


1. Vezetői összefoglaló

Tervek, célok

A 2021.  év  tervezésénél,  a  tervek egy részének megvalósításánál  a  vírushelyzet  elhúzódásának

bizonytalansága,  az  időbeli  tervezhetetlenség  és  a  költségvetés  szűkösségéből  adódó  pénzügyi

nehézségek  komoly  problémát,  magas  kockázatot  jelentenek.  A szolgáltatás  meghatározhatatlan

ideig korlátozottan működik: „könyvek elvitelre” kölcsönzési szolgáltatás sikeresen, biztonságos

módon üzemel. Internetes online szolgáltatásaink elérhetőek, a kör további bővítését tervezzük, a

tartalmak  bővítése  folyamatos.  A  rendezvények  egy  része  az  online  térben  került,  kerül

megrendezésre.  Dokumentumok,  könyvek  rendelése,  érkeztetése,  feldolgozása  folyamatosan

történik.  Felkészülünk  a  kulturális  intézmények  látogatási  tilalmának  feloldása  utáni  időszakra:

belső  terek  rendezése,  együttműködő  partnerek  megkeresése,  akciók,  kampányok,  foglalkozás-,

rendezvény-, programtervek kidolgozása.

Karantén, szolgáltatási korlátozások idejére:

• JAKD-Pakk Pont üzemeltetése, könyvcsomagok elvitelre

• Olvasni jó! – könyvajánló-listák

• KönyVélemény interaktív web 2.0 szolgáltatás

• Online programok, akciók: Mesemondó, Cimbora farsang, D 70 rövidfilmpályázat –

közönségszavazás; könyvtári foglalkozás tanórai bejelentkezéssel; környezetvédelem

– teszt könyvajánlással; világnapokhoz kapcsolódó bejegyzésfolyam; karantinterjúk,

videótartalmak létrehozása

• Online  elérhető  tartalmak,  szolgáltatások:  adatbázisok;  digitalizált  anyagok;

Kérdezze a könyvtárost! Innováció 2021: online beiratkozás, teszt-, kérdőívkitöltés

Szabadtéri rendezvények a vírushelyzet utáni, részleges korlátozások idejére: 

• Költészet utcazajban (rendhagyó költészet nap a könyvtár előtt)

• Könyvtár – Könyvhét – Könyvtér  (92. Ünnepi Könyvhét –  könyvtár a város főterén)

További tervek:

• Dunaújváros 70 

folytatása: Várostörténeti esték 2-6.,  a Könyvtér, OKN kapcsolódó rendezvényei 

• Olvasni jó!

2



Konferencia  az  olvasásról.  Mese,  gyermek-,  ifjúsági  irodalom:  ajánlottak  és  kötelezők.

Célcsoport: szakemberek. Előadások, bemutató órák. 

• “Olvasol te rendesen?” - könyves kihívás tiniknek

• Könyvtárhasználat és olvasásfejlődés. Követéses vizsgálat 1-4. osztályos tanulók körében

(3-4 éves program)

• Stratégia előkészítése

A könyvtár 2022-2027. évi stratégiája.  Jövőkép,  stratégiai irányvonalak közös kialakítása. 

• CORVINA integrált könyvtári rendszer

Rekordjavítás, -kiegészítés; folyóirat-modul; állományrészek vonalkóddal történő ellátása

• Minőségirányítás

Stratégiaelőkészítés  tervezése,  háttértanulmányok;  igényfelmérés;  vizsgálatok:  e-

dokumentumok,  olvasásvizsgálat  (gyermek-  és  fiókkönyvtár);  folyamatábrák;  belső

szabályzatok

2. Szervezet
Személyzeti kérdések, létszám, képzések

Létszám: 21 fő (szakmai munkakörben: 18, ebből felsőfokú végzettséggel 11 fő).

Az  igazgató  5  éves  vezetői  kinevezése  2020.  december  31-én  lejárt.  Az  igazgatói  pályázat

folyamatban van, a kinevezés határideje: 2021. március 31. 

A tavalyi évben nyugdíjazás miatt megüresedett könyvtáros asszisztensi álláshely betöltését és a

felsőfokú  végzettségű  szakalkalmazotti  létszám (diplomás  könyvtáros)  1  fővel  történő emelését

tervezzük, betöltetlen álláshely terhére. 

Portaszolgálat  ellátása  nyugdíjas  szövetkezeten  keresztül,  nyugdíjas  munkavállalók

foglalkoztatásával történt 2020-ban, a pandémia miatti bezárások, korlátozott szolgáltatással történő

üzemelés miatt továbbra is megbízási szerződéssel történő foglalkoztatási formát tervezünk.

Alapdokumentumok

A 2020. évi XXXII. - a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának

átalakulásáról,  valamint  egyes  kulturális  tárgyú  törvények  módosításáról  -  törvény  értelmében
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három  körben  módosult,  ill.  módosul  a  könyvtár  Alapító  Okirata,  ezzel  együtt  az  SZMSZ

szövegéből is kikerül a Kjt.-re való hivatkozás, ezzel együtt változik néhány belső szabályzat is.

2021-ben át kell nézni belső szabályzatainkat, és a szabályzatok jogszabályokra való hivatkozásait.

Kollektív szerződés előkészítése; Előmeneteli szabályzat elkészítése.

Tervezett képzések:

Biblioterápia,  Angol  szaknyelvi  ismeretek  könyvtárosoknak,  A GDPR  szabályainak  megfelelő

adatkezelés a könyvtárakban, Webarchiválás (Könyvtári Intézet) Munkavédelem

3. Infrastruktúra, fizikai környezet, eszközpark

Pénzügyi lehetőségek hiányában infrastruktúra-beruházást, a szervergép szükséges alkatrészcseréin

felül további komolyabb IKT-fejlesztést nem tervezünk. 

A  könyvtár  fizikai  tereiben,  eszközparkjában  az  utóbbi  öt  évben  számos  változás  történt:

szőnyegcsere;  régi,  olvasói  térben  lévő  íróasztalok  modern  munkaállomásokra  való  lecserélése;

irodai  eszközök  (színes  nyomtatásra  alkalmas  MFP  gép,  lamináló,  spirálozó  gép,  ultraközeli

projektor, hangfalak) beszerzése; infokommunikációs eszközpark folyamatos fejlesztése, bővítése:

gyermekkönyvtár  részére  színes  bútorok,  polcok,  játékok,  berendezési  tárgyak (KönyVár, Nagy

Könyv  installáció)  beszerzése;  két  tér  elválasztására  alkalmas  tolóajtó  felszerelése.  Kényelmes

ülőbútorokat vásároltunk, megtörtént az olvasó-  és a tinisarok kialakítása, az előtérben papírdesign

foteleket, asztalokat állítottunk fel. A fizikai környezetet érintő nagyobb beruházások megtörténtek,

2021-ben kisebb átrendezéseket, újításokat tervezünk:

• az „életrajzi regények” szabadpolcos területének bővítése

• az eligazodást segítő, elhasználódott, rossz helyen lévő állomány- és polcfeliratok fokozatos

lecserélése

• tisztasági festés, katalógusszekrény, munkaállomások áthelyezése

•

A leglényegesebb szakmai területet érintő infrastruktúra-változás: 2019-ben beszereztük, 2020-ban

üzembe állítottuk a CORVINA integrált könyvtári rendszert. 

Az év  folyamán  beüzemeljük  az  iratkezelést  számítógépesítő,  2020-ban  megvásárolt  DMS-One

iratkezelő szoftvert.
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4. Állományalakítás

2021-ben a tavalyi évhez képest majdnem megduplázódott a dokumentumvásárlásra költhető keret.

Városunk  lakosságszáma  2020.  január  1-jén  44.589  fő,  a  költségvetési  törvényben  megadott

fajlagos  támogatás  2.170 Ft/fő-re emelkedett  (2019:  1.251 Ft/fő),  így az állománygyarapításra

elkölthető összeg 9.676 ezer forintra nőtt (2019: 5.691 ezer Ft). 

Folyóirat-megrendelésre 1.200 ezer Ft-ot terveztünk.

A fiókkönyvtár október 1-től a felnőtt látogatók előtt zárva, iskolai könyvtárként működik, ezért az

ottani  állományba  az  év  elejére  nem  rendeltünk  folyóiratokat,  a  tanulók  a  gyermekkönyvtár

állományába érkező újságokból válogathatnak.

A CORVINA rendszer tavalyi beüzemelését követően fél éven keresztül dupla feldolgozás folyt (a

pontos  kimutatások,  törlések,  gyűjteményi  érték  követése  érdekében  az  Acelib  rendszerbe  is

felvittük a dokumentumokat), 2021-től csak Corvinába történik a feldolgozás. 

CORVINA integrált könyvtári rendszerrel kapcsolatos tervek:

Folyóirat-modul használatának beindítása

Bibliográfiai tételek kiegészítése, javítása – a Corvina ikr-re való átállás utómunkálatai

Beviteli segédletek véglegesítése

Hálózati raktár, Béke Fiókkönyvtár állományának vonalkóddal történő ellátása

Kötészet : 500 db könyv, gyorsjavítások, Dunaújvárosi Hírlapok kötése

Béke  Fiókkönyvtár:  az  iskolák  látogatási  tilalmának  megfelelően  a  rendelet  visszavonásáig  a

gyermekekre  korlátozódik  a  szolgáltatás.  A köcsönzési,  használati  mutatók  javítása  érdekében

vizsgálatot, elemzést végzünk 6-14 évesek körében, ezzel párhozamosan elindítjuk fiókkönyvtárra

optimalizált  OlvasóPróba-programot, rajzpályázatot hirdetünk. 

Reklámanyagok

5. Olvasószolgálat

A vírushelyzet miatti intézménybezárást követően a terek, dokumentumok helyben használatát nem

tudtuk  biztosítani,  de  a  dokumentumok  kölcsönzésére  lehetőséget  biztosítunk  (hogy  senki  ne

maradjon olvasnivaló nélkül). A Könyvterasz júniusi és a JAKD-Pakk Pont novemberi-decemberi

forgalmi statisztikái és az olvasók visszajelzései mutatják, hogy szükség volt erre a lépésre. Nem
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csak a kérésre történő könyvcsomag-összeállítást és a kölcsönzést biztosítjuk, de a könyvválasztás-

ban is segítünk: könyvtárosok és középiskolások könyvajánlóival, újdonságértesítőkkel, az olvasók

pedig egymást segítik interaktív módon beküldött értékeléseikkel, KönyVélemény-eikkel (Web 2.0).

Könyvtáronline: a  könyvtár  olvasókat  szolgáló  tevékenységei  a  könyvtár  terein  túl,  online

szolgáltatásokban,  terekben,  programokban,  formákban  is  megvalósulnak,  pl.  Dunaújváros  70

rövidfilmpályázat – filmbemutató, közönségszavazás a Facebookon. Az online elérhető tartalmak

bővülnek,  az adatbázisépítés  (műelemzések,  helyismereti  adatbázis,  várostörténeti  kronológia,

„Hírünk-nevünk  messze  száll...”,  képtár,  virtuális  múzeum,  médiatár,  digitalizált  anyagok  tára)

folyamatos,  a honlaphírek,  -tartalmak, közösségi média-bejegyzések szerkesztése,  feltöltése napi

szintű - karantén, korlátozott működés esetén - kiemelt feladat. A Dunaújváros 70 sorozat kapcsán

gyakoribbá vált a helyismereti évfordulós hírek szerkesztése, létrehozása, megosztása. Az online

tájékoztatás,  könyv-  és  információkérés  iránti  igény  a  vírushelyzet  miatt  megnövekedett.

(„Kérdezze a könyvtárost!”) 

További tervezett online szolgáltatási innováció: online beiratkozás, teszt-, kérdőívkitöltés

Kihasználva a belső munkákra, értekezletekre alkalmas időszakot:

• Közös jövőtervezés, csoportmunkában: a stratégiaalkotás folyamatát közösségi élményként 

megélve közösségépítő, játékos formában kreatív ötletek összegyűjtésével felállítjuk a 

könyvtár új jövőképét, kijelöljük a súlypontokat, stratégiai  irányvonalakat.

• Marketingterv szolgáltatásfejlesztésre, könyvtárhasználat élénkítésére: felhasználóbarát 

megoldások keresése - kedvezmények, akciók (kölcsönözhető dokumentumok számának 

bővítése, dokumentumkör kiterjesztése…
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Rendezvény és programtervek:

A vírushelyzet utáni, várható részleges korlátozások idejére szabadtéri programokat tervezünk.

 Névadónkra, József Attilára emlékezve, a költészet napja alkalmából Költészet utcazajban címmel

aktív megmozdulásra hívjuk fel a városlakókat:  Hozz egy verset! szavalatok, posztok, „falfirkák”;

utcazene; József Attila kiállítás; tárlatvezetés versekkel (középiskolás versmondók bevonásával). 

A  92.  Ünnepi  Könyvhéthez  (június  10-13.)  kapcsolódva  Könyvtár  – Könyvhét  –  Könyvtér

könyvheti kitelepülés, könyvünnep, könyvtár a város főterén (könyvek, játékok, programok, írók,

helyi zenekarok, zenészek (Aranyakkord, Quintia)).

Folytatjuk a Dunaújváros 70  programsorozatot, a tavalyi évben elkezdett, de a vírushelyzet miatt

megakadt  sorozat elhalasztott rendezvényeivel:  Várostörténeti esték 2-6.: Intercisa (Visy Zsolt);

Pentele  (Szabó  Tamás,  Szabó  Zsolt);  Csinált  városok  a  XXI.  században  (Szirmay  Viktória);

Építészet  (Prakfalvi  Endre);  Dunaújvárosi  televízió  kezdetei.  Beszélgetés,  A helyi  televíziózás

hőskora kerekasztal-beszélgetés (Eördögh Bertalan).  Könyvtéren városi fotókiállítás; helyismereti

pavilon;  “Az én Dunaújvárosom” rövidfilmpályázat  filmjeinek bemutatása.  Országos Könyvtári

Napokon “Interaktív Dunaújváros 70” játékos foglalkozás középiskolásoknak, kisiskolásoknak; A

helyi televíziózásról. Beszélgetés, Médiatár-bemutató.

Az olvasáskultúra kialakításának, fejlesztésének elméleti-szakmai megalapozására, a kisgyermekek,

kis- és középiskolások olvasáshoz való viszonyának feltérképezésére “Olvasni jó!” címmel olvasás-

konferencia  megszervezését  tervezzük.  Célcsoport:  szakemberek  –  könyvtárosok,  pedagógusok,

óvónők, tanítók, általános és középiskolai tanárok, szülők, érdeklődők. Tervezett előadók: Boldizsár

Ildikó, Gombos Péter, Péterfi Rita, Szilágyi Zsófia, Fűzfa Balázs. A magyar kortárs gyermek- és

ifjúsági irodalom képviselői: Wéber Anikó, Mészöly Ágnes… Bemutató órák: gyermekkönyvtár,

Széchenyi István Gimnázium.  

Kapcsolódva a programhoz a tiniknek “Olvasol te rendesen?”  címmel könyves kihívást hirdetünk.

Tinik a könyvtárban

Nagy Ákos dunaújvárosi zeneszerző közreműködésével szervezett  Zenei estéket  a beharangozott,

de elmaradt 3. résszel (gitárest) folytatjuk. 

A tavalyi évben kétszer is (létszámkorlátozás és pénzügyi támogatás hiánya miatt)  elmaradt zenés

pódiumest (GéHáLibikóka, Grecsó Krisztián, Hrutka Róbert) megtartását az  Országos Könyvtári

Napokra tervezzük.
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6. Gyermekkönyvtár

A  gyermekkönyvtár  a  baba  és  óvodás  korosztály  megszólítását  kezdte  el  2019-2020-ban.  A

megkezdett,  de  a  vírushelyzet  miatt  megszakadt  folyamat  újraindítását,  folytatását  tervezzük:

“Babák  a  könyvtárban”  kérdőív  kiértékelése,  délelőtti  babaórák  bevezetése,  óvodás  csoportok

fogadása. (A 0-5 éves “olvasók” száma a 2020-as, töredékes évben háromszorosára emelkedett!)

A tavalyi évről összegző, gyermekkönyvtári működést, tevékenységet, innovatív ötleteket bemutató 

cikk született a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. szakmai lap számára. 

Melléklet: „Megkoronáztuk az évet!” Mit tehet a gyermekkönyvtáros koronavírus idején? / Törökné

Antal Mária, Pokornyi Orsolya 

A gyermekkönyvtár online tevékenységei (nemzetek irodalma, könyvajánló - tanórai bejelentkezés,

karantinterjúk folytatása, környezetvédelmi teszt, Világnapok Facebbook-bejegyzésekkel, Cimbora

klub online...)  mellett  készül  a gyermekekkel  való személyes találkozásra,  tervezett  programok:

mesedélutánok,  kreatív  foglalkozások,  családi  napok,  Cimbora  programok;  “Versek  szabadon”

költészetnapi  megmozdulás;  Dunaújváros  70 sorozathoz  kapcsolódva,  helytörténeti  foglalkozás

kisiskolásoknak;  OlvasóPróba  erdeményhirdetés  Finy  Petrával;  az  OlvasóPróba  legaktívabb

tagjaival 3 K (Könyv, Kakaó Kalács) olvasóklub; Szóforgató-Betűvető kortárs irodalmi vetélkedő 1-

4. osztályos korig (Vig Balázs vagy Dániel András műveiből);  Robotika szakkör:  a tavalyi évben

megtartott  Robotika-bemutató után a tervezett  szakköri foglalkozás beindítása (szervező: Merlin

Ház); Lábbábos előadás (Csernyik Szende) – óvodásoknak; Rófusz Kinga kiállítás…

    

    

Melléklet: Gyermekkönyvtári programterv 2021.

7. Minőségirányítás

• Stratégiaelőkészítéssel kapcsolatos tervezés, háttérmunkák, tanulmányok

A könyvtár 2022-2027. évi stratégiájához szükséges előkészítő munkálatok: a közös

összkönyvtári  együttműködéssel  létrehozandó  elemek  –  könyvtári  jövőkép,
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stratégiai  irányvonalak  –  módszereinek  (brainstorming,  ötletláda…)  kiválasztása.

Elemzések, tanulmányok (SWOT, PGTTJ) elkészítése.

Melléklet: Stratégiai tervezés: helyzetkép, küldetés, alapvető célok. Tanfolyami dolgozat. Tóth Éva

• “Babák a könyvtárban” – gyermekönyvtári igényfelmérés eredményeinek összesítése

Melléklet: Babák a könyvtárban. Tanfolyami dolgozat. Tóth Éva

• Béke  Fiókkönyvtár  –  könyv-  és  könyvtárhasználat  vizsgálata  6-14  éves  tanulók

körében, marketingterv: OlvasóPróba; rajzpályázat

• Elektronikus  dokumentumok  kölcsönzésének,  használatának  vizsgálata  (BCG

mátrix)

• Folyamatábrák készítése: beiratkozás, kölcsönzés, előjegyzés 

• Belső szabályzatok átnézése, frissítése (SZMSZ, Előmeneteli...stb)

8. Partnerség

Hagyományos partnereink az oktatási és kulturális intézmények, könyvszakmai szereplők, szakmai

és civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok.

A rendezvényszervezés területén fokozottan ki kell használnunk az együttműködési lehetőségeket.

(költészet  napja,  Könyvtér   –  Wesly  Da  Capo  Alapfokú  Művészeti  Iskola,  Széchenyi  István

Gimnázium;  Jószolgálati  Otthon,  Intercisa  Múzeum,  Kortárs  Művészeti  Intézet,  Bartók

Kamaraszínház; Libri, Líra-Móra Könyvesbolt)

Feladat: partnerlisták bővítése, átnézése.

9. PR/marketing/kommunikáció

Olvasás-  és  könyvtármarketing.  Folyamatban  lévő  olvasásnépszerűsítő  programjaink:

KönyVélemény  (web  2.0-ás,  interaktív  olvasmányélmény-megosztás);  OlvasóPróba,  újratöltve;

Szóforgató-Betűvető. 

2021-ben az iskolai keretek közé szorított Béke Fiókkönyvtárba adoptáljuk a 6-14 éves korosztály

olvasás-  és  könyvtárhasználatának  élénkítésére  az  OlvasóPróba  programot  és  a  helyi  iskola

profiljára tekintettel rajzversenyt hirdetünk. (Melléklet: Reklámanyagok)

Szolgáltatásmarketing: kedvezőbb szolgáltatási kínálat, új akciók az olvasótábor növelésére.

Sajtómegjelenések. A tavalyi évben a kishírektől a nagyobb lélegzetű beszámolókig a nyomtatott

sajtóban 324, az online hírportálokon 470, a közösségi médiában összesen 908 könyvtári tematikájú

hír  jelent  meg.  A  helyi  rádió  rendszeresen,  a  televízió  28  műsorban  adott  hírt  a  könyvtár
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