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Könyvtárunk kollektívája nem csak szakmailag képzett és nagy tudású munkatársakból 

áll, hanem közösségként is szívesen töltjük együtt az időnket. Ehhez az intézmény is többféle 

lehetőséget nyújt. 

 

Közösségi programok 2015-2016. 

A 2015-ben elnyert Könyvtári Minőségi Díjjal járó pénzjutalom felhasználásáról a 

kollektíva is véleményt nyilváníthatott. Végül Legyen jó napod! címmel Zsiga Attila 

tréningjén  vehetett részt munkatársaink több mint fele a munkahelyi és egyéni közérzet 

javítása érdekében. 

 2016-ban 3 napos vezetői tréningre is 

sor került, ahol a kiemelkedő körülmények 

között Lajosmizsén tartott összejövetelen a 

szervezeti és személyi változások  

lehetőségeit tekintették át, valamint 

szolgáltatási terek átalakítását is egyeztették a 

könyvtár vezetői a SWOT analízis 

eszközeivel. A harmadik napon a könyvtár 

kollektívájából még 10 kolléga részvételével 3 csoportban folyt a munka, az aktuális 

fejlesztések megbeszélése érdekében. 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra a könyvtári kisbusszal mentek kollégáink, 

szakmai és közösségépítés szempontjából is jól sikerült program volt. 

Augusztusban a könyvtár új épületének 20. születésnapján a teljes kollektíva együtt 

ünnepelt, kis fogadással köszöntöttük a könyvtárunkat. 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezet, mint civil 

szervezet szorosan kötődik a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárhoz. A könyvtár 

biztosítja a szervezet székhelyét, infrastruktúráját, támogatja szakmai programjait. A könyvtár 

dolgozói közül többen tagjai a szervezetnek. A programokon mindig lehetőséget adnak a 

könyvtár teljes kollektívájának a részvételére, nem csak az egyesületi tagok számára nyitottak. 

A szakmai programok mellett egy jó közösség kialakítása, a kapcsolatok kiépítése is fontos a 

szervezetben. 2016-ban a megyéből a szakmai programokon felül Kiskőrösön a János Vitéz 

Látogatóközpont és Miskén a Tóth Menyhért Alkotóház megtekintésére volt lehetőség, a 
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Szomszédolás keretében pedig Vecsésen a Róder Imre Városi Könyvtár mellett a Bálint 

Ágnes Emlékházat és a Vecsési Tájházat látogatták meg. 

Az MKE 48. Vándorgyűlésén Veszprémben 9 fő vett rész, részvételi díjukat az 

intézmény átvállalta. 

Decemberben a könyvtárunkban 

működő két szakszervezet az 

intézmény támogatásával szervezte 

meg Nyugdíjas találkozóját. Ezen az 

aktív dolgozók jelentős része is részt 

szokott venni, hogy a korábbi 

munkatársakkal egy közös ebéd és 

beszélgetés keretében elevenítsék fel a 

közös emlékeket. Az intézmény vezetője tájékoztatta ekkor röviden az adott év eredményeiről 

a résztvevőket. 

Ugyanezen a napon este a Mikulás várta a gyerekeket, itt is a szakszervezetek 

szervezésében, az intézmény többszintű hozzájárulásával. Természetesen ez a program is 

nyitott, nem csak a szakszervezeti tagok gyerekei, unokái jöhettek, így sok gyerek vett részt a 

kis vendéglátással is összekötött programon. A vásárolt ellátás mellett a kollektíva 

összefogására is szükség volt, mind a Nyugdíjas találkozóra, mind a Mikulásra jelentős 

mennyiségű sütemény, üdítő felajánlás szokott érkezni. 

Közösségi programok 2017. 

A Magyar Könyvtárosok egyesületének kirándulásába ebben az évben is sokan 

bekapcsolódtak. Ez alkalommal Hódmezővásárhelynek a közgyűjteményeit és kulturális 

intézményeit, eseményeit ismerték meg a kollégák. 

A XXIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra ismét népes csapat mehetett 

könyvtárunkból, hasznos információkkal és élményekkel tértek haza. 

Miskolcra az MKE 49. Vándorgyűlésére ismét intézményi támogatással indulhatott el 

a 8 fős csapat. 
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A Könyvtári Minőségi Díj korábbról 

megmaradt részéből 2017 decemberében 

Bécsbe kirándulhattunk, a közös 

élményszerzés és szakmai ismereteink 

bővítése érdekében. A Bécsi Központi 

Könyvtár megtekintése mellett az adventi 

vásár és a városközpont megtekintésére is 

lehetőség volt. 

2017-ben is megszerveztük Nyugdíjas találkozónkat és a gyerekekhez ismét érkezett a 

Mikulás. Ezek a programok a kollégákat a nap folyamán is összehozzák, együttműködnek az 

ételek-italok előkészítése során, a terem díszítésében, a „romok eltakarításában”. A 

nyugdíjasok már előre emlegetik az ilyenkor – persze csak kis mennyiségben – felszolgált 

fűszeres forralt borunkat. 

 

Közösségi rendezvények 2018. 

Az év elején a munkatársak között felmerült egy egészségmegőrző torna szervezése a 

könyvtárban a dolgozók számára. Egyszerű igényfelmérést készítettünk, majd egy kollégánk, 

aki ilyen tudással is rendelkezett, vállalta a foglalkozás megtartását heti egy alkalommal. A 

könyvtár az infrastrukturális feltételeket adta mindehhez. Rövid idő alatt összetartó kis csapat 

alakult ki a tornára járók között. Ez is szép példája a munkatársak más irányú 

tudáshasznosításának. 

Szinte egész évben hetente jön össze, és nagyon jó közösséggé kovácsolódott  

könyvtárunk kórusa, mely Zenei 

szolgáltatásunk munkatársának karvezetői 

tudását is hasznosítja. Több fellépésen 

vannak túl, ezek közül az egyik 

legjelentősebb a Kórusok délutánja, melyen 

a város legnevesebb kórusai között 

léphettek fel. Ennek a programnak 

szervezője, helyszíne is könyvtárunk. 
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Az MKE kirándulásához Budapestre ismét több kolléga csatlakozott, ezúttal a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárát tekintették meg. 

A „Szomszédolás” program keretében 2018-ban Szolnok megyébe, Mezőtúrra 

látogattak a munkatársaink. 

Az őszi szakmai program keretében 

Kalocsán a megújult városi könyvtárban járt az  

MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezete és az 

érdeklődő csatlakozó kollégák, emellett egy 

frissen megújult könyvtári szolgáltató helyünket, 

Kéleshalmot is megismerhették. A szakmai 

program mellett lehetőség volt a kalocsai 

Nagyboldogasszony-főszékesegyház és 

a Népművészeti Tájház megtekintésére. 

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon elsősorban a Könyvtárosok 

Klubja programján vettek részt kollégáink, melynek témája a fiatalok könyvtárhasználata volt. 

Kollégáink ismét munkahelyi támogatással, a könyvtár kisbuszával mehettek a programra. 

Az MKE 50. Vándorgyűlésére Keszthelyre kicsi, de nagyon jó csapat állt össze, 5 fő 

képviselte intézményünket. 

 A már hagyományos Nyugdíjas 

találkozóra és Mikulásra is sor került ebben 

az évben is, a szokásos igazgatói összefoglaló 

és ebéd után egész délután tartott a közös 

beszélgetés, múltidézés. Az esti Mikuláson is 

egész későig játszottak a gyerekek, 

beszélgettek a szüleik. 

 

 

  

 

 

 

 


