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Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

2021. évi beszámolója 

1. Rövid összefoglaló 

a. sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján) 

A 2021-es év első harmadában nem tudtuk személyesen fogadni a használókat, szolgáltatá-

saink az online térben működtek vagy szüneteltek. Az egész esztendőt tekintve 170 nyitva-

tartási napunk volt. 

A mutatóink még mindig nem a pandémia előtti szintet mutatják, de a virtuális látogatások 

száma a tavalyi évben is magas volt, összesen 470.011 keresést indítottak használóink. 

Személyes látogatásaink száma 156.595 volt, 12.734 fős regisztrált tagságunk 35%-a gyer-

mek. 165.257 dokumentumot kölcsönöztek, de csak 31.665 volt a helyben használtok száma. 

A közösségi programok száma a világjárvány ellenére is emelkedett. 

2021-ben is jól teljesítettünk az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben. 7867 doku-

mentumot szolgáltattunk, ami 26%-os emelkedést jelent 2020-hoz képest.   

Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerünk továbbra is 90 település 

könyvtárával tartotta a kapcsolatot. 2021-ben a mélykúti és a kelebiai szolgáltatóhelyek kor-

szerűsítése történt meg. 

Európai uniós projektjeink közül lezárult és fenntartási szakaszába lépett a gyermekek isko-

lán kívüli ismeretszerzését támogató Könyvtári kalandtúra, valamint a lezárás előtti utolsó 

fázisába lépett a hátrányos helyeztű felnőttek képzési programjait célzó pályázat. 

b. tárgyévi fejlesztések, innovatív lépések 

Könyvtárosaink projektcsoportjának innovációjaként elkészült a Katona József Könyvtár 

mobilapplikációja, melynek segítségével kényelmesen és egyszerűen elérhető könyvtárunk 

több online szolgáltatása is. 

Kiemelt fejlesztésünk a portálunkon megjelenő Virtuális séta, amely az egész épületet bejár-

va mutatja be a könyvtár szolgáltatásait, tereit és műalkotásait. 

c. az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) kö-

rülmények 

Bár virtuális térben és ablak-kölcsönzés szolgáltatásunkkal folyamatosan kapcsolatot tartot-

tunk olvasóinkkal, a pandémia hatása mégis érezhető volt. Több óvodai és iskolai csoport 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.bacstudastar.kjkapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.bacstudastar.kjkapp
https://kjk.kjmk.hu/virtualis-seta/
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nem látogathatta a könyvtárat; nehezítették a mindennapokat a kollégák karanténban töl-

tött napjai is.  

Májusban, az újranyitással egyidőben igazgatóváltás történt intézményünkben. Az új vezetői 

stratégia szervezeti változást is hozott magával, amely év végére beépült a mindennapokba. 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi 

munka által 

A Katona József Könyvtárnak érvényes stratégiai terve van 2022-ig. Az új igazgató a korábbi 

értékeket megőrizve, a terveket a vezetői programjában is lefektetettek szerint kiegészítve 

irányítja a könyvtárat. Szolgáltatásaink minőségét rendszeres igény- és elégedettségméré-

sekkel kontrolláltuk.  

Önkormányzati támogatásból készült el a 25 éves könyvtárépületet bemutató virtuális séta, 

és ezzel együtt indult el honlapunk fejlesztése, ami stratégiai tervünk része. 

Szintén e dokumentum része a munkatársi közösségi programok szervezése, amire jó lehető-

séget adott a könyvtárépület 25 éves születésnapja, de a könyvtári kórus és a kollégáknak 

szervezett heti torna- és gyógytorna is ezt segítette. 

Törekedtünk épületünk állagának megóvására, a szükséges javításokat elvégeztük. Az előké-

szítő munkákkal elindult a Széchenyivárosi Fiókkönyvtár felújítása. 

b. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülé-

sét 

A pályázati lehetőségeket pályázatfigyelő munkatársunk segítségével folyamatosan követjük. 

Lezárultak és fenntartási szakaszba léptek, illetve lezárás előtt állnak Európai Uniós pályáza-

taink. Programjainkat jellemzően az Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával valósítjuk 

meg.  

A digitalizálási munkák – korábbi, projekt-támogatásból vásárolt eszközökkel – az erre a terü-

letre vonatkozó különálló stratégiai dokumentumunk alapján folytatódtak.  

A stratégiai tervben is megfogalmazott energetikai korszerűsítésre sajnos még nem volt le-

hetőségünk, de bízunk benne, hogy a környezetvédelem a következő európai uniós pályázati 

ciklusban prioritást fog élvezni.  
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3. Szervezet 

a. kompetenciafejlesztés (a kulturális szakemberek továbbképzéséről 

szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet alapján) 

Az 1997. évi CXL. törvény VI. rész 94.§ (5a) bekezdésében előírt szakmai képzésnek 

megfelelően 1 fő továbbképzését biztosítottuk:  

Országos Széchenyi Könyvtár által meghirdetett képzéseken vett részt: 

 Az internet archiválása, mint közgyűjteményi feladat – 1 fő 

További képzéseken több kollégánk vett részt: 

 Hogyan reagálnak a könyvtárak a pandémiára? - Goethe-Institut Budapest, zoom-

meeting - 22 fő 

 Győztesek konferenciája - Könyvtári Intézet Budapest, zoom-meeting – 8 fő 

 „Gyerünk a moziba be!” Sára Sándor Filmes Műhely - Dunaversitas Egyesület, IKSZ 

 Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által szervezett szakmai 

továbbképzések – 2 fő 

 Folyamatosan biztosítottuk kollégáinknak a friss szakmai ismeretek elsajátításának 

lehetőségét.  

Belső képzések:   

Hagyományosan megrendeztük a tájékoztatók napját és a minőségirányítási napot, 

melyen munkatársaink áttekintették az elvégzett és elvégzendő feladatokat, 

ötletbörzét tartottak és megvizsgálták az innovációs lehetőségeket. A kollégák 

rendszeresen részt vesznek a könyvtár által szervezett ismeretterjesztő előadásokon, 

ezzel is bővítve ismereteiket, melyeket könyvtári munkájuk számos területén 

alkalmazni tudnak.  

A bezárás és az online térben történő szolgáltatás számos önképzésre adott 

lehetőséget. A kollégák sokat tanultak egymástól, jobban megismerték egymás 

munkaterületeit. 

4. Infrastruktúra  

a. fizikai terek állapotának változása 

2021-ben a fizikai terekben átalakítás nem történt.  A bezárás nagy léptékű karbantartási 

munkákra adott lehetőséget: előtér, lépcsőházak festése, nyílászárók, fa bútorok mázolása.  

A szolgálati szárny lapos tető szigetelését és a teljes tetőszerkezet felújítását elvégeztettük. 
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A repedt, hiányzó tetőcserepeket az eredeti Zsolnay gyár mázas cserepeivel megegyezőkkel 

cseréltük, illetve pótoltuk. Az ereszcsatornák javítását és az épület falazatának vízelvezető 

bádogozását jó minőségben, tanúsítványokkal rendelkező anyagokkal végeztük el. 

A belső udvaron növények telepítése, új kerti bútorok beszerzése, székek felújítása történt 

2021-ben, kialakítva ezzel új „Zöld udvarunkat”. 

A Europe Direct Bács-Kiskun tájékoztatási pontjának új hely került kialakításra a Tinivilágban. 

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

A legjelentősebb beszerzés egy napelemmel működő „okos pad” beszerzése volt a Europe 

Direct Bács-Kiskun által, ami a könyvtár „Zöld udvarán” kapott helyet. 

Emellett az alábbiakkal gazdagodott eszközparkunk: 5 munkaállomás (4 Zenei gyűjtemény, 1 

Europe Direct), 2 notebook (Igazgató és Europe Direct), 1 tablet (Europe Direct), 1 

multifunkciós nyomtató (Europe Direct).  

2021-ben is megtörtént a már nem javítható eszközök selejtezése. 

c. egyéb infrastruktúra 

2021-ben lehetőségünk adódott 7 db új klímaberendezés elhelyezésére. Kamerarendszerünk 

egy új típusú digitális rögzítővel gazdagodott, megkönnyítve a visszakereshetőséget és a do-

kumentálást.  

5. Gyűjteményi információk 

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

2021-ben központi költségvetési forrásból 23 M 600 e Ft-ot fordíthattunk dokumentumok 

beszerzésére, ezt a fenntartó további 5 M Ft-tal egészítette ki. Költségvetési maradványból 

további 1 M 387 e Ft-ot csoportosítottunk át erre a célra. A 2020. évi ODR támogatásból 1 M 

121 e Ft-ot, a 2021-es támogatás összegéből 1 M 34 e Ft-ot használtunk fel. 

A Europe Direct Bács-Kiskun működéséhez 1 M Ft értékben szereztünk be dokumentumokat 

a fenntartó által az uniós pályázathoz biztosított önrészből.  

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból 4 M 369 e Ft értékben vásároltunk könyveket, 

AV dokumentumokat, folyóiratokat, illetve online hozzáférést. 

Az ajándékokból és kötelespéldányokból nyilvántartásba vett dokumentumok értéke 6 M 

467 e Ft. 

14 262 db dokumentumot vettünk egyedi nyilvántartásba, ennek 88,5%-a, 12 623 db szár-

mazott vásárlásból. 112 db kötelespéldányként érkezett. 1527 db-ot ajándékokból leltároz-

tunk, amelyekből 551 db az NKA könyvtámogatási programja keretében érkezett. 
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Összesen 527 kurrens időszaki kiadvány 741 példányát szolgáltattuk, melyekből 458 cím 

nyomtatott, 69 féle elektronikus formátumú. 

A Zenei szolgáltatás gyűjteményébe beszerzett dokumentumok száma jelentősen csökkent, 

177 db DVD-t, 43 db hangoskönyvet és 182 db CD-t gyarapítottunk.  

A gyorsan avuló információk kurrens szolgáltatását online források előfizetésével biztosítjuk. 

Teljes szövegű elektronikus dokumentumokhoz férhetnek hozzá regisztrált olvasóink az 

Arcanum Digitális Tudománytárban, illetve öt kiadó köteteihez az EISZ Nemzeti Program ke-

retében. 

Az év folyamán 18 904 db dokumentumot töröltünk a nyilvántartásból, ennek 69%-a fizikai 

elhasználódás, 17%-a tartalmi elavulás miatt került kivonásra. 11,8%-ot fölöspéldányként 

töröltünk.  

b. gyűjteményfeltárás 

A könyvtár valamennyi egyedi nyilvántartású dokumentuma és periodikuma feltárásra került 

az OLIB integrált rendszerben. A MOKKA-ODR adatbázis jelenleg mintegy 735 ezer példány-

adatot tartalmaz a Katona József Könyvtár és a szolgáltatóhelyek állományából.  

c. állományvédelem 

Könyvkötészeti műhelyünk külső megrendelésre 210 db kötést és 5 restaurálást végzett. Sa-

ját állományunkból 1748 dokumentum kötése, 1123 könyv gyorsjavítása és 75 dokumentum 

konzerválása történt meg. 

Szakképzett restaurátor kollégánk 2 db muzeális könyv restaurálását végezte el. 

2021-ben a Hunyadivárosi Fiókkönyvtárban személyi változás miatt tartottunk állományel-

lenőrzést. A Széchenyivárosi Fiókkönyvtárban a felújítási munkák miatti ideiglenes 

szolgáltatóhelyre költözés okán két ütemben nagyarányú leválogatást végeztünk. A leváloga-

tott kötetekből néhány száz dokumentumot tudtunk átirányítani más szolgáltatási egységek-

be, és mintegy 6500 db került törlésre fölöspéldányként vagy selejtként.  

d. digitalizálás 

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiához kapcsolódva, gyűjteményünk feldolgozott részét 

a Digitális világunk oldalon tesszük elérhetővé. Négy témakörben 5219 digitális objektumot 

dolgoztunk fel 2021-ben, immár 50 ezerre bővítve a teljes gyűjteményt. 

https://digit.kjmk.hu/
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6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

a. célcsoportok számára kialakított szolgáltatások eredményei 

Könyvtárunk minden korosztály számára nyújtott szolgáltatásokat, kiemelten figyeltünk a 

fogyatékkal élőkre, a hátrányos helyzetben lévőkre és a nemzetiségekre.  

A járványhelyzet csökkentette ugyan a szolgáltatásainkat személyesen igénybe vevők szá-

mát, de még így is sokan felkerestek bennünket. Könyvtári programjaink, képzéseink száma 

1502 volt, melyen 49.414 fő vett részt, ebből a gyerek és ifjúsági programok száma 1064 volt 

32.315 résztvevővel. 

A gyermek látogatások száma összesen 56.970 volt, 4.451-en könyvtártagok lettek, ők 

44.251 dokumentumot kölcsönöztek. Továbbra is népszerűek a mondókázó délelőttök és 

gyermekfoglalkozásaink, illetve az újonnan indított Könyvtári robotóra. 

Stabil tagsággal rendelkezik a Harry Potter klub, a Könyvtári Jedi Akadémia és rendszeres a 

Tinivilágban a szerepjátékosok jelenléte is. 

A fogyatékossággal élőket IKT eszközeink használatával, valamint akadálymentes szolgáltatá-

sainkkal is segítettük.  

Szolgáltatásainkban a Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesületével, az Egészségügyi 

és Szociális Intézmények Igazgatóságával, a Czinka Panna Népfőiskolai Egyesülettel, a Nem 

Adom Fel Alapítvánnyal, az „Informatika a látássérültekért” Alapítvánnyal dolgoztunk együtt. 

A hátrányos helyzetűeknek kínált 40 programon 903 fővel foglalkoztunk. Otthon Könyvtár 

szolgáltatásunk keretében 3496 db dokumentumot kölcsönöztünk. 

A nyugdíjas korosztálynak szervezett 97 programon, képzéseken 893 főt sikerült elérnünk. 

2021-ben is 24 településen 25 letéti állományt láttunk el nemzetiségi könyvtári szolgáltatás-

sal. Állományellenőrzést végeztünk Bátyán (horvát), Csátalján (német), és Dunafalván (né-

met). Az állományellenőrzéseket összekötöttük a szükséges selejtezések elvégzésével. Jelen-

tős leválogatást végeztünk a bácsalmási Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár német nemzeti-

ségi letéti állományában, valamint Nemesnádudvaron. Nemzetiségi játékainkat online be-

küldhető feladatlapokkal bonyolítottuk le, három nemzetiséget érve el ezzel.   

b. helyben elérhető szolgáltatások 

Eddigi eredményeink arra ösztönöznek bennünket, hogy minél magasabb színvonalon való-

sítsuk meg a személyesen igénybe vett szolgáltatásokat. Ezeknek a hagyományos szolgáltatá-

soknak alapja az értékes gyűjtemény, melynek gazdagítására törekszünk. Könyvtári program-

jaink is mindig a dokumentumokhoz és az információhoz kapcsolódnak. 

Katona József Könyvtár szolgáltatásai » 

http://www.bacstudastar.hu/szolgaltatasok
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c. távolról elérhető szolgáltatások 

A távhasználat évről évre növekszik. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia projekt fejlesz-

téseinek köszönhetően 2021-ben tovább bővült az online elérhető szolgáltatásaink száma, 

amit a pandémiás helyzet is különösen indokolttá tett.  

Bács-Tudás-Tár szolgáltatásai » 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállí-

tások 

Emlékezetes találkozásokra került sor írókkal, költőkkel, különböző tudományterületek jeles 

képviselőivel, előadóművészekkel (Balázs Ágnes, Bosnyák Viktória, Gévai Csilla, Harcos Bá-

lint, Sohonyai Edit, Vig Balázs, Dr. Ujváry Gábor történész, Tóth Tamás Boldizsár műfordító, 

Tisza Kata író, Szálinger Balázs költő, Prof. Dr. Romsics Ignác történész, Buda Ferenc költő, 

Prof. P. Müller Péter színház- és drámatörténész, Komlós Katalin és Kovács Sándor zenetör-

ténészek, stb.). 

Klubjaink továbbra is népszerűek, könyvtárhasználati nagyon kedveltek. Az életen át tartó ta-

nulás segítésére hirdetett képzéseink a kor kihívásaira készítik fel a résztvevőket (Internet-

használói tanfolyam). Sikeres volt a megye kistelepüléseire vitt gyerekrajz olvasmányajánló 

vándorkiállításunk. 

A zárva tartás idején programjainkat a digitális térbe költöztettük, melyek sok résztvevőt 

vonzottak. 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

Könyvtárunk portálja, a Bács-Tudás-Tár és a Digitális világunk oldal mellett 2021-ben egy 

könyvtári virtuális sétával leptük meg felhasználóinkat épületünk 25. évfordulója alkalmából. 

Míg a Katona József Könyvtár Facebook oldalán elsősorban új dokumentumaink, programja-

ink híre illetve fényképes beszámolók jelennek meg, addig Instagram oldalunkat inkább han-

gulati képek színesítik. Youtube csatornánkon ajánlókat, riportokat, médiaszerepléseink és 

előadásaink felvételeit követhetik nyomon a felhasználók, aminek gondozása alapos szaktu-

dást, sok energiát és munkaórát követel munkatársainktól. 

f. területi ellátás (bővebben kifejtve a 11. pontban) 

2021-ben a területi ellátásban is a legfontosabb törekvés a biztonságos szolgáltatás, és en-

nek segítése volt. A legforgalmasabb kistelepülési szolgáltató helyeinknek ózongenerátort 

vásároltunk, aminek használatáról Zoom program segítségével képzést tartottunk. Sok kiste-

lepülési könyvtári program költözött ki a könyvtár elé, szabad térre, vagy az online térbe a 

nagyobb biztonság érdekében.  

http://www.bacstudastar.hu/szolgaltatasok
http://bacstudastar.hu/
https://digit.kjmk.hu/
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A központi könyvtárban szerzett tapasztalatokat felhasználva elindítottuk kistelepüléseinken 

is a Lego robotokhoz kapcsolódó foglalkozásainkat. 

Alapítványi támogatással valamennyi szolgáltatóhely számára beszerzésre kerültek tanulást 

támogató játékok. 

 A folyamatos állománygyarapítás és állománygondozás során kistelepülési szolgáltató helye-

ink között a leválogatott dokumentumokból köröztetési listákat állítunk elő. 

7. Minőségirányítás 

a. használói elégedettségmérés 

Többszörösen minősített könyvtárunk számára nagyon fontos, hogy különböző szolgáltatása-

ink és programjaink kapcsán – a minőségirányítási elvek szerint – rendszeresen felmérjük 

olvasóink igényeit, észrevételeit és a kapott eredményeket figyelembe véve átgondoljuk, 

fejlesszük az adott területeket. 

A könyvtári ajándékcsomag szolgáltatást igénybe vevők, valamint ismeretterjesztő program-

jaink látogatóitól összesen 27 alkalommal kértünk visszajelzést, 183 fő válaszát kaptuk meg 

és összesítettük, mely elégedettség 90-100%-os volt. Internet-használói tanfolyamunkról 28 

elégedett visszajelzést kaptunk. Az online felületeinken havi rendszerességgel kapunk pozitív 

írásos visszajelzést könyvtárlátogatóinktól a színvonalas előadásokról, valamint a gyerekek 

számára készített, tanulást támogató foglalkoztatókról. 

b. önértékelés 

A 2019. évi önértékelésben megfogalmazott intézkedési elemek mentén végeztük 2021-ben 

munkánkat. 

c. települési könyvtárak minősítésének koordinációja, előkészítése 

(1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján) 

A minőségügyi kérdésekkel hozzánk forduló könyvtáraknak szakmai iránymutatást adtunk. 

2021-ben nem nyújtott be a megyéből minősítési kérelmet egyik települési könyvtár sem. 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

A Katona József Könyvtárban készült kiadványok 

Az 1989-90-es magyarországi rendszerváltozás okai : Előadó: Prof. Dr. Romsics Ignác : Ajánló 

bibliográfia a Katona József Könyvtár gyűjteményéből / szerk. Pandur Petra. –  

[Kecskemét] : [Katona József Könyvtár]. – 2021. – 8 p. ; 21 cm 

URL: Az 1989/90-es magyarországi rendszerváltás okai / Prof. Dr. Romsics Ignác - 2021. 

http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/862edcf7-4d22-4ec9-9634-7f29435ead79
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Forradalom és szabadságharc 1848-49 : Ajánló bibliográfia / összeáll. Németh Gábor. – 

[Kecskemét] : [Katona József Könyvtár]. – 2021. – 33 p. ; 21 cm 

URL: Forradalom és szabadságharc 1848/49 - 2021 

Magyarország a 17-18. században : A Rákóczi-szabadságharc előzményei és következményei : 

Előadó: Dr. Kalmár János / Kálvinné Jenei Ágnes. – [Kecskemét] : [Katona József Könyvtár]. – 

2021. – 5 p. ; 21 cm 

URL: Magyarország a 17-18. században : A Rákóczi-szabadságharc előzményei és következ-

ményei / Kalmár János - 2021 

A Rákosi-korszak periódusai: társadalom, gazdaság, mindennapi élet : Előadó: Dr. Rigó Ró-

bert / szerk. Pandur Petra. – [Kecskemét] : [Katona József Könyvtár]. – 2021. – 8 p. ; 21 cm 

URL: A Rákosi korszak periódusai: társadalom, gazdaság, mindennapi élet - 2021 

Szolláth Dávid: Mészöly Miklós : Könyvbemutató beszélgetés / szerk. Pandur Petra. – [Kecs-

kemét] : [Katona József Könyvtár]. – 2021. – 16 p. ; 21 cm 

URL: Mészöly Miklós 100 éve született - 2021 

Természetjárás, szabadidősport : ajánló bibliográfia / szerk. Henkey Erzsébet. –  

[Kecskemét] : [Katona József Könyvtár]. – 2021. – 19 p. ; 21 cm 

URL: Természetjárás, szabadidősport - 2021 

Változó Kárpátok: klíma – környezet – ember : Előadó: Dr. Nagy Balázs / szerk. Pandur Petra. 

– [Kecskemét] : [Katona József Könyvtár]. – 2021. – 8 p. ; 21 cm 

URL: Változó Kárpátok - Dr. Nagy Balázs - 2021 

Mesenaptár 2022 : Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatás / Bács-Kiskun megyei 

Katona József Könyvtár. - [Kecskemét] : Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, [2021]. - 

[12] p. : ill. ; 41 cm 

9. Partnerségi együttműködések 

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közok-

tatási együttműködés és az önkéntesség 

Fenntartónkkal, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával, valamint a szakmai irá-

nyítást ellátó EMMI Kulturális Államtitkárságával, a Könyvtári és Levéltári Főosztállyal fo-

lyamatos kapcsolatban álltunk. 

Helyismereti könyvtáros kollégánk a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület vezetőségi, 

valamint a Kecskemét Írott Örökségéért Alapítvány kuratóriumi tagja. 

http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/11d50aac-d99b-43e3-ae98-ef6e51107b47
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=b86152ca-7e75-4787-81f5-55f6213511e9&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/c/document_library/get_file?uuid=b86152ca-7e75-4787-81f5-55f6213511e9&groupId=10804
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/039ee02c-11f0-4940-a024-14124099b098
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/ed554aa7-f719-425a-9460-2173cdc0879f
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/77b03747-30a6-4502-8cd0-37cb77716ec7
http://www.bacstudastar.hu/documents/10804/a375c9f7-2f87-44c6-9e72-1cca962293e8
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Együttműködtünk az országos szakmai szervezetekkel (MKE, IKSZ). Az MKE BKM-i Szervezet 

vezetőségében 2 kolléga dolgozik önkéntesként.  

Segítette munkánkat az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért kuratóriuma.  

Együttműködtünk a Goethe Intézettel, a Magyar Vakok és Gyengénlátók BKM-i Egyesületé-

vel, a Kincskeresők Egyesületével, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft-vel, 

a Máltai Szeretetszolgálattal, a BKM-i Rendőr-főkapitánysággal és a Katona József Múze-

ummal, valamint kapcsolódtunk a Cédrusnet programhoz.  

Közös programokat valósítottunk meg a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központtal, a Ma-

gyar Kodály Társasággal, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, a Magyar Népművelők Egyesülete 

BKM-i Szervezetével, az Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményével, a Kecskeméti Va-

daskerttel.  

A regionális szerepkörből adódóan kapcsolatban álltunk a régióba tartozó megyei könyvtá-

rakkal, a határon túli könyvtári szervezetekkel és magyar könyvtárakkal. 

Könyvtárunkban működő Europe Direct szoros partnerségben állt az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviseletével, az Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodájával, az 

Európai Fogyasztói Központtal, a Europe Direct Hálózat tagjaival; az EURES Hálózattal. 

Írásos megállapodás alapján dolgoztunk 18 iskolával és 2 óvodával.  

Az Országos Könyvtári Napok, a Kincskereső-tábor és a fiókkönyvtáraink babaprogramjai 

megvalósítását 42 szakember segítette önkéntesként. 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei  

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 

A nyomtatott sajtóban 97, az e-sajtóban 124 alkalommal szerepelt könyvtárunk, ebből 27 

TV és 4 rádió megjelenés volt, ami összesítve 252 tudósítás. Helyi hirdetési felületeken nép-

szerűsítettük programjainkat. 

Hírlevélben feliratkozott olvasóinkat (akik száma 2020 óta 13%-kal nőtt) 21 alkalommal tájé-

koztattuk aktuális programjainkról. 

Instagram oldalunkra 2021-ben 50 bejegyzést készítettünk, amire 749 kedvelés érkezett. 

Facebook követőink száma több mint 5200, ami 10%-os emelkedést jelent az előző évhez 

képest. A moly.hu-ra 85 bejegyzést készítettünk. YouTube-csatornánkra 59 videót töltöttünk 

fel, ezeket több mint 14 500 alkalommal tekintették meg. 

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. ar-

culat, kommunikáció) 

A járvány miatti zárvatartás idején online formában tartottuk a kapcsolatot olvasóinkkal.  
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Tájékoztató rendszerünk NKA pályázat segítségével 2021 elejére megújult, nagy hangsúlyt 

fektetve a megjelenésre, tájékozódásra, szolgáltatásaink népszerűsítésére: a magyar mellett 

angol, német és francia nyelvű általános szórólap, valamint a gyermekvilág szolgáltatásait és 

az esélyegyenlőségi lehetőségeinket bemutató speciális kiadványok készültek. 

11.  A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő telepü-

lési könyvtárakat érintő állami feladatairól szóló összefoglaló 

a. a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét 

feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokról 

2021-ben 112 db kötelespéldányként érkezett dokumentumot vettünk egyedi nyilvántartás-

ba 301.214,- Ft értékben. A csak csoportosan nyilvántartott dokumentumok (kisnyomtat-

vány, plakát, stb.) száma 1183, értéke 363.480,- Ft. Az előző évhez képest megnőtt a szemé-

lyesen látogatható programok száma, így az ezekhez készült nyomtatott meghívók és egyéb 

anyagok száma is. 

A nyomtatott időszaki kiadványokból kissé több érkezett, 66 cím 120 példányát (1352 füzet-

példány) tartjuk nyilván, becsült értékük 178.022 Ft.  A hatályba lépett új kötelespéldány-

rendelet nyomán új, a megyén kívüli nyomdáktól is kaptunk néhány dokumentumot. 

b. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szer-

vezésével kapcsolatos feladatokról, 

Az Internet Fiesta, az Országos Könyvtári Napok programjaihoz való csatlakozásra felhívtuk 

a könyvtárak figyelmét, és közös, megyei pályázatot nyújtottunk be a megvalósításukhoz. Az 

Internet Fiesta minden programja digitális formában került megvalósításra. Az NKA pályázati 

támogatásával szervezett Nem középiskolás fokon előadássorozatunk több foglalkozását a 

városi könyvtárak közreműködésével külső helyszíneken tartottuk Tiszakécskén, Kiskőrösön. 

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú pályázatunk lezárásaként a hátrányos helyze-

tű felnőtt lakosság részére Szakmáron és Madarason voltak személyes programjaink, Jakab-

szálláson már csak online tudtuk befejezni a foglalkozássorozatot. 

A 1997. évi CXL. törvény 66. §-ának valamint a 39/2013. (V. 31.) KSZR rendelet 4. § (1) 

bekezdés 15. pontjának megfelelően szakmai napokat szerveztünk a megye nyilvános tele-

pülési könyvtárai és KSZR szolgáltatóhelyei számára. 
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c. a települési könyvtárak tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott 

szolgáltatásokról, 

Felhívtuk a megye könyvtárainak figyelmét a statisztika, a beszámoló és munkaterv bekül-

désének kötelezőségére, határidejére, módjára. Módszertani segítséget nyújtottunk többek 

között a 1442-es adatlap kitöltésében, a Kultstat rendszer használatában, valamint a telepü-

lési könyvtárakra vonatkozó beszámoló és munkaterv sablon felhasználásában. 2022-re is 

elkészítettük aktualizált Munkanaplónkat, amely honlapunkról letölthető. Pályázati infor-

mációkkal segítettük a megye könyvtárainak munkáját. Tájékoztató leveleket küldtünk a 

megye könyvtárainak, a kistelepülési szolgáltató helyek önkormányzatainak a pandémiával 

összefüggő, könyvtárakat érintő intézkedésekről. 

d. az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés végzéséről 

Könyvtári gyakorlatra 5 fő jelentkezett: 2 fő a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 

segédkönyvtáros hallgatója, 1 fő a Vendéglátó Akadémia Kft. segédkönyvtárosa, 1 fő a Soter-

Line Kft. segédkönyvtáros hallgatója, 1 fő pedig az SZTE informatikus könyvtáros hallgatója 

volt.   

e. a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációjáról, az ennek 

keretében megtett javaslatokról 

Több települési könyvtár vezetőjével, fenntartójával történt egyeztetés a lehetséges fejlesz-

tésekről. A kiskunmajsai Városi Könyvtárat útmutatással, helyszíni egyeztetéssel segítettük a 

Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés NKA pályázati támogatás elnyeréséhez. Szintén hely-

színi tanácsadást nyújtottunk a bajai Ady Endre Városi Könyvtárnak. 

KSZR könyvtárainkban is több személyes jelenlétű felmérésre került sor. Az NKA eszközfej-

lesztés pályázaton nyertes Kelebián és Mélykúton megtörtént az NKA pályázat megvalósítá-

sa, átadásra kerültek a megújult könyvtári szolgáltatóhelyek.  

f. a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé téte-

lével kapcsolatos elvégzett feladatokról, 

A kurrens helyismereti sajtófigyelés eredményeként 6892 db, a Petőfi Népe és a Kecskeméti 

Lapok retrospektív feltárása során 783 db cikk került az adatbázisunkba.  

A BKM-i Közgyűlés és Kecskemét MJV Képviselőtestülete jegyzőkönyveinek alapján 339 db 

jogszabály adatait, és a személyi és testületi névváltozásokat rögzítettük. Helyi adat: 199 db. 

A digitalizálásban a tervek szerint haladtunk. Online oktatási tartalmaink tematikus rendezé-

se a következő: 
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 Kulturális élet Bács-Kiskun megyében 

 Kecskeméti iskola- és oktatástörténet 

 Séta a régi Kecskeméten 

 Kincses Ládika 

2021-ben 154 digitalizált dokumentum feltárása és adatbázisba rögzítése történt meg. 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

a. a pandémia hatására kialakított új szolgáltatások milyen mérték-

ben befolyásolták a szolgáltatási környezetet és ezek milyen mó-

don voltak fenntarthatóak a 2021-es évben? 

A koronavírus-járvány terjedése miatt 2020. március 16-án egyik napról a másikra bezártak a 

közintézmények, a könyvtáraknak gyorsan kellett válaszolniuk a megváltozott helyzetre. 

Alaptevékenységünket, a dokumentumkölcsönzést, rövid ideig házhoz szállítással, majd a 

Könyvtári Terasz Kávézónál kialakított ideiglenes átvételi ponton biztosítottuk. A második, 

november 11-i lezárás után bevezettük a kontaktus nélküli, biztonságos Ablak-kölcsönzést. 

Ilyen feltételekkel indult el a 2021-es év intézményünkben. A könyvtár épületét május 4-től 

nyithattuk meg olvasóink előtt, ami július 3-tól korlátozás nélkül, november 2-től pedig újra 

védőmaszk használatával vált látogathatóvá. A visszahozott dokumentumokat ózon generá-

torral fertőtlenítjük és egy napig pihentetjük, június 1-je előtt a késedelmi díjat elengedtük. 

A Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola 2020-ban elmaradt kiállítását 2021 tavaszán Ab-

lak-tárlat formájában rendeztük meg. 

A járvány idején kiemelt figyelem irányult az intézmények által nyújtott online tartalmakra – 

könyvtárunk a mottójához híven igyekezett minden korosztály számára új virtuális lehetősé-

geket biztosítani. Ajánlókat, online játékokat készítettünk, könyvtári mobil applikációt fej-

lesztettünk. A mondókázó foglalkozásokat, az ismeretterjesztő előadásokat (csak a „Nem 

középiskolás fokon…” sorozat keretében 21 előadást) és a könyvbemutatókat Youtube csa-

tornánkon közvetítettük.  

b. hogyan befolyásolta a világjárvány az intézmény meglévő straté-

giáját, illetve a középtávú stratégiai tervezést? 

Korábban a programjainkat csupán archiválási céllal rögzítettük, a programok járvány miatti 

online tartalomszolgáltatásának forgalmi adatai és használói visszajelzései azonban arra ösz-

tönöznek bennünket, hogy ez a szolgáltatás váljon a stratégiánk részévé, és programjainkat a 

pandémia után is tegyük elérhetővé az interneten, ezzel is növelve a távhasználatot. 
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A járvány első hulláma alatt több munkavállaló esetében engedélyeztük a home office-t. 

Stratégiai céllá kell válnia távmunkában is végezhető munkakörök kialakításának. 

A járványhelyzet ellenére, lehetőségeinkhez mérten, 2021-ben is folyamatos kapcsolatot 

tartottunk olvasóinkkal, szolgáltatásainkat a tőlünk megszokott magas minőségben nyúj-

tottuk. A munkatársi közösségünkben megtapasztalható innovatív szemlélet új szolgálta-

tások kialakítását ösztönözték, melyek tovább növelték elégedett könyvtárlátogatóink 

számát. 

Kecskemét, 2022. február 23. 

 
 Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet 
 megyei könyvtárigazgató 
 habilitált egyetemi docens 
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