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A feladatok bemutatása a beszámolóban: 

 
I. AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ 

INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA 

 

Szakpolitikai célok 2015. évben: 

 

a) a „kulturális alapellátás” fogalmának bevezetése, melynek célja  

- a határon innen és túl élő magyarok számára a társadalmi emelkedéshez 

szükséges értékekhez való hozzáférés biztosítása; a kulturális szolgáltatások 

révén a kulturális értékekhez való hozzáférés növelése; 

 

b) a kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció, a közösségi tervezés, ennek 

részeként többek között 

- a helyi társadalom és gazdaság fejlődéséért támogató közösségi programok 

megvalósítása és a megvalósításának támogatása az életminőség színvonalának 

emeléséért. 

 

A szakpolitikai célok a könyvtári területen a kulturális alapellátást nyújtó települési 

könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek tevékenységének fejlesztését igénylik. E 

feladatok megjelentek a nyilvános könyvtárak alapfeladataira és a Könyvtárellátási 

Szolgáltató Rendszerben nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályokban.  

 

Könyvtárunk mint a város egyik kulturális alapintézménye, része a helyi értékek megosztására 

szakosodott intézményeknek, velük karöltve mind szélesebb nyilvánosságot ad a kulturális 

közkincseknek, mind a gyűjteményében megtalálhatóaknak, mind a világháló segítségével a 

köz számára elérhetővé téve a máshol megtalálható kulturális javakat, előtérbe helyezve a 

helyi értékek közkinccsé tételét. 

A könyvtárak az új évezred kihívásainak is eleget kell, hogy tegyenek. amelyek új irányokat 

fogalmaznak meg elsősorban az információs szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. Fontos a 

könyvtárak társadalmi szerepvállalása, a tudás-, az információ- és a kultúraközvetítés 

témakörében, mert ezzel hozzájárulnak az életminőség, az ország versenyképességének 

javításához. Könyvtárunknak a szolgáltatásainak szervezése során figyelembe kell vennie a 

könyvtári minőségirányítás szempontjait. A könyvtár már régen nem egyszerű könyvkölcsönző 

hely, hanem korszerű szolgáltató intézmény. A nyilvános könyvtári szolgáltatások folyamatos 

jó minősége érdekében alkalmaznunk kell a minőségirányítás szempontjait. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelt feladat a kistelepülések minőségi és 

korszerű könyvtári és közösségi szolgáltatásokkal történő ellátása. A megyei hatókörű 

könyvtár több mint könyvtári alapszolgáltatás a megyeszékhelyen éppúgy, mint a térségben. 

Minden település könyvtára nyújt alapszolgáltatást, de a megyei hatókörű könyvtár a 

rendszerben mindenkinek egy magasabb szintű, komplex könyvtári, közösségi szolgáltatást is 

nyújt, akár a legkisebb településen is igényelhetően. 

A megyei hatókörű könyvtár fontos feladata a koordináció is, amely összefogja a települési 

könyvtárak fejlesztését és a szolgáltatások minőségét, ennek biztosítása érdekében előkészíti a 

könyvtárak minősítését. 

 

 

 

 

  



II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

2015. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításai, az intézmény vezetésében és alapdokumentumaiban várható változások. 

 

 

  

  

  

2014. tény 2015. terv 
2015. évi 

tény 

Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

45 45 44 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 4 4 4 

Könyvtáros 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 29 29 29 
átszámítva teljes munkaidőre 28.5 28.5 28.5 

Egyéb  
összesen 7 7 7 
átszámítva teljes munkaidőre 6.5 6.5 6.5 

Mindösszesen 
összesen  38 38 38 
átszámítva teljes munkaidőre 

(4+6) 

37.5 37.5 37.5 

az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű 

összesen 2 2 2 
átszámítva teljes munkaidőre 2 2 2 

Egyéb alkalmazott 6 6 6 
Önkéntesek száma  0 0 0 
Közfoglalkoztatottak száma 19 15 19 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

lakosságának száma) 

29/323465 n.a. 29/323465 
 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1) Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése  
A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége: 

a) A fenntartó által kiadott alapító okiratban valamint a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi. 

b) Gyűjteményét folyamatosan nyilvántartja, fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja. 

c) Tájékoztatást ad a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól. 

d) Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 

e) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 

f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét. 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

i) Közhasznú információs szolgáltatást nyújt. 

j) Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. 

k) Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. 

l) Ellátja a kötelespéldányokkal és a könyvtárközi dokumentum-ellátással kapcsolatos 

feladatokat. 

m) Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését. 

n) Végzi, illetőleg szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását. 

o) A települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat és tanácsadást nyújt. 

p) Szervezi a megyében működő nyilvános könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. 

q) Végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést. 

r) Könyvtárellátási szolgáltatásokat nyújt a települési nyilvános könyvtári szolgáltatások 

megszervezéséhez. 

s) Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez. 

t) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, 

az ország versenyképességének növeléséhez, 

u) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi 

 



2) Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
Legfontosabb megvalósítandó tervünk a könyvtár biztonsági rendszerének teljes felújítása, az 

egész állományra való kiterjesztése. 

 

 

3) Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok  

Tetőfelújítás:a 2001. évi átépítés után kapott a könyvtár egy része új műanyag tetőt, melynek 

eresztékei elengedtek, ezért szükség volt azok megerősítésére. 

Tisztasági festés: kizárólag a mosdók, mellékhelyiségek kifestése történt meg 

Lift-felújítás. a teherliftünk az épülettel egyidős (1964), így ahhoz, hogy engedélyt kapjunk a 

használatára, feltétlenül szükség volt egy nagy felújításra. 

 

 

3.1  Jelentősebb eszközbeszerzések:  

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Számítógép 8 1.913.120  

ebből olvasói 4 956.560  

Szkenner 1 81.000  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

2 67.600 Winchester 2 TB, 

Belső (NAS) 

 

 1 44.400 Winchester 2 TB 

(Külső) 

 1 32.000 Winchester 1 TB 

(Külső) 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  2.138.120  

 

3.2 Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felelős Indulás 

ideje 

Befejezés 

ideje 

Országos Könyvtári 

Napok megrendezésére 

Somogy megyében 

(NKA) 

1.500.000 1.500.000 Köpflerné 

Szeles Judit 

2014.09.01 2015.06.30. 

Országos Könyvtári 

Napok, az Internet 

Fiesta, szakmai 

rendezvények 

megvalósítására(NKA) 

2.000.000 1.500.000 Köpflerné 

Szeles Judit 

2015.09.01 2016.06.30. 

A könyvtár 

állományvédelmi 

műhelyének 

tevékenységéhez 

szükséges szakmai 

anyagok és eszközök 

beszerzésére (NKA).    

A kötészeti műhely 

támogatása 

213.485 231.485 Köpflerné 

Szeles Judit 

2015.04.15. 2016.01.31. 

A Somogyi Hírlap c. 

megyei napilap (1952-

2000) digitalizálására 

5.562.600 5.562.600 Köpflerné 

Szeles Judit 

2015.08.01. 2016.07.31. 



és internetes 

közzétételére (NKA) 

 

 

Pályázatok: 

 

Országos Könyvtári Napok, az Internet Fiesta, szakmai rendezvények megvalósítására(NKA) 

Mivel az NKA áthúzódóan írja ki az Országos Könyvtári Napok megrendezésére a pályázatokat, 

így a 2015. évi beszámolóban szerepel mind a 2014/2015. évi pályázat, mind a 2015/2016. évi 

pályázat. Mind a kettőt megyei rendezvényekre adtuk be, leginkább az Országos Könyvtári 

Napokra koncentrálva, Somogy megyében. 

 

A könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és 

eszközök beszerzésére (NKA) 

Könyvtárunk könyvkötészeti műhelyt működtet, melynek támogatásához pályáztunk szakmai 

anyagokra és eszközre. 

 

A Somogyi Hírlap c. megyei napilap (1952-2000) digitalizálására és internetes közzétételére 

(NKA) 

Könyvtárunk nagy előrelépést tett a digitalizálás terén, mikor az NKA pályázat megnyerésével, az 

Arcanum Adatbázis Kft. segítségével, elérhetővé tettük a megyei napilapot 1952 – 2000-ig. 

Egyelőre még csak a www.hungaricana.hu honlapon, de a következő évtől már a könyvtár 

honlapján is kereshető lesz. 

 

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 

 

Könyvtárunk folyamatos tájékoztató szolgálatot lát el. Különböző adatbázisok (Jogtár, 

PressDok, EBSCO,2015-től az Arcanum Digitális Tudománytár) segítségével tájékoztatnak a 

kollégák, állítanak össze irodalomkutatásokat és dokumentációt. A könyvtárközi kölcsönzés 

(ODR) segítségével a könyvtárban nem meglévő dokumentumok is elérhetővé válnak. 

Összeállítunk „Születésnapi csomagot” is, kérésre. Tájékoztatást nyújtunk a könyvtárban való 

eligazodásban, a szakirodalmi anyaggyűjtésben. Közérdekű információkat nyújtunk, 

számítógép-használatot biztosítunk, házhoz szállítjuk rászorulók (idősek, betegek) számára a 

könyvtári dokumentumokat, fénymásolatot készítünk könyvtári dokumentumokból. 
 

Folyamatos a „Gyerekvers” adatbázis építése. 

 

A könyvtár Olvasóterme és a Helytörténeti részleg egy légtérben helyezkedik el, A kézikönyvtár 

és a helyismereti gyűjtemény adja az olvasóterem dokumentum-állományát. Helyben olvasási 

lehetőséget (hétvégi, esetleges kölcsönzéssel) (mikrofilm-leolvasó) tudunk biztosítani 

olvasóinknak. Az utóbbi időben megnövekedett a helytörténettel foglalkozó olvasóink száma. 
A helyismereti szaktájékoztató kollégánk „Somogy megye tématérképén” dolgozik, amely egy 

helyismereti tudásbázis létrehozását jelenti. 

Folyamatosan építjük a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSAINK anyagát, mely ebben az évben egy 

nagyszabású elemmel bővült: TAKÁTS GYULA névadónkról került föl a honlapra egy virtuális 

kiállítás. 

(Honlapunkon az elérhetősége: 

http://www.mvkkvar.hu/kiallitas/takatsgyula/index.html) 

Médiatár: 

A DVD kölcsönzések száma növekedett, köszönhetően a nagyobb arányú gyarapításnak. Arra 

törekedtünk, hogy a friss megjelenésű, sikergyanús filmeket vegyük meg, melyekre nagyobb a 

kereslet, így nagyobb számú a kölcsönzés. 

Facebook-oldal: 

https://www.facebook.com/konyvtarkaposvar/ 



Kreatív kollégáinknak köszönhetően, még több használóhoz tudjuk eljuttatni a könyvtárról 

szóló információkat, és ebbe még az olvasásra való buzdítás is belefért. 

Közhasznú információs szolgáltatások: 

külön térben folyik az ezirányú tájékoztatás (folyóirat-olvasás, gyorsmásolás, 

internethasználat,stb.) 

Csoportos látogatások: 

a gyermekkönyvtárban egész évben folyamatosan tartanak foglalkozásokat. Ez kiegészül a 

könyvtár célirányos programjaival, amelyre szintén több iskolás csoportot hívunk meg. 

Igyekszünk a középiskolásokat is megnyerni, könyvtárbemutatókkal, vetélkedőkkel, (Pl.: 

Virtuális séta a koponyánk körül, Nyomozz a weben, interaktív vetélkedők középiskolásoknak, 

Kódjátszma címen QR-os tetélkedő  a városban) 

Törekszünk nyugdíjas olvasóink bevonására is a XXI. század virtuális valóságába: nagyon 

népszerű internethasználati tanfolyamokat tartunk a nyugdíjas olvasóinknak. 
 

 

4.) A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2015-ben, a megyei 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása 

A megyei könyvtár egyik alapfeladata, hogy szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás 

szempontjait figyelembe véve szervezze. 

Könyvtárunk 2015-ben tovább folytatta az egységes minőségbiztosítási keret kialakítását. 

Folyamatos a vezetők közötti kommunikáció, a feladatok kiosztása, ellenőrzése, nevesítése, a 

dolgozók megfelelő motivációja. Folytattuk az előző években elkezdett használói kérdőív mind 

virtuális, mind nyomtatott formájú kitöltetését. Elkészült könyvtárunk Stratégiai terve, a következő 

lépés a Minőségbiztosítási Kézikönyv összeállítása lesz, ez már a következő év feladata. 

 

Kommunikációs tevékenység: a könyvtár szolgáltatásainak propagálása. 

Könyvtárunk minden rendezvényére saját plakátot tervez, amit mind a könyvtár honlapján, 

mind a könyvtár Facebook oldalán, mind a hirdetőtáblákon megjelentetünk. Nyomtatott és 

elektronikus formában is több szórólappal népszerűsítjük az intézmény munkáját. 

Programjainkról meghívókkal, a honlapon lévő tájékoztatással, elektronikus hírlevéllel, a 

Kapos és Somogy TV hír- és videóanyagai segítségével, a Kaposvári Hírfutárban való 

megjelenéssel tájékoztatjuk olvasóinkat, és a könyvtárt még nem használókat. 
Kiadványok száma: Somogyi TEKE: Somogy megye közkönyvtárainak fontosabb statisztikai 

adatai és viszonyszámai, a megyei könyvtár honlapján 

 Kommunikációs költségek nagysága (Ft):  153.020,- Ft 

 TV megjelenés száma, rádió megjelenés száma: 28 

írott sajtó megjelenés száma: 33 

e-sajtó megjelenés:62 

 fizetett hirdetések száma:  5  db  

 

 

5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.   

 

Szolgáltatás 2015-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap I http://www.mvkkvar.hu/ 

OPAC I http://www.mvkkvar.hu/index.php/hu/katalogus

aink 

Adatbázisok I Arcanum Digitális Tudománytár 

MOKKA, DEA, EPA, Humanus, Matarka, 

NDA 

NAVA 

MaNDA 



Hungaricana 

MEK 

Complex CD Jogtár Céginfo 

Pressdok 

Referensz szolgáltatás I Személyes használat: 85.338 

internethasználat: 5957 

telefon, fax, e-mail:2.438 

honlap: 81.254 

referensz kérdések száma: 5.860 

Közösségi oldalak  I https://www.facebook.com/konyvtarkaposvar/ 
 

Hírlevél I évi 12 alkalommal, azoknak az olvasóinknak, 

akik feliratkoztak rá. 

RSS N  

Digitalizálás I  

 

Digitalizálás: 

Könyvtárunk évekkel ezelőtt elkezdte kialakítani a Somogyi Elektronikus Könyvtárt, melybe 

főként helyismereti és helytörténeti kiadványokat töltünk föl. Az állományt fokozatosan 

bővítjük, Itt található meg a könyvtár Somogy megye településeinek képeslap gyűjteménye. (A 

dokumentumok bárki részére elérhetőek, de nem letölthetőek.) 6 féle folyóirat 

mikrofilmváltozatának mintegy 70 évfolyama van készen, illetve folyamatban, és kétféle 

bekötött folyóirat 3 évfolyama. 

Az NKA nagyvonalú támogatása segítségével (az Arcanum Adatbázis Kft. közreműködésével) 

digitalizálásra kerültek a helyi napilap, a Somogyi Hírlap számai, 1952-től 2000-ig. Emellett 

a MaNDA közmunka program keretén belül sok, könyvtárunkban megtalálható dokumentum 

(köztük mikrofilmek) is digitalizálásra kerültek. 
 

6.) Innovatív megoldások, újítások:  
Könyvtárunk a helyi egyesülettel (Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete) összefogva 

egy új megközelítést nyújtó rendezvénysorozatot indított, mellyel a látó emberek bele tudnak 

helyezkedni a vak/gyengénlátó társaik mindennapi életébe, találkozva a nehézségekkel. A program 

neve: LÁTHATATLAN VALÓSÁG. 

 

A könyvtár Facebook oldalán a kollégák többféle módon hívták fel az olvasók figyelmét a 

könyvtár szolgáltatásaira, újdonságokra, rendezvényeinkre, a hagyományos olvasás 

megrendíthetetlen erejére. 

 

Könyvajánlók „képi” formában, a helyi tévé segítségével. Gyermekek és felnőttek ajánlják 

kedvenc olvasmányélményüket pár percben, a helyi tévében.(Somogy TV) 

 

„Szemétkedünk?” projekt, melyben több szervezettel(Kaposmenti Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Önkormányzata) együtt vett részt a 

könyvtár. A projekt a „Miénk a város” rendezvénnyel kezdődött: 4 db üres kirakatot rendezhettek 

be a részt vevők, amelyben bemutatták, hogy mit lehet kezdeni a szeméttel, milyen lehetőségei 

vannak az újrahasznosításnak. Könyvtárunk „Óvd a természetet, olvass könyvtári 

könyvet!”címmel rendezett be kirakatot. Ennek újabb változata 2016-tól a Farsang és Rippl-

Rónai Fesztivál alkalmából, amikor más jellegű kirakatot rendezünk be.  

 

 

 

 

 

 

 



7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) 

7.1. Kötelespéldány szolgáltatás 

A kötelespéldány szolgáltatás célja – többek között - a sajtótermékek / dokumentumok 

nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tétele. A megyei könyvtár törekszik 

ennek a feladatnak megfelelni. Könyvtárunk, mint megyei könyvtár, kötelezően részesül a 

megyében található nyomdák kötelespéldányaiból. Könyvtárunk, jogszabályi 

kötelezettségének eleget téve, a beérkezett kötelespéldányokat beleltározza, feldolgozza, és 

hozzáférhetővé teszi. 

 

7.2 ODR tevékenység 

A megyei könyvtár mint ODR tagkönyvtár egyik legfontosabb szolgáltatásának tartja, hogy  a 

saját olvasóit ellássa a gyűjteményből hiányzó dokumentumokkal, továbbá segítse a megye 

könyvtárait, hogy az onnan hiányzó dokumentumok  az országos könyvtári hálózat segítségével , 

eljussanak a megye bármely olvasójához. 

A 2015. évre az ODR szolgáltatás meghatározó elemévé vált az elektronikus dokumentumküldés. 

Nyomtatott másolatot már nem is kért egy könyvtár sem. 

 

KKözi kölcs. 2014 2015 

Tőlünk kért 1471 1548 

eredetiben 1327 1246 

másolat, nyomtatott 67 0 

másolat, elektronikus 77 302 

Küldött kérés 996 1066 

eredetiben 635 659 

másolat, nyomtatott 14 0 

másolat, elektronikus 347 407 

Összesen 2467 2614 

 

 

7.3 Területi ellátó munka  
Segítséget nyújtottunk a könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek új feladatainak, új 

munkafolyamatainak bevezetésénél, a könyvtárak alapdokumentumainak elkészítésénél, segítettük 

a fenntartókat a szakmai jogszabályok értelmezésében, igény esetén szakmai javaslatokat 

készítettünk: 

 A kadarkúti Bokor József Városi Könyvtár vezetője kért segítséget nyilvános könyvtári 

foglalkoztatáshoz, nyitva tartáshoz.  

 Kaposhomok és Zics önkormányzatának NKA-s bútorfejlesztési pályázatához adtunk 

szakmai ajánlást. 

 Az egyik Zala megyei könyvtár kért segítséget gyűjtőköri szabályzatához és 

könyvtárhasználati szabályzatához.  

 A Barcsi Városi Könyvtár munkatársa kért segítséget a szolgáltató helyeken 

foglalkoztatottak alkalmazásához.  

 Az EMMI által szervezett statisztika megújítását szolgáló tárgyalásokhoz írásos véleményt 

kértek tőlünk Zala megyéből.  

 Írásos állásfoglalást készítettünk a balatonföldvári polgármester az irányú megkeresésére, 

hogy a KSZR működtetésére kötött megállapodásunkat 2015. december 31-gyel felmondja 

átszervezés miatt. 

 Gyékényesen és Szentán az új könyvtárosnak a TEXTLIB használat bemutatása 

 Több településnek segítettünk az SZMSZ összeállításában. 

 Tengődön Házhasználati szabályzat készült segítségünkkel 



 Zicsen a tabi Városi Könyvtár segítette a könyvtárbővítéshez benyújtott pályázat 

elkészítését, de a pályázat nem nyert. 

 Kaposhomok önkormányzatának pályázatához berendezési tervet készítettünk, melyet 

hiánypótlásként küldtek meg. Segítségünkkel a pályázat nyertes lett.  

 Kárán hosszú kihagyás után újraszerveztük a könyvtári munkát, és elindítottuk a könyvtári 

szolgáltatást. Segítettük a könyvtár berendezését, elhelyezését. 

 6 település önkormányzata egyeztette a könyvtárfejlesztést velünk. 

 

Ezen kívül módszertani tanácsadást biztosítottunk az év során folyamatosan a megye valamennyi 

települési könyvtárosának telefonon, e-mailben, ha szükséges, személyesen is. 

Megyénkben segítettük és koordináltuk az országos könyvtári rendezvényeket: 

 

 

 

Internet Fiesta a könyvtárakban  

A jubileumi Fiesta lehetőséget nyújtott, hogy az internet rendkívül gazdag és állandóan fejlődő 

kulturális tartalmait bemutassuk. A könyvtáraknak így módjuk volt arra, hogy az online kulturális 

tartalmakkal is megismertessék a használóikat. Célja volt az internet szinte végtelen 

lehetőségének bemutatása, amelyek a kulturálódást, szórakozást, ismeretek elsajátítását könnyítik 

meg, segítik a tanulást, lehetővé teszik a kulturális eseményekről való ismeretszerzést, és új 

szolgáltatásokat hoznak a mindennapok világába. Az akcióhoz Somogy megye 179 programmal, 

71 intézménnyel és 69 településsel csatlakozott. A programokon összesen 3.241 fő vett részt.  

 

Országos Könyvtári Napok 

A 10. Országos Könyvtári Napok a Nagy Könyvtári Show címet kapta és célkitűzései között volt az 

elmúlt évek összefogás témáira a visszatekintés, valamint megerősíteni, továbbéltetni azokat a 

törekvéseket, amelyekre egy-egy évben kiemeltem koncentráltunk. A programsorozat tervezésekor 

valamennyi korosztályra gondoltunk. Eddigi és új partnereinkkel együttműködve újdonságokkal 

szolgáltunk az érdeklődő könyvtárhasználóknak. Somogy megye 51 településén, 164 programon 

összesen 6.007 fő vett részt a meghirdetett eseményeken. 

 

Szakmai képzést szervezünk a megye könyvtárosai számára. A megyei könyvtár születésnapja 

alkalmából szervezett szakmai napon a somogyi könyvtárosok két előadást hallottak: Péterfi 

Ritának, a Pest Megyei Könyvtár munkatársának előadását A társadalmi szegénység és az olvasás 

címmel, Tamás Kincső (OSZK) előadását, mely az Internethasználat – könyvtári tájékoztatás 

címet viselte. 

 

 

7.4A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
2015-ben újabb három önkormányzattal kötöttünk szolgáltatási megállapodást, így 2015-ben 

Somogy megyében 217 település számára biztosítottunk könyvtári szolgáltatást a KSZR 

rendszerben. A három új belépő közül két településen évek óta nem működött könyvtár, egy 

önkormányzat pedig megszüntette addig intézményként működő könyvtárát. A szolgáltatást állami 

támogatással a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet előírásai alapján végeztük, hét városi könyvtár 

bevonásával.  
Dokumentumszolgáltatásunk célja, hogy a legkisebb településen is hozzájuthassanak a használók 

a legfrissebb dokumentumokhoz. A dokumentumok rendelését a lakossági igények alapján a 

területi módszertanos könyvtárosok indították, melyek központilag a megyei könyvtárba érkezve 

kerültek állományba és feldolgozásra. 

2015. évi gyarapodásunk: 

 könyv   16.258 db 

 kotta            1 db 

 hangdokumentum        67 db 

 képdokumentum      386 db 

 kartográfiai dok.           2 db 



 elektr. dok.            2 db 

 összesen  16.716 db 48.678.242,- Ft értékben. 

 

A dokumentumok kiszállítását évi 4 alkalommal végeztük részben csereletét formájában. A 

dokumentumokat könyvtári használatra alkalmas állapotban (fölszerelve, jelzetelve, 

vonalkódozva) szállítottuk ki a települési könyvtárakba. 

Napi-, hetilapokat, folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint. Összesen 204 címre 

1.339 példányban fizettünk elő. 
Könyvtárunk egységes elektronikus katalógussal biztosítja a KSZR rendszerben résztvevő városi 

könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek számára az állomány webes felületen való elérését, az 

abban való keresést. Az adatbázisba gyarapításkor azonnal bekerülő kurrens állomány mellett 

folyamatosan kerülnek a rendszerbe a települési könyvtárak állományai is. 2015-ben 6 könyvtár 

(Kára, Kisgyalán, Komlósd, Nagyberki, Osztopán, Polány) 17.240 rekordja került be a közös 

katalógusba. 

2015-ben a könyvtári szolgáltató helyekre 229 rendezvényt szerveztünk. A programok 

tervezésében figyelembe vettük a használók igényeit, kéréseit, igyekeztünk maximálisan igazodni a 

település kulturális igényeihez, csatlakozva a legfontosabb eseményekhez. A programok célja idén 

is a potenciális felhasználók elérése, az olvasás, a kultúra, a könyvtár népszerűsítése, a könyvtári 

beiratkozási kedv növelése, a digitális írástudás és az információs műveltség fejlesztése.  
Tovább folytattuk a kistelepülési könyvtárakba kihelyezett tanfolyamunkat a digitális írástudás, az 

információs műveltség elsajátításának fejlesztéséért. A megyei könyvtár két munkatársa tartott 

előadásokat Alapfokú számítástechnikai ismeretek, illetve Keresési technikák a weben és a 

könyvtári rendszerben témákban Marcali, Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta és Szabadi településeken.  

Októberben indítottuk 30 órás alapfokú könyvtárosi tanfolyamunkat a kistelepülési könyvtári 

szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak, melyre az egész megyéből 

jöttek a résztvevők (3 fő a balatonföldvári, 3 fő a barcsi, 11 fő a kaposvári, 2 fő a lengyeltóti, 2 fő 

a tabi ellátási körzetből, valamint 1 fő Tolna megyéből), összesen 22 fő kapott igazolást a 

tanfolyam teljesítéséről.  

Előzetes igényfelmérés és kérés alapján leválogatási, selejtezési (25 szolgáltató helyen), 

állományellenőrzési munkákat (25 szolgáltató helyen) végeztünk, illetve néhány településen 

segítettünk a könyvtár felújítás utáni visszaköltöztetésében, polcrend rakásban (4 szolgáltató 

helyen). 

Az állományellenőrzések egy részét (10 esetben) összekötöttük a települési állomány 

vonalkódozásával úgy, hogy a leltár alkalmával a duplán nyomtatott vonalkódokból egy a 

könyvtári dokumentumokba került, egy pedig a raktári lap hátuljára. A leltár végeztével a már 

honosított állományoknál a vonalkódokat beolvastuk az elektronikus katalógusba. Célunk, hogy a 

későbbiekben könyvtári szoftver segítségével valósulhasson meg az állományellenőrzés, ami 

időtakarékossági szempontból elengedhetetlen.  

A szolgáltató helyek könyvtárosaival a helyszíni látogatások mellet napi kapcsolatot tartottunk e-

mailben, telefonon, valamint néhány települési könyvtáros személyesen járt be a szolgáltató 

központba megbeszélni az éppen aktuális problémát vagy válogatni a letéti raktári állományból, 

illetve intézni a könyvtárközi kölcsönzést. 2015-ben 26 szolgáltató helyen történt a könyvtáros 

személyében változás. Az új könyvtárosokat minden esetben a helyszínen betanítottuk, fokozott 

figyelemmel kísértük munkájukat, sokan közülük pedig részt vettek az alapfokú könyvtárosi 

tanfolyamunkon.  

Az év során 4 alkalommal szakmai napon találkoztunk a kistelepülési könyvtárosokkal, 

polgármesterekkel, referensekkel, városi könyvtárigazgatókkal: 

 Februárban tanácskoztunk a KSZR-szolgáltató városi könyvtárak igazgatóival, területi 

munkatársaival. A tanácskozáson megbeszéltük az előző év tapasztalatait, gazdasági 

vezetőnk tájékoztatást adott az új év pénzügyi változásairól, ismertettük az országos 

helyzetképet.  

 Szintén februárban fórumot tartottunk a kaposvári ellátási körzet KSZR könyvtári 

szolgáltató helyek fenntartóinak, melyen ismertettük a KSZR rendszer országos 



lefedettségét, központi, jogszabályokkal alátámasztott irányvonalát, az elmúlt év konkrét 

mutatóit. Tájékoztattuk a polgármestereket, jegyzőket a minisztériumi ajánlás tervezetéről, 

annak tartalmáról.  

 Decemberben szakmai napon szerveztünk a somogyi könyvtárosoknak, melyen Péterfi 

Ritának, a Pest Megyei Könyvtár munkatársának előadását hallották A társadalmi 

szegénység és az olvasás címmel, valamint Tamás Kincső (OSZK) előadását, mely az 

Internethasználat – könyvtári tájékoztatás címet viselte. Sor került a több évtizede 

eredményesen dolgozó könyvtárosok köszöntésére is.  

 Decemberben a marcali ellátási körzet munkatársainak tartottunk betanítási napot, 

amelyen a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer használatát ismerhették meg. 

 

Jelentős eszközfejlesztés (összesen 52 db) történt az elmúlt évben a kiskönyvtárakban. Célunk 

ezzel az elektronikus kapcsolattartás, a számítógépes szolgáltatások biztosításához szükséges 

eszközök beszerzése, a közösségi szolgáltatások lehetőségének növelése, dokumentálása.  

A bútorvásárlással (összesen 382 db) a kulturált környezet fejlesztése volt a célunk. Nagy 

számban láttuk el a szolgáltató helyeket egységes kültéri cégtáblával, belső feliratokkal.  

A technikai-informatikai eszközök és bútorok mellett 2015-ben is vásároltunk – a 

szolgáltatáskínálat és főleg a gyerekközösségek könyvtári időtöltésének bővítésére gondolva – 

társasjátékokat. 

 

 

 

7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás  
 

Könyvtárunk kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a megyében zajló nemzetiségi 

könyvtári ellátás koordinálása. Somogy megye területén kis létszámban élnek nemzetiségek, 

de 2014-ben sikeresen megalakult a kaposvári örmény, német, lengyel, horvát és cigány 

nemzetiségi önkormányzat. Kiemelten Lakócsán van horvát nemzetiségi iskola és 

könyvtár.(Lakócsa a Barcs Városi Könyvtár által ellátandó területen helyezkedik el.) Az 

Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálja az országos nemzetiségi könyvtári ellátást, 

ennek keretében könyvtárunk támogatást kap nemzetiségi dokumentumok vásárlására. 
 

 

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás:  
 

A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint végeztük a megyében működő települési, szak- és 

felsőoktatási könyvtárak statisztikai jelentésének megszervezését. 266 könyvtár adatait gyűjtöttük, 

ellenőriztük, javítottuk, a közvetlenül ellátott 58 KSZR tagkönyvtár munkanaplójának, 

beiratkozási naplójának ellenőrzésével, az egyedi nyilvántartólapok összesítésével, illetve az 

egyedi leltári állományok megállapításával és statisztikai jelentésének rögzítésével együtt. 

 

Ezen kívül elkészítettük a Somogyi TEKE-t, Somogy megye közkönyvtárainak legfontosabb 

statisztikai adatait és viszonyszámait közlő kiadványunkat is. A megyei könyvtár honlapján érhető 

el. 

http://www.mvkkvar.hu/index.php/hu/halozati-munka-szaktanacsadas/statisztikai-adatok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

 

 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás 

 

A létszám és bérgazdálkodás a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával (ezen belül a 

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnoksággal) teljes mértékben egyeztetve történik. 
 

9.) Partnerség és önkéntesség  

 

A városban működő többi közgyűjteménnyel, közművelődési és oktatási intézménnyel is tartjuk 

a kapcsolatot. Többször tartunk közös rendezvényeket, vagy hívjuk meg egymást a 

programjainkra. Az iskolákkal és óvodákkal is szoros a kapcsolat, az egész iskolaév alatt 

rendszeresen hozzák a csoportokat a gyerekkönyvtárba. Nyáron minden héten tartunk 

foglalkozást gyermekeknek. Év közben a középiskolásoknak is szervezünk vetélkedőket, 

olvasóköröket. 

A város több civil szervezetével tartjuk a kapcsolatot, biztosítunk helyet rendezvényeiknek, 

szervezünk közös programokat. Évek óta szoros a kapcsolatunk a Vakok és Gyengénlátók 

Somogy Megyei Egyesületével (Láthatatlan valóság rendezvénysorozatot szervezzük együtt). 

Együttműködési megállapodásunk van a Mozgássérültek Somogy Megyei Szervezetével, a 

Siketek és nagyothallók Somogy Megyei Egyesületével. 

Együttműködünk a helyi Polgári Casinóval, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti 

Társasággal. 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2014. évi 

tény 

 

2015. 

évi terv 

 

2015. évi 

tény 

eltérés %-

ban 2014-

hez képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 18 490 13 691 12 755 -31% 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
18 490 13 691 12 755 -31% 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) - - - - 

-ebből beiratkozási díjbevétel ( forint)  - - - - 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 293 202 277 596 294 680 +5% 

         – ebből fenntartói támogatás 21 165 15 280 15 297 -27,7% 

– ebből központi költségvetési támogatás 259 977 262 316 262 413  

- ebből kistelepülési 

kiegészítő(KSZR) támogatás 
159 177 161 516 161 516 +1,5% 

– ebből pályázati támogatás 12 060 - 16 970 +40,7% 

– a Pályázati támogatásból EU-

támogatás 
- - - - 

Egyéb bevétel összesen  - - - - 

Bevétel összesen  311 692 291 287 307 435 -1,4% 

Kiadás 

Személyi juttatás 110 288 96 655 106 426 -3,5% 

Munkaadókat terhelő összes járulék 28 139 25 927 26 989 -4,1% 

Dologi kiadás     149 829 148 685 140 398 -6,3% 

Egyéb kiadás 22 811 20 020 24 470 +7,3% 

Kiadás összesen  311 067 291 287 298 283 -4,1% 



Mióta kötelező lett a diák önkéntes munka, az Iskolai Közösségi Szolgálaton belül több 

középiskolával van szerződéses kapcsolatunk, és fogadjuk a diákokat. 

  

 

 
 

 

10.) Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások, figyelembe véve a 

költségvetési törvényben előírt követelményt) 

 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 2015. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra) 

48 48 48 0 

Hétvégi nyitva tartás (óra) 4 4 4 0 

Munkaidőn túli nyitva tartás (óra) 4 4 4 0 

Nyári zárva tartási idő (munkanap) 0 0 0 0 

 

 

 



 

 

 

Mutatók 2014. tény 

 

2015. terv 

 

2015. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül) 
 

 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 

(fő) 
4.600 

n.a. 7.600  

A könyvtári honlap-

látogatások száma 

(kattintás a honlapra) 

85.548  81.254 -5% 

A könyvtár honlapja 

(teljes webhely) hány 

nyelven érhető el 

1 n.a. 1  

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága 

(alkalom/hónap 

átlagosan) 

20 20 45 +125% 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének 

száma összesen 

175 185 190 +8,5% 

A könyvtár által az 

Országos 

Dokumentumellátási 

Rendszerben 

szolgáltatott 

dokumentumok száma 

1471 1590 1548 +5,2% 

A könyvtárban 

használható adatbázisok 

száma 

11 11 11 0% 

A Web 2.0 interaktív 

könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

1 n.a. 1 0% 

A Web 2.0 interaktív 

könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe 

vevő használók száma 

(fő) 

1718 n.a. 1959 +14% 

A könyvtári OPAC 

használatának 

gyakorisága 

(használat/év) (kattintás 

az OPAC-ra) 

85.548 n.a. 81.254 -5% 

Tárgyévben a könyvtár 

által nyílt hozzáférésű 

publikációként 

elérhetővé tett 

dokumentumok száma 

8 n.a. szöveges 

dok.:303 

képdok.:2618 

 

A kölcsönzések száma 

dokumentumtípusonként                            

                                        

könyv:67321 

CD:1902 

DVD:6265 

Egyéb:1056 

Hkazetta:145 

n.a. könyv:89449 

CD:1887 

DVD:8228 

CDRom:4 

Egyéb:860 

+31% 



Videó:43 

H.lemez:23 

összesen:76888 

Füzet:126 

Hkazetta:120 

Hlemez:45 

Kotta:101 

Videó:24 

összesen:100884 

Irodalomkutatások, 

témafigyelések száma 

54 n.a. 64 +18,5% 

A megyei könyvtár által 

nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve 

országos szintű) 

tanácsadások száma 

11 n.a. 7 -36% 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök 

száma 

1 1 1 0% 

Fogyatékossággal élők 

számára akadálymentes 

szolgáltatások száma 

3 3 3 0% 

A könyvtár által 

szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzések száma  

58 n.a. 18 -69% 

A könyvtár által 

szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzéseken résztvevők 

száma 

1415 n.a. 710 -49% 

A könyvtár által 

szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó nem 

formális képzések 

száma  

34 n.a. 10 -71% 

A könyvtár által 

szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó nem 

formális képzéseken 

résztvevők száma 

407 n.a. 140 -68% 

A könyvtár által 

szervezett akkreditált 

képzések, 

továbbképzések száma 

0 0 0 0% 

A könyvtár által 

szervezett akkreditált 

képzéseken, 

továbbképzéseken 

0 0 0 0% 



résztvevők száma 

A könyvtár által 

szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  

58  216 +272% 

A könyvtár által 

szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozásokon 

résztvevők száma 

870  4715 +442% 

A könyvtár által 

szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, 

toleranciára nevelő és 

multikulturális 

programok száma 

9 n.a. 5 -45% 

A könyvtár által 

szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat 

célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, 

toleranciára nevelő és 

multikulturális 

programokon 

résztvevők száma 

726 n.a. 831 +14% 

A könyvtár által 

szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást 

erősítő programok 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által 

szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást 

erősítő programokon 

résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által 

szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát 

segítő képzések, 

programok száma 

3  4 +33% 

A könyvtár által 

szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát 

segítő képzéseken, 

programokon 

résztvevők száma 

560  654 +16,7% 

A könyvtár által a 111  200 +80% 



nyugdíjas korosztály 
számára szervezett 

programokon, 

képzéseken résztvevők 

száma, 

A könyvtár által a 

nyugdíjas korosztály 

számára szervezett 

programok, képzések 

száma, 

15 10 28 +86% 

A könyvtár oktatást, 

képzést, könyvtári 

tevékenységeket 

támogató kiadványainak 

száma 

1 1 1 0 

Saját könyvtári hírlevél 

megjelenésének száma 

12 12 12 0 

A könyvtár 

megjelenésének száma a 

médiában 

140  94 -32% 

A használói 

elégedettség-mérések 

száma, a válaszadó 

használók 

száma/alkalom (átlag) 

160 db  61 -61% 

A használói 

elégedettség-mérések 

során a válaszadó 

használók 

száma/alkalom (átlag) 

15 fő/alk.  10 fő/alk. -33% 

A megyei könyvtár 

koordinációjával 

minősítésre készülő 

települési könyvtárak 

száma 

0  0 0 

Az iskolai közösségi 

szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők 

száma 

55  35 diák 78 

alkalommal 

-36% 

Az iskolai közösségi 

szolgálat fogadására a 

köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

4 4 4 0 

A könyvtárban 

foglalkoztatott 

önkéntesek száma 

3 n.a. 0  

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő 

civil, határon túli, 

vállalkozói, stb. 

partnerek száma 

12 12 13 +8% 

A megyei könyvtár 

szakember-ellátottsága 

(könyvtárosok 

29/323.465  29/323.465  



száma/megye 

lakosságának száma) 

A megyei könyvtár 

olvasói hozzáférést 

biztosító számítógéppel 

való ellátottsága 

(számítógépek száma/a 

megyeszékhely 

lakosságának száma) 

20/65645  15/65186  

A megyei könyvtár által 

biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 

122 n.a. 4906  

A megyei könyvtár által 

a kistelepülési 

önkormányzattal kötött 

megállapodások 

számának aránya (a 

megyében lévő 

kistelepülések 

száma/megállapodást 

kötött települések 

száma) 

230/214 230/217 230/217  

A megyei könyvtár által 

beszerzett művek iránti 

érdeklődés (a beszerzett 

dokumentumok 

kikölcsönzésének 

aránya, kölcsönzési 

átlag, adott 

dokumentum 

kikölcsönzésének 

száma) 

n.a.  n.a.  

 

 

2014-ben két darab olyan uniós pályázata is volt a könyvtárnak („Miénk itt a tér!”), amelyben 

lehetőségünk volt olyan programok, tanfolyamok szervezésére, mellyel sok embert 

megmozgattunk, bevontunk. 2015-ben már nem volt ilyen lehetőségünk, ezért tűnnek néhány 

ponton aránytalannak a számok. 

 

 

 

 

 

Beszerzett források 

 

Mutatók 

2014. évi tény 2015. évi terv 2015. évi tény 
Változás 2014-

2015 (%) 

Költségvetés 9.559.000  6.316.000 -34% 

Érdekeltségnövelő 

támogatás 

1.903.000  96.930 -95% 

ODR támogatás 

dokumentumok 

1.500.000  1.070.000 -28% 



beszerzésére 

Márai-program:IV,V  

NKA 

Könyvtámogatási 

Program 

n.a.  721.826 0 

Források összesen 12.962.000  8.204.756 -37% 

Ajándék, 

kötelespéldány 

értéke 

köt.pld.:325.173,-   köt.pld.:290.000,-  -11% 

Összesen 13.287.000  8.494.756 -36% 

 

 

 

 

 

Gyűjteményfejlesztés   
 

 

Mutatók 
 

2014. tény 

 

2015. 

terv 

2015. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 10.844.050  7.995.000 -26% 

ebből folyóirat (Ft) 612.519  1.725.000 +181% 

ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 

946.261  730.000 -23% 

A könyvtári állomány éves gyarapodása  

dokumentumtípusonként (db és méter) 

Könyv:6.214 

Firat:228 

Hangdok:154 

Vizuális 

dok.:400 

CDRom:4 

 Könyv:7019 

Firat:85 

Hangdok:226 

Vizuális 

dok.:854 

CDRom:1 

Kotta:12 

+12% 

-62,7% 

+46% 

+113% 

-75% 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 

Könyv:3.439 

Hangdok.:347 

 Könyv:2.802 

Hangdok.:267 

Képdok.:254 

-18,5% 

-23% 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

138  130 -5,7% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1.177  1.622 +38% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 

205  118 -43% 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

15  45 +200% 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

554  238 -57% 

A megyei könyvtár esetében a 

tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó 

könyvtári dokumentumok száma 

(dokumentumok száma/megye 

lakossága) 

7.030/323.465  8.197/323.465  

 



A Könyvtárellátó Szolgáltató Rendszer létrejöttével (39/2013. (V.31.) EMMI rendelet) a könyvtár 

dokumentum-beszerzése elérte a közbeszerzési értékhatárt (8 millió Ft), így közbeszerzési eljárást 

kellett kiírni. A közbeszerzést a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyerte meg, így könyvtárunk a 

könyveket tőlük rendeli. 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók  

2014. tény 

 

2015. terv 

2015. évi 

tény 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

   

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 

 413.484 

KSZR:21.260 

KSZR:35.125 423.177 

KSZR:33.956 

+2,3% 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 

 128.095  132.199 +3,2% 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 

 1.084  2.428 +123% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve) 

 1 1 1 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók 

számára történő hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve (átlagosan) 

 15 munkanap  10 munkanap -33% 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

(az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 

 

 93,9%  95.5% +1,7% 



MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa): 

2014-től kötöttünk együttműködési megállapodást a MATARKA egyesülettel, könyvtárunk teljes 

egészében feldolgozta a „Somogyi Honismeret” folyóirat tartalomjegyzékét, (1970- 2014).  A 

„Somogy” kulturális folyóirat tartalomjegyzékének feldolgozása folyamatban van, jelenleg 1970-

1982-ig jutott el a bevitel. 

 

 

 

Tudományos kutatás 

 

 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 2015. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

   

Kutatómunka éves 

időalapja (munkaóra/év)

   

    

Tudományos kutatások 

száma 

    

A könyvtár összes 

publikációinak száma és 

ebből a könyvtár 

szakemberei által 

készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában 

megjelent publikációk 

száma 

1  1 0 

Idegen nyelvű 

publikációk száma 

0  0 0 

Nemzetiségi nyelvű 

kiadványok, publikációk 

száma 

0  0 0 

A könyvtár által kiadott 

kiadványok száma 

1  0 -100% 

A könyvtár szakemberei 

által tartott előadások 

száma 

13  25 +92% 

A könyvtár szakemberei 

által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 

5  5 0 

A könyvtár által 

szervezett konferenciák 

száma  

2  2 0 

A könyvtár által 

szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

183  195 +6,5% 

A könyvtár 

szakembereinek 

konferencián való 

részvételének száma 

7  8 +14% 

A képzésben, 

továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 

2  2 0 



 

Rendezvény, kiállítás  

 

 

Mutatók 2014. tény 
2015. évi 

terv 
2015. évi tény 

Változás %-ban az 

előző évhez képest 

   

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, 

rendezvények száma 

összesen  

174 100 190 9,2% 

A könyvtárban a 

tárgyévben szervezett 

helyi, megyei és országos 

szintű közösségi 

programok, 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

11.124 4.500 9.825 -11.5% 

Tárgyévben szervezett 

konferenciák száma  

2 0 2 0 

Tárgyévben szervezett 

konferenciákon  

résztvevők száma 

183 0 195 +6,5% 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

száma  

14 10 10 -28,5% 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

1.014 400 750 -26% 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

7 10 11 +57% 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken 

résztvevők száma 

1.194 450 440 -63% 

A megyei könyvtár 

esetében az általa ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett rendezvények 

száma  

1.272 656 1.574 + 23 % 

A megyei könyvtár 

esetében az általa ellátott 

kistelepüléseken 

szervezett 

rendezvényeken  

résztvevők száma 

41.851 27.010 58.344 + 39,4 % 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 

5356  250 -95% 



 

 

Állományvédelem 

 

 

 

 

Mutatók 

 

 

2014. tény 

 

 

2015. terv 2015. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Állományvédelem   

Tárgyévben 

fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy 

egyéb aktív 

állományvédelmi 

intézkedésben 

részesült 

dokumentumok 

száma 

n.a. n.a. újrakötött 

(állományban 

lévő könyv): 

185 db  

0 

Muzeális 

dokumentumok 

száma 

817  817 817 0 

Restaurált 

muzeális 

dokumentumok 

száma 

 2 2 2 0 

Az 

állományvédelmi 

célból digitalizált 

és a konvertált 

dokumentumok 

száma  

8   szöveges 

dok.: 303 

képdok.: 

2.618 

 

Biztonsági jellel 

ellátott 

dokumentumok 

száma 

35.236   35.236 0 

A könyvtári 

dokumentumok 

állagának 

védelmét szolgáló 

gépek száma 

 0  0 0 

 

 

 

MELLÉKLETEK: 
 

 
Rendezvények a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban 

 

Időpont Rendezvény megnevezése 

2015. január 21. 

Kaposvári Szabadegyetem: dr. Kovács Zoltán előadása Gondolatok 

a könyvtárban. Nemzet és irodalom kérdései a magyar romantikában a 

Hymnustól A hunok harcáig címmel 



2015. január 22.  
Beszélgetés a város napja alkalmából: dr. Horváth Katalin könyvtárigazgató 

beszélget L. Balogh Krisztinával és Mayerné Bocska Ágnessel  

2015. február 06.  Farsangi játszóház óvodásoknak 

2015. február 06.  Ribizli bohóc zenés-verses farsangi műsora Daloló hónapok címmel 

2015. február 09.  "Maszkabál" – az álarckészítő pályázat eredményhirdetées és díjátadója 

2015. február 10.  "Áll a bál" – farsangi vetélkedő iskolás csoportoknak 

2015. február 13. Öltözz pirosba! –Támogatjuk a pécsi Dóri Házat 

2015. február 14.  Nemzetközi Könyvajándék Nap – könyvvel ajándékozzuk meg olvasóinkat 

2015. február 19.  Hamvas Béla-est. Az est vendége Józsa Éva. 

2015. február 25.  
Kaposvári Szabadegyetem: Belovári Anita előadása A középkori népi  

kultúrától a modern tömegkultúráig címmel 

2015. március 12.  
Komáromi Gabirella: Színházi kaland című könyvének bemutatója a Csiky Gergely 

Színházban 

2015. március 16.  Adománygyűjtés a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére 

2015. március 19.  Előre a múltba. Előadás a családfakutatással kapcsolatban 

2015. március 21.  Népek Meséi Meseút – Afrikai mese állomás 

2015. március 23.  Egyszervolt – közös játék óvodásokkal 

2014. március 24.  Tématérkép bemutatása 

2014. március 24.  Websuli - előadás általános iskolásoknak 

2014. március 24.  Tabook - facebook, ebook, lifebook. Előadás. 

2015. március 24.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 1/1. 

2015. március 25.  
Kaposvári Szabadegyetem: dr. Stettner Eleonóra: Matematika a népművészetben? 

című előadása 

2015. március 26.  Virtuális séta a koponyánk körül - interaktív vetélkedő felső tagozatosoknak 

2015. március 19-26.  Egerésző - online totó  

2015. március 19-26.  Nyomozz a weben! Interaktív vetélkedő általános iskolásoknak 

2015. március 19-26.  Nyomozz a weben! Interaktív vetélkedő középiskolásoknak 

2015. március 19-26.  Kódjátszma - QR-kódos vetélkedő a városban 

2015. március 19-16. A családfakutatásról - kiállítás 

2015. március 30.  Húsvéti játszóház 

2015. március 31.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 1/2. 

2015. március 31-április 04. Könyvbörze 

2015. április 7.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 1/3. 

2015. április 10.  "Képben rímelek" című rajzpályázat eredményhirdetése 

2015. április 10.  
A Szabad Ötletek Színházának előadása A költészet napja alkalmából "Karinthy 

örök" címmel 

2015. április 14.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 1/4. 

2015. április 15. Óvodások mesemondó találkozója 

2015. április 16. Egészségnap 

2015. április 21.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 2/1. 

2015. április 22.  Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel 

2015. április 23. Rendőr-nap 

2015. április 28.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 2/2. 

2015. április 29.  Kis-Bankné Kondákor Matianna interaktív fotótárlatának megnyitója 

2015. április 29.  
Kaposvári Szabadegyetem: Biczóné Lengyel Beáta előadása a fiatalok 

facebookozási szokásairól 

2015. május 05.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 2/3. 

2015. május 12.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 2/4. 

2015. május 15.  
V. Molnár László: II. Katalin cárnő és az északi kolosszus című könyvének 

bemutatója 



2015. május 19.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 3/1. 

2015. május 26.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 3/2. 

2015. május 29.  
Kis-Bankné Kondákor Matianna interaktív fotótárlatához kapcsolódó vetélkedő 

eredményhirdetése. Ollóvágta Lengyák Istvánnal. 

2015. május 29.  
A Kárpát-medencei írók, költők karikatúrái című kiállítás megnyitója. "A humor 

története" című előadás (Vén Zoltán grafikusművész) 

2015. június 02.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 3/3. 

2015. június 03.  Szép Tamás: Reményhal talán/y című verseskötetének bemutatója 

2015. június 03-15. Kiállítás Jambrich Liza kerámiából 

2015. június 04.  Az Ünnepi Könyvhét Somogy megyei megnyitója 

2015. június 04.  Író-olvasó találkozó D. Tóth Krisztával 

2015. június 08.  Író-olvasó találkozó Totth Benedekkel 

2015. június 09.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 3/4. 

2015. június 10.  
Magyar szecessziós építészet. A kiállítást megnyitja L. Balogh Krisztina főépítész 

(Steiner Józsefné képeslapkiállítása) 

2015. június 10 - augusztus 

20. Magyar szecessziós építészet - Steiner Józsefné képeslapkiállítása 

2015. június 11.  
Építőipari Szakképző Iskola felveszi Lamping József (1881–1939) kaposvári építész 

nevét, új elnevezése Lamping József Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola lesz. 

2015. június 18.  Gyermekkönyvtár/Nyár 1.: Vakáció Police: Nyár veszélyei 

2015. június 20.  Múzeumok éjszakája: Kávéházak éjszakája 

2015. június 20.  Kávéházak: a korabeli közösségi háló - Horváth Péter előadása 

2015. június 20.  Közös szenvedélyünk a kávé - kerekaszta-beszélgetés 

2015. június 20.  Kávékvíz: Ki tud többet a kávéról? Játékos vetélkedő 10 percben 

2015. június 20.  Kávéházak éjszakája: Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

2015. június 25.  Gyermekkönyvtár/Nyár 2.: Vakáció Police: A fürdőzés veszélyei 

2015. július 02.  Gyermekkönyvtár/Nyár 3.: Angol Klub Zvara Dórival 

2015. július 09.  Gyermekkönyvtár/Nyár 4.: Vakáció Police: Egyedül otthon 

2015. július 16.  
Gyermekkönyvtár/Nyár 5.: "Időutazás a középkor világába" a Fehér Holló 

Középkori Műhellyel  

2015. július 23.  Gyermekkönyvtár/Nyár 6.: Vakáció Police: A média és az internet veszélyei 

2015. július 30.  Gyermekkönyvtár/Nyár 7.: Mosoni László csillagász előadása 

2015. augusztus 06.  Gyermekkönyvtár/Nyár 8.: Angol Klub Zvara Dórival 

2015. augusztus 13.  
Gyermekkönyvtár/Nyár 9.: "Ismerkedés a lovagok viselkedésével, gondolkodásával és 

fegyvertárával" a Fehér Holló Középkori Műhellyel  

2015. augusztus 13-19. Kaposfesthez kapcsolódva tárlókiállítás az 1. emeleten 

2015. augusztus 13-19. Kaposfesthez kapcsolódva zenehallgatási lehetőség a kamarateremben 

2015. augusztus 27.  Gyermekkönyvtár/Nyár 10.: Angol Klub Zvara Dórival 

2015. szeptember 1.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 4/1. 

2015. szeptember 8.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 4/2. 

2015. szeptember 15.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 4/3. 

2015. szeptember 22.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 4/4. 

2015. szeptember 22.  Ars Sacra Festivál: Deák-Varga Dénes: Kőbe, fába, bronzba zárt lélek 

2015. szeptember 24.  Ars Sacra Festivál: Beszélgetés a művészetről, szakrális értékeinkről 

2015. szeptember 25.  Ars Sacra Festivál: Krisztus 33 arca: Ifj. Lőrincz Ferenc fotókiállításának megnyitója 

2015. szeptember 25.  
Ars Sacra Festivál: Kaposvári kálváriák, kápolnák és keresztek: Vetített képes 

időutazás L. Balogh Krisztinával és Mayerné Bocska Ágnessel 

2015. szept. 25-október 30. Krisztus 33 arca: Ifj. Lőrincz Ferenc fotókiállítása 

2015. szeptember 29.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 5/1. 



2015. szeptember 30.  Mesebeszéd 

2015. október 1.  Dr. Kürti Katalin: Homeopátia a meséken keresztül 

2015. október 2.  Zenebölcsi Zvara Dórival 

2015. október 3.  Meseút 

2015. október 5-11. Könyvek és hajtogatott könyvdíszek vására 

2015. október 5. Nyomról-nyomra: könyvtári vetélkedő 

2015. október 10. Nyomról-nyomra: könyvtári vetélkedő 

2015. október 11. Nyomról-nyomra: könyvtári vetélkedő 

2015. október 5-11.  Kiállítás Klencsár Hanna Matrjoska babagyűjteményéről 

2015. október 5.  Baba-mama klub Béres Erikával  

2015. október 6. Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 5/2. 

2015. október 6.  Keresési technikák a weben és a könyvtárban 

2015. október 7.  Szelektív hulladékgyűjtés címmel Kovács Katalin tart előadást 

2015. október 7.  
Mit tegyünk veszélyhelyzetben – a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

bemutatója 

2015. október 7.  Zenekuckó Burbucs Edittel  

2015. október 8.  
„Ne add fel!” Kukorelly Endre és Gombos Péter hívja beszélgetésre Somogy megye 

magyartanárait. 

2015. október 9.  
10. Országos Könyvtári Napok rajzpályázatának eredményhirdetése - 1. kat. (alsós) 

Már tudok olvasni… 

2015. október 9.  
10. Országos Könyvtári Napok rajzpályázatának eredményhirdetése - 2. kat. (felsős) 

Fantasztikusan jót olvastam… 

2015. október 9.  
10. Országos Könyvtári Napok rajzpályázatának eredményhirdetése - 3. kat. 

(középiskolás) Fantasztikusan jót olvastam… 

2015. október 10.  Horváth Anita tart előadást különleges Matrjoska babagyűjteményéről 

2015. október 10.  
Könyvkötés művészete – csoportos látogatás a könyvtár kötészetén, a munkafázisok 

bemutatása 

2015. október 11.  Könyves Vasárnap: Kedveszményes beiratkozás 

2015. október 11.  Könyves Vasárnap: Kedvezményes internetezési lehetőség 

2015. október 11.  Könyves Vasárnap: Megbocsátás napja 

2015. október 11.  Könyves Vasárnap: E-könyvolvasó sorsolás 

2015. október 11.  Könyves Vasárnap: Mese egész nap a gyermekkönyvtárban! 

2015. október 11.  
Könyves Vasárnap: Fehér Holló középkori Műhely tagjaival beszélgetés a 

gyermekkönyvtárban 

2015. október 12.  Láthatatlan valóság ünnepélyes megnyitója 

2015. október 12.  Láthatatlan valóság 

2015. október 13. Láthatatlan valóság 

2015. október 14. Láthatatlan valóság 

2015. október 15. Láthatatlan valóság 

2015. október 15.  Láthatatlan valóság előadás 

2015. október 16. Láthatatlan valóság 

2015. október 13.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 5/3. 

2015. október 19.  Tóth György kiállítás megnyitója 

2015. október 20.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 5/4. 

2015. október 20.  Alapfokú tanfolyam – dr. Horváth Katalin előadása 

2015. október 20.  Alapfokú tanfolyam – Bódog András előadása 

2015. október 20.  Alapfokú tanfolyam – Schmidtné Bakó Tünde előadása 

2015. október 21.  Kaposvári szabadegyetem: Lanszki József: Aranysakál a hódító 

2015. október 27.  Cey-Bert Róbert könyvbemutatója 

2015. október 27.  Alapfokú tanfolyam – Tóth Adrienn előadása 



2015. október 27.  Alapfokú tanfolyam – Nagy Gabriella előadása 

2015. október 27.  Alapfokú tanfolyam – Hoffman Anita előadása 

2015. október 27.  Alapfokú tanfolyam – Kiss Adrián Marcell előadása 

2015. október 29.  Juhos együttes műsora 

2015. november 3.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 6/1. 

2015. november 3.   Alapfokú tanfolyam – Horváth Péter előadása 

2015. november 3.   Alapfokú tanfolyam – Dr. Nagyné Németh Ilona előadása 

2015. november 3.   Alapfokú tanfolyam – Gosztola Andrea előadása 

2015. november 3.   Alapfokú tanfolyam – Haászné Apáti Andrea előadása 

2015. november 3.   Alapfokú tanfolyam – Balogh Melinda előadása 

2015. november 7.  Kaposvárimami információs és családi nap a könyvtárban 

2015. november 10.   Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 6/2. 

2015. november 10.   Alapfokú tanfolyam – Palkó Judit előadása 

2015. november 10.   Alapfokú tanfolyam – Szerényiné Tar Gabriella előadása 

2015. november 10.   Alapfokú tanfolyam – dr. Gombos Péter előadása 

2015. november 16.  
Scherer Péter Vakság c. monodrámáját előadja Sárosdi Lilla színésznő, az előadást 

beszélgetés követi 

2015. november 17.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 6/3. 

2015. november 17.   Alapfokú tanfolyam – Fehér Zsófia előadása 

2015. november 17.   Alapfokú tanfolyam – Horváth János előadása 

2015. november 17.  Író-olvasó találkozó Patak Mártával 

2015. november 18.  Kaposvári szabadegyetem: Sárdi Bertalan: El Camino – Az út 

2015. november 24.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 6/4. 

2015. november 24.  Hamvas Béla-est: Beszélgetés a Karnevál c. regény kapcsán 

2015. december 1.  Szakmai nap és Törzsgárda ünnepség 

2015. december 1.  Péterfi Rita: A társadalmi szegénység és az olvasás kapcsolata c. előadása 

2015. december 1.  Tamás Kincső: Internethasználat – könyvtári tájékoztatás c. előadása 

2015. december 2.  Varga István könyvbemutatója 

2015. december 3.  Téli gyermekkönyvhét alkalmából Ribizli Bohóc műsora 

2015. december 3.  Téli gyermekkönyvhét alkalmából Ribizli Bohóc műsora 

2015. december 4.  Zenebölcsi Zvara Dórival 

2015. december 7-12.  Karácsonyi Könyvbörze 

2015. december 8.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 7/1. 

2015. december 10.  Adventi gondolatok Fábry Kornél atyával 

2015. december 12.  Adventi játszóház a gyermekkönyvtárban 

2015. december 15.  Volt könyvtári dolgozók nyugdíjas találkozója 

2015. december 15.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 7/2. 

2015. december 21.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 21.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 22.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 22.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 22.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 7/3. 

2015. december 23.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 23.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 28.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 28.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 29.  Internet-használati tanfolyam nyugdíjasoknak 7/4. 

2015. december 29.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 29.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 



2015. december 30.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

2015. december 30.  Karácsonyi mozi a gyermekkönyvtárban 

Összesen 190 rendezvény 

 

Továbbá: 

Minden hétfőn 10 órától baba-mama klub 39 db 

Minden hónap első péntekén 10 órától angol baba-mama klub 16 db 

Minden szerdán 10 órától Zenekuckó 46 db 

Összesen 291 foglalkozás 

 

 

 

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár megjelenése a nyomtatott sajtóban, 2015-

ben: 

1 - Ötvennyolc könyvet vettem négyezer forintért / Ingrid - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 27. sz. 2015. 02. 02.. - 2015.. -p. 2. 

2 - Szobrok ásóból, kapából / S.n - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 257. sz. 2015. 11. 03.. - 2015.. -p. 3. : 3 fotóval. 

3 - Méhek az utcán - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 128. sz. 2015. 06. 03.. - 2015.. -p. 3. : 1 fotóval. 

4 - Matrjoska babák - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 233. sz. 2015. 10. 05.. - 2015.. -p. 5. : 1 fotóval. 

5 - Krisztus 33 arcát fotózta a kaposvári alkotó / S.n - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 228. sz. 2015. 09. 29.. - 2015.. -p. 4. : 3 fotóval. 

6 - FENYŐ GÁBOR 

Muzsikált Kaposvár : Zenéltek és énekeltek: koncertek húsz helyszínen / Fenyő Gábor - In: Somogyi hírlap : 

közéleti napilap   

. 231. sz. 2015. 10. 02.. - 2015.. -p. 1., 5. : 6 fotóval. 

7 - FENYŐ GÁBOR 

Kaposvárról beszélgettek / F. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 19. sz. 2015. 01. 23.. - 2015.. -p. 2. 

8 - FENYŐ GÁBOR 

Pár napig még látható a tárlat a könyvtárban / F. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 25. sz. 2015. 01. 30.. - 2015.. -p. 2. : 1 fotóval. 

9 - FÓNAI IMRE 

Versek a költő okostelefonján / Fónai Imre - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 85. sz. 2015. 04. 11.. - 2015.. -p. 1., 5. : 4 fotóval. 

Költészet napja Somogyban. 

10 - GAMOS ADRIENN 

Bach nyelvén is hirdették a jó Isten nagyságát Kaposváron / Gamos A. - In: Somogyi hírlap : közéleti 

napilap   

. 229. sz. 2015. 09. 30.. - 2015.. -p. 11. 

11 - HARSÁNYI MIKLÓS 

Sikerélmény a rajzokban : Matrjoska baba és megbocsátás / Harsányi M. - In: Somogyi hírlap : közéleti 

napilap   

. 239. sz. 2015. 10. 12.. - 2015.. -p. 2. : 3 fotóval. 



12 - HARSÁNYI MIKLÓS 

Asszonyok vásznon, házak képeslapon : Festmények és üdvözlőkártyák Kaposváron, ifjú tehetségek 

bemutatkozása Nagyatádon / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 135. sz. 2015. 06. 11.. - 2015.. -p. 4. : 2 fotóval. 

13 - HARSÁNYI MIKLÓS 

Közösségépítő somogyi sorstársak / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 269. sz. 2015. 11. 17.. - 2015.. -p. 5. 

14 - JEKI GABRIELLA 

Az ünnepekre hangol a könyvtár / J. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 305. sz. 2015. 12. 31.. - 2015.. -p. 2. : 1 fotóval. 

15 - KOCSIS ISTVÁN 

A 2015. évi Füzéki-díjasa: Varga Róbert / Kocsis István - In: Könyvtári levelező/lap. 11. sz. 2015. 11.. - 

2015.. -p. 25-28. : 4 fotóval. 

16 - KOVÁCS GÁBOR 

Bekopog az idősekhez a téka : Nem kell kimozdulni otthonról, hogy könyvet kölcsönözzenek / K. G. - In: 

Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 212. sz. 2015. 09. 10.. - 2015.. -p. 3. : 1 fotóval. 

17 - KOVÁCS GÁBOR 

Az irodalom bátorság : Fogyatkozó sátrak, családias hangulat a könyvhéten / K. G. - In: Somogyi hírlap : 

közéleti napilap   

. 130. sz. 2015. 06. 05.. - 2015.. -p. 1., 3. : 2 fotóval. 

18 - KOVÁCS GÁBOR 

Bababuli a kaposvári könyvtárban / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 93. sz. 2015. 04. 21.. - 2015.. -p. 1., 4. : 2 fotóval. 

19 - KOVÁCS GÁBOR 

Olvasás nélkül még mélyebb a szegénység, a könyv segít : Elkötelezett könyvtárosokat jutalmaztak a 

jubileumon / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 282. sz. 2015. 12. 02.. - 2015.. -p. 1., 3. : 2 fotóval. 

20 - KOVÁCS GÁBOR 

Igény lenne, pénzünk nincs a kultúrára : Egyre kevesebbet költ az átlagember a művészi élményre / K. G. - 

In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 19. sz. 2015. 01. 23.. - 2015.. -p. 1., 5. : 3 fotóval. 

21 - MÁRKUS KATALIN 

Karikatúrák írókról, költőkről / M. K. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 128. sz. 2015. 06. 03.. - 2015.. -p. 2. : 1 fotóval. 

22 - MÁRKUS KATALIN 

Testvérvárosok: 45 éves a kapcsolat / Márkus Kata - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   

. 125. sz. 2015. 05. 30.. - 2015.. -p. 4. 

23 - MÁRKUS KATALIN 

Festők és bohémek : Koncertfolyam, utcatárlat, korabeli hölgykoszorú / Márkus Kata - In: Somogyi hírlap : 

közéleti napilap   

. 125. sz. 2015. 05. 30.. - 2015.. -p. 1., 4. : 5 fotóval. 

24 - MÁRKUS KATALIN 

A gyerek lett az erősebbik nem : Szükség van határozott keretekre / Márkus Kata - In: Somogyi hírlap : 

közéleti napilap   

. 262. sz. 2015. 11. 09.. - 2015.. -p. 1., 3. : 2 fotóval. 

25 - MÁRKUS KATALIN 

Pohárnyi víz az egészségért / Márkus Kata - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap   



. 61. sz. 2015. 03. 13.. - 2015.. -p. 4. : 1 fotóval. 

26 - MÁRKUS KATALIN 
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