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Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény , Szolnok            Dankóné  Szabó Edit  osztályvezető  



     39/2013.V.31. EMMI rendelet 

 

a kezdéssel meg kellett várnunk a rendelet megjelenését.  

 A 38 KSZR partnerintézményből 

 28 kolléga kért segítséget a kivonandó állományrész 

 leválogatásához.  

 

 

PRIORITÁST élveztek azok a települések,melyek   

munkatársai vállalták a számítógépes feldolgozás 

megkezdését.  

 

 Ez 18 települést jelentett,meglévő állományuk összesen 

 188 641 dokumentum /volt/  

 

ÁLLOMÁNYTISZTÍTÁS 2013. 



A Verseghy Könyvtárban a Felnőtt-olvasószolgálat kapta  

a feladatot 

a munkába bevontuk a gyermekkönyvtárosokat is.  

 

 

A tervezés folyamatában a bejárás során kiderült:  

a KSZR partnerintézmények állományának  

 

átlagban 50%-a /21%-tól 72%-ig/  

 

avult, rongált, kézbe vétele egészségügyi kockázattal jár. 
 



 a könyvtárosok együttműködésre készen fogadtak  

 

 a polgármestereket sok esetben meg kellett győznünk 

 

 - a tervszerű állománytisztítás fontosságáról 

 - a természetes elhasználódásról 

 - a tartalmi avultságról 

 - a könyvtár gyűjtőkörének módosulásáról 
 

 sok helyen zsúfolt,barátságtalan környezetet találtunk 

szakszerűtlen elrendezés-bútorok-állomány 

AMIT A SZOLGÁLTATÓHELYEKEN 

TAPASZTALTUNK 



 11 településen jártunk  
 

 32 munkanapon /1 naptól 8 napig/ 
 

 13 szakalkalmazott könyvtáros  

    /1 munkanapon átlagban 4,2 fő/  
 

 Közel 200.000 dokumentumot fogtunk kézbe.  
 

 Elvégeztük az állománytisztítást, leselejteztük az 

állomány kb:50%-át. 
 

 Megpróbáltuk a mai kor igényeinek megfelelően (sajnos a 

meglévő bútorokkal) átalakítani a helyiségeket,hogy 

közösségi térként is funkcionáljon. 
 

 Mindenhol gyermekkuckót alakítottunk ki.  
 

 Nagyon sok köszönetet kaptunk,ez mindig tovább 

lendített a következő településre 

 

AMI MEGVALÓSULT 



AMI VÁRHATÓ 2014-ben 

    Folytatjuk a megkezdett munkát,  

 

    az idei munkaterv szerint 16 települést szeretnénk        

    meglátogatni. 

 



• a lakosság érdeklődésének megfelelő 

 

• a közösségi élet támogatása 

 

• a civil  önszerveződések segítése 

 

• olvasáskultúra fejlesztése 

 

• tanulás segítése  

39/2013.(V. 31.)  EMMI rendelet a KSZR-rendezvények 

szervezéséhez 

RENDEZVÉNYEK 2013. 



 

 

36 könyvtár 

108 program 

 

RENDEZVÉNYEK AZ OKN ALATT 





CÉLCSOPORT SZERINTI BONTÁS 



KSZR TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULT 

PROGRAMOK 
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Könyvtárbemutató

Tanítási óra iskolai csoportoknak

Könyvtári óra iskolai
csoportoknak
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Előadás, konferencia

Kiállítás

Könyvbemutató

Műsoros, szórakoztató
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Egyéb



RÉSZTVEVŐK SZÁMA 
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Könyvtárbemutató

Tanítási óra iskolai csoportoknak

Könyvtári óra iskolai csoportoknak

Játékos tevékenység

Tanfolyam, tréning

Előadás, konferencia

Kiállítás

Könyvbemutató
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A LEGNÉPSZERŰBB RENDEZVÉNYEK 

játékos 

tevékenységek 

 

28 alkalom  

 

943 fő  

átlagban 33,6 fő  

 

 

előadások  

 

22 alkalom  

 

932 fő  

átlagban 42,3 fő 

műsoros, 

szórakoztató 

 

43 alkalom 

 

3481 fő  

átlagban 80,9 fő  

A KSZR keretében szervezett rendezvények adatai a:  

http://www.zounuk.hu/hu/konyvtarellatasi-szolgaltato-

rendszer-rendezvenyek  

oldalon érhetők el nyilvánosan.  



Pillanatképek 
 

Jánoshida 

 „Barátomnak szeretettel…!” 



KUNCSORBA 

Baba és kisgyermek 

elsősegély tájékoztató  



ÖRMÉNYES  

Puding és Palacsinta 
 



ÖRMÉNYES  

Puding és Palacsinta 



PUSZTAMONOSTOR 

Kamaszságok 

 

 



TISZAINOKA 

Vigyázz a barátságra! 

 

 



TISZAROFF 

Gyere játsszunk! 



GONDOLATOK …. 
 

 

 A zsúfolt könyvtárak „megnyíltak” 

 

 Az emberek kezdik közösségi térként belakni a 

könyvtárat 

 

 „Megmozdult” a település – sok partnert tudtak a 

kollégák mozgósítani 

 

  Várhatóan javul az emberek közérzete 



2014 

39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet  

(a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről)  

„4. § 1. bek.  

 

12. a lakosság érdeklődésének megfelelő kulturális, 

közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb  

programok, kiállítások szervezése,  

 

13. az olvasáskultúra fejlesztését támogató programok 

szervezése, az olvasás, a tanulás, a közösségi  

élet támogatása, a civil önszerveződések segítése.” 

 

 

 

Csökkent településenként a rendezvényekre 

fordítható támogatás! 



LEGYEN KÖZÖS CÉLUNK! 

 a rendezvények változtassák pozitívvá a településen 

élők könyvtárképét  

 

 az intézmények vállaljanak nagyobb szerepet a 

települések kulturális életében 



HOGYAN JUTUNK EL A 

RENDEZVÉNYEK 

MEGRENDEZÉSÉHEZ? 

 kötelező negyedévenként egy rendezvény 

 

 célszerű csatlakozni az országos könyvtári 

rendezvényekhez  

   /Internet Fiesta,Ünnepi Könyvhét, OKN/  

 Internet Fiesta 2014  

 13 könyvtár 31 programmal csatlakozott  

 

 Fontos,hogy a település rendezvényeihez is tudjunk 

csatlakozni. 



TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁS 

 Engedély kérése e-mailen történjen 

    dankone@vfmk.hu  

    másolatot kap 

    Szőke Ildikó, e-mail: szoke@vfmk.hu 

 

 Címzés: Verseghy Ferenc Könyvtár Dankóné Szabó Edit 

5000 Szolnok, Kossuth tér 2.  

 

- Szerződés 

- Számla  

- Jelenléti ív  

- Fotó   

Ezek dokumentálása után kerül sor az utalásra 



KÖSZÖNÖM  A FIGYELMET! 
 

dankone@vfmk.hu 

(56) 510-125 

(20) 328 66 17 


