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B E S Z Á M O L Ó 

a KISKUNFÉLEGYHÁZI 

PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR 

2016. évi munkájáról 
 

BEVEZETŐ 
A könyvtár az egyik legfontosabb eleme a magyar kulturális intézményrendszernek. 

A közkönyvtárak társadalmi környezete nagyon sokat változott az elmúlt évtizedekben. A 

digitalizálás, a használói elvárások és a használat mikéntjének a változásai is komoly 

kihívásokat támasztottak az intézményekkel szemben.  

 

A könyvtárak a nyomtatott és virtuális információk teljes körét kínálják, legfontosabb alapelv 

az információkhoz való szabad hozzáférés biztosítása.  

Kiemelt feladat a kulturális alapellátás, a kultúrával való találkozás lehetőségének 

megteremtése, amelynek egyik kiemelt terepe a könyvtár. A kultúrának közösségfejlesztő 

funkciója van. A települések könyvtárai vonzó és élő központokká fejlődtek, egyre több 

lehetőséget kínálnak a közösségi életben való részvételre. 

 

 

I. MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK. Tárgyi, technikai és személyi feltételek 
 
 

Tárgyi feltételek 

 
A 2007 decemberében kibővült, 2008 novemberében megújult könyvtárépület megfelelő 

tárgyi feltételek között szolgálja a város lakosságát. 

 

Az elmúlt évek alatt megkopott a regisztrációs övezet padlóburkolata, amelyet júliusban 

csiszoltak és lakkoztak, valamint kicserélték a felnőtt és gyermekrészleg mennyezeti 

világításának búráit.  

Az önkormányzati ingatlanok felújítási keretéből a városi önkormányzat 3259 ezer Ft-ot 

fordított e célokra. A Hattyúház külső lábazatának elemeit is újra visszarögzítették.  A 

munkálatokat július 6-29 között végezték az Előszer Kft. alvállalkozói. Intézményünk 

elégedett volt a végzett munkákkal. 2016. október 13-áig a fenntartó kérte a 2017-es 

karbantartási, felújítási igényeket. 

 

Március 9-én Mezei Sándor átfogó katasztrófavédelmi ellenőrzést tartott az intézményben. 

 

Áprilisban karbantartották a klímarendszerünket (51 ezer Ft).  

Év közben elromlott a bejárati mágneses ajtónk spirálrugója (107 950.-), amelynek cseréjét   

fenntartói keretből oldottuk meg. 

 

Júniusban tisztíttattuk a szőnyegeinket (15 ezer). 

Kiss Péter az év folyamán többször ellenőrizte a tűzjelző rendszert és elvégezte a 

karbantartási munkákat is. 

A liftkarbantartási díjunk  19 050.- Ft/hó.  

A tűz- és munkavédelemi szolgáltatás havi díja 19 050.- Ft. 
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A bugaci KEFAG-tól raklapokat kaptunk ajándékba, amelyekből a Kossuth Iskola tanára, 

Csenki Attila  és diákjai olvasóasztalt és padokat készítettek udvarunkba (szállítás 6500.-, 

festék 20 ezer Ft). 

Június 23-án és 27-én részt vettünk foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton és  a munka- és 

tűzvédelmi oktatáson. 

 

Augusztusban kiállításainkhoz képtartókat (25 ezer), üvegeket (52 ezer) vásároltunk, a 

rendezvényterem előtti térbe sínrendszert (30 ezer) szereltettünk. 

 

Az intézménybe új szőnyegeket vásároltunk 146 ezer Ft összegben. Az internetes részlegben a 

zenei cd-ék, dvd-ék tárolására üveges szekrényt, a gazdasági irodába egy szekrényt  

szereztünk be 148 ezer Ft összegben. 

Három darab irodaszék (45 ezer Ft) vásárlásával a regisztrációban dolgozó munkatársak 

munkakörülményein javítottunk.  Önkormányzati forrásból a székek alá padlóvédő 

székalátétet vettünk (17 700.- Ft). 

 

Szeptemberben Nemes Nagy András új munkavédelmi stratégiát készített a könyvtár számára. 

 

 

Technikai feltételek 

 
A TextLib integrált könyvtári rendszer éves szoftverdíja 377 648.- Ft volt.  

Az internethasználati díj 2016. évi összege 190 500.- Ft. 

Költségvetésünk beruházási keretéből 709 498.- Ft értékben három db számítógépet 

vásároltunk.  

Negyedévente 21 717.- Ft reprográfiai díjat fizettünk fénymásolónk és az internetes részleg 

nyomtatóhasználata után. 

Áprilisban Taski Bora ipari porszívót szerzett be az önkormányzat intézményünk részére 

61 635.- Ft összegben. 

Júniusban a fénymásolónkba fixálóegységet (beégetőegységet) vásároltunk 81 ezer Ft 

értékben. Ugyanekkor a klímatisztítók 16 klímát tisztítottak ki. 

Decemberben két darab kottatartó állványt vettünk rendezvényeinkhez (7 ezer).  

Digitalizáló eszköz vásárlásával lehetővé vált régi, helytörténeti jelentőségű dokumentumaink 

archiválása (8 763.- Ft). 

Az internetes részlegünkbe szünetmentes tápegységet vásároltunk 17 800.- Ft összegben. 

A vírusölő rendszerünk éves díja 94 ezer Ft volt (ESET Smart). 

 

Tagja vagyunk az Országos Petőfi Sándor Társaságnak (6 ezer Ft), a Magyar Madártani 

Egyesületnek (12 ezer Ft), a Hungarnet Egyesületnek (tagdíj évi 12 ezer Ft) és az Informatikai 

és Könyvtári Szövetségnek (17 ezer Ft). 
 

Az intézmény 2016-ban is képzőművészeti alkotással gazdagodott. 

Október 20-án a könyvtár falára került elhelyezésre Hunyadi László domborműve, amelyet 

Bozóki István készített dr. Tarjányi József felajánlásával. 

 

Szervezeti változások 
 

A képviselő-testület február 3-i ülésén a 36/2016. (II. 3.) kt. határozattal elfogadta az 

intézmény 2015. évi beszámolóját és 2016. évi munkatervét.  

A képviselő-testület az 56/2016. (III. 31.) kt. határozatával 2016. április 1-től 2021. március 

31-ig kinevezte Kállainé Vereb Mária igazgatót. 
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A fenntartó módosította alapító okiratunkat a testület május 19-i ülésén a 130/2016 (V. 19.) 

határozati számmal, 2016. október 27-én a 246/2016 (X. 27.) határozattal. 

A 2016-tól érvényes SZMSZ-t a Művelődési és Szociális Bizottság 2015. december 15-én 

hagyta jóvá. 

Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatát több melléklettel egészítette ki: Cafetéria, 

Ruhatári szabályzat, Könyv(f)utár szolgálat szabályzata. 

2016. július 21-én dr. Nagy Melinda belső ellenőr belső ellenőrzést végzett, amely érintette a 

teljes SZMSZ-ünket és gazdálkodásunkat. Az ellenőrzéskor mindent rendben találtak. 

 

Csányi József polgármester úr havonta igazgatói értekezletre hívta az intézmények vezetőit, 

amelyen a könyvtár igazgatója is részt vett. 

 

Intézményünk 2017. január 1-től ismét alanyi adómentes lesz, adószáma: 16635326-1-3. 

 

Az igazgató az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya felkérésére 

2016-ban három könyvtár szakértői vizsgálatát végezte a 120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet 

alapján. 

 

Személyi feltételek 

 
2016. április 10-én elhunyt Czeglédi Józsefné, aki 1985-1992 között takarítóként dolgozott a 

Hattyúházban. 

A városi könyvtár 2016. évben 17 fős jóváhagyott létszámmal működött.  

2016-tól egy szakmai létszámbővítést kapott az intézmény, így az engedélyezett létszámot 

17 főben határozta meg a képviselő-testület, melyből 12 fő szakmai és 5 fő technikai 

dolgozó (257/2015. (X. 22.) önkormányzati határozat). 

Február 1-től az új álláson Seres Judit könyvtáros dolgozik. Június 10-ével távozott a gyeses 

állásról Lizik-Varga Katalin. 

Március 11-étől kulturális közfoglalkoztatottként Kőházi Gergő könyvtáros dolgozott az 

intézményben október 31-éig. Október 31-ével távozott az intézményből Tarjányi Gyöngyi, 

helyére Kőházi Gergőt vettük fel. 

A kulturális közfoglalkoztatotti státuszon november 28-től Csővári Mártát foglalkoztattuk. 

 

Közfoglalkoztatottként dolgozott a könyvtárban Tápainé Rokolya Boglárka, Kovács Nóra és 

Czakó Tünde. 

 

Fekete Barnabás februárban közérdekű munkavégzési feladatot látott el 60 órában. 

 

Augusztus hónapban két diákmunkás napi négy órában dolgozott a könyvtárban (Csányi 

Balázs I, Csányi Balázs II.). 

 

 

II. MUNKASZERVEZÉS - SZABÁLYZATOK - Marketing - Pályázatok 
 

A könyvtárban az előző évekhez hasonlóan negyedévente tartottunk megbeszéléseket, 

értékeltük az eltelt időszak munkáját és megbeszéltük a következő negyedév feladatait. Az 

aktuális tennivalók megbeszélése érdekében alkalmanként megbeszéléseket tartottunk. 

Április 13-án értékeltük, elemeztük a könyvtár 2015. év munkáját, megismertük az intézmény 

végleges költségvetését. E munkamegbeszélésen vázoltuk a 2016. év főbb tennivalóit, 

amelyek nagy többsége meg is valósult az év folyamán, sőt újakkal egészült ki. 
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Február végére elkészült a 2015. évi statisztika, február és március hónapban az előző évi 

beszámoló és az évi munkaterv, amelyet - az eddigieknek megfelelően - megküldtük a 

fenntartónak és a Katona József Könyvtár igazgatójának. 
 

 

Külső és belső kommunikáció - marketingtevékenység 
2016-ban is kiemelten fontosnak tartottuk szolgáltatásaink bemutatását és megismertetését a 

város polgárai körében. 
 

Arculatunk egységes alakítására nagy gondot fordítottunk: 

 meghívóinkat, plakátjainkat egységes formátumban készítettük el 

 adószámunkat is tartalmazó 2017-es naptárat készítettünk ezer db-ot, költsége 25 400.-  

Ft, valamint gyártattunk a 2016-tól érvényes új felnőtt olvasójegyből és a 

hagyományos gyermekolvasójegyből (17ezer Ft) 

 a Hattyúház külső és belső oldalára elhelyezett esztétikus információs felületet 

igyekeztünk jól kihasználni 

 a Hattyúház árkádjai alatti megállító táblánkon népszerűsítettük saját 

rendezvényeinket és egyéb kulturális programokat 

  honlapunkat, amely többnyelvű, interaktív és vakbarát, folyamatosan hasznos 

információkkal, képanyaggal töltöttük fel, frissítjük facebook oldalunkat is. 

 

A könyvtári „nagy események”, rendezvények, ünnepségek, kiállítások, versenyek jó 

alkalmak arra, hogy az érdeklődés középpontjába állítsuk a könyvtárat. Ezek közül kiemeljük: 

 a magyar kultúra napja, a Wass Albert felolvasómaraton, a költészet napja, a 

városalapítók hete, az ünnepi könyvhét, Szent István ünnepe, a könyves vasárnap 

rendezvényeit, a városi mese- és prózamondó találkozókat, a diákság helytörténeti 

vetélkedőjét, Mikulás-napi rendezvényünket 

 a december 31-i irodalmi délelőtt szervezését 

 A már hagyományos, de folyamatosan megújuló rendezvényeink: 

-- számos rangos kiállítás rendezésével kapcsolódtunk a város kulturális életéhez 

-- FELVI-tájékoztató 

-- a szombati családi napok 

-- a NAV-fórum, kihelyezett ügyfélszolgálat 

-- a könyvek klubja olvasókör 

-- a hattyúkerti zenés esték 

-- a betűbölcsi, a könyvtár baba-mama klubja 

-- az internethasználatot megismertető képzések 

-- különböző pályázatok kiírása – elsősorban a gyermekkorosztály számára 

-- a könyv-, társasjáték- és játékgyűjtés, ezek felajánlása a Családok Átmeneti 

Otthona részére már évek óta a GYIÖK-kel közösen (ők az iskolákban gyűjtöttek), 

átadás december 15-én történt meg.  

Az intézményi marketing és közönségkapcsolatok (pr) eszközeivel is éltünk: 

 honlapunk folyamatos aktualizálása, megjelenés közösségi oldalakon – facebook 

lehetőségének kihasználása 

 reklám (hirdetések, pl. szja 1%, rendezvények) 

 személyre szóló meghívók, plakátok, felhívások (pl. képviselőkhöz, olvasókhoz) 

 kiállítások rendezése 

 helyi lapok: Félegyházi Közlöny, Sirius Rádió, Rádió Smile, Petőfi Népe 

 bekapcsolódás, önkéntes részvétel városi rendezvényeken (pl. koszorúzási 

ünnepségek, Petőfi- és Móra-ünnepségek). 
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Partnerkapcsolatok megújítása, szélesítése: 

 óvodákkal, iskolákkal  

 egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel (védőnői hálózat, Vöröskereszt) 

 a könyvtárosok, művelődésszervezők, a múzeum és a levéltár dolgozóinak 

együttműködése 

 egyházakkal 

 Herman Ottó Intézettel 

 Móra Ferenc Társasággal. 

 

Pályázatok 
 

A pályázatok minden évben pluszforrást jelentenek az intézmény számára, mivel a 

lehetőségek egyre szűkebbek. 

 

A 2016. év eredményes pályázatai 
 

 

1. EMMI KÖNYVTÁRI OSZTÁLYA 

    érdekeltségnövelő támogatás - dokumentum-beszerzésre 2 175 526.-  

       

2. NKA Közművelődési Kollégiuma –földrajzi szabadegyetemi sorozatára 300 000.- 

2.1 NKA Közművelődési Kollégiuma – földrajzi szabadegyetemi sor. 250 000.-  

3. NKA Közgyűjteményi Kollégiuma – Minősített Könyvtári cím  350 000.-   

 

4. Brókerképző Alapítvány pályázata dokumentum-beszerzésre                                  103 100.-  
 

 

5. A személyi jövedelemadó 2015. évi 1%-ából 168 494.-     59       59    

                  Mindösszesen:                                                                            3 347 020.-                                                                                               

           

 

A 2010-ben befejezett „Tudástárfejlesztés Kiskunfélegyházán és térségében” című 

TIOP 1.2.3-08/0053 pályázat záró fenntartási jelentését elküldtük a pályázatkezelő 

szervezethez, készítette Abonyi Szilvia könyvtáros. A pályázat lezárása 2016-ban nem történt 

meg. 

 

A TÁMOP-3.2.4A-11/1-2012-0061 Tudástárépítés Kiskunfélegyházán – A könyv-társ 

avagy aki olvas, soha nincs egyedül c. pályázaton 47 563 608 Ft-ot nyert el a könyvtár. 

Projektidőszak 2013. január 1-vel kezdődött és 2014. február 28-ig tartott.  2016-ban 

megküldtük az éves fenntartási jelentését. Készítette Abonyi Szilvia. 

 

Félegyházi Hangya-2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája című, TÁMOP-1.4.3-12/1-

2012-0121. Megítélt támogatás: 199 996 384 Ft. 

Pályázat 2015. június 30-ával lezárult. Ellenőrzésére 2015. november 13-án került sor, a 

pályázat sikeresen befejeződött. Záró jelentést 2020-ban kell készíteni. 

 

III. KÉPZÉS - TOVÁBBKÉPZÉS - SZAKMAI RENDEZVÉNYEK 
 

A könyvtárosok lehetőség szerint részt vettek szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken: az 

MKE országos rendezvényein, az MKE és az IKSZ Bács-Kiskun megyei rendezvényein 

taggyűlések, vezetőségi ülések, szakmai napok, konferenciák, fórumok, szekciók formájában. 
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség ülésein az igazgató képviselte a könyvtárat. 

 

Március 7-én Kecskeméten a Katona József Könyvtárban részt vettünk  az MKE Bács-Kiskun 

megyei szervezetének továbbképzésén, amelynek fő témája a HUNGARICANA szolgáltató 

adatbázis megismerése volt. A szakmai napon részt vett dr. Bánki-Horváth Mihályné 

igazgatóhelyettes, Iványiné Földi Ágnes, Seres Judit és Czibolya Szilvia könyvtárosok. 

Március 24-én Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban megtartott Internet Fiesta 

záró konferencián Czibolya Szilvia könyvtáros képviselte az intézményt. 

Április 4-én szakmai kitekintést szervezett az MKE Bács-Kiskun megyei szervezete 

„Szomszédolás Pest megyében” címmel a vecsési Róder Imre Városi Könyvtárba. Az 

eseményen részt vett Kállainé Vereb Mária igazgató, Dobos Matild, Seres Judit és Tarjányi 

Gyöngyi könyvtárosok. 

Április 19-én „Informálni – Integrálni – Inspirálni Közkönyvtárak a XXI. században” címmel 

az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében hangzottak el előadások Budapesten a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. Kállainé Vereb Mária igazgatónő vett részt az ülésen. 

Április 22-én a 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon hallgattak értékes előadásokat 

Abonyi Szilvia és Seres Judit könyvtárosok. 

Április 25-én Tiszaalpáron vett részt a városi könyvtár minden dolgozója, ahol csapatépítő 

napot tartottunk. 

Május 4-én a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban Kállainé Vereb Mária igazgatónő 

vett részt a Magyar Könyvtárosok Egyesületének közgyűlésén. 

Május 18-án a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség éves beszámolójának közgyűlésén Kállainé Vereb Mária igazgatónő vett részt. 

Május 29-én Barta Istvánné képviselte könyvtárunkat a Kárpát-medencei könyvtárosok 

konferenciáján Csongrádon, a Csemegi Károly Városi Könyvtárban. 

Június 8-án Babaolvasó országos szakmai napnak volt házigazdája a könyvtárunk. Köszöntőt 

mondott Kállainé Vereb Mária igazgatónő és előadást tartott Dobos Matild 

gyermekkönyvtáros. 

Június 16-án Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban Fogalmak, adatgyűjtési 

eljárások a könyvtári statisztikában címmel előadást hallgatott dr. Bánki-Horváth Mihályné 

igazgatóhelyettes. 

Szeptember 13-án a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökségi megbeszélésén 

Kecskeméten a Katona József Könyvtárban Kállainé Vereb Mária igazgatónő vett részt. 

Október 10-én a Kiskun Múzeum szervezésében a városi könyvtár valamennyi dolgozója is 

ellátogatott Kiskunmajsára. Megtekintettük a Pongrátz Gergely ‛56-os Emlékmúzeumot és 

Kápolnát valamint a Konecsni György Helytörténeti Gyűjteményt.  

Október 17-én a XVI. Országos ODR konferencián Tatabányán a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárban Abonyi Szilvia könyvtáros képviselte intézményünket. 

Október 17-én az MKE Bács-Kiskun Megyei Szervezet szakmai fórumán Kiskőrösön a Petőfi 

Sándor Városi Könyvtárban részt vettek Dobos Matild és Seres Judit könyvtárosok. 

November 21-én A könyvtárosok életpályájának fejlesztése címmel Barátné dr. Hajdu Ágnes 

az MKE elnöke tartott előadást Kecskeméten a Katona József Könyvtárban. A szakmai 

továbbképzésen részt vett Abonyi Szilvia és Regéci Márta könyvtáros. 

December 1-jén a kecskeméti Katona József Könyvtár tartott továbbképzést a Bács-Kiskun 

megye települési könyvtárosai részére. Könyvtárunkat Seres Judit könyvtáros képviselte. 

December 13-án az Informatikai és Könyvtári Szövetség közgyűlésén Budapesten a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtárban Kállainé Vereb Mária igazgatónő vett részt. 

December 19-én Kecskeméten az Informatikai és Könyvtári Szövetség megyei tagozatán 

Kállainé Vereb Mária igazgatónő képviselte a könyvtárat. 
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A Teljes körű minőségbiztosítás (TQM) bevezetését, valamint a Minősített Könyvtár cím 

elnyerésére irányuló belső képzéseken, előadásokon, továbbképzésen való részvételről:  

 

Szeptember 26-án A TQM könyvtári alkalmazása címmel dr. Skaliczki Judit és Zalainé dr. 

Kovács Éva szakértők tartottak a városi könyvtár szakalkalmazottainak előadásokat. A belső 

képzés megvalósulását az NKA támogatta. 

Szeptember 28-án az Informatikai és Könyvtári Szövetség városi tagozat szervezésében a 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban „Útban a Minősített Könyvtár Cím 

felé” témában hangzottak el előadások, illetve műhelybeszélgetések. A rendezvényen 

Kállainé Vereb Mária igazgatónő és dr. Bánki-Horváth Mihályné igazgatóhelyettes vett részt. 

Október 24-én Teljesítménymérés és értékelés valamint a Folyamatok szabályozása 

témakörben tartott belső képzést könyvtárunkban Zalainé dr. Kovács Éva mentorunk.  A belső 

képzés megvalósulását az NKA támogatta. 

November 7-én A stratégiai tervezés lépéseiről tartott belső képzést az intézményünkben dr. 

Skaliczki Judit szakértő. A belső képzés megvalósulását az NKA támogatta. 

 

2016. évben „Minőségmenedzsment a könyvtárban” címmel meghirdetett 120 órás akkreditált 

tanfolyamot dr. Bánki-Horváth Mihályné igazgatóhelyettes Kecskeméten a Bács-Kiskun 

Megyei Katona József Könyvtárban elkezdte.  

 

 

IV. GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS, GONDOZÁS – 

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS 
 

„A könyvtár gyűjtési tevékenységének fő- és alapdokumentuma a könyv.”  

 

Alapfeladata: 

A városi könyvtár a lakosság teljes körének rendelkezésére áll a tudás, a tanulás, a szellemi-

lelki épülés, a szórakozás és a rekreáció dokumentumainak beszerzésével. 

Ezért olyan gyűjteményt kell folyamatosan létrehoznunk és gyarapítanunk a dokumentumok 

sokféleségének gyűjtésével – a könyvtári rendszer nyújtotta lehetőségek kihasználásával –, 

amely a város és térsége polgárainak összességét képes kiszolgálni. 

 

A városi könyvtár gyűjteménye: 2016. évben 3879 db dokumentumot vettünk állományba  

7 863 380.- Ft értékben, míg előző évben 3764 db volt a gyarapodás 7 927 853.- Ft 

összegben. A mennyiség 115 db dokumentummal növekedett előző évhez képest.  

Gyarapodás megoszlása: 

 

év gyarapodás összesen vásárlás ajándék 

 db ezer Ft db ezer Ft db ezer Ft 

2016 3879 7863 2960 6229 919 1634 

2015 3764 7928 3245 6709 519 1219 

2014 2659 5890 2097 4519 562 1371 
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év gyarapodás 

(db) 

dok. átlagára 

(Ft) 

dok. gyarapítására 

ford. összeg 

2016 3879 2027 7 863 380 

2015 3764 2106 7 927 853 

2014 2659 2215 5 890 317 

2013 1776 2328 4 133 691 

2012 1254 2181 2 734 619 

2011 1185 1990 2 357 634 

2010 1072 2195 2 353 226 

 

A gyarapodás 2014 óta folyamatosan emelkedést mutatott. 

 

Az éves gyarapodást meghatározó tényezők: a könyvtár költségvetése, a dokumentum-

beszerzésre kiírt pályázatok, valamint az ajándékozás mértéke. A költségvetésből 

beszerezhető dokumentumok száma ebben az évben nagymértékben nőtt. Ehhez a 

költségvetés mellett az ajándékkönyvek, a pályázatok: (EMMI - érdekeltségnövelő, 

Brókerképző, NKA könyvtámogatás, MÁRAI-program) járultak hozzá. 

 
A gyűjtemény gyarapításához felhasznált forrás megoszlása: 

költségvetési forrás 3 196 150 41% 

érdekeltségnövelő támogatás 2 175 526 28% 

NKA könyvtámogatási pályázat       28 380 0% 

Brókerképző Alapítvány pályázata     102 336 1% 

Márai-program V.      398 814 5% 

Márai-program VI.      199 959 3% 

ajándék 1 762 215 22% 

összesen: 7 863 380 100,00% 

 

 



 11 

A 2016-ban költségvetési forrásból származott a legtöbb összeg állománygyarapításra. 

Csökkenést mutatkozott a 2015-ös évhez képest. Tavaly 2 076 198,-Ft-tal több költségvetési 

összeget költöttünk. Az érdekeltségnövelő központi támogatásból jóval nagyobb összeg állt 

rendelkezésünkre, mint tavaly (2015-ban 1 437 ezer Ft). Az idén ismét gyarapítottuk 

állományunkat az NKA könyvtámogatási programból, a Brókerképző pályázatból és az ötödik 

és hatodik MÁRAI-programból. 

 

A dokumentumvásárlásra fordított összeg megoszlása: 
év költségvetés (ezer Ft) pályázat, ajándék (ezer Ft) 

2016 3196 4667 

2015 6709 1219 

2014 4519 1371 

2013 2203 1930 

2012 1048 1687 

2011 382 1976 

2010 817 1536 

A kimutatásból látható, hogy kisebb költségvetési keret állt rendelkezésünkre. A nagyobb 

pályázati összegnek köszönhetően gyarapodásunk mégis növekedett. 

 

Az EMMI érdekeltségnövelő pályázatán 2 175 ezer Ft-ot nyertünk, ebből az összegből 

1054 db dokumentumot vásároltunk. Az idén 51 %-kal nagyobb a megítélt pályázati 

összeg, így a dokumentum darabszáma 46 %-kal nőtt. Megoszlása: 1041 db könyv, 3 db dvd, 

10 db e-dokumentum.  

NKA könyvtámogatási programból 12 db dokumentummal gyarapítottuk állományunkat 

28 380,- Ft összegben. Ezt a támogatást a 2014-es évben először pályáztuk meg, amikor 115 

db dokumentumot 459 ezer Ft összeggel nyertünk meg. Tavaly még viszonylag magasabb 

összeget kaptunk, de már jóval kevesebb volt az induló évhez képest. Az idén nagyon csekély 

támogatásból gyarapíthattuk állományunkat. 

.  

A Brókerképző Alapítványtól már több év óta ismét sikeres pályázatot nyertünk, amiből 

szakkönyv állományunk 36 db dokumentummal bővült 102 336.- Ft összeggel. 

Tavaly közel ennyi összeggel gyarapítottuk állományunkat. 

Az elmúlt évben folyamatosan dolgoztuk fel az ajándékkönyveket. Olvasóink továbbra is 

rendszeresen elláttak bennünket utánpótlással.  

Ajándékként kapott dokumentumok: 
év db a gyarapodás 

(db) %-a 
ezer Ft a gyarapodás 

(Ft) %-a 

2016 919 23% 1634 21% 

2015 451 12% 1219 15% 

2014 562 21% 1371 23% 

 

A gyarapodás 23%-a, és a gyarapításra fordított összeg 21%-a származik ajándékból. 



 12 

Gyarapítás dokumentumtípusok szerint (db): 

 

év könyv időszaki videó 

dvd 

hangzó e-dok. egyéb kotta térkép, 

 

összesen 

2016 2936 24 736 84 77 20 1 1 3879 

2015 3062 22 501 80 67   32 3764 

2014 2336 20 95 111 86   11 2659 

A tavalyihoz képest 126 db-bal kevesebb könyvet, 2 db-bal több időszaki kiadványt, 235 db-

bal több dvd-t, 4 db-bal több hangzót, 10 db-bal több elektronikus dokumentumot, 22 db-bal 

több egyéb dokumentumot dolgoztunk fel. 

A könyv kivételével minden dokumentumtípusnál növekedést mutatott a táblázat. 

 

Gyarapodás műfaji megoszlás alapján: 

 

á
lt

. 
tu

d
. 

tá
rs

. 
tu

d
. 

n
y

el
v

- 
és

 

ir
o
d

. 
tu

d
. 

te
rm

. 
tu

d
. 

a
lk

a
lm

. 

tu
d

. 

m
ű

v
és

ze
t 

sz
a
k

ir
o
d

. 

ö
ss

ze
se

n
 

sz
ép

ir
o
d

. 

if
jú

sá
g
i 

ir
o
d

. 

ö
ss

z.
 

26 550 109 132 273 225 1315 1988 576 3879 

2% 42% 8% 10% 21% 17% 34% 51% 15% 100% 

     2015 34% 47% 19%  

     2014 35% 48% 17%  

     2013 44% 37% 19%  

A beszerzett dokumentumok 85 %-a szak- és szépirodalom, 15 %-a ifjúsági irodalom. 

A szépirodalomnál, a szakirodalomnál folyamatos a növekedés, míg az ifjúsági irodalom 

csekély csökkenést mutatott. 

Márai-program: 

A program célja: 

A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, 

értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz, a hazai és a határon túli 

könyvtárakon keresztül. Az olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar szerzők támogatása 

és megismertetése. 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének döntése értelmében 2011-ben elindult 

a Márai-program, mely 2012-ben, a Márai-II. programmal, 2013-ban pedig a Márai-III. 

programmal, 2014-ben a Márai-IV. programmal folytatódott. 

 

A Márai–program évenkénti megoszlása: 

Év Db összeg (Ft) 

2016 261 598 773 

2015 94 198 242 

2014 198 398 617 

2012 334 743 865 

2011 373 849 536 

összesen 1260 2 789 033 
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A Márai-program dokumentum megoszlása évenként: 

év könyv dvd cd e-dok összesen 

2016 251 1 3 6 261 

2015 88   6 94 

2014 188  1 9 198 

2012 319  2 13 334 

2011 331  7 35 373 

összesen 1177 1 13 69 1260 

 

A nagyarányú növekedés oka, hogy Márai-program V. és Márai-program VI. dokumentumai 

is 2016 évben lettek állománybavéve. (Az ötödik Márai-program 2015-ös rendelés volt, de a 

kiszállítás már 2016-ra tevődött át.) 

 

 

A Nemzeti Könyvtár sorozatról röviden: 

A Nemzeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát gyűjti egységes sorozatba. A válogatás 

első szempontja az olvasmányosság, a második a sokszínűség, a harmadik pedig nemzeti 

önbecsülésünk erősítése. Mindezt a tartalomhoz illő nemes kivitelben. 

Intézményünk ebben az évben 105 db könyvet kapott 105 ezer Ft összegben. Tavaly 12 db 

könyv lett állományba vételezve 30 ezer Ft összegben a sorozatból. 

A sorozat évenként kiadott kötetekkel folyamatosan bővül. 

A dokumentumok között vannak mesékkel, gasztronómiával, utazással, magyar 

történelemmel, történelmi személyekkel, természettudománnyal, ünnepekkel kapcsolatosak is. 

A Nemzeti Könyvtár sorozatból eddig 62 mű látott napvilágot. 

 

A zenei gyűjtemény gyarapodása összesen: 
897 db 1 071 885.- Ft értékben gyarapítottuk állományunkat. Költségvetésből: 504 db 628 

975.- Ft összegben, ajándékból: 393 db 442 910.-Ft. 

Tavalyhoz képest 38%-os volt a növekedés, (2015. évben 648 db 754 146.- Ft), a médiatár 

dokumentum típusai közül a dvd állománya gyarapodott legnagyobb mértékben. 

 

A költségvetésből vásárolt hangzó dokumentumok megoszlása a következő: 

 

év dvd 

(db) 
értéke 

(Ft) 
cd 

 (db) 
értéke 

(Ft) 
e-dok. 

(db) 
értéke  

(Ft) 

2016 427 550 818 39 29 920 38 48 237 

2015 485 483 473 72 158 201 55 112 472 

2014 80 87 497 101 138 805 77 154 313 

 

Ajándékból állományba vett hangzó dokumentumok megoszlása a következő: 

 

 dvd 

(db) 
értéke  

(Ft) 
cd 

(db) 
értéke 

 (Ft) 
e-dok. 

 (db) 
Érték 

(Ft) 
hang-

kazet-

ta 

értéke 

(Ft) 

2016 312 347 700 41 48 800 39 45 910 1 500 

2015 16 33 500 8 10 800 12 26 960   

2014 15 16 500 10 9 000 9 10 365   

Az idén 61 db helytörténeti vhs kazettát digitalizáltuk, és állományba vételeztük. 
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Állományapasztás: 
év állomány 

 db Ft 

2016. dec. 31. 3426 932 029 

2015. dec. 31. 4732 1 567 080 

2014. dec. 31. 3820 1 029 796 

 

A törlés okai voltak: elhasználódás, megtérített követelés. Ebben az évben a 1-es jegyzékeken 

az elhasználódott, rongált dokumentumokat, a 2/2016-os törlési jegyzéken az elveszett, 

megtérített dokumentumokat töröltük. 

Az állomány változása: 
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állomány 

2015. dec. 31. 
102 299 1161 1221 5037 558 35 174 385 110 870 71 254 214 

gyarapodás 

2016. dec. 31. 
2936 24 736 84 77  1 21 3879   7 863 380 

2016. évi törlés 2049 390 266 406 33  12 270 3426     932 029 

állomány 

2016. dec. 31. 
103 186 795 1691 4715 602 35 163 136 111 323 78 185 565 

A gyűjtemény műfaji összetétele, tartalom szerinti megoszlása: 
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2016.dec. 

31. 
2674 23 448 7771 8230 9069 12 260 63 452 35 845 12 026 111 323 

2015.dec. 

31. 
2830 23 593 7858 8340 9105 12 192 63 918 35 223 11 729 110 870 

2014. dec. 

31. 
2956 23 400 7802 8375 8907 12 137 63 577 36 659 11 602 111 838 

A műfaji összetételek közel azonosak voltak az előző két évvel. 

 

Az egy lakosra jutó dokumentumvásárlás összege 2016-ban 259,21 Ft, 2015-ben 220,63 

Ft, 2014-ben 153,- Ft, 2013-ban 135,75 Ft, előző évben 88,27 Ft, 2011-ben 75,49 Ft, még 

2010-ben 76,80 Ft volt.  

 

Beköttettük a Petőfi Népe c. folyóiratot, valamint a Félegyházi Közlöny, a Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros, a Könyvtári Figyelő, a Könyvtári Levelező/Lap számait is.  

Összegzés: 

A könyvtár egyik fő feladata az új dokumentumok beszerzése. A jövő nemzedék olvasói 

számára elérhetővé kell tenni a magyar- és világirodalom értékes új kiadású könyveit, a 

legfrissebb tudományos, művészeti, történelmi, társadalomtudományi, stb. dokumentumok, 

valamint a nem hagyományos dokumentumok (e-dok, hangoskönyv, dvd, stb.) hozzáférését.  
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A régi, elavult helyismereti vhs dokumentumokat digitalizáltuk és a mai kornak 

megfelelő adattárolón tároltuk, amit a következő években tovább fogunk végezni. 

Folyamatosan gyűjtjük és állományba vesszük és analitikusan feltárjuk a helyismereti 

dokumentumokat. 

 

2016-ban a törvény által előírt normatív összeget teljes egészében dokumentumvásárlásra 

használtuk fel. Ennek oka, hogy az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet alapján a települési 

önkormányzatok normatív támogatásának 10%-át könyvtári dokumentumok 

vásárlására kell fordítani. 

 

A gyűjteményszervezésben dolgozó kollégák: Barta Istvánné, Regéci Márta. 

 

 

V. A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTEMÉNYÉRE – A KÖNYVTÁRI 

RENDSZERRE ALAPOZOTT SZOLGÁLTATÁSOK 
 

A városi könyvtár korszerű körülmények között a szolgáltatások széles választékát kínálja a 

város és térsége lakossága számára. 

 

FELNŐTT OLVASÓSZOLGÁLAT 
 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár, mint nyilvános közkönyvtár mindenki által látogatható és 

számos szolgáltatás igénybe vehető regisztráció nélkül is. A kölcsönzés, a médiatár, a 

számítógépek, adott gyűjteményrészek és adatbázisok használata könyvtári tagsághoz kötött.  
 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2016. évben 238 napon keresztül – heti öt napon, napi 12, 

ill. 6 órán át, szombati napokon 4 órában (összesen heti 36 órában) – fogadta a személyes 

látogatókat. (Felújítási munkálatok miatt 2016. július 1 – júl. 22. zárva tartott a könyvtár 

valamennyi részlege.) 

 

Nyitvatartás:      Nyári nyitvatartás : 

(2016. július 25 - augusztus 28.) 

 

hétfő: zárva      hétfő: zárva  

kedd, péntek: 8 – 18 óráig    kedd, péntek: 8 – 17 óráig 

szerda – csütörtök: 12 – 18 óráig   szerda – csütörtök: 12 – 17 óráig 

szombat: 8 –12 óráig     szombat: zárva 

 

A könyvtár honlapja és az ott elhelyezett szolgáltatások 24 órán át elérhetőek voltak 

virtuálisan.  
 

A beiratkozott olvasók száma 2016-ban 3814 fő volt (518 fővel több, mint 2015-ben). A 

beiratkozott olvasók számának az emelkedése a kibővített nyitvatartási időnek is köszönhető. 
 

Életkor szerint: 

14 éven aluliak:  1046 fő 27,4 % 

14 éven felüliek:  2768 fő 72,6 % 
 

A város lakóinak száma: 2016-ban 30 335 fő vo1t. A lakosság közel 13 %-a tagja a városi 

könyvtárnak (2015-ben 11 % volt). 
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A Textlib integrált könyvtári rendszer nyilvántartása és a kézi regisztráció szerint: 
 

 
beiratkozott 

olvasók 
Látogatások 

kölcsönzött 

dokumentumok 
helyben használat 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

14 év 

felett 

 2331 2768   38 331 34 483 35 616 35 550 114 084 103 449 

14 év alatt    965 1046   10 002   11 212   7 091  7 677   30 915   33 636 

virtuális     133 867 155 939     

összesen:  3296 3814  182 200 201 634  42 707 43 227 144 999 137 085 
 

2016-ban több mint 201 ezer látogatási alkalmat regisztráltunk. Olvasóink körében egyre 

népszerűbb a honlapunk, és facebook oldalunk is. A honlapunkon sokan használják a 

katalógusunkat, a könyvek határidejének meghosszabbítására is van lehetőség a világhálón 

keresztül, illetve előjegyzést is tehetnek a keresett dokumentumra a beiratkozott olvasóink. 

A legnépszerűbb szolgáltatás változatlanul a dokumentumok kölcsönzése.  

2016-ban közel 15 ezer alkalommal 43 ezernél több dokumentumot kölcsönöztek 

könyvtárunkból. A megfelelő állománygyarapításnak köszönhetően olvasóink több könyvet 

kölcsönöztek ki, mint az elmúlt évben. A nyomtatott könyvek iránt töretlen az érdeklődés. 

Olvasóink rendszeresen keresik az újdonságokat, melyet lehetőségeink szerint próbálunk is 

beszerezni és online felületeinken népszerűsíteni, hirdetni. 
 

2016-tól tudatosan gyűjtjük az írott sajtóban megjelent cikkeket, hirdetéseket a könyvtárról. 

Ebben az évben 92 cikk és 82 hirdetés jelent meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtárról. 

 

2016-ban a következőképpen alakult a foglalkozás szerinti kategóriák sorrendje: 

foglalkozási kategória fő az összes %-a 

általános iskolai tanuló 932 24 

középiskolai tanuló 683 18 

nyugdíjas 568 15 

alkalmazott 511 14 

pedagógus 213 6 

felsőoktatási hallgató 170 5 

munkanélküli 144 4 

óvodás 128 3 

GYES   80 2 

értelmiségi 65 2 

0-3 éves gyermek   55 1 

htb. és egyéb nem kereső felnőtt   53 1 

vállalkozó   52 1 

rokkantnyugdíjas   41 1 

könyvtáros, közműv., közgy. dolg. 36 0,9 

fizikai dolgozó   31 0,8 

GYED   28 0,7 

óvodapedagógus 24 0,2 

összesen 3814 100% 
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A tárgyidőszakban beiratkozott vagy tagságát érvényesítő olvasó beiratkozási díjat fizetett. Az 

érvényes kategóriában levő olvasó tárgyidőszak előtt fizetett, így tagsága még érvényes. A 

beiratkozási díjból befolyt összeg 558 215.- Ft volt. (2015-ben 585 300.- Ft). 
 

 

A TextLib integrált könyvtári rendszer adatai alapján a látogatók száma a 14 éven felüliek 

esetében 24 154 fő volt, 14 év alatt 6387 fő = összesen 30 541 fő. 

11 946 14 éven felüli kölcsönző 35 550 dokumentumot kölcsönzött. 3009 14 év alatti 

kölcsönző 7677 dokumentumot kölcsönzött.  

Éves szinten 14 955 kölcsönző összesen 43 227 dokumentumot kölcsönzött a TextLib szerint. 
 
 

1446 olvasó 2102 folyóiratot kölcsönzött az év során (2015-ben: 1 541 olvasó, 2 255 db 

folyóirat). Olvasóink köréből van egy réteg, aki heti rendszerességgel heti- és havilapokat 

kölcsönöz. Legnépszerűbb periodikák: 168 óra, Figyelő, Heti Világgazdaság, Forbes, Élet és 

Irodalom, Nők Lapja, Lakáskultúra, National Geographic, Földgömb, Garfield. 

A felnőtt- és a gyermekrészleg összesített adatai (kölcsönzések és helyben használat) 

 

 
a kölcsönzések 

száma/alkalom 

a kölcsönzött 

dokumentumok 

száma 
TextLib (feln.+gykv.) 14 955 43 227 

Médiatár:      636   1 666 

Internet:      105      277 

Helyismeret:      966   1 071 

Olvasóterem:     766   1 216 

Gyermekrészleg:   1 770   2 761 

Felnőtt részleg:     599 3 053 

Összesen: 19 797 / 19 927(2015) 53 271 / 52 461(2015) 

 

A személyes könyvtárhasználatok száma 45 695 alkalom volt 2016-ban (2015-ben 48 333 

alkalom), a távhasználatok száma 155 939 alkalom (2015-ben 133 867 alkalom). 
 

A városi könyvtárat személyesen és elektronikusan összesen 201 634 alkalommal 

keresték fel olvasói, látogatói (2015-ben 182 200 alkalom). 
 

A TIOP pályázat segítségével a 24 órában használható könyvbedobó rendszerünkbe ebben 

az évben 5351 db dokumentumot juttattak vissza az olvasók. A könyv-visszavételező állomás 

a zárvatartás alatt szünetelt. 
 

A statisztikai adatok a számítógéppel és a kézzel történt regisztráció alapján készültek. 
 

Olvasói felszólítások 
2016-ban - összesen hat alkalommal - 813 db felszólítót küldtünk ki késedelmes 

olvasóinknak, közcélú dolgozók segítségével is, amely postaköltség megtakarítást jelentett. 

A beszedett késedelmi díjakból adódó bevételünk 156 370.- Ft volt. (2015-ben 507 db 

felszólítót küldtünk ki, a bevétel 110 505.- Ft volt). 

 

A felnőtt olvasószolgálat munkatársai voltak:  

Abonyi Szilvia, Seres Judit és dr. Bánki-Horváth Mihályné könyvtárosok. 
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TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 
 

Éves statisztikai adatok összehasonlítása: 2015. 2016. 

egyéni látogatók száma (fő): 1530 1801 

helyben kölcsönzők száma (fő): 805 766 

helyben kölcsönzött dokumentumok száma: 1469 1216 

helyben használók száma - könyvet (fő): 746 742 

helyben használt dokumentumok száma (könyv db): 1417 1459 

távreferensz kérdés: - 31 

személyes referensz kérdés: 451 476 

egy téma irodalma 100 83 

összes referensz kérdés: 551 590 

 

Az összehasonlító táblázatból látható, hogy a gyűjtött adatok többségében stagnálás vagy 

enyhe csökkenés tapasztalható. Ennek okai lehetnek: 

 internetes keresők segítségével már átfogó információhalmaz gyűjthető egy – egy 

témáról, 

 egyes állományrészek gyors avulása: pl. alkalmazott tudományok speciális 

szakterületei, 

 bizonyos információkat már nem jelentetnek meg könyv formátumban, ezek csak 

internetes honlapokon elérhetőek pl.: felvételi tájékoztatók. 

 

Pozitívum viszont, hogy a látogatók száma növekedett, a helyben használók és kölcsönzők 

továbbra is nagy létszámban keresik fel az olvasótermi részleget:  

 ahol élvezhetik a nyugodt könyvtári hangulatot, 

 ingyenes wifi szolgáltatást vehetnek igénybe, 

 szakszerű segítséget kapnak az információk megszerzésében, az adott téma 

szakirodalmának összegyűjtésében, 

 törzslátogatók pl.: vidéki középiskolások, magántanárok tanítványaikkal,  

vizsgára készülő vagy szakdolgozatot író felsőoktatási hallgatók,  

kiselőadásra vagy versenyre készülő középiskolások,  

versenyfeladatokat megoldó általános iskolások csoportosan vagy szüleikkel. 

 

Leggyakrabban keresett témák: állattan, cigányság, családnevek, csillagászat, Erdély, 

építészet, ezotéria, gazdaság, gyermeknevelés, gyermekvédelem, gyógynövények, 

jogtudomány, kommunikáció, Magyarország földrajza, Magyarország történelme, marketing, 

műelemzés, nemzetiségek, növénytan, növénytermesztés, nyelvkönyvek, olimpiák története, 

orvostudomány, pedagógia, pénzügy, pszichológia, szociológia, szótárak, térképek, 

történelem, turizmus, útikönyvek, vallás, világháborúk, zsidóság. 

 

A tájékoztató szolgálat hatékony működtetéséhez elengedhetetlen az olvasószolgálattal 

kialakított, és a napi munkában megvalósított kölcsönös együttműködés. 

 

A tájékoztató szolgálat feladatait Iványiné Földi Ágnes könyvtáros látta el. 
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KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 
 

2016-ban 128 könyvtárközi kérést küldtünk más könyvtáraknak, 3 nem teljesíthető és 2 

lemondott kérésünk volt.  (2015-ben 123 könyvtárközi kérést küldtünk más könyvtáraknak, 

ebből 3 lemondott és 1 nem teljesíthető kérésünk volt). A könyvtárközi szolgáltatást igénybe 

vette 75 fő (2015-ben 83 fő). 

Csupán 5 kéréssel kértünk többet az idei évben, az előző évhez képest. Valamivel nagyobb 

eltérés mutatkozik a szolgáltatás igénybe vevő olvasók számában, idén 8 fővel kevesebben 

adtak le könyvtárközi kérést. 

A nem sürgős olvasói kérések egy része deziderátára került, s megvásároltuk a keresett 

dokumentumot. Így az olvasóknak kevesebbszer kellett postaköltséget vállalva könyvtárközi 

kérést indítaniuk. 
 

A kérések megoszlása negyedévenként a következőképpen alakult: 
 

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 

27 29 20 52 
 

Összesen 122 dokumentumot kaptunk (2015-ben 119-et), melyeknek dokumentum 

típusonkénti megoszlása a következőképpen alakult: eredeti formában 99 könyv és 1 cd, 

elektronikus formában 22 dokumentum.  
 

2016-ban 7 alkalommal keresett meg bennünket kéréssel másik könyvtár. Összesen 7 

dokumentumot küldtünk el. Az alábbi intézményektől érkezett kérés: Pejtsik Béla 

Nagyközségi és Iskolai Könyvtár, Tiszaalpár (5); Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, 

Jászfényszaru (1); Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár, 

Kiskunmajsa (1). 

 

A könyvtárközi kéréseket az alábbi könyvtárakhoz intéztük (a gyakoriság sorrendje 

szerint): 

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 28 

SZTE Klebelsberg Könyvtár 18 

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 13 

Somogyi Könyvtár 8 

Országos Idegennyelvű Könyvtár 6 

DEENK-Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár  6 

PTE Központi Könyvtár 6 

ELTE 6 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  5 

Berzsenyi Dániel Könyvtár  5 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  4 

Csorba Győző Könyvtár 3 

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 3 

Békés megyei könyvtár 2 

Takáts Gyula Könyvtár 2 

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 1 

Bródy Sándor Megyei Könyvtár 1 

Országos Széchényi Könyvtár 1 

Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvtára 1 

Miskolci Egyetem Könyvtára 1 

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1 
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HM-Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára 1 

NYME Savaria Egyetem Központi Könyvtára 1 

DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtára 1 

Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára 1 

Budapesti Corvinus Egyetem Könyvtára 1 

ELTE Bárczy Gusztáv Gyógyped. Kar Könyvtára 1 

Verseghy Ferenc Könyvtár 1 

összesen: 128 

 

2016-ban könyvtárközi kölcsönzésben kért dokumentumok tudományterületek szerinti 

eloszlása 

 

művészet, sport

nyelvtud., 

irodalomtud.

szépirodalom filozófia, pszichológia

ált. művek

vallás

természettud.

földrajz, életrajz, 

történelem

társadalomtud.

alkalmazott tud.

ált. művek filozófia, pszichológia vallás
társadalomtud. természettud. alkalmazott tud.
művészet, sport nyelvtud., irodalomtud. földrajz, életrajz, történelem
szépirodalom

 

Az ábrán is jól látható, hogy a legtöbb dokumentumot a társadalomtudományok területéről 

kértük. Ezt követi a szépirodalmi kérések száma, majd az alkalmazott tudományok és a 

történelem témakörben kért művek. Az előző években szintén ezek a tudományterületek 

emelkedtek ki a kérések témáját illetően.  

 
A könyvtárközi kölcsönzés feladatait Abonyi Szilvia könyvtáros végezte. 

 

Egyéb, az olvasószolgálatban végzett munkái: 

 Szórólapok, felhívások, frissítése, készítése (Az Év olvasója felhívás, olvasójegy 

utalvány, stb.). 

 Napi nyomtatott sajtó- és pályázatfigyelés. 

 A Wass Albert felolvasónap előkészületeinek elvégzése, részvétel a 

megvalósításában. 

 A Brókerképző Alapítvány pályázat megírása. 

 NKA pályázatok elkészítése, Laci Te pályázat elszámolásának benyújtása. 

 Szakmai napokon, továbbképzéseken való részt vétel. 

 Belső képzés megtartása Seres Judit kolléganőnek a könyvtárközi kölcsönzés 

folyamatáról. 

 A Minőségirányítási Tanács tagjaként feljegyzések és emlékeztetők készítése az 

ülésekről. 

  TIOP pályázat záró projektfenntartási jelentésének elkészítése. 
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 Az EIP alpont letéti állományának kezelése, érkező könyvek átvétele. 

 Új könyvek ajánlójának készítése a könyvtár honlapjára és Facebook oldalára. 

 Rendezvényeken való részt vétel, segítés. (pl.: országos könyvtári napok, kiállítások 

előkészületeinél, helyismereti táborban a táborozók kirándulásakor, stb.). 

 A kiállításokról szóló album vezetése, dokumentálva a tárlatokról megjelent 

írásokkal.  

 A könyvtár kiállítóiról rövid ismertető összeállítások készítése, alkalmanként 

kiállítás rendezés.  

 Színe-java klub havonta megrendezésre kerülő színezőinek lebonyolítása, plakátok, 

szórólapok készítése. 

 Egyéb adódó munkák (számítógépes szövegszerkesztés, stb.). 

HELYISMERETI RÉSZLEG 
 

Éves statisztikai adatok összehasonlítása: 2015. 2016. 

látogatás, személyes használat (fő): 579 966 
ebből 14 év alatti - 474 

          14 év feletti - 492 

helyben kölcsönzött dokumentumok (db): 1140 1071 
ebből könyv 686 673 

          Folyóirat 317 305 

          egyéb dok. 137 93 

távreferensz kérdés: 69 37 

személyes referensz kérdés: 250 223 

egy téma irodalma - 47 

összes referensz kérdés: 319 307 

 
Helyismereti állomány gyarapodása: 

A helyismereti gyűjtemény ebben az évben is számtalan aprónyomtatvánnyal (plakát, 

meghívó, szórólap) gyarapodott, melyeket havi és éves bontásban, visszakereshetően őrzünk. 

Gyűjtjük a helyismereti információkat rögzítő forrásokat: Félegyházi Közlöny, Félegyházi 

Szuperinfó, Redemptio, Újplébánia, Kunszállási Hírek, Honismeret, Petőfi Népe című 

folyóiratokat; az országos és megyei lapokban megjelent helyismereti témájú, Petőfivel, 

Mórával és más helyi személyekkel kapcsolatos cikkek sajtókivágatait. Teljességre törekedve 

gyűjtjük a helyi vonatkozású brosúrákat, könyveket, helyi szerzők műveit. 

 

Helyismereti gyűjtemény látogatottsága: 

A helyismereti részleg a gyűjteményre épülő szolgáltatásával a helyismereti kutatást segíti.  

A statisztikai adatokból látható, hogy a személyes használatok száma növekedett. Ezen belül 

legjobban az általános- és középiskolások száma nőtt, köszönhetően a korosztály számára 

kiírt városi helyismereti vetélkedőnek.  

A helyismereti kutatók másik rétege az intézmények (iskolák, egyesületek, cégek, 

önkormányzat, civil szervezetek) képviselői, valamint a felsőoktatási hallgatók, akik 

tanulmányaikhoz kértek segítséget.  

A kutatók már nemcsak Kiskunfélegyházáról és a környező településekről keresték fel a 

részleget, hanem e-mailben és telefonon távolabbról is érkeztek kérdések. 

 

2016. évben kutatott témák pl.: 

helyi személyek: Balanyi Béla, Balázs Árpád, Czakó József, díszpolgárok, Dóczy Pál, Endre 

Iván dr., Falu Tamás, Fekete János, Holló László, kitüntetett személyek Kiskunfélegyházán, 
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Móra István, Móra László, Nagy Sándor, Petőfi Sándor, Piroska István(1886-1912), Pongrátz 

Gergely, Simon Sándor dr. 

 

épületek, szobrok, intézmények: Alsótemető, bugaci csárda, Felsőtemető, Kiskunfélegyháza 

óvodáinak története, Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület története, kiskunfélegyházi 

iskolák és az oktatás története, Közgazdasági Szakközépiskola története, Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület története, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Zeneiskola története, 

zsinagóga története.  

 

témák: I. és II. világháborús hadisírok, I. világháborúban hadba vonuló katonák eskütétele 

Kiskunfélegyházán, 1936-os fáklyafutás, 1956-os események Kiskunfélegyházán, anyakönyvi 

hírek, Bugac, Félegyházi Híradó; helyismereti táborok, vetélkedők és az általános iskolai 

oktatás kapcsolata; Kiskunfélegyháza sportolói, Kiskunfélegyháza szociokultúrája, 

kiskunfélegyházi társadalmi szervezetek tevékenysége 1944-1990 között; kiskunfélegyházi 

zsidóság története, Móra Ferenc díszpolgári köszönő beszéde, olimpiai láng 

Kiskunfélegyházán, Pálmonostora története, Petőfi Emlékérem, Petőfi-fordítók, Petőfi-szobor 

története, redemptió, Torda, útmenti keresztek. 

 
 

Helyismereti vetélkedő: 

A helyismereti részleg a Kiskun Múzeummal közösen 2016 tavaszán ismét helyismereti 

vetélkedőt szervezett, „Mesterek és mesterségek dicsérete” témakörben. Három 

korcsoportban, 119 csapat, összesen 348 fő általános- és középiskolás diák vett részt a kiváló 

hangulatú, többfordulós versenyen. A csapatok a vetélkedő folyamán többször is felkeresték a 

könyvtárat, a feladatok egy részét a helyismereti- és az olvasótermi állomány 

dokumentumainak felhasználásával oldották meg. A feladatlapok egy részének javítása, 

értékelése is itt történt. A korcsoportonként legjobban teljesítő 6-6 csapat tagjait – közel 

hetven főt - budapesti jutalomkirándulásra vittük. 
 

 

Helyismereti tábor: 

A helyismereti részleg 2016. június 27 - július 1. között „Rejtélyes Petőfi” címmel sikeres, 

vidám hangulatú, élménygazdag tábort szervezett, amelyben 13 fő általános iskolás diák vett 

részt. Ellátogattunk a Levéltárba, a Petőfi Emlékházba, a Kiskun Múzeumba, a Művelődési 

Központba. Foglalkozáson vettünk részt a könyvtár internetes részlegében, kutató feladatokat 

oldottunk meg a helyismereti gyűjteményben, és előadást hallgattunk meg Petőfi életének 

érdekes epizódjairól. Az utolsó napon vonattal Szegedre kirándultunk, ahol a Móra Ferenc 

Múzeum kiállításait néztük meg, és könyvtári túrán vettünk részt a Szegedi 

Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárban. 
 

 

A Helyismereti részlegben végzett egyéb munkák: 

Folyamatos az értékes helyi különgyűjtemények gondozása pl.: helyi vonatkozású 

aprónyomtatványok gyűjteménye; helyi személyek dossziéinak rendszerezése; 

díszpolgárokról gyűjtött anyagok rendszerezése, a kutatómunka szempontjából áttekinthető 

mappákba helyezése. 

A Félegyházi Közlöny számainak és a Petőfi Népe helyi és környékbeli vonatkozású 

cikkeinek analitikus feltárása folyamatosan készül a TextLib integrált könyvtári rendszerben, 

ahol ezután helyismereti tárgyszó alapján keresések indíthatóak. 

Jeles évfordulók címmel minden hónapban összeállítás készül a könyvtár honlapjára, kiemelt 

figyelmet fordítva a kiskunfélegyházi eseményekre, személyekre. Elkészült a 2017. évre szóló 

jeles évfordulók gyűjteménye is. 
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A helyismereti szolgálat feladatait Iványiné Földi Ágnes könyvtáros látta el. 

 

 

MÉDIATÁR 
 

A 2016-os évben továbbra is töretlen a sikere a médiatárnak. Az állományunkat tovább tudtuk 

bővíteni, ami köszönhető annak is, hogy a Művelődési Központtól kaptunk egy nagyobb 

mennyiségű dvd, hangoskönyv és cd csomagot (kb. 300 db). 2015 elején bevezettük a 

médiatáras olvasójegyet, s az azóta eltelt 2 évben folyamatos az érdeklődés a részleg iránt. 

Minden hónapban akciókat hirdetünk különböző témakörökben, amivel lehetőséget 

biztosítunk azoknak az olvasóknak is a kölcsönzésre, akik nincsenek beiratkozva a részlegbe. 

Olvasóink egyre nagyobb számban fedezik fel a részleg lehetőségeit. Legkedveltebbek még 

mindig a dvd-k, melyek teljesen felváltották a videokazettákat minden témában. Ebben az 

évben leselejtezésre kerültek a vhs kazettáink az elhasználódás miatt.  

Sokan keresik a gyerek cd-ket, a gyermek zenei könyveket cd melléklettel, de a 

hangoskönyvek is még mindig népszerűek. 

Az állomány gyarapodása miatt bővítettük a tároló szekrényeink számát kettővel. 

 

2016-ban médiatári olvasójegyből befolyt összeg: 27 000.- Ft 

Késedelmi díjból befolyt összeg: 200.- Ft 

 

A 2016-os év kézzel regisztrált statisztikai adatai, összehasonlítva a 2015-ös évvel: 

 

 2015 2016  

egyéni látogató: 937 1195 

csoportos látogatók 21 csoport 395 fővel 34 csoport 615 fővel 

cédulán kölcsönzések száma: 71 51 

cédulán kölcsönzött dok. száma: 199 151 

helyben kölcsönzések száma: 586 636 

helyben kölcsönzött dok. száma: 1664 1666 

helyben használatok száma: 554 595 

helyben használt dok. száma: 6571 8602 

telefon: 193 200 

távreferensz: 149 172 

referensz: 801 1199 

 

 

A használók változatos kérésekkel fordultak a könyvtároshoz: 

Mesék diafilmen, népi hangszerekről és a magyar népzenéről könyvek, Bartók Béla és Kodály 

Zoltán művei, citerakották, mesék és Rejtő Jenő írásai hangoskönyvön, PONS 

nyelvcsomagok. De ezen kívül kerestek még Oscar-díjas filmeket, ünnepekhez kötődő 

dalszövegeket és kottákat, Dankó Pista műveit. 

 

Napi munkák: referensz kérdések megválaszolása, kölcsönzés, helyben kölcsönzés. 

 

A könyvtáros által az év során elvégzett egyéb feladatok: 

 statisztika és éves beszámoló készítése, 

 2016-os munkaterv elkészítése, 

 Házasság hetébe való bekapcsolódás ajánlóval és ajándékkal, 
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 a hangoskönyvek és dvd-k jegyzékének folyamatos aktualizálása,  

 elavult, nem kölcsönzött videokazetták selejtezése, 

 belső képzés a kollégáknak, 

 ajándékba kapott dvd és cd-k átválogatása és rendszerezése feldolgozásra, 

 filmvetítéssel egybekötött foglalkozások iskolásoknak,  

 könyvtárbemutató óra megtartása, 

 a médiatár hangzó anyagainak átrendezése, átcsoportosítása a szekrényekbe 

áttekinthetőség szempontjából, 

 minden hónapban összeállítás készítése a jeles évfordulójukat ünneplő 

zeneszerzőkről a honlapra és facebookra, 

 friss beszerzésekből facebookra és honlapra médiatári ajánlók készítése majd 

kihelyezése a bejárati szekrényeknél, 

 a nem beiratkozott olvasók részére havi akciók összeállítása és meghirdetése, 

 a hattyúkerti zenés esték c. sorozatunk idén 5 alkalommal került 

megrendezésre, 

 zenei részleg bemutatása csoportoknak, 

 ünnepi (mikulás és karácsony) dvd és cd ajánló kihelyezése a részlegen,  

 az országos könyvtári napok keretén belül totó- nyereményjáték hirdetése, 

 az állomány folyamatos bővítése, rendelések összeállítása, 

 az állomány bővítésére 2 új tároló szekrény rendelése és állományba való 

helyezése, 

 kis raktár állományának rendbetétele. 

 

A médiatár feladatait Czibolya Szilvia könyvtáros látta el. 

 

INTERNETES RÉSZLEG 
 

A PSVK_net program segítségével készített statisztika alapján: 

 

 2015 2016 

látogatások száma összesen: 2934 2453 

használatok ideje összesen: 3719 3490 

 

 

A 2016-os év kézzel regisztrált statisztikai adatai, összehasonlítva a 2015-ös évvel: 

 

 2015 2016 

Internet látogatások száma: 4628 4880 

ebből internetezés, számítógép-

használat 
3108 2627 

helyben kölcsönzések száma: 81 105 

helyben kölcsönzött dok. száma: 217 277 

helyben használatok száma 116 158 

helyben használt dokumentumok 

száma 
845 1088 

személyes referensz kérdések: 1245 1305 

telefon, email 1295 1346 

távreferensz kérdések: 161 227 
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2016-ban az internetes olvasójegyből befolyt összeg 53 500.- Ft volt. 

Esetenkénti internethasználati díjból befolyt összeg 51 600.- Ft. 

Internetes nyomtatásból befolyt összesen 35 500.- Ft. 

 

Igen nagy népszerűségnek örvendenek az „Ismerkedés az internettel” számítógép és internet 

használati képzéseink kezdő és haladó szinten. A nyári hónapok kivételével szinte minden 

hónapban indult képzésünk. Ezeken főleg a nyugdíjas korosztály vesz részt, de egyre több 

azoknak a száma, akik még aktív korúak s a munkájukhoz és a mindennapi élethez 

szeretnének egy kis tudást elsajátítani. 

Internetes képzésekből befolyt összeg: 427 000.- Ft (2015-ben 211 500.- Ft). 

A használó képzésben 66 alkalommal 774 fő vett részt. (2015-ben 30 alkalommal 357 fő) 

 

Az internethasználatok összesített ideje: 3489 óra 38 perc volt 2016-ban. 

Számítógép használat: 2627 db 2016-ban. 

 

A beiratkozott számítógép használóknak többsége fiatalokból, középiskolásokból és az 

idősebb korosztályból tevődik össze, de a közép korosztály is egyre sűrűbben látogatja 

részlegünket. Nő azoknak a száma is akik, csak időnként veszik igénybe a számítógépes 

szolgáltatásokat. Vannak olyanok is, akik áthidaló megoldásnak használják a részleget 

(otthoni gépmeghibásodás miatt, nyomtató hiánya miatt). Főleg nyomtatásra, email olvasásra, 

nyomtatványok letöltésére, dolgozatok szerkesztésére és közösségi oldalak látogatására, 

játékra és filmnézésre használják a gépeket. 

 

A használók többféle kérdéssel fordultak a könyvtároshoz segítségért:  

Erzsébet programosoknak pályázat feltöltése (figyelése) későbbiekben szállásfoglalás. (Ebben 

az évben 180-an keresték fel részlegünket ez okból.) Hivatalos nyomtatványok keresése és 

letöltése honlapokról, ügyfélkapu regisztrációjához és megnyitásához segítség, önéletrajz 

minták letöltése és kitöltése, levelezőrendszer használata, Otthon Melege programra való 

jelentkezés, Démász oldalra való regisztrálás, iratok szkennelése és nyomtatása, iskola 

anyagok kidolgozása. 

 

Több éve megrendezésre kerül az Internet Fiesta országos programsorozata. Idén március 

17-24. között került sor a helyi rendezvények lebonyolítására. Az Internet Fiesta idei fő 

témaköre – Közös kincseink az Interneten. Közgyűjtemények a virtuális térben. Az idei 

Internet Fiesta célja az volt, hogy a világhálón megtalálható online kulturális tartalmakat, 

közkincseket a könyvtárak megosszák az érdeklődőkkel, érdekes, informatív vagy játékos 

formában hívják fel a figyelmet a web nyújtotta lehetőségekre. 

A könyvtárak bemutathatták gyűjteményeiket, elektronikus adatbázisaikat, e-

könyvgyűjteményeiket, ismertethették a nemzeti nagy projektek közül a Hungaricanát. 

Felhívhatták a figyelmet a helyi, megyei napilapok, folyóiratok digitális elérhetőségére. A 

magyar közös könyvtári katalógusok, teljes szövegű adatbázisok mellett a legfontosabb 

európai kezdeményezések áttekintését– Project Gutenberg, Europeana, The European Library. 

Programok  voltak a múzeumi digitalizálás és virtuális kiállítások témakörében.  

A könyvtárak ismertethették a közösségi összefogásban megvalósuló, emlékezettel foglalkozó 

portálokat (Fortepan, Köztérkép). 

Néhány téma: Virtuális úton a múltba – Történetünk a neten, Egerek a múzeumban –Járjuk 

körbe a világot!, Online elérés a kultúrához – A MEK, DIA és az EPA oldalainak bemutatása. 

 

Ezen rendezvényhez kapcsolódva idén 16 programmal készültünk, amely 479 főt, jórészt 

általános és középiskolásokat mozgatott meg. (Tavaly 11 program 381 fővel.) 
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Október 3-a és október 9-e között került sor a 10. országos könyvtári napok helyi 

rendezvényeinek lebonyolítására. Az internetes részleg is tart foglalkozásokat az adott 

témákban. Az idei szlogen a „Könyvtárba mentem! Gyere utánam!” címet viselte, melyhez 

kapcsolódóan két foglalkozást szerveztünk általános iskolásoknak az adott témakörökhöz 

igazodva. A résztvevők száma  43 fő. 

 

Továbbra is népszerű és közkedvelt könyvtárunk facebook oldala. Sok pozitív 

visszajelzést kapunk rendezvényeinkkel és munkánkkal kapcsolatban. Az olvasóink itt is 

kapcsolatba léphetnek velünk, kérdéseket intéznek hozzánk és előszeretettel lájkolják 

rendezvényeink képcsarnokait és plakátjainkat. Egyre fontosabb szerepet tölt be a 

használóinkkal való kapcsolattartásban. Innen értesülhetnek leghamarabb a könyvtárral 

kapcsolatos hírekről. 

 

2016-ban a csoportos látogatók az internetes részlegen 50 csoport 1042 fővel (2015-ben 44 

csoport 862 fővel). 

2016-ban az Internetes részleg szolgáltatásainak bemutatása összesen 134 alkalom 2346 

fővel (2015-ben 87 alkalom 1643 fővel). 

 

Napi munkák: referensz kérdések megválaszolása, kölcsönzés, helyben kölcsönzés. 

 

A könyvtáros által az év során elvégzett egyéb feladatok: 

 napi és heti rendszerességgel online sajtófigyelés, alkalmanként írott sajtófigyelés, 

 meghívók, szórólapok, programok, plakátok készítése és nyomtatása, 

 honlap feltöltése (rendezvények, képek, sajtó, zenei évfordulók, könyvajánlók 

feltöltése és a gyermekbirodalom lapjának szerkesztése), 

 könyvtári facebook oldal kezelése, feltöltése, karbantartása, 

 a facebook-on új rovatok indítása (jeles napok, jeles személyek, folyóiratok 

bemutatása), 

 Erzsébet programosoknak pályázatok feltöltése, figyelés és a későbbiekben  

szállásfoglalás 

 rendezvények képeinek letöltése, válogatása feltöltésre, 

 alkalmanként az olvasószolgálatban kölcsönzési és egyéb feladatok végzése, 

 statisztika, beszámolók készítése, 

 stratégiai és munkaterv készítése, 

 negyedévente könyvtári fényképrendelés, 

 kezdő és haladó képzések szervezése és megtartása, a tananyag aktualizálása, 

 képzésekhez igényfelmérés készítése és elemzése 

 gyermek olvasótábor szervezése és megtartása, 

 Kihívás napjának szervezése és részvétel,  

 Helyismereti vetélkedő városbejáró részében segítség, 

 részvétel a Közgé „Szakmák éjszakája” című rendezvényen 2 alkalommal, s arról 

szóló cikk megírása szakmai folyóiratnak,  

 Móra felolvasó találkozón való segítség,  

 Az Internet Fiesta programjainak összeállítása, előadók és közönség szervezése, 

részvétel Budapesten a záró konferencián, 

 részvétel a házasság hetén olvasói ajándékkészítésben, 

 részvétel a Göllesz Viktor Ált. Iskola szavalóversenyén zsűriként, 

 részvétel a Weöres Sándor szavalóversenyen zsűriként, 

 Libafesztiválon való részvétel, 
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 az országos könyvtári napok szervezése és lebonyolítása, programjainak regisztrációja 

és feltöltése, 

 részvétel a mesemondó verseny zsűrijében több alkalommal, 

 gyermekcsoportnak foglalkozás megtartása több alkalommal, 

 könyvtárhasználati órák megtartása, 

 rendezvényeken való részvétel, 

 részvétel a minőségbiztosítási képzéseken, 

 részvétel a partnerkapcsolati csoportban, 

 alkalmanként szövegszerkesztési feladatok végzése. 

 

Az internetes részleg feladatait Czibolya Szilvia könyvtáros látta el. 

 

INFORMATIKA 

 
Hardver 

Három új számítógép beszerzésére került sor (az éves terveknek megfelelően). 

 

2016. szeptember 1-jével a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) 

a 1312/2016. kormányhatározatban foglaltak szerint beolvadt a Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökségbe. A jövőben a KIFÜ feladata a NIIF Program 

összefogása, valamint a folyamatban lévő projektek megvalósítása. Első lépésként nálunk a 

hálózati kapcsolatot módosították. Egy új modemet helyeztek ki, mely az előzőhöz képest 

még típusban is egyezik. A további változásokat a a Telekom munkatársai végezték telefonos 

vonalunkon. 

 

A NAV számára irodát alakítottunk ki a kamarateremben a májusi adóbevallások 

elkészítésekor. 

 

A nyári felújítások során a teljes olvasószolgálati rendszert elbontottuk, valamint ideiglenes 

munkaállomásokat hoztunk létre az Internetes részlegben és a Helyismereti gyűjtemény 

termében. A felújítás befejezésével teljeskörű helyreállítást végeztünk. 

Szoftver: 

A Textlib szerver- Linux 2.1.1.1622-as változata fut jelenleg 

Hálózati rendszer 
Jelenleg nálunk az internet hozzáférés: 

2015-ben: 2016-ban a KIFÜ által nyújtott és az önkormányzat által biztosított: 
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Jól látható, hogy a KIFÜ által biztosított kapcsolat gyengébb eredményeket hoz. 

Munkatársaink az önkormányzat nyújtotta kapcsolatot használják. 

Biztonsági javítások 
Eset Endpoint Antivírus programot telepítettünk minden munkaállomásra. 

www.psvk.hu 

Honlapunk napra kész információkat tartalmaz. 

2015-ben: 

2016-ban: 

 

A látogatottsága nagyságrendileg azonos, némi csökkenés tapasztalható, ami a nyári 

időszaknak köszönhető. Ez a következő diagramon jól látható: 

 

Facebook megjelenés 

Virtuális közösségi terekből a facebookot menedzseljük jelenleg. A többihez képest itt van a 

legnagyobb elérhető célközönség. A programok hirdetései és a rendezvények képeinek 

feltöltése mellett egyéb hírekkel, cikkekkel népszerűsítjük oldalunkat. 2015-ben 85 403 

facebook bejegyzés elérésünk volt. 
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2016-ban 113 727 bejegyzés elérésünk volt. 

Összesen így online megtekintéseink száma 155 939. 

Egyéb munkák 

Az év folyamán részt vett a könyvtári kiadványok és belső használatú nyomtatványok  

tervezésében, javításában és (vagy) nyomtatásában.  

Rendszeresen végezte a karbantartási munkákat: géppark tisztítása, fűtési rendszer 

felügyelete, programozása és termosztát beállítása.  

Tűzvédelmi felelősként a menekülési irányfények ellenőrzését és a tűzriasztó rendszerrel 

kapcsolatos ügyeket intézte. Az Internetes részlegben helyettesítést, a könyvtári kiállítási 

anyagok szállítását, rendezését végezte. 

Az informatika alapjait (file kezelés: Total Commander; képszerkesztés: Microsoft Picture 

Manager; böngésző használat) alapszintű felhasználóknak oktatta, az intézményi  

rendezvények technikai hátterének (hangosítás, vetítés) biztosítását látta el. 

 

A rendszergazdai feladatokat Csányi László látta el. 
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EGYÉB OLVASÓSZOLGÁLATI MUNKÁK, FELADATOK, TÖRTÉNÉSEK, 

TAPASZTALATOK 2016-BAN 
 

2016 év elején minden részleg elkészítette a 2015. évi beszámolóját, munkatervét. 

 

A kötelező statisztikai adatszolgáltatásnak is eleget tettünk. 

 

Január 1-től kibővített nyitvatartással várjuk az olvasóinkat (30 óráról 36 órára tudtuk növelni 

nyitvatartási időnket). 

 

Archiválásra, megőrzésre szánt folyóirataink köttetése is megtörtént az I. negyedévben (Petőfi 

Népe, Félegyházi Közlöny, Redemptio és a könyvtáros szakmai lapok). 

 

Wifi szolgáltatás igénybevételére márciustól lehetőséget tudunk biztosítani látogatóinknak az 

olvasótermi övezetben. 

 

Az egész év folyamán rendszeresen készítettünk képes könyvajánlót a honlapunkra az új 

beszerzéseinkből. 

 

Folyóiratjegyzékünket aktualizáltuk, honlapunkon közzétettük. Kurrens folyóirat 

beszerzéseinket népszerűsítettük, retrospektív újságokat leválogattuk. 

 

2016. évben a raktári állomány szakirodalmi részén állományapasztást végeztünk. Átnéztük, 

leválogattuk, leselejteztük a már elavult, elhasználódott dokumentumokat. 

 

A Félegyházi Közlöny című helyi lap 2016/5. számától kaptunk állandó rovatot Hattyúházi 

könyvajánló, majd Könyvtársarok néven. 

 

2016. évtől külön gyűjtöttük a nyomtatásban és online megjelent sajtó anyagot a Petőfi 

Sándor Városi Könyvtárról. 

 

Havonta évfordulókhoz, jeles napokhoz könyvajánló szekrénybe összeállítást készítettünk. 

 

Beiratkozott könyvtárhasználók személyi lapjait átnéztük, a 10 éve nem kölcsönzött olvasók 

személyi lapjait kiemeltük. 

 

Olvasóudvart tudtunk kialakítani – udvari kerti bútorokkal gyarapodtunk – raklapból 

készültek a kültéri bútorok. Alapanyagot a Kefag Zrt-től felajánlásként kaptuk, az 

összeállítását a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális 

Szakiskolája és Kollégiumának asztalos tanulói készítették el, Csenki Attila oktató 

vezetésével.  
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Könyv házhozszállítás, mint új szolgáltatásunk szabályzata elkészült. A szolgáltatás 

igényfelmérése illetve népszerűsítése kezdődött meg a 2016-os évben. 

Könyv(fu)tár szolgáltatásunk lényege, hogy a beteg, idős, mozgásukban korlátozott, vagy 

valamilyen oknál fogva lakáshoz kötött személyek részére egy könyvtáros havi 

rendszerességgel előre egyeztetett időpontban könyvtári könyveket, folyóiratokat, 

hangoskönyveket szállít ki. 
 

A Minősített Könyvtár cím sikeres megpályázása érdekében szakértői előadói díjra NKA 

pályázatot adtunk be, amelyen nyertünk. Megkezdtük az öt alkalmas belső képzések 

megtartását két szakember segítségével. Mentoraink voltak: dr. Skaliczki Judit és Zalainé dr. 

Kovács Éva. A Minőségirányítási Tanács koordinálásával munkacsoportok alakultak 

(Stratégiai-, Folyamatszabályozási- és a Partnerségi-munkacsoport).  

 

Főbb történések, események az év folyamán kronológiai sorrendben: 

 

Január 22-én A magyar kultúra napja alkalmából Himnuszmondó versenyt rendeztünk a 

Móra Ferenc Közművelődési Egyesülettel közösen. Ezen a napon a művelődési központban 

városi ünnepi rendezvényen is részt vettünk, illetve baráti beszélgetésen voltunk a város 

közművelődési dolgozóival együtt. 

 

Február 5-én (10-16 óráig) Móra-felolvasónapot tartottunk az általános iskolák tanulói 

részvételével a városi könyvtárban. A felolvasónap kezdeményezője és partnerünk a Móra 

Ferenc Közművelődési Egyesület volt. 

 

Február 9-én (13-16 óráig) Móra Ferencre emlékeztek a Móra Ferenc Közművelődési 

Egyesület, a Móra Ferenc Társaság és a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai. Rövid előadások és 

felolvasások hangzottak el az író halálának 82. évfordulója tiszteletére. 

 

Február 9-13-ig a házasság hete alkalmából tartalmas és játékos programokkal egyaránt 

vártuk a családokat, érdeklődőket a könyvtárba.  

 Játékos feladat volt a könyvtár regisztrációs pultjánál (magyar költők szerelmes 

verseinek felismerése). 

 Igény szerint mókás párfotózásra is sor került az intézményben. 

 A kiskunfélegyházi katolikus egyházközségek által szervezett Szerelmi kalandtúra 

egyik állomásaként, a könyvtárban lehetett megtekinteni az aktuális kiállításunkat. 

 Minden szerelmes- és házaspár ingyenesen válthatott tagságot a városi könyvtárba. 

 Minden olvasó, aki alapszintű olvasójeggyel rendelkezett szabadon válogathatott a 

médiatár romantikus filmjei közül. 

 Érzelem, értelem, akarat címmel Rónaszéki Gábor, a Sarlós Boldogasszony-templom 

plébánosa tartott előadást. 

 A jó házasság titka gyermekeink szemével címmel meghirdetett városi rajzpályázat 

eredményhirdetésére és ünnepélyes díjátadására került sor a Bács-Kiskun Megyei 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház támogatásával. 

 

Február 26-án és 27-én civil kezdeményezésre helyet adtunk a 15 órás Wass Albert-

felolvasóestnek és részt vállaltunk a lebonyolításában is a Móra Ferenc Közművelődési 

Egyesülettel karöltve. 

Kiemelt programok voltak a rendezvényen: 

 Kiskunfélegyházi Művészeti Iskola diákjainak műsora. 

 Fekete Zoltán tanár és a Móra Ferenc Gimnázium diákjainak előadása. 
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 Szent Benedek Gimnázium tanulóinak összeállított műsora. 

 Gyermek programként szerepelt Tarjányiné Lencsi és csoportja, valamint Kátai Tibor 

és a Padkaporos együttes fellépése. 

 Constantinum Intézmény műsora. 

 Közgazdasági Szakközépiskola előadása. 

 Nyugdíjas klubok műsora. 

 Széljáró Balladás együttes koncertje. 

 

Márciusban az Internet Fiesta felhívására minden korosztályt elérve tartottunk egyhetes 

programsorozatot a könyvtárban. A fiesta témája volt ebben az évben: „Közös kincseink az 

interneten: közgyűjtemények a virtuális térben”. 

 

Március 8-án Lakossági tájékoztató hangzott el a lakástámogatás elemeiről (CSOK). 

Vendégeink volt az OTP kiskunfélegyházi fiókvezetője és a bank munkatársai. 

 

Március 22-én Szabó Gábor, a NAV munkatársa a 2016. évi adózással kapcsolatban tartott 

előadást. 

 

Áprilisban A költészet napja alkalmából Dsida Jenő verses irodalmi estet rendeztünk. 

 

Április 15-én első alkalommal rendezték meg a szakmák éjszakája című 

rendezvénysorozatot országos szinten. Könyvtárunk a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

Közgazdasági Szakgimnáziuma programját színesítette a kitelepüléssel. Standunknál a 

tanuláshoz szükséges háttéranyagot találtak az érdeklődő fiatalok - készültünk 

szakkönyvekkel, folyóiratokkal, hangzóanyagokkal, könyvtári totóval illetve 

szóróanyagokkal, amelyeknek segítségével játékosan is megismerhették intézményünket. A 

sikeres eseményről országos könyvtáros szakmai lapban is beszámoltunk. Forrás: Könyvtári 

Levelező/Lap, 2016. 6. szám 23-25. p. (lásd 1. sz. melléklet). 

 
Április 25-én Tiszaalpáron tartottunk csapatépítő napot. 

 
Május 10-én a NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság munkatársai segítettek a 

kiskunfélegyházi lakosoknak adóbevallásuk kitöltésében, ellenőrzésében, valamint le is 

adhatták személyi jövedelemadó bevallásukat. 121 fő kérte a NAV munkatársainak a 

segítségét. 

Bekapcsolódtunk a városalapítók hete programsorozatba (május 16 – május 22.) 

 „A katolikus Félegyháza” címmel Bánkiné dr. Molnár Erzsébetnek, az MTA 

doktorának az előadása hangzott el az ünnep alkalmából. 

 Értéktár rendezvény testvértelepülések részvételével. 

 Szecskó Ilona kiállítását Rosta Ferenc alpolgármester nyitotta meg. 

 

Az ünnepi könyvhéten (máj. 30 – jún. 5.) színvonalas programokkal vártuk a helyi 

közönséget.  

 Juhász István Szerváctól Ábrahámig című kisregényét mutattuk be a Hattyúházban. 

 Dóka Péter Csukás István-díjas gyermek- és ifjúsági íróval találkozhattak az ifjú 

olvasóink. 

 Nevessünk együtt! vidám zenés irodalmi összeállítás hangzott el a Csongrádi 

Versmondók Köre közreműködésével. 
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 Családok, nők, nagymamák. Író-olvasó találkozóra került sor Pataki Éva íróval, 

forgatókönyvíróval. 

 Lázár Ervin emlékkiállítást nyitottunk a Gyermekbirodalomban. 

 A Móra téren újabb OlvasLak könyves szekrényt avattunk. Avató beszédet mondott 

Balla László alpolgármester, közreműködtek a Szegedi úti óvoda óvodásai. 

Támogatóink voltak: Kiskunfélegyháza Önkormányzata, Kossuth Lajos Középiskola és 

Juhász Mihály vállalkozó. 

 Könyvutca a Hattyúház előtti sétányon. Könyvtárunk kezdeményezésére a helyi 

kiadványokat, illetve kortárs irodalmat népszerűsítettük a könyvhét alkalmából. 

Partnereink voltak: Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Kiskun Múzeum, Kiskun 

Múzeum Baráti Köre, Viziné Csilla bábkészítő, Bestseller, Parakletos és a Gabriella 

könyvesboltok. 

 

Júliusban három hét teljes zárvatartás (júl. 1 – júl. 22.) volt a könyvtárban, amelyet a 

kölcsönzői térben folyó felújítási munkálatok indokoltak.   

 

Július 18 – 22-ig felnőtt nemzetközi írótábornak is helyet adott az intézményünk. Miklya 

Zsolt és Miklyáné Luzsányi Mónika kiskunfélegyházi író házaspár vezetésével. A tábor jó 

alkalom volt arra, hogy a művészek jobban megismerjék egymást és megtapasztalják a közös 

alkotás örömét. A táborzáró színvonalas rendezvény nyilvános volt az írás iránt érdeklődő 

lakosság előtt. Az írótáborról számos tudósítás is megjelent a különböző médiákban. A 

Félegyházi Közlöny összefoglalója mellékletünkben (lásd 2.sz. melléklet). 

 

A nyári időszakban három gyermek olvasótábort és egy helyismereti tábort is szerveztünk. 

A táborok egy hetes hasznos és szórakoztató elfoglaltságot adtak a nyári szünetüket töltő 

gyermekolvasóinknak. 

 

A hattyúkerti zenés esték című közkedvelt sorozatunk a nyári időszakban több alkalommal 

szerepelt a rendezvényeink palettáján népszerű előadókkal. 

 

Augusztusban Államalapításunk ünnepén a Kiskunfélegyházáról elszármazott Éva Farkas –

Fischhóf  kiállítás-megnyitóját tartottuk. 

 

Szeptemberben részt vettünk a Libafesztiválon. A művelődési központ munkatársainak 

segítettünk a nagyszabású rendezvény lebonyolításában. 

 

Októberben az országos könyvtári napok programjaihoz (okt. 3. – okt. 9.) csatlakoztunk. A 

program szlogenje: „Nagy Könyvtári Beavatás” volt. 

 Ünnepi betűbölcsit tartottunk az anyatejes világnap alkalmából. 

  A költészet ereje – Lu Hszün és Petőfi irodalmi találkozása címmel kiállítást 

nyitottunk. 

 Móra László Válogatott írások c. kötetét bemutatta Kapus Béláné, a könyv 

szerkesztője. 

 Találkozót szerveztünk a mai ifjúsági irodalom képviselőjével Kovács Eszter, a 

Pagony kiadó főszerkesztője volt a vendégünk. 

 A Kincskereső kisködmön nevelési lehetőségei az oktatásban címmel az érdeklődő 

pedagógusoknak Homa-Móra Éva, Móra István dédunokája tartott előadást a 

könyvtárban. 

 Játékos vetélkedőket tartottunk iskolai csoportoknak a környezettudatosság 

témakörében. 
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 Leg-ek a könyvtárban címmel kiállítást rendeztünk. 

 Öleljük át a könyvtárat! címmel meghirdetett országos mozgalomhoz csatlakoztunk.  

Október 7-én, pénteken délután fél öttől egy flashmobot tartottunk a könyvtár épülete 

előtt. A megjelentek megfogták egymás kezét majd jelképesen átölelték az intézmény 

épületét. A villámcsődület célja az volt, hogy kifejezzük szeretetünket az olvasás, a 

kultúra és mindazok értékek iránt, amelyet a könyvtár képvisel. A programot 

színesítette zenével Kisgyőri Krisztián népzenész, tánccal a Padkaporos táncegyüttes 

ifjú növendékei. 

 
 

A családi szombat délelőtt keretében nagy családi színezés volt a Színe-Java klub 

közreműködésével.  

A madárbarát klub foglalkozásán és a madárodú bemutatóján vehettek részt az érdeklődők. A 

madárházak a Sarlós Boldogasszony Plébánia kertjébe kerültek kihelyezésre. 

A szombati nap folyamán a Móra Társaság által meghirdetett Móra rajzpályázat ünnepélyes 

eredményhirdetésére is sor került, illetve „Az Év Olvasója” címeket átadtuk az alábbi 

kategóriákban: 

Az Év olvasója – Dobos Attila 

Az Év gyermekolvasója – Fekete Szabina 

Az Év olvasócsaládja – Csányi-Vígh család 

Az Év betűbölcsise – Horváth Odett és Nagy Martin 

Az Év médiatár használója – Tapodi Erika 

Az Év könyvtári segítője – Seres Mónika. 

Könyves vasárnapot tartottunk az egészség jegyében. Egészséges életmódról szóló 

előadások, valamint a nap folyamán egészségi állapotfelmérések, ételkóstolók voltak. Helyt 

adtunk egészségügyi könyv-, cd- és élelmiszervásárnak is. Partnerünk az Oltalom Alapítvány 

volt. 

 

Felhívást tettünk közzé október hónapban a megunt, feleslegessé vált gyermekkönyvek, 

játékok gyűjtésére a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Családok Átmeneti 

Otthona lakói részére. Az összegyűlt felajánlásokat dr. Ónodi Izabella, a Művelődési és 

Szociális Bizottság elnöke nyújtotta át az illetékeseknek december 15-én. 

 

Decemberben részt vettünk a városi adventi gyertyagyújtásokon. Olvasóinknak karácsonyi 

könyvjelzőkkel kedveskedtünk. 

 

2016. évben is több alkalommal megszerveztük a város Szociális Otthon lakóinak könyvtárba 

való eljuttatását, könyvkölcsönzését. Programunk címe: „A könyvtár az idősek elé megy”.  

Beteg gyermekek segítése (pl: Török Jánosnak kupakgyűjtés). 

Munkanélkülieknek ingyenes volt a könyvtári tagság. 
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Hajléktalanok az alapszolgáltatásokat igénybe vehették. 

 

A könyvtár fontosnak tartotta ebben az évben is, hogy megőrizze szociális, karitatív 

funkcióját, hátrányos helyzetűek segítését.  

 Évek óta kupakokat gyűjtünk a félegyházi Török Jánoska beteg kisfiú javára.  

  A nyáron az egyik középiskola diákjai Gyergyószárhegyre juttattak el értékes 

könyveket, amelyet könyvtárunk gyűjteményéből ajánlottunk fel. 

 Befogadó intézménye volt könyvtárunk a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 

adománygyűjtő akciójának, a Református egyház közreműködésével a Nagydobronyi 

Református Gimnázium diákjai számára gyűjtött élelmiszer- és pénzadomány 

gyűjtésének. 

 A Szivárvány Gondoskodást Nyújtó Intézmény idősei évente több alkalommal jöttek 

el a könyvtárba „A könyvtár az idősek elé megy” programunk keretében.  

 A Családok Átmeneti Otthona számára a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal 

együtt gyűjtöttük a megunt játékokat, mesekönyveket. 

 Egészségükben akadályoztatott személyek részére könyv házhoz eljuttatás 

programunk kidolgozásra került (Könyv(fu)tár szolgálat). 

 Munkanélkülieknek ingyenes volt a könyvtári tagság. 

 Hajléktalanok az alapszolgáltatásainkat igénybe vehették. 

 

Fogadtuk a hozzánk közösségi szolgálatra jelentkező középiskolásokat. Rendezvényeinken, 

adminisztrációs munkákban, gyermekfoglalkozásokon nyújtottak segítséget. 2016-ban 52 fő 

diákot, 342 alkalommal 912 órában foglalkoztattuk. (2015-ben 68 fő diákot, 315 alkalommal 

829 órában foglalkoztattuk.) 

 

A www.psvk.hu honlapon keresztül, az olvasók a nap 24 órájában használhatták on-line 

katalógusunkat, meghosszabbíthatták a náluk lévő dokumentumok kölcsönzési határidejét, 

előjegyezhettek dokumentumokat, valamint lekérdezhették, megtekinthették saját olvasói 

állapotukat. 

Facebook közösségi portáron is elérhető volt a könyvtár, ahol elsősorban rendezvényeinkről, 

aktuális híreinkről, felhívásainkról adtunk tájékoztatást. Olvasóink üzeneteit itt is tudtuk 

fogadni. 

A TIOP pályázatban elnyert „könyvbedobó rendszerünket” olvasóink megszokták és 

töretlenül rendszeresen használták. 

 

Az intézmény igazgatóhelyettese: dr. Bánki-Horváth Mihályné könyvtáros. 

 
 

GYERMEKBIRODALOM 

 

Főbb statisztikai adatok:  

A 14 éven aluli beiratkozott olvasók száma: 1046 fő volt (2015-ben: 965 fő), növekedés: 81 

fő. A foglalkozások (könyvtárbemutató, Igaz mese-drámajáték, állatok, növények, vakáció, 

könyvtári, könyves, évszakos foglalkozások) 72 alkalom 2875 fő (2015-ben: 66 alkalom;  

1942 fő).  

 

A csoportos látogatások száma: 36 alkalom, 808 fő (2015-ben: 43 alkalom, 1378 fő). 

Folyóiratok: a gyermekrészlegbe 16 féle folyóirat járt (2015-ben 18 féle).  

http://www.psvk.hu/
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Egyéni látogatók száma kézi regisztráció alapján:  3356 fő (2015-ben 3966 fő), a TextLib 

alapján 6387 fő (2015-ben 6076 fő). 

Kölcsönzők száma: 3009 fő (2015-ben 2812 fő).  

Kölcsönzött dokumentumok száma: 7677 db (2015-ben 7091 db).  

Helyben kölcsönzések száma: 1770 alkalom (2015-ben 2135 alkalom).  

Helyben kölcsönzött dokumentumok száma: 2761 db (2015-ben 2806 db).  

Telefon, e-mail, fax, levél: 1610 db (2015-ben 1805 db).  

Referensz kérdések (személyes + táv) száma: 2426 db (2015-ben 2588 db).  

Számítógép-használat: 668 alkalom (2015-ben 606 alkalom).  

Távhasználat: 217 alkalom (2015-ben 230 alkalom).  

 

Tapasztalataink a gyermekrészlegben:  

 

A 2016-os év volt a Gyermekbirodalom nyolcadik teljes éve a könyvtár új épületében. Sok 

pozitív visszajelzést kapunk olvasóinktól a részleg munkájáról. Tetszik nekik a szépen 

kialakított belső tér, a gyerekek örömmel járnak hozzánk. Naponta használjuk a TÁMOP 

pályázat jóvoltából beszerzett bútorokat: óvodai asztalokat és székeket, paravánokat, gurulós 

könyvtárolókat, a legnépszerűbb az óvodai galéria, vagyis a csúszda. Hetedik éve sikerrel 

zajlanak az ünnepváró családi szombat délelőttök. Az idén hat alkalommal került 

megrendezésre ez a program.  

 

Ismét nagy érdeklődéssel zajlott a „Tréfás farkas” mesemondó találkozó, amelyre 138 tanuló 

nevezett be. November 9-30-ig tartott ez a program, a legügyesebb mesemondók 

továbbjutottak a Katona József Könyvtár által szervezett megyei mesemondó találkozóra. A 

zsűrizésre nyugdíjas pedagógusokat, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagjai mellett 

GYIÖK tagokat kértünk fel, akik nagy örömmel segítettek nekünk.  

 

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend a betűbölcsi, a városi könyvtár baba-mama klubja, 

ennek köszönhetően a kismamák naponta élnek a bababarát terület előnyeivel. Célunkat 

elérve nemcsak ezen a programon vesznek részt a kismamák, hanem naponta és a családi 

szombat délelőttök alkalmával is látogatják a Gyermekbirodalmat. Idén négy olvasótábort 

szervezett a Gyermekkönyvtár a szünidő hasznos eltöltésére és az olvasás megszerettetésére:  

„Aprótörpe Indiántábor”, „Léghajóval a világ körül”, „Rejtélyes Petőfi” és a „Mesetábor”. 

Különböző korosztályú gyermekek számára volt nyitott a lehetőség júniusban és 

augusztusban. A táboroknak köszönhetően gyarapodott könyvállományunk és beiratkozott 

olvasóink száma is.  

 

Kapcsolatainkat bővítve, a Móra Kiadónak köszönhetjük a Lázár Ervin és a Janikovszky Éva 

kiállítást, sőt az élménygazdag író-olvasó találkozókat is (pl. Dóka Péterrel).  

 

Az iskolai csoportok látogatása is rendszeres, felkeresnek minket könyvtárbemutatók, 

különféle témájú foglakozások, könyvcserék alkalmával. A csoportos látogatások alkalmával 

a város legtöbb iskolájából látogatnak bennünket. A Tankerület vezetőjének 

közreműködésével rendszeresen felkeresik intézményünket. Az olvasók számára biztosított 

számítógépeket is kedvelik a gyermekek, amelyen kikapcsolódhatnak és tanulmányaikhoz 

használhatják az internet segítségét, de már szerencsére otthon is egyre többen rendelkeznek 

ezzel a hozzáféréssel. A saját rendezvényeinken kívül városiakon is képviseltetjük a 

gyermekkönyvtárat. Jelen voltunk a gyermeknapon, az állati jó napon, az autómentes napon. 
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A félegyházi újszülötteknek ajándékot készítve invitáljuk őket intézményünkbe. 

 

Nagyobb rendezvények 2016-ban a Gyermekbirodalomban  

 

Családi szombat délelőttök:  
6 alkalom 713 fővel (2015-ben 5 alkalom, összesen 552 fővel)  

február 6. farsang  

március 19. húsvét  

május 28. gyermeknap  

október 8. országos könyvtári napok helyi rendezvényei  

november 26. mikulás 

 

Betűbölcsi:  

18 alkalom 872 fővel (2015-ben 17 alkalom, összesen 815 fővel)  

Január 12. – december 13.  

Figuracsere: 12 alkalom 388 fővel (2015-ben matricacsere 2 alkalom, összesen 10 fővel) 

December 5-19.  

 

Tréfás farkas mesemondó találkozó:  
10 alkalom 435 fővel (2015-ben 6 alkalom, összesen 335 fővel)  

November 11-30.  

 

Madárbarát klub:  
2 alkalom 22 fővel (2015-ben 2 alkalom, 79 fővel)  

Január 31. és október 8.  

 

Egyéb programok, rendezvények:  

Január 22. Himnuszmondó verseny a középiskolások számára a könyvtár és a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület szervezésében  

Február 5. Móra felolvasónap a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezésében 

Március 11. Weöres Sándor szavalóverseny  

Március 20-26. Internet Fiesta  

Április 22. Védőnői tanácskozás  

Május 10. Madárbarát kirándulás a Péteri tónál 

Május 31. Részvétel a városi gyermeknapon  

Olvasótáborok:  

-Június 22-26. Mesetábor 

-Augusztus 1-5. Aprótörpe indiántábor 

Június 1. Dóka Péter író-olvasó találkozó 

Június 2. - Június 13. Lázár Ervin kiállítás 

Június 8. Országos babakonferencia 

Június 14.  Janikovszky Éva kiállítás 

Szeptember 22. Autómentes Nap 

Szeptember 30. Népmese felolvasónap  

Október 8. – November 30. Móra rajzkiállítás  

Október 3-9. Országos könyvtári napok: Anyatejes világnap, Állatok világnapja, kézműves 

foglakozás: Családi színező klub, Év olvasója díj átadása zenés műsorral. 

 

Mindösszesen a gyermekbirodalmi foglalkozások, rendezvények, kiállítások, programok 
száma: 214 alkalom 7546 fő (2015-ben 195 alkalom 6447 fővel).  
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A gyermekkönyvtári feladatokat Dobos Matild és október 30-ig Tarjányi Gyöngyi látták el, 

november 1-től december 31-ig pedig Kőházi Gergő. 
 

 

VI. RENDEZVÉNYEK A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN 
 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2016. évi rendezvényei a 

Hattyúházban. 

 

A felújított és kibővített épület számtalan lehetőséget kínált a városi könyvtár számára, hogy 

folytassa eddigi rendezvényeit, valamint olyan új programokat szervezzen, amelyekkel más 

közönséget is megszólíthat (pl. gyermekek és szüleik, illetve az idős korosztály). Ezért 

szombati napokon ünnepekhez kapcsolódva családi délelőttöket, alkalmanként fórumokat 

tartottunk. 

 

1. Könyv- és könyvtárhasználati, olvasáskultúrát fejlesztő programok: 

 

A felnőtt részlegben tartott könyvtárbemutató foglalkozások, csoportok száma: 18 csoport, 

390 fővel (2015-ben 19 csoport, 384 fővel). 

Foglalkozások a Gyermekbirodalomban: 72 alkalom, 2875 fővel (2015-ben 66 alkalom, 1942 

fővel). 

Az Internetes részleg szolgáltatásainak bemutatása: 134 alkalom, 2346 fővel (2015-ben 87 

alkalom, 1643 fővel). 

Médiatár szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő foglalkozások: 34 alkalom, 615 fővel (2015-

ben 21 alkalom, 395 fővel). 

 

A városi könyvtárat, szolgáltatásait bemutató könyv- és könyvtárhasználati, 

internethasználati, médiatárhasználati és irodalomnépszerűsítő foglalkozások száma 

2016-ban mindösszesen 258 alkalom, 6226 fővel (2015-ben 193 alkalom, 4364 fő). 

 

 

2. NAGYOBB RENDEZVÉNYEK A VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZÉSÉBEN: 

 

Jan. 22. A magyar kultúra napja alkalmából Himnuszmondó versenyt rendeztünk a városi 

könyvtár és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezésében középiskolás tanulók 

részére. 

 

Febr. 9. Móra Ferencre emlékeztek a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, a Móra Ferenc 

Társaság és a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai. Rövid előadások és felolvasások hangzottak 

el az író tiszteletére. Közreműködött Izer Klaudia, a Constantinum Intézmény diákja. 

Febr. 11. Érzelem, értelem, akarat címmel Rónaszéki Gábor, az Ótemplom plébánosa tartott 

előadást. 

Febr. 26. 15 órás Wass Albert „felolvasómaratont” tartottunk a Hattyúházban. 

Febr. 26.  A felolvasónapok kiemelt rendezvénye Fekete Zoltán tanár és a Móra 

Ferenc Gimnázium diákjainak műsora volt. 

Febr. 27. Folytatódott a 15 órás felolvasómaraton. A nap végén a Széljáró Balladás 

Együttes műsorát tekinthették meg az érdeklődők, valamint programzárásként Kiss 

Ákos Jenő előadásában: Üzenet haza című verse hangzott el. 
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Márc. 8. Tájékoztató volt a lakástámogatás elemeiről (CSOK). Előadóink voltak: Morvai 

Szilveszter az OTP kiskunfélegyházi fiókvezetője és a bank munkatársai. 

Márc. 22. NAV tájékoztatóra került sor, melyen az őstermelőket érintő aktuális adózási 

kérdésekről, a 2016. év újdonságairól esett szó.  

Az előadó Szabó Gábor, a NAV tájékoztatási referense volt. 

Márc. 23. Konferenciát tartott könyvtárunkban a Nagycsaládos Egyesület. 

 

Ápr. 7. A költészet napja alkalmából bemutattuk Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál Magyar 

Örökség-díjas, Tamási Áron-díjas szerzőpáros Erdély – Magyar Zsoltár – Dsida Jenő című 

könyvét. Köszöntött mondott Gajdics Ottó, a Karc FM Rádió ügyvezető-főszerkesztője. 

Közreműködött Soós Andrea előadóművész, a Lánchíd Rádió szerkesztő-műsorvezetője. 

 

Máj. 10.  A NAV ügyfélszolgálatot tartott a könyvtárban, ahol ellenőriztethették és leadhatták 

a személyi jövedelemadó bevallásaikat a lakosok. 

Máj. 19. Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora tartott előadást „A katolikus 

Félegyháza” címmel. A megjelenteket köszöntötte Rónaszéki Gábor, az Ótemplom 

plébánosa. Közreműködött Tóth Csaba, a Constantinum Intézmény tanára. 

Máj. 31. Juhász István középiskolai tanár Szerváctól Ábrahámig című kisregényét mutattuk 

be. 

 

Jún. 9.  Ünnepi könyvhét keretében Családok, nők, nagymamák címmel író-olvasó találkozót 

tartott könyvtárunkban Pataki Éva író, forgatókönyvíró. 

 

Szept. 29. Egy igaz ember. Apám, Pallagi Sándor emlékére címmel dr. Pallagi Mária tartott 

előadást az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. 

 

Az országos könyvtári napok keretében: 

 Okt. 5. Móra László Válogatott írások c. kötetének bemutatójára került sor. A kötetet 

ismertette Kapus Béláné, a könyv szerkesztője. 

 Okt. 8. Az Év olvasója díj átadó ünnepsége és a Móra rajzpályázat eredményhirdetése 

volt. 

 Okt. 9. Könyves vasárnapot tartottunk az egészség jegyében. Egészséges életmódról 

szóló előadások hangzottak el, a nap folyamán egészségi állapotfelmérésekre, ételkóstolásra, 

egészségügyi könyv-, cd- és élelmiszervásárlásra volt lehetőség. 

Okt. 20. „Elpattantott láncok” címmel Németh László 1956-os naplójának felolvasó-színpadi 

előadására került sor Szalóczy Pál Kazinczy-díjas előadóművész közreműködésével. Az 

előadást a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 

támogatta. 

Pongátz Gergely dombormű felavatása történt meg a könyvtár udvarában. A tábla dr. 

Tarjányi József és Bozóki István felajánlásának jóvoltából került elhelyezésre. Közreműködött 

Mező Gábor. 

 

Nov. 9-10. Falu Tamás-emléknapok rendezvénysorozathoz csatlakoztunk. Szavalóverseny 

megszervezésében, lebonyolításában, megemlékezéseken vettünk részt a költő születésének 

135. évfordulója alkalmából. 

Nov. 17. A Reformáció emlékére – Tisztelet az 500. évforduló alkalmából címmel indított 

rendezvénysorozat nyitó előadása hangzott el. Protestánsok Kiskunfélegyházán címmel 

Mészáros Márta múzeumigazgató tartotta meg helytörténeti bemutató előadását. Bevezetőt 

mondott Rosta Ferenc, a Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyház gondnoka, presbitere. 
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Dec. 8. A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola adventi hangversenye hangzott el. 

Dec. 31. Emlékeztünk Petőfi Sándor születésének 194. évfordulójára. Irodalmi délelőttünkön: 

Amikor Petőfi boldog volt… címmel Juhász István tanár előadására került sor. Köszöntőt 

mondott Csányi József polgármester. 

 

  

3. ISMERETTERJESZTŐ JELLEGŰ ELŐADÁSOK, RENDEZVÉNYEK: 

 

A városi könyvtár földrajzi, helytörténeti, irodalmi és zenés műsorokkal, zenés irodalmi 

estekkel, könyvbemutatókkal várta az érdeklődőket 2016-ban. 

A könyvtárban több előadássorozat is évek óta sikeresen működik. Igyekeztünk a város 

lakosságának kulturális igényeihez alakítani ezen sorozatokat, minél több tudományterületet, 

érdeklődési kört lefedve és mindezt igényes, színvonalas előadókkal megtartva. 

 

Népszerű sorozataink, klubjaink a következőek: 

Földrajzi szabadegyetem sorozatunkon előadóknak egyetemi tanárokat, népszerű és kedvelt 

szakembereket tudtunk hívni a könyvtárba ez évben is egy sikeres NKA pályázatnak 

köszönhetően. A sorozat nagyon népszerű volt a város lakossága körében és a 

kiskunfélegyházi középiskolák kollégiumaiból is rendszeresen jöttek az érdeklődő csoportok a 

természettudományokat népszerűsítő előadásokra. 

A sorozat házigazdája Bense Zoltán tanár, hegymászó volt. 

Könyvek klubja olvasókör. A modern irodalom népszerűsítése, megismertetése volt a klub fő 

célkitűzése és hogy örömmé tegye az olvasást. Az olvasókör havi rendszerességgel működött. 

Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Hattyúkerti zenés esték címmel a nyári időszakban a könyvtár udvarán hangulatos zenés 

esteken vehetett részt az érdeklődő közönség. 

Éljünk egészségesen! c. sorozatunk az Oltalom Alapítvánnyal együttműködve valósult meg. A 

helyes táplálkozásról tartottak különböző témákban előadásokat, könyvbemutatókat és 

kóstolókat. 

Moderátora: Gyugel Róbert, az alapítvány munkatársa volt. 

Színe-java klub: Stresszoldó, inspiráló és kikapcsolódást nyújtó közös színezés kicsiknek és 

felnőtteknek egyaránt művészetterápiás céllal. 

Vezette: Abonyi Szilvia könyvtáros. 

Hattyúházi folk esték címmel meghirdetett sorozatunk is szerepelt az év során. A sorozat 

mottója: “Népzene kicsit másként…” 

A sorozat házigazdája: Zsirmik István zenész volt. 

 

Jan. 19. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Szophoklész Oidipusz király 

c. drámája volt. Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Jan. 23. Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg. 

Jan. 26. Éljünk egészségesen! c. sorozatunk keretében Saláták készítése témában tartott 

előadást, könyvismertetést és kóstolással egybekötött bemutatót Gyarmati Mihályné az 

Oltalom Alapítvány munkatársa. 

Jan. 28. Népzene kicsit másként…A hattyúházi folk esték c. sorozatunkban közreműködött a 

hódmezővásárhelyi Ördögfű Zenekar. Házigazda: Zsirmik István volt. 

 

Febr. 4.  A Csongrádi Versmondók Köre bemutatta „LITÁNIA” címmel, Kosztolányi Dezső 

műveiből összeállított zenés-irodalmi műsorát. Szerkesztette: Surján Attila tanár. 

Febr. 16. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Galgóczi Erzsébet: 

Aknamező és Kőnél keményebb c. elbeszélése volt. Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 
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Febr. 18. A földrajzi szabadegyetemi sorozat keretében „Georgia, a Kaukázus gyöngyszeme” 

címmel tartott vetítettképes előadást dr. Tarjányi József. Bevezetőt mondott Bense Zoltán 

földrajztanár, hegymászó. 

Febr. 20.  Színe-java klub foglalkozását tartottuk meg. 

Febr. 23. Éljünk egészségesen! c. sorozatunk szervezésében az Állati erőből egészség? 

Terítéken az állati fehérje nélküli étrend. Növényi fasírtok készítése témában tartott előadást, 

könyvismertetést és kóstolással egybekötött bemutatót Gyugel Róbert, az alapítvány 

munkatársa. 

 

Márc. 10. „Fényesebb a láncnál a kard,…” Emlékezést tartottunk Petőfi Sándorra és a 

forradalomra.  A megemlékezés Juhász István középiskolai tanár előadásában hangzott el.   

Márc. 12. Színe-java klub foglalkozása volt. 

Márc. 17. Rabszolganőből világhírű Afrika-kutató címmel Sass Flórára, az egyetlen magyar 

származású felfedezőnőre emlékezett Mayer Lászlóné ny. középiskolai tanár. 

Márc. 22.  Könyvek klubja olvasókör tartotta foglalkozását. Téma: Bohumil Hrabal Szigorúan 

ellenőrzött vonatok c. regénye volt. Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

 

Ápr. 12. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Franz Kafka Az átváltozás  

c. elbeszélése volt. Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Ápr. 14.  Örömvonalak címmel könyvbemutatót és beszélgetést tartott dr. Farkas Gábor 

DLA Ybl-díjas építész. Moderátor Borzák Tibor újságíró-szerkesztő volt. A vendégeket Rosta 

Ferenc alpolgármester köszöntötte. 

Ápr. 16. Színe-java klub összejövetele volt. 

Ápr. 21. 140 éve hunyt el a „haza bölcse”. Deák Ferencre emlékezett Juhász István tanár. 

Ápr. 28. Virágok Doberdóról. Szűts főhadnagy legnagyobb csatája. Két szerelmes fiatal: 

Nagyanyám és Nagyapám a világégés éviben…” címmel Szűts Tamás előadása hangzott el. 

 

Máj. 3. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Örkény István A változás és 

Álmomban c. elbeszélése volt. Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Máj. 5. Vancouver: város a természetben címmel tartott kanadai élményeiről vetített képes 

előadást Szabó Gilinger Eszter, a Szegedi Tudományegyetem könyvtárosa. 

Máj. 12. Mi betegíti meg az embert? címmel Reisinger János irodalomtörténész tartott 

előadást. 

Máj. 14. Színe-java klub foglalkozása volt. 

 

Jún. 2. Nevessünk együtt! címmel vidám, zenés irodalmi összeállítás hangzott el a Csongrádi 

Versmondók Köre tolmácsolásában. 

Jún. 7. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Slawomir Mroźek válogatott  

elbeszélései voltak. A beszélgetést vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Jún. 16. A hattyúházi zenés esték sorozatunkban a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti 

Iskola növendékeinek műsorát hallgathatta meg az érdeklődő közönség. 

Jún. 21. A hattyúházi zenés esték sorozat keretében – a Zene ünnepe alkalmából – a 

Palestrina kamarakórus Szatmári Imre karnagy vezetésével lépett fel. 

Jún. 30. A hattyúházi folk esték sorozatunkban közreműködött Csák László és Virág Tibor. A 

zenei kalandozásokat színesítette Zsirmik István egzotikus hangszerekkel történt bemutatója. 

 

Szept. 1. A hattyúházi zenés esték sorozatunkban Örömzene a Tóth családdal – címmel Tóth 

Gyula és Tóth Ákos zenéltek. 

Szept. 8. A sült tésztától a süteményig címmel, gasztronómiai kalandozások hangzottak el a 

házi sütemények világából. Előadó Mészáros Márta múzeumigazgató volt. 
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Szept. 13. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Stefan Zweig Sakknovella 

c. műve volt. Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Szept. 15. A hattyúházi zenés esték sorozatunkban közreműködött a Fehérlófiai Zenekar 

Utazás című műsorukkal. Fellépők voltak: Fazekas Péter, Fekete Zoltán, Feketéné Szűcs 

Zsuzsanna és Marsa Norbert. 

Szept. 24. Színe-java klub megtartotta foglalkozását. 

 

Okt. 7. A Kincskereső kisködmön nevelési lehetőségei az oktatásban címmel Homa-Móra 

Éva, Móra István dédunokája tartott előadást a város és térsége érdeklődő pedagógusainak a 

Móra-emlékév rendezvénye keretében. 

Okt. 11. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Robert Louis Stevenson Dr. 

Jekyll és Mr. Hyde különös esete c. angol kisregény volt. Vezette: dr. Szabó Imre László 

filozófus. 

Okt. 13. Szász András: Félbemaradt mondat címmel megjelent regényének bemutatóját 

tartottuk. 

Okt. 27. A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében dr. Szilassi Péter egyetemi 

docens előadása hangzott el Altáj címmel. Bevezetőt mondott  

Bense Zoltán tanár. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

 

Nov. 3. „Színház az  egész világ. És színész benne minden férfi és nő…”  A 400 éve meghalt 

William Shakespeare emlékezett Juhász István tanár. 

Nov. 10. A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében dr. Karancsi Zoltán egyetemi 

tanár A legbékésebb Közel-keleti ország – Jordánia címmel tartott előadást. Bevezetőt 

mondott Bense Zoltán hegymászó. 

Nov. 15.  Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Hunyady Sándor 

Bakaruhában c. novellája volt. Vezette: dr. Szabó Imre László filozófus. 

Nov. 19.  Színe-java klub foglalkozása volt. 

Nov. 24. A 110 éve megalakult Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesületről visszatekintő 

előadást tartott Fekete Beatrix egyesületi elnök. 

Dec. 6. Könyvek klubja olvasókör tartotta összejövetelét. Téma: Henryk Sienkiewicz A 

világítótorony őre című elbeszélése volt. A beszélgetést vezette: dr. Szabó Imre László 

filozófus. 

Dec. 13. Íjaimmal harcolva a múlt tiszteletéért. Bemutatkozott Mónus József íjász, íjkészítő. 

Bevezetőt mondott Kollár László önkormányzati képviselő. 

Dec. 15. Dr. Hörömpő Andrea Mert én látlak Téged c. könyv bemutatója volt. A kötetet 

illusztrálta Tarjányi Xénia művésztanár. Az illusztrációkból készült kiállítás a bemutató 

alkalmából megtekinthető volt. 

Dec. 17.  Színe-java klub karácsonyra hangoló foglalkozását tartotta. 

 

A rendezvények és a rendezvénylátogatók száma 72 alkalom, 4729 látogató. (2015-ben 64 

alkalom, 4236 látogató). 

 

4. A városi könyvtár rendezvény- és kiállítóterme színvonalas kiállításokkal várta a 

látogatókat: 

 

Jan. 21. Imre álma címmel Makovecz Imre Kossuth-díjas magyar építész rajzaiból rendezett 

kiállítást Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Díj kuratóriumának elnöke. Köszöntőt mondott 

dr. Ónodi Izabella, a Művelődési és Szociális Bizottság elnöke.  Közreműködött Varga 

Katalin, a Credo együttes tagja. 
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Febr. 25. Csák László csongrádi képzőművész kiállítását nyitottuk meg. A gyűjtemény 

anyagát méltatta Kecskés László, a Csongrád Város Képzőművészetéért Közalapítvány 

kuratóriumának elnöke. 

Ápr. 15. Simon Miklós képzőművész kiállítását Márton Árpád kulturális újságíró nyitotta 

meg. 

Máj. 20. Szecskó Ilona kiállítását Rosta Ferenc alpolgármester nyitotta meg. Közreműködött 

Tóth Gyula nyugalmazott tanár. 

Jún. 24. Barkos Bea tűzzománc kiállítását Marton Árpád kulturális újságíró nyitotta meg. 

Közreműködött Farkas Tünde – ének, Könyves Mirjam – próza, Zsirmik István – dombra, 

fujara. 

Aug. 20. Nemzeti ünnepünk alkalmából az Izraelben élő Kiskunfélegyházáról nemzetközileg 

elismert szobrász és festőművész Éva Farkas-Fischhóf kiállításának megnyitója volt a 

könyvtárban. A megjelenteket köszöntötte Csányi József polgármester. A tárlatot megnyitotta 

Rosta Ferenc alpolgármester. 

Okt. 4. A költészet ereje – Lu Hszün és Petőfi irodalmi találkozása címmel kiállítás 

megnyitóra került sor a Hattyúházban.  A kiállítást megnyitotta Gulyás Gabriella, a Petőfi 

Irodalmi Múzeum operatív igazgatója. Zárszót mondott a kiállítás megálmodója dr. Tarjányi 

József, a helyi Petőfi Emlékbizottság elnöke. 

Okt. 28. Kiss Ilona Munkácsy-díjas grafikusművész kiállítását megnyitotta Molnár István 

festőművész. Közreműködött Sövény Tibor előadóművész. 

Nov. – dec. A Virágos Félegyházáért meghirdetett versenyen készült fotókból készült 

kiállítást nézhették meg az érdeklődő látogatóink. 

Nov. 25. Búcsú Alinda kiállítását Szabó Ildikó művésztanár nyitotta meg. Közreműködött 

Könyves Mirjam, Nemes Levente és Zsirmik István. 

Nov. 30. Márton Áron püspök emlékkiállításának megnyitására került sor. Hajagos Gyula 

esperes nyitotta meg a kiállítást. Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona József Múzeum, 

muzeológusa, gyűjteménykezelője mutatta be a tárlatot. 

A kiállítás városunkban történő bemutatását Gyenes Attila önkormányzati képviselő 

ösztönözte. 

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2016-ban 11 alkalommal rendezett kiállítást rendezvény- 

és kiállítótermében, kamaratermében, illetve a kölcsönzői térben (2015-ben 10 alkalommal). 

Kiállításainkat összesen 2408 fő tekintette meg (2015-ben 2896 fő). 

 

A városi könyvtár által 2016-ban szervezett rendezvényeken 488 alkalommal összesen  

18 099 látogató vett részt (2015-ben 401 rendezvény, 16 076 látogató). 

 

VII. GAZDÁLKODÁS 
 

Kiskunfélegyháza város önkormányzata 2016. évi költségvetését - így a Petőfi Sándor 

Városi Könyvtárét  – 2016. február 3-án fogadta el.  

Költségvetésünk főbb adatai: 

 
megnevezés összeg 

személyi 34 983 e Ft 

járulék 9 392 e Ft 

dologi 6 505 e Ft 

beruházás  

összesen: 50 880 e Ft 
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Könyvtári szolgáltatási bevételeink alakulása: 

 

Beiratkozási, késedelmi, fénymásolási díjak, könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége, 

könyvtári kiadványok értékesítése, használt könyvek árusítása, internetes- és 

médiatárhasználati díjak, azaz a szolgáltatási bevételek összege 2016-ban 1 693 020.- Ft,   

2015-ben 1 456 150.- Ft volt. Ebben jelentős összeget tesz ki a beiratkozási díj (558 215.- Ft),  

az internetes képzések díjai (427 ezer Ft), valamint az állományból kivont és ajándékba kapott 

dokumentumok árusításából befolyt összeg (191 200.- Ft). 

 

A gazdasági feladatokat Kis-Szabó Jánosné és Cseri József látták el. 

 

VIII. ÖSSZEGZÉS 
 

Összességében az intézmény sikeres évet zárt, az előző évi maradvány jelentős mértékben 

hozzájárult ahhoz, hogy költségvetésünk egyensúlyba kerüljön. Nagy összegben gyarapodott 

a könyvtár gyűjteménye, eleget tudtunk tenni olvasóink igényeinek, az informatikai háttér 

eszközfejlesztése biztosította a könyvtári rendszer stabilitását. 

 

Köszönjük városunk képviselő-testületének egész évi támogatását, munkánk segítését. 

 

Kiskunfélegyháza, 2017. január 20.  

 

 Kállainé Vereb Mária 

 igazgató 
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MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet: Szakmák éjszakája 
Forrás: Czibolya Szilvia = Könyvtári Levelező/Lap, 2016. 6. szám 23-25 p. 
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2. sz. melléklet: Írótábor, NKA támogatással 

Forrás: 

http://felegyhazikozlony.eu/sa_hirek/i_kultura_5/i_irotabor_nka_tamogatassal_8998/t_Kult%

C3%BAra%20-

%20%C3%8Dr%C3%B3t%C3%A1bor,%20NKA%20t%C3%A1mogat%C3%A1ssal/index.h

tml 

 
Július harmadik hetében gyermekírókkal telik meg Petőfi és Móra városa. A 

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár szervezésében, az Nemzeti 

Kulturális Alap támogatásával egy hétre városunkban gyűlnek össze az Író Cimborák. 

Az Író Cimborák közösséget 2011 karácsonyán indította útjára Lackfi János költő, 

Finy Petra író, és Dávid Ádám, a Móra Kiadó szerkesztője. Az Író Cimborák célja: 

kortárs gyermekírók részvételével öntevékeny alkotókör szervezése, minőségi 

gyermekirodalom művelése, elsősorban on-line műhely formájában. 

A Cimborák ötödik éve havi-kéthavi váltásban új témát vetnek fel a közösség honlapján, s az 

így kialakult folyamatos műhelymunkában 30-50 gyerekíró és 20-25 illusztrátor vesz részt. 

Idei nagy projektjük volt a tavasszal meghirdetett „Mi lenne, ha…” rajzpályázat, amelyre több 

mint 900 gyermekrajz érkezett. A beérkezett pályaművek közel negyven kortárs írót, költőt 

ihlettek meg, és több mint ötven irodalmi alkotás született. A projektzáró rendezvény a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos Gyermekkönyvtárában zajlott, egy nagyszabású 

kiállítás és egy egész délelőttöt felölelő játék keretében. 

A Cimborák alapító tagjai között van Miklya Luzsányi Mónika és Miklya Zsolt félegyházi 

író-költő házaspár is. Bennük merült fel a gondolat, hogy Petőfi és Móra városa méltó 

helyszíne lenne a kortárs gyermekirodalom alkotóinak a találkozására. A „Laci, te, hallod-

e…” műhelytábor munkájában tizennyolc kortárs magyar gyermekíró és illusztrátor vesz 

részt, hogy körbejárják egy kicsit a gyermeklíra és -próza világát a 19. századtól a mai napig. 

A délelőtti előadások széles körében az Arany Lacitól és az ürgelyuktól eljutnak egészen a 

fantasyig és a digitális nemzedék gyermekeinek megszólíthatóságáig. 

 

A nyitó előadást július 18-án, hétfőn 15 órakor Mészáros Márton, a Károli Gáspár 

Reformtus Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének adjunktusa tartja. Az 

alkotók természetesen megismerik városunk nevezetességeit, meglátogatják a Petőfi és Móra 

emlékházakat is. 

Az alkotótáborban megszületett művekből egy vidám, zenés bemutatót tartanak a 

gyerekeknek és érdeklődő felnőtteknek július 22-én 15 órától, amelyre szeretettel hívnak és 

várnak minden érdeklődőt. 

További infirmáció: http://irocimborak.blogspot.hu/ 

http://irocimborak.blogspot.hu/

