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A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár  

2021. évi munkaterve 

 

1. Rövid összefoglaló 

a. várható trendek  

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2021. évét is alapvetően befolyásolja a Covid-

19 koronavírusjárvány, amelynek következtében továbbra is teljes körű tiltás érvényesül a 

könyvtár személyes látogatásában.  

A jövőben is arra törekszünk, hogy társadalmi szerepvállalásunk minél szélesebb körben, 

sokféle módon érvényesüljön. Folytatjuk jól bevált Ablak-kölcsönzésünket mindaddig, amíg 

nem kerülhet sor a nyitásra. A lakossággal való kommunikációnk elsődlegesen a virtuális 

térre korlátozódik, így a programjainkban korábban megszokott folyamatosságot, 

kiszámíthatóságot itt is megpróbáljuk megteremteni. Havonta jelentkezünk Babahancurka - 

Mondókázó online foglalkozásunkkal, rendszeres a Nem középiskolás fokon ismeretter-

jesztő sorozatunk, de nem maradnak el irodalmi találkozásaink sem.  

Szeretnénk könyvárunk épületének 25. éves évfordulóját már személyes látogatóinkkal 

együtt ünnepelni. Készülünk a 46. Országos Kincskereső Táborra, a KAFF keretei között az 

országos KönyvtárMozi szakmai napra.  

Koordináljuk az Internet Fiesta, az Országos Könyvtári Napok és több más országos és megyei 

eseményt. Készülünk a Petőfi évfordulóra, a Kecskemétfilm Kft-vel közös projekttel is.  

A Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Központja sikeres pályázatának köszönhetően gazdag 

programmal készülünk ebben az évben is, kiterjesztve lehetőségeinket az egész megyére, 

régióra, sőt országos programra is.   

2021-ben is meghatározó lesz digitalizálási tevékenységünk, amennyiben sikerül érdemi 

külső forrás bevonása.     

Kistelepüléseinken folytatjuk szolgáltatásainkat, újabb 3 könyvtár megújításával is.  
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Megyei hatókörű városi könyvtári feladataink regionális feladatellátással is kibővülnek, 

aminek részletei még nem ismertek számunkra.  

Könyvtárunk, szolgáltatásaink kiegyensúlyozott működtetéséhez megfelelő költségvetési 

forrásokkal rendelkezünk, amelyhez saját bevételeink, pályázati forrásaink is hozzájárulnak.   

Fontos első lépésnek tartjuk, hogy sokszoros egyeztetés után megtörtént a 6 %-os differen-

ciált béremelés visszamenőleg 2020-ra, és beépülhetett a 2021. évi költségvetésünkbe is a 

fedezet, így a dolgozók munkaszerződése is módosult az emelt bérrel.  

Szeretnénk, ha folytatódna a könyvtárosok bérének is a felzárkóztatása a következő 

években.  

Bízunk benne, hogy legalább az év második felében újranyithatjuk könyvtárainkat és 

visszatérhet a személyes kapcsolattartáshoz intézményünk.   

b. tárgyévi tervezett innovációk, innovatív lépések 

Bekapcsolódunk a Digitális vándor programba egy irodalmi „tanösvény” összeállításával. Az 

Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ által kifejlesztett mobil alkalmazás keretében a 

felhasználó egyszerre van jelen az offline és az online térben, miközben ismerkedik a 

városhoz kapcsolódó irodalmi értékekkel. 

Kezdeményezzük a Katona József Könyvtár tehetségponttá nyilvánítását. 

c. az évet jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

Intézményünkben megtörtént a 6%-os differenciált bérfejlesztés, amely az első lépés 

dolgozóink életkörülményeinek javításában. Bízunk a folytatásban.  

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2021. augusztus 16-án ünnepli az új épületbe 

költözésének 25. évfordulóját, ennek méltó megünneplésére készülünk.  

Közreműködünk a 2022-23-as Petőfi emlékév megyei programjainak előkészítésében. 

 

A koronavírus járvány miatti korlátozások változásához igazodva, a több lépcsőben történő 

nyitásra is készen állunk.   
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2. Stratégiai célok megvalósításának tervezése  

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a 2021. évi munka által 

Könyvtárunk stratégiai tervében (2019-2022) megfogalmazott konkrét feladatok közül 2021-

ben az alábbiak kapnak prioritást, természetesen a járványügyi helyzet korlátozásaihoz és új 

lehetőségeihez igazodva: 

 a szakszerű helyismereti gyűjtőmunka és feltárás eredményeinek vizsgálata a helyi 

társadalom igényeinek megfelelően, új szolgáltatások előállítása 

 folytatjuk a helyismereti gyűjtemény kiemelt részeinek digitalizálását  

 fejlesztjük a 3 év alatti korosztály könyvtárhasználata terén elért eredmények 

kommunikációját 

 partnerkapcsolatokat alakítunk ki a hátrányos helyzetű gyermekek felkutatásához 

 a tininek új közösségfejlesztő programokat kínálunk  

 ösztönözzük és segítjük munkatársaink tanulását, kiemelten nyelvtanulásukat,  

 a szolgáltatásokkal kapcsolatosan elégedettségméréseket végzünk 

 igényfelmérések mentén a szolgáltatásokat folyamatosan fejlesztjük és bővítjük 

 honlapfejlesztés, elsősorban a modernebb megjelenés és a mobileszközökkel való 

használhatóság érdekében 

 fejlesztéseket hajtunk végre a negyedszázados épület infrastruktúráján támogatás 

függvényében 

 

b. a pályázati tevékenység támogatja-e a stratégiai célok teljesülését 

A 2020-ban pályázatból megvalósított Digitalizáló Műhely kialakítása lehetőséget biztosít a 

helyismereti anyagok szakszerű feldolgozására. 

NKA pályázatainkból megvalósuló helyismereti valamint gyermek programok, szépirodalmi 

és ismeretterjesztő előadások mind részei a stratégiai céljaink megvalósításnak.   

A honlap fejlesztéshez felhasználjuk a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 

tájékoztatási rendszerének megújítása című pályázatunkat, amelynek keretében virtuális 

sétával lehet majd körbejárni kívül-belül az épületet.  
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3. Szervezet  

a. kompetenciafejlesztés (32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális 

szakemberek továbbképzéséről alapján) 

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

megfelelően 2 fő továbbképzését tervezzük:  

Könyvtári Intézet által meghirdetett képzéseken vesz részt 

 Általános és szaktájékoztatás online adatbázisokkal – 1 fő 

 Az internet archiválása, mint közgyűjteményi feladat – 1 fő 

További tervezett képzéseken több kollégánk vesz részt: 

 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Deák Ferenc 

Továbbképző Intézet szervezésében Jogi szakokleveles kultúraszervező menedzser 

képzésen vesz részt 1 fő 

 Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által szervezett szakmai 

továbbképzések 

 Digitális Jólét Koordinációs Központ és/vagy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség által, a DJP-tanácsadók szakmai továbbképzése 

 Állami Számvevőszék és az ÁBPE képzésein az igazgató, illetve a gazdasági osztályon 

dolgozók szükség szerinti részvétele  

 Folyamatosan biztosítjuk kollégáinknak a friss szakmai ismeretek elsajátításának 

lehetőségét.  

 

4. Infrastruktúra  

a. fizikai terek állapotának változása 

TOP-7.1.1-16-2016-00056 KözösségÉpítőKecskemét, illetve NKA pályázatunk keretében 

felújításra kerül a Széchenyivárosi Fiókkönyvtárunk, teljes belső bútorzattal együtt. 
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b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

2021-es évre jelentősebb eszközfejlesztést nem tervez az intézmény. A leginkább elavult IKT 

eszközök cseréje aktuális, összesen 3-5 munkaállomás beszerzésére lesz lehetőség. 

c. egyéb infrastruktúra 

A könyvtár épületének állagmegóvásához az aktuális beruházási, felújítási munkák elvégzése 

mellett forrástól függően tervezzük több lépcsőben a tető felújítását, illetve a korszerűtlen 

klímák cseréjét, és kisebb mértékű energetikai fejlesztéseket, a hőmérsékletszabályozó 

körök működésének helyreállítását. 

5. Gyűjteményi információk 

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

Könyvtárunk központi költségvetési támogatásának kötelezően dokumentumokra 

fordítandó 10%-a 2021-ben 23 M 600 e Ft. A fenntartó önkormányzat ezen felül 2 M 200 e 

Ft-ot biztosít erre a célra, illetve a későbbiekben a lehetőségek függvényében további 2,5 M 

Ft-ot. 

A Europe Direct Európai Információs Pont szakdokumentumainak és elektronikus 

információforrásainak megvásárlásához a fenntartó 1 M 760 e Ft értékben járul hozzá.  

A 2020/2021. évi ODR támogatás 1 M 400 e Ft volt, amelyet teljes egészében postaköltségre 

terveztünk fordítani a támogatott tevékenység szabályozásának megváltozása miatt. Ez 

módosult, mert a pandémia miatt zárva lévő könyvtárak kérése kevesebb volt. A 2021. évi 

támogatás összegét még nem ismerjük. Szintén nem tervezhető a könyvtári 

érdekeltségnövelő támogatás összege. 

Továbbra is elfogadhatatlan számunkra szakmailag, hogy a jogszabállyal ellentétben a 

kistelepülésről beérkező igények nem minősülhetnek könyvtárközi kölcsönzésnek.  

A Széchenyivárosi és a Hetényegyházi Fiókkönyvtár állományának további leválogatását 

tervezzük. A selejtezendő dokumentumok törlését elvégezzük. 2021-ben mintegy 14.500 db 

dokumentumot törlünk a nyilvántartásból. Az erre alkalmas dokumentumokat 

fölöspéldányjegyzéken ajánljuk fel más könyvtárak számára. 
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Folyamatosan selejtezzük, és szükség esetén pótoljuk a fizikailag megrongálódott, könyvtári 

használatra alkalmatlanná vált dokumentumokat.  

b. gyűjteményfeltárás 

Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról 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 hozzáférhetők. A 

gyarapodás adatait feltöltjük a MOKKA-ODR lelőhelyadatbázisba. 

Az OLIB integrált rendszer pénzügyek és gyarapítás moduljában végezzük el a 

dokumentumok egyedi nyilvántartásba vételét is. 

A Magyar Nemzeti Bibliográfia Új Periodikumok adatai alapján folyamatosan ellenőrizzük és 

javítjuk az időszaki kiadványok bibliográfiai és állományadatait, különös tekintettel a 

helyismereti vonatkozású címekre.  

A szolgáltatás számára elkészítjük és folyamatosan aktualizáljuk az előrendelt időszaki 

kiadványok jegyzékeit. 

c. állományvédelem 

Ellenőrizzük és pontosítjuk a Történeti Gyűjtemény folyóiratainak nyilvántartását a raktári 

lapok és az OLIB adatbázis adatainak összevetésével. A későbbi ellenőrzések számára Excel 

táblázatba visszük a teljes kötött és tékázott állományt. 

Elvégezzük a kadafalvi és a műkertvárosi fiókkönyvtárak időszaki ellenőrzését. 

Készülünk a Történeti gyűjtemény újabb köteteinek restaurálására külső forrás 

függvényében.  

d. digitalizálás 

2021-ben új digitalizálási tervet készítünk a következő 3 éves időszakra. Folytatjuk a 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás megkezdett 

munkálatait. 
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6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások várható eredményei 

Folytatjuk a Babahancurka c. könyvtári babaprogramot. Hetente mondókázni hívogatjuk a 

kisgyerekes családokat. A központi könyvtár mellett a fiókkönyvtárakban, valamint a 

megújított szolgáltató helyeken is tartunk foglalkozásokat. Hospitálási lehetőségeket 

kínálunk a megye könyvtárosainak. 

Csoportos foglalkozásokra fogadjuk az óvodai és iskolai csoportokat. Könyvtárbemutató és 

tematikus foglalkozásaink kínálatát bővítjük, támogatva az iskolák szövegértést fejlesztő és 

iskolán kívüli tanulási programjait. 

Újabb ismeret- és élményszerzési lehetőséget kínálunk a Tinivilágban alakult kisközössé-

geknek (Harry Potter klub; Jedi Akadémia, Moly klub). 

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 várjuk. A játékok szervezésében és 

lebonyolításában együttműködünk a Kincskeresők Egyesületével és a Magyar Népművelők 

Egyesületével.  

Olvasásnépszerűsítő játékokkal készülünk a könyvtáron kívül szervezett közösségi 

programokon való jelenlétre (gyereknap, városrészi napok, iskolanyitogató, középiskolás 

programok.) 

Újabb partnerkapcsolatokat alakítunk ki a hátrányos helyzetű gyermekek felkutatásához, 

szolgáltatásaink megismertetése érdekében.  

EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú pályázatunk keretében megvalósítjuk az utolsó 

tanulási programokat a hátrányos helyzetű felnőtt lakosságnak. 

 

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00169 számú pályázatunk fenntartási időszakában a 

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök, így az olvasó egér és 

felolvasógép minél szélesebb körű használtatását népszerűsítjük. 
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Mozgássérültek, vakok és gyengénlátók számára könyvtárunk szolgáltatásairól bemutató 

filmet készítünk. 

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. Elvégezzük a 

nemzetiségi letétek esedékes állományellenőrzését: Bácsalmás (horvát, német, szerb) és 

Bácsborsód (német) településeken. Játékos könyv- és könyvtárhasználati német, horvát és 

szlovák mesefoglalkozásokat szervezünk a megye 2-3 településén.  

b. helyben elérhető szolgáltatások 

Teljes körűen csak a nyitást követően tudjuk biztosítani helyben elérhető szolgáltatásainkat. 

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 megkereső érdeklődőknek. A járványügyi 

korlátozások idején a szolgáltatásokat - lehetőség szerint – az ablakkölcsönzéssel 

együttműködve, és/vagy online módon nyújtjuk. 

A Bács-Tudás-Tár honlapon hívjuk fel a figyelmet a Születésnapi ajándékcsomag szolgáltatás 

zárvatartás alatti működésére. A szolgáltatást népszerűsítő videót elkészítjük és publikáljuk a 

honlapon. Célkitűzésünk a szolgáltatás fejlesztése. 

 

c. távolról elérhető szolgáltatások 

Honlapunkon elérhető adatbázisokat, bibliográfiákat tovább építjük gyűjteményünkbe kerülő 

dokumentumaink segítségével. 

8 új anyaggal bővítjük a Bács-Tudás-Tár Portálunkon közzétett tanfolyami oktatási 

segédanyagok körét. 
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A webarchiválás kapcsán folytatjuk partnerségi kapcsolatunkat az Országos Széchényi 

Könyvtár E-szolgáltatási Igazgatóság E-könyvtári Szolgáltatások Osztályával.  

 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

A Europe Direct, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament 

Budapesti Tájékoztatási Irodája 2021-ben is tervezi a „4 for Europe” című országos, európai 

uniós vetélkedőt középiskolás diákoknak, Europe Direct irodánk a vetélkedő első 

fordulójának és döntőjének fő felelőse.  

Részt veszünk a ED információs központunk által, az Alternative English School 

együttműködésével tervezett, „Mesélj Európa!” elnevezésű, regionális, angol nyelvű - 2021-

ben online formában tervezett - vetélkedő első fordulójának, majd döntőjének 

lebonyolításában az ED Információs Központunk honlapján közzé téve.  

 

Közreműködünk a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál programjaiban. Megszervezzük a 

KönyvtárMozi országos szakmai napot.  

2021-ben is bekapcsolódunk az Internet Fiesta országos programsorozatba: Digitális 

írástudás – Digitális tanulás – Könyvtár központi témához igazodó helyi programokat 

szervezünk a megyében.  

Részt veszünk az októberi „Országos Könyvtári Napok” helyi rendezvényeinek tervezésében 

és lebonyolításában. Személyes részvételt igénylő rendezvényekkel éppúgy készülünk, mint 

online programokkal – nemcsak a jelenlegi járványügyi helyzet miatt, hanem a fiatalabb 

célközönség igényeire is figyelve.  

A Magyar Kultúra Napja, a Házasság Hete, a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, a Katona Napok 

városi programjaihoz kapcsolódva, író-olvasó találkozókat, kiállításokat, játékokat, 

irodalmi foglalkozásokat szervezünk a központi könyvtárban, a városrészi 

fiókkönyvtárainkban, illetve a megyei szolgáltató helyeinken, amíg a járványügyi helyzet 

indokolja, természetesen online formában. 
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A személyes látogatás korlátozások feloldása után folytatjuk a lakosság számára szervezett 

Internet-használói tanfolyamainkat 30 órás időtartammal, melyhez mentori segítséggel 

támogatott gyakorlási lehetőséget is biztosítunk. 

 

A nyitást követően az alábbi időszaki kiállításokat tervezzük Helyismereti gyűjte-

ményünkben:   

 

2021. április – július: „Minden korszak hoz valami újat” – dokumentumkiállítás 

2021. augusztus - október: 25 éves a Katona József Könyvtár – dokumentumkiállítás 

2021. november – december: Katona József nyomában – dokumentumkiállítás 

 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

A Bács-Tudás-Tár honlapon lévő virtuális kiállításokat áthelyezzük egy újonnan fejlesztett 

felületre, ahol további bővítésekre is van lehetőség.  

Megtervezzük a Bács-Tudás-Tár portálon működő kisadatbázisok továbbfejlesztését annak 

érdekében, hogy a bennük található információ a keresőmotorok (pl. Google) számára is 

elérhető legyen. 

 

Új könyvajánló felületet építünk be honlapunkba az ingyenes Heyzine alkalmazás 

segítségével. 

 

A nyertes pályázatunk vállalásaként naprakész weboldalt működtetünk a Bács-Tudás-Tár 

portálon az ED Információs Központunk szolgáltatásairól és aktualitásairól. A weboldalt 

2021-ben megújítjuk.   

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

2021-ben a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben továbbra is 90 település ellátását 

végezzük. Emellett 29 települési nyilvános könyvtárat működtetnek az önkormányzatok, így 

mind a 119 településen a törvényben megfogalmazottnak megfelelően biztosítják az 

önkormányzatok a lakosság ellátását. 
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7. Minőségirányítás  

a. használói elégedettségmérés 

Folytatjuk elégedettségméréseinket a használóképzéseken, a szakmai továbbképzéseinken, 

az ismeretterjesztő programok résztvevői körében, a Könyvtári ajándékcsomag szolgáltatást, 

az ED szolgáltatásokat igénybe vevők körében.  

 

Konkrét szolgáltatással kapcsolatosan elégedettségméréseket, igényfelméréseket végzünk 

(KSZR) az eredmények kiértékelése után a szolgáltatásokat értékeljük és fejlesztjük. 

b. önértékelés 

Önértékelésünket 2019. szeptember 6-án a Minőség Értékelő Munkacsoporttal végeztük el, 

a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer 9 kritériumának mentén, ezért 2021-ben az 

ebben megfogalmazott intézkedési elemek mentén végezzük munkánkat. 

c. települési könyvtárak minősítésének koordinációja, előkészítése (1997. évi CXL 

törvény 66 §. j) pontja alapján) 

A minősítésre készülő könyvtárak számára biztosítjuk a konzultációs lehetőséget, a 

Minősített Könyvtár cím anyagának honlapunkon elérhetővé tételével hozzájárulunk a 

területen megszerezhető tudás megosztásához. Kiskunfélegyháza után újabb városok 

felkészülését segítjük.  

8. Tudományos kutatás és kiadványok  

Kollégánk a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjára művészetelméleti 

tevékenységre nyújt be pályázatot 2021-24 évre, kutatási témája szorosan kapcsolódik 

könyvtárunk tevékenységéhez. 

Aktualizálva jelentetjük meg a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltatásról szóló 

tájékoztató füzetünket. 

Folytatjuk ajánló bibliográfiáink készítését, különböző évfordulókhoz, programokhoz 

kapcsolódóan. 

      Megújítjuk információs kiadványainkat, tájékoztató anyagainkat.   
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9. Partnerségi együttműködések 

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 

együttműködés és az önkéntesség 

Jelölést küldünk a Dublin Literary Award számára, amely a könyvtárak nemzetközi 

együttműködésén alapszik.  

Folytatjuk a Pélmonostori Városi Könyvtár és a Horvátországi Magyarok Központi 

Könyvtárával való kapcsolat keretében az anyanyelvi gyerekfoglalkozásokat. Együttműködési 

megállapodást írunk alá.  

A budapesti Goethe Intézettel együttműködünk a német állomány gyarapításában és közös 

programjaink lebonyolításában.  

Folytatjuk az Országgyűlési Könyvtárral együttműködésünket a Könyvtár, ami összeköt 

projektben, ami a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok ösztöndíj programja.  

Együttműködési megállapodásunk szerint fogadjuk a MANK Magyar Alkotóművészeti 

Közhasznú Nonprofit Kft. művészeinek kiállítását. 

A könyvtár dolgozói több civil szervezetben vállalnak önkéntes munkát. Jelentős feladatot 

végeznek a Kincskeresők Egyesületében, az MKE, az IKSZ országos és megyei szerve-

zeteiben.    

A Katona József Könyvtár és a Kincskeresők Egyesülete olvasásnépszerűsítő, szövegértést 

fejlesztő programokra építve, tehetséggondozó foglalkozásokra fogadja a 46. országos 

Kincskereső-tábor lakóit.   

A Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesületet támogatjuk, vállaljuk helytörténettel 

kapcsolatos kutatásaik bemutatását, népszerűsítjük programjaikat.   

Terveink szerint több közös programot valósítunk meg a Hírös Agóra Kecskeméti Ifjúsági 

Otthonnal, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, az MNE Bács-Kiskun Megyei Szervezetével, az 

Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményével, a Kecskeméti Vadaskerttel, a Vakok és 

Gyengénlátók, illetve a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületével.  
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Közösségi játékaink, csoportos foglalkozásaink, programjaink kapcsán számtalan oktatási 

intézménnyel együttműködünk. 

A könyvtárépületünk átadásának 25 éves évfordulója alkalmából széles körű partneri 

ünnepséget tervezünk.  

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 

A koronavírus járvány miatt kiemelten fontos a lakosság naprakész tájékoztatása a 

könyvtárunkat érintő információkról. Ehhez a helyi média online és nyomtatott formáját is 

igénybe vesszük. A korlátozások feloldása után is számítunk a sajtó közreműködésére, hogy 

használóink értesüljenek szolgáltatásaink széles köréről. Rendszeresen küldünk sajtóanyagot, 

stúdió beszélgetésben veszünk részt a helyi és esetenként országos médiában is.  

Honlapunkon a könyvtárunkat érintő változásokról hírt adunk. 

Könyvtári programjainkról és egyéb hasznos információkról folyamatosan tájékoztatjuk a 

közösségi oldalunk követőit.  

Havonta hírlevélben tájékoztatjuk olvasóinkat az aktuális híreinkről és programjainkról. 

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 

kommunikáció) 

2021-ben tájékoztató rendszerünk korszerűsítése is megtörténik. Megújulnak, kibővülnek a 

feliratok és táblák. Aktualizált szórólapjaink az új tanulótereket, közösségi tereket is 

népszerűsítik. A komplett megújítás részeként honlapfejlesztés is megvalósul NKA 

támogatásból. 
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11. A megyei hatókörű városi könyvtár a megye területén működő települési 

könyvtárakat érintő állami feladatairól szóló összefoglaló  

a. a megyei kötelespéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró 

elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokról,  

A kötelespéldány-szolgáltatásra vonatkozó rendelet változásait követve átdolgozzuk saját 

szabályzatunkat. 

A megyében működő kiadók és nyomdák tevékenységét követjük, a gyűjtőkörünkbe tartozó 

dokumentumokat állományba vesszük, a többit felajánljuk más könyvtáraknak. A nem 

szolgáltató nyomdák figyelmét felhívjuk a vonatkozó jogszabályban rögzített 

kötelezettségükre. A kötelespéldányként be nem érkezett helyi vonatkozású 

dokumentumokat más forrásokból próbáljuk beszerezni. 

b. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 

kapcsolatos feladatokról, 

Az Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok, Gyermekek hónapja országos és megyei 

programsorozatok lebonyolítását koordináljuk, a megye könyvtárainak részvételét 

szervezzük, forrásokért pályázunk. A Bács-Tudás-Tár portálon folyamatosan aktualizáljuk a 

BKSZ oldalait. A szakmai továbbképzésekhez kapcsolódó előadások anyagait elérhetővé 

tesszük. 

Szakmai műhelynapokat tartunk aktuális témákban a megye könyvtárosainak, valamint 

KSZR szolgáltató helyeinknek, a pandémiás helyzethez igazodva személyes vagy virtuális 

jelenléttel. 

c. a települési könyvtárak tevékenységét segítő 2021-ben nyújtandó 

szolgáltatásokról, 

 A 2020-as évről szóló statisztikai jelentések elkészítésében szakmai segítséget adunk a 

megye könyvtárainak. A központi kulturális statisztikai adatbázisban elektronikusan 

feldolgozzuk Bács-Kiskun megye települési és egyéb könyvtárainak adatait. 

 

Begyűjtjük, majd a minisztérium által megadott tárhelyre feltöltjük a nyilvános települési 

könyvtárak beszámolóit, munkaterveit.  
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A könyvtári szolgáltatások forgalmi adatainak 2021 évi gyűjtésére készített Munkanaplót 

aktualizáljuk, eljuttatjuk az érintett könyvtáraknak, valamint elérhetővé tesszük a Bács-

Tudás-Tár portálon is.  

Tervszerű állománygyarapítást végzünk a szerződéssel rendelkező szolgáltató helyeinken. A 

BKSZ könyvtárak időszaki és soron kívüli leltárait elvégezzük. 

A digitális írástudás kiterjesztése érdekében szervezett tanfolyamaink rendszerét 

átdolgozzuk, a igényekhez alkalmazkodva rövidebb, egy-egy kiemelt internet-használati 

témára fókuszáló képzéseket tartunk kistelepüléseinken. 

 

A megye könyvtári szolgáltatóhelyein dolgozó kollégáknak forgatókönyvekkel, irodalmi 

játékokkal, foglalkozásokkal segítjük munkájukat.  KSZR szolgáltató helyeink számára 

kölcsönözhető tematikus vándorkiállítással, német és angol anyagokat tartalmazó tematikus 

bőröndökkel és speciálisan összeállított hangoskönyv csomagokkal igyekszünk elősegíteni az 

olvasásnépszerűsítést és dokumentum kölcsönzést.  Író-olvasó találkozókat, kiállításokat, 

játékokat, irodalmi foglalkozásokat szervezünk ezeken a településeken. (Ünnepi Könyvhét, 

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, Gyerekek hónapja). 

d. az iskolán kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés végzéséről, 

A megye könyvtárosai számára aktuális témákban, problémákról továbbképzéseket 

szervezünk, valamint fogadjuk az informatikus-könyvtáros, illetve könyvtár szakos 

hallgatókat, valamint a segédkönyvtárosokat szakmai gyakorlatra, amit dokumentálunk. A 

hallgatónak és a gyakorlatot elrendelő intézménynek visszajelzést adunk. Várható: 1 – 4 fő. 

e. a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációjáról, az ennek keretében 

megtett javaslatokról 

Figyeljük az NKA, a Magyar Falu és egyéb pályázati forrásokat a megye könyvtárai 

érdekében. A pályázatok beadásához szakmai segítséget nyújtunk.  

Kiskunfélegyháza, Kelebia és Mélykút nyertes NKA Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés 

pályázatának megvalósítását segítjük. 

Egyéb pályázatokon (energetikai korszerűsítés, külső homlokzat felújítás) nyertes szolgáltató 

helyeinknek az állomány védelme, a szolgáltatások minél előbbi teljes körű biztosítása 

érdekében szakmai segítséget nyújtunk. 
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f. a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos 

elvégzendő feladatokról, 

Folyamatosan bővítjük a „Digitális világunk” című online tartalomszolgáltató rendszerünket 

helyismereti gyűjteményünk digitalizált dokumentumaival. 

 

12. A koronavírus-járvány miatt várható változásokról  

a. milyen új szolgáltatások vannak a megváltozott pandémiás helyzetben a 

könyvtárhasználók kiszolgálására? 

 Részt veszünk a járvány elleni védekezés tudatos szemléletformálásában. 

 Portálunkon elektronikus felületet működtetünk az olvasók igénybejelentéseire. 

  Katalógusunk használatához készült oktatófilmünket népszerűsítjük. 

 Működtetjük az Ablak-kölcsönzést, a személyes ügyintézést, szolgáltatás 

megrendelést. 

 Továbbra is folyik az Otthon könyvtár szolgáltatás az arra jogosultaknak. 

 Minden korosztálynak kínálunk online szolgáltatásokat:  

o Mondókázó foglalkozások (3 év alattiak foglalkozása)  

o Ismeretterjesztő előadások Nem középiskolás fokon sorozatban 

o Tanulást támogató feladatok  

 Mentális segítségnyújtás zenei, irodalmi, kreatív játékokkal.  

 „Gyermekeknek ajánljuk” - színezők, bábelőadások, ünnepekhez csatlakozás, 

könyvajánlás. 

 Tiniknek virtuális múzeumi túrákat, nyelvtanuláshoz valamint a Harry Potter Klub 

tagoknak külön ajánlásokat készítünk. 

 

b.  részt vesz-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi 

védekezésben? 

Kiterjedt információs szolgáltatással, személyes önkéntes segítségnyújtással, kiemelten az 

időseknek. A járványügyi szabályok fokozott betartásával és betartatásával. 

     






