2018. évi 
tény 

2019. évi 
terv 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 39 712 48 339 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem 

fenntartótól származó bevételek) 
18 870 19 364 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 1 946 1 850 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 3 161 4 200 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 733 915 496 064* 

– ebből fenntartói támogatás 268 845 171 965 

– ebből felhasznált maradvány 9 610 0 

– ebből központi költségvetési támogatás 205 600 236 000 

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

– ebből pályázati támogatás 169 632 6 476 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 159 306 6 476 

Egyéb bevétel összesen  0 0 

Bevétel összesen  773 627 544 403 

Kiadás 

Személyi juttatás 301 423 281 012 

Munkaadókat terhelő összes járulék 60 275 55 366 

Dologi kiadás     207 218 179 044 

Egyéb kiadás 138 558 28 981 

Kiadás összesen  707 474 544 403 
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