A Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár 2016. évi beszámolója
7400, Kaposvár, Csokonai u. 4.
Dr. Horváth Katalin

2017. 02. 28.

I.

Az emberi Erőforáások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős Államtitkárság 2016.

évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó intézményi programok rövid szöveges bemutatása ...... 2
II. Szervezeti kérdések: ............................................................................................................ 3
III. Szakmai működés: .............................................................................................................. 4
1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése ................................................ 4
2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása .................... 4
3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok ................... 5
4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban, ........ 7
5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása ............................ 8
6. Innovatív megoldások, újítások: ..................................................................................... 8
7. Megyei könyvtár területi feladatellátása (a Kult. tv. 66.§ alapján) ................................. 9
7.1. Kötelespéldány szolgáltatás ......................................................................................... 9
7.2 ODR tevékenység ......................................................................................................... 9
7.3 Területi ellátó munka .................................................................................................... 9
7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése ........................................................ 10
7.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás .................................................................................... 11
7.6 Statisztikai adatszolgáltatás: ....................................................................................... 11
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük ............................................... 12
8.1.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: .......................................................... 12

9. Partnerség és önkéntesség ............................................................................................. 12
10.

Mutatók ...................................................................................................................... 13

TARTALMI SZEMPONTOK A MEGYEI KÖNYVTÁRAK
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

A megyei könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Kultv.) határozza meg. A megyei könyvtár ellátja:
a) a nyilvános könyvtár - Kultv. 55. §-ában meghatározott - alapfeladatait,
b) a települési közkönyvtár – Kultv. 65. §-ában meghatározott - feladatait és
c) a megyei könyvtár – Kultv. 66. §-ában meghatározott – állami feladatait, továbbá
d) országos szolgáltatásként ellátja az Országos Dokumentumellátási Rendszerről
szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendeletben a szolgáltató könyvtár számára
meghatározott feladatokat,
e) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V.31.)
EMMI rendeletben meghatározott feladatokat.
I.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT FELELŐS
ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI
PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES BEMUTATÁSA

AZ

Szakpolitikai célok 2016. 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;a digitális írástudás
terjesztése
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.
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:

2016. januárjában könyvtárunk személyi állománya felmondás következtében 1 fővel
csökkent. A már korábban is alacsony dolgozói létszám további fogyása miatt könyvtárunk
egyre nehezebben tudta megfelelő színvonalon ellátni feladatait. A feladatok ellátásnak
biztosításához 2 fő szakmai munkatárs felvételére kaptunk lehetőséget a fenntartótól.
Februártól 2 fő területi munkatárs került felvételre. Közülük az egyik munkaidejében
rendezvényszervezési feladatokat is ellátott, azonban munkájával kapcsolatos folyamatos
problémák miatt munkaviszonyát a munkáltató a próbaidő lejárta előtt megszüntette.
Feladatait ezt követően 2016. júniusától októberéig az igazgatóhelyettese látta el saját
feladatai mellett. Októbertől egy megbízással foglalkoztatott személy végzi a
rendezvényszervezői feladatokat. Megbízási szerződése 2017. március 31-ig szól.
A 2015. évi változások átvezetése a könyvtár SZMSZ-ébe megtörtént; a
módosításokat Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a márciusi közgyűlésén
elfogadta.
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A 2016-ban újonnan felvett munkavállalókkal együtt is betöltetlen 3 szakmai
munkakör. Szerencsére az intézményben dolgozó közfoglalkoztatottak bevonásával a
feladatok ellátása a munkakörök betöltéséig is biztosított.
Összesen 20 fő közfoglalkoztatott segíti az intézményi munkát.
Megfelelő szervezéssel a nem technikai feladatokat ellátó közfoglalkoztatottak közül
mindenkinek sikerült olyan munkakört találni, ami készségeinek és képességeinek megfelelő.
Így a közfoglalkoztatottak hatékonyan segítik a könyvtárosok munkáját, és joggal érezhetik a
kollektíva hasznos tagjának magukat. Az adminisztratív feladatok ellátása, a digitalizálásban
elvégzett feladatok és kisebb informatikai munkák elvégzése is hozzájárul az intézmény
hatékonyabb működéséhez. Emellett törekszünk arra, hogy az alkalmi feladatokkal is
kiaknázzuk a közfoglalkoztatottak képességeit. Két fő például szívesen segédkezik a
gyermekkönyvtári programok lebonyolítása során; egyikük óvódapedagógiai végzettsége
révén sokrétűen tudja kiegészíteni a könyvtárosok munkáját.
Szakmai működés:

III.

1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülése
A könyvtár alapító okiratában és szervezeti és működési szabályzatában meghatározott fő
céljait küldetésnyilatkozatban közzétette, mely a könyvtár honlapján is olvasható.
A könyvtár feldolgozásra, kölcsönzésre a Huntéka integrált könyvtári rendszert használja.
Minden dokumentum, melyet könyvtárunkba bekerül, dokumentálva lesz ebben a rendszerben, és
rögtön nyilvánosságot is kap, mert a könyvtár honlapján a katalógusban visszakereshető. Mint az
Országos Dokumentumellátási Rendszer tagkönyvtára dokumentumaink megjelennek az országos
közös katalógusban (ODR-MOKKA), így bárki számára, aki a rendszert használja, láthatóak. és
könyvtárközi kölcsönzés keretén belül kölcsönözhetőek. Egy gyűjtemény akkor „élő”, ha apasztás
is történik, az elavult, már nem keresett (tönkrement) dokumentumokat ki kell vonni az
állományból. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer, lehetőséget ad arra, hogy az országban
(de esetleg még külföldről is), elérhetővé tegyünk bármely dokumentumot, és rendelkezésre
bocsássuk olvasóinknak.
Fontos feladatunk, hogy helyet adjunk a könyvtárhasználók segítésének a digitális
írástudás, az információs műveltség elsajátításában. Ezt használói tanfolyamok szervezésével és
megtartásával igyekeztünk ellátni.
Könyvtárunk segíti az olvasókat a megfelelő, releváns információ megszerzésében, a
tájékoztató szolgálatban dolgozó kollégák segítségével.
A megye települési könyvtárainak szolgáltatást nyújt (Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer = KSZR).
Szervezi a megye kötelespéldány-szolgáltatását.
A települési könyváraknak és a megyei könyvtárnak kulturális, közösségi, közművelődési
rendezvényeket és egyéb programokat szervez.
Felügyeli a nemzetiségi könyvtári ellátást. Különös tekintettel a német ajkú sváb
települések német nyelvű dokumentummal történő ellátására.
Szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
Az EFOP-4.1.8-16 „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései” pályázatban tervezzük több könyvtári tér átalakítását, akadálymentesítését. Terveink
között szerepel az intézmény teljeskörű akadálymentesítése (esetleges új lift beszerelésével). A
terek jobb kihasználtsága érdekében megcserélnénk a gyerekkönyvtárt az olvasóteremmel és a
helyismereti gyűjteménnyel. (Ennek a műszaki megvalósításához segítséget kértünk a
fenntartótól.) Mivel sok a rendezvényünk, szeretnénk az előadótermünket régi fényébe
visszaállítani, megnagyobbítva a teret, és felújítva az állagát.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések, pályázatok, felújítási feladatok
3.1 Jelentősebb eszközbeszerzések:
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3
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A fenntartóval való egyeztetés 2016 januárjában lehetőséget adott az intézménynek, hogy
több állományvédelmi probléma megoldására tegyen megoldási javaslatot. Ennek
eredményeképpen könyvtárunk lehetőséget kapott egy védelmi kamerarendszer kiépítésére, amely
együtt járt biztonsági kapuk beszerelésével, és biztonsági kódok elhelyezésére a könyvekben,
valamint térfigyelő kamerarendszer üzembe állítására.
A mindennapi feladatok ellátásához 20 darab számítógéppel is bővítettük
eszközparkunkat.
3.2 Pályázatok, projektek
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Pályázatok
Az Országos Könyvtári Napok és egyéb rendezvények Somogy megye könyvtáraiban
programsorozat megrendezésére (NKA)
A pályázatban igyekeztünk a megye nagyobb könyvtárait bevonva egész megyénkre kiterjedt
rendezvényeket szervezni. (A pályázat vége 2017. októberére várható.)
Somogy megyei napilap digitalizálása és internetes közzététele,1952-2000, (NKA)
Az Arcanum Adatbázis Kft. hathatós segítségével honlapunkon és a hungaricana honlapon is, már
hozzáférhetőek a megyei napilap adott korból származó számai, és kereshetőek is.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működésének támogatására (EMMI)
A minisztérium minden évben segíti az ODR tagkönyvtárakat (dokumentumvásárlás jogcímén),
hogy meg tudjunk felelni a könyvtárközi kölcsönzés egész országra kiterjedő feladatának.
Márai könyvtámogatási program VI:
Évek óta abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az NKA Márai könyvkiadási
programjában részt vehetünk, ezzel is bővítve könyvtárunk dokumentum-állományát.

Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Könyvtárunk folyamatos tájékoztató szolgálatot lát el. Különböző adatbázisok (Jogtár, PressDok,
EBSCO,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. Tájékoztatást nyújtunk a
könyvtárban való eligazodásban, a szakirodalmi anyaggyűjtésben. Közérdekű információkat
nyújtunk, számítógép-használatot biztosítunk, a könyvtári dokumentumokat rászorulók számára
házhoz szállítjuk, használói igény esetén dokumentumainkról fénymásolatot vagy digitális
másolatot készítünk a szerzői jogi törvény előírásait szem előtt tartva.
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.
A mikrofilm-leolvasó gyakori hibája és a mikrofilm olvasás nehézsége miatt elkezdtük a
mikrofilmállományunk digitalizálását. A jövőben bárki számára elérhetővé kívánjuk tenni az így
kiépített, helyismereti folyóiratokból álló digitális gyűjteményünket.

A helyismereti szaktájékoztató kollégánk Somogy megye tématérképének létrehozásán dolgozik,
amely egy helyismereti tudásbázis felépítését jelenti. A következő évben nyilvánosságot adunk a
tudásbázisnak, hogy olvasóink is hozzáférjenek.
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/
Kollégáinknak köszönhetően, az oldal látogatottsága folyamatosan emelkedik. Ezen keresztül
még több használóhoz tudjuk eljuttatni a könyvtárról szóló információkat. Jelenleg 1000 fő feletti
egy-egy bejegyzés elérésének átlaga.
Közhasznú információs szolgáltatások:
Külön térben folyik az ezirányú tájékoztatás (folyóirat-olvasás, gyorsmásolás, internethasználat,
szkennelés, itt készülnek a „Születésnapi csomagok” is.)
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.

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2016-ban,
A megyei könyvtár egyik alapfeladata, hogy szolgáltatásait és az ezt megvalósító
szervezetet a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezze. Letettük az
alapjait a Minőségirányítási Kézikönyv létrehozásának: kész a Stratégiai Terv, 12 kolléga
elvégezte az INKA (Informatikai a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány)
akkreditált minőségbiztosítási tanfolyamát. A következő évben ezt a tudást megosztjuk majd a
többi kollégával is, hogy a könyvtár teljes munkatársi gárdája tudatosan használja a
minőségbiztosítás alapfogalmait és feltételrendszerét.
Legfontosabb célunk, hogy a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár elindítsa azokat a
folyamatokat, melyeken keresztül a jövőben a Minősített Könyvtár címre pályázhatunk.
A feladatok beazonosításához 2016-ban könyvtárhasználati kérdőívet tettünk közzé az
intézmény honlapján és olvasói tereiben. 763 fő élt a lehetőséggel, hogy kifejtse véleményét a
könyvtár működéséről; a válaszok kiértékelése folyamatban van.
A megyei könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
A könyvtárosok egyre tudatosabban használják az Internetet és a közösségi médiát a
könyvtár szolgáltatásainak propagálására. Minden rendezvényre külön plakátot tervezünk,
amelyet mind a könyvtár honlapján, mind a könyvtár Facebook oldalán elhelyezünk. (Nyomtatott
formában is kitesszük a könyvtárban, minden lehetséges helyre.)
Minden hónapban legalább kétszer hírlevelet küldünk olvasóinknak e-mail formájában,
melyben felhívjuk a figyelmet szolgáltatásainkra és a közelgő rendezvényeinkre.
A médiával (írott és elektronikus sajtó) személyes kapcsolatot ápolunk, hogy jelen
legyenek és tájékoztassanak programjainkról.
A könyvtár megjelenése a sajtóban 2016-ban:
Televízióban 18 alkalommal
Nyomtatott sajtóban 39 alkalommal
Elektronikus sajtóban 32 alkalommal
A sajtómegjelenések részletesen a mellékletben találhatóak.

5. Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek megvalósulása

Honlap

2016-ban megvalósult
(I/N)
I

OPAC
Adatbázisok

I
I

Referensz szolgáltatás

I

Közösségi oldalak

I

Hírlevél
RSS
Digitalizálás

I
N
I

Szolgáltatás

Részletek
www.mvkkvar.hu
folyamatos, naponkénti frissítés
központi szerver (Monguz Kft.) biztosítja
Arcanum Digitális Tudománytár
MOKKA, DEA, EPA, Humanus, MATARKA
NDA, NAVA, Hungaricana, MEK
CD Jogtár
Személyes használat:78.891
Internethasználat:4.737
Telefon,fax, e-mail:2.776
Honlap:,OPAC:107.432
Referensz kérdések száma:5.878
www.facebook.com/konyvtarkaposvar/
Instagram fiók
évi 24 alkalommal, e-mail formában

Az NKA digitalizálási pályázatának köszönhetően könyvtárunk nagyon nagy előrelépést
tett a helyismereti napilap (Somogyi Hírlap, Somogyi Néplap) elektronikus elérhetőségében. Az
Arcanum Adatbázis Kft. segítségével gyorsan megtörtént a megyei napilap digitalizálása (1951 –
2000). A könyvtár honlapján megtalálhatóak a lapszámok, kereshetőek.
A MaNDA támogatásával országos ifjúsági folyóiratok 232 lapszámát digitalizáltunk és
tettük elérhetővé az 1950. és 1990. közötti időszakból.
Mikrofilmről digitalizáltuk az Új Somogy folyóirat 8 évnyi anyagát (1929 – 1939 közötti
időszakból).

6. Innovatív megoldások, újítások:
Manequienn challenge videó készítése:
Külföldi példát átvéve, könyvtárként elsőként az országban készítettünk egy ehhez kapcsolódó
videót, a kollégák közreműködésével. Az akció országos visszhangot kapott, intézményünk
ezáltal ismét a figyelem középpontjába került; Facebook oldalunk látogatottsága – és ezáltal a
programokkal elérhető használók köre is – ugrásszerűen emelkedett.
Kellner Bernát-díj alapítása:
A könyvtár elhunyt igazgatója tiszteletére, és a könyvtáros szakma megbecsülésére alapított díjat
Kellner Bernát özvegye 2016-ban, amelyhez a fenntartó város anyagilag is hozzájárult. Ettől az
évtől kezdve minden évben kiosztásra kerül. A díjat egy kuratórium ítéli oda Somogy megye
kiemelkedő munkát végző könyvtárosának. Első díjazottja Czinkné Bükkösdi Valéria nyugdíjas
kolléganőnk volt.
A „Láthatatlan valóság” rendezvénysorozat ugyan már évek óta folyó rendezvénysorozat, melyet
a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesületével közösen szervezünk, de idén újításként
szobrokat és tárgyakat kellett a sötétben a látogatóknak felismerni, úgy hogy kezükkel kellett
kitapogatni azokat.
„A Könyvtárért, az olvasókért” díjat idén először (melyet a kollégák szavazatai alapján ítélünk
oda) két dolgozó is megkapta.

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 kötelezően részesül az ide
tartozó 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 gyűjteményéből hiányzó dokumentumokkal, továbbá segítse a megye
könyvtárait, hogy az onnan hiányzó és szükséges dokumentumok az országos könyvtári hálózat
segítségével eljussanak a megye bármely olvasójához. Jelentős előrelépésnek könyvelhetjük el,
hogy 2016-ra a kért cikkeket, vagy tanulmányokat már szinte kizárólag elektronikus (szkennelt)
formában kérik és küldjük.
Kközi kölcs.
Tőlünk kért
eredetiben
másolat, elektronikus
Küldött kérés
eredetiben
másolat elektronikus
Összesen

2015
1.548
1.246
302
1.066
659
407
2.614

2016
1.847
1.034
53
963
682
281
2.810

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:
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:
2016 januárjától Somogy megye 246 településéből 219 önkormányzattal kötött megállapodás
értelmében a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében biztosítottuk a könyvtári ellátást. A
balatonföldvári könyvtár helyett Balatonboglár vette át a KSZR városi könyvtári feladatokat, 2016.
januárjától.
A Nemzeti Kulturális Alap 2016. évi pályázati kiírásait figyelemmel kísértük, a könyvtárakat és
fenntartóikat tájékoztattuk az aktuális pályázatokról, a szakmai területre vonatkozó jogszabályi
változásokról.
Elláttuk megyei statisztikai feldolgozó központi feladatokat. A megye különböző típusú
könyvtárainak adatait összegyűjtöttük, ellenőriztük, javítottuk és továbbküldtük a Könyvtári
Intézetnek. A KSZR tagkönyvtárak adatainak online rögzítését is elvégeztük.
Elkészítettük a minisztériumnak a KSZR beszámolót és munkatervet.
Minden évben, 2016-ban is összegyűjtöttük a könyvtárak nyomtatvány igényét, megrendeltük,
majd kiszállítottuk.
Megyénkben segítettük és koordináltuk az országos könyvtári rendezvényeket, az Internet Fiesta és
az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz megnyertük a könyvtárakat.
A minisztérium kérésére felmértük a megyében a könyvtárak nyilvános internetelérését (pontok
száma, sávszélesség, szolgáltató neve)
2016. márciusában befejeztük a statisztika ellenőrzését, javítását, rögzítését az elektronikus
rendszerben.
Összegyűjtöttük és leadtuk további ügyintézésre a települések eszköz és bútor és játékigényét.

Májusban minden velünk szerződött polgármesternek kiküldtük az elmúlt évről szóló beszámolót.
Leltár volt: Alsóbogáton, Kercseligeten, melynek elvégzéséhez az osztály több munkatársa
„kivonult.”
Állományellenőrzés és selejtezés volt: Csombárdon és Hetesen.
Balatonberény könyvtári bútorpályázatához (NKA) berendezési javaslatot készítettünk, szakmai
véleménnyel a megyei könyvtár részéről.
„MŰHELYNAPOK”
2016. március 8-án szakmai napot tartottunk a megye könyvtárosainak, a MKE (Magyar
Könyvtárosok Egyesülete) születésnapja alkalmából.
Áprilisban KSZR szakmai műhelynapot tartottunk a városi könyvtárakban dolgozó területi
referenseknek, ahova meghívtuk a városi könyvtárban dolgozó módszertanos kollégákat is. A
tanácskozásra a gazdasági szervezettől is hívtunk munkatársat.
Áprilisban Tab rendezett a területileg hozzá tartozó könyvtárosoknak szakmai napot, melynek
szervezésében részt vettünk, és előadást is tartottunk.
Júliusban könyvtárunk adott helyt a 4 megyés KSZR szakmai napnak (Tolna, Baranya, Zala és
Somogy)
Májusban Balatonboglár szervezett egy szakmai napot könyvtárosainak, melyen részt vettünk, és
előadásokat is tartottunk.
Októberben Barcson volt KSZR szakmai nap, melyen részt vettünk, és előadást is tartottunk.
Novemberben Marcali vállalta egy KSZR szakmai nap megtartását, melyen szintén részt vettünk,
segítettünk a szervezésben, és előadást is tartottunk.
Novemberben megünnepeltük a MKE (Magyar Könyvtárosok Egyesülete) Somogy megyei
szervezetének születésnapját.
Részt vettünk Pécsett, Szekszárdon és Zalaegerszegen KSZR műhelynapokon.
VEIZER ANITA új területi munkatárs, év elejétől dolgozik az osztályon.
2016. júniusától nem volt a könyvtárban rendezvényszervező, októberig (míg az állás megbízással
betöltésre került), az igazgatóhelyettes látta el a KSZR rendezvények koordinálását.
A „Könyvtármozi” kezdeményezés nem igazán aratott sikert a KSZR könyvtárakban. Sok helyen
nincs megfelelő eszköz, terem, kicsi a könyvtár. Jelenleg két község vállalta, hogy 2017-ben
működteti a „Könyvtármozit”: Iharosberény és Bárdudvarnok.
A 2016-os évben az előzetes tervek szerint PR anyagot terveztünk a KSZR szolgáltatásainak: logót,
Roll-Upot, könyvjelzőt, szórólapot a könyvtárhasználóknak, nyitvatartási táblát (egységesen, de
változtathatóan), plakátmintát, szatyrot KSZR-logóval.
Októberben megtartottuk az alapfokú könyvtáros tanfolyamot.

7.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
Gyarapodás
2016-ban a KSZR állományába összesen 20.522 db dokumentum került 61.602.292,- Ft
értékben.
Ebből:
könyv
hangdokumentum
képdokumentum
kartográfiai dokumentum
elektronikus dokumentum

19.069 db
105 db
1.337 db
9 db
2 db

Napi-, hetilapokat, folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint 219 kistelepülési
könyvtár számára. Összesen 195 féle időszaki kiadványt fizettünk elő 1.430 példányban.
Apasztás
2016-ban a KSZR állományából 858 db dokumentumot töröltünk 516.862,50 Ft értékben.
Ezen kívül a Huntéka ellátórendszeri katalógusából törlésre került 3.781 db dokumentum
387.946,- Ft értékben, mely a kistelepülési könyvtárak saját tulajdonú állománya volt.
Képzés
Október 11-én indítottuk 30 órás alapfokú könyvtárosi tanfolyamunkat a kistelepülési
könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak, melyre az
egész megyéből jöttek a résztvevők. Összesen 24 fő kapott igazolást a tanfolyam
teljesítéséről.
Arculattervezés
A Somogy megyei KSZR arculatának elkészítéséhez első lépésként KSZR-logót
terveztettünk a feladatot elnyerő Somogy Design Kft-vel. Az elkészült logó színben és
betűtípusban harmonizál a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár logójával.
Honlapfejlesztés
A megyei könyvtár KSZR-szolgáltatási információinak könnyen és egy helyen történő elérése
érdekében külön honlapot terveztettünk. Összegyűjtöttük, illetve megírtuk a honlapra kerülő
információkat, megterveztük, milyen menüpontok segítik a használók megfelelő eligazodását.
Elégedettségmérés
Könyvtárhasználati kérdőívet készítettünk a kistelepülési könyvtárak használóinak arról,
mennyire vannak megelégedve a saját településükön a KSZR könyvtári szolgáltatásaival. A
kérdőív megválaszolására decemberig adtunk lehetőséget. Határidőig 780 válasz érkezett be,
elemzése folyamatban van.
Rendezvények a KSZR településeken
2016-ban 232 rendezvényt szervezett könyvtárunk a települési ellátás keretében, melyen
16.236 fő vett részt.
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. Horvát
nemzetiségi iskola és könyvtár található Lakócsán. 2016-ben is fokozottan figyeltünk a sváb
falvakban lakó német ajkú polgárok nemzetiségi könyvvel való ellátására.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálja az országos nemzetiségi könyvtári ellátást,
ennek keretében könyvtárunk támogatást kap nemzetiségi dokumentumok vásárlására. (A
támogatás összege jelzi, hogy Somogy megyére nem jellemzőek az egy területen élő
nemzetiségek.

7.6 Statisztikai adatszolgáltatás:
2016 elején ellenőriztük és továbbítottuk 267 Somogy megyei könyvtár statisztikai adatát az
elektronikus kulturális statisztikai rendszeren keresztül. A 254 települési könyvtár, fiókkönyvtár

és könyvtári szolgáltató hely mellett 2 felsőoktatási könyvtár, 8 szakkönyvtár, 1 iskolai könyvtár
és 2 egyéb könyvtár statisztikai adatszolgáltatását is megszervezte a megyei könyvtár.
2016 őszére elkészült és a megyei könyvtár honlapján közzé tettük a somogyi települési
könyvtárak legfontosabb statisztikai adatait (TEKE) és mutatóit. Ez a kiadvány 2013 óta csak
elektronikus formában elérhető.
Novemberben megkezdődött a 2017. évi statisztikai adatok gyűjtésének előkészítése: a forgalmi
adatok és a regisztrált használók méréséhez szükséges munkanaplót és beiratkozási naplót egy
helyi nyomdával legyártattuk és kijuttattuk a települési könyvtárakhoz, könyvtári szolgáltató
helyekhez.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
8.1.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Bevétel

Kiadás

Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)
- ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
- ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
- ebből fenntartói támogatás
- ebből központi költségvetési támogatás
- ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR)
támogatás
- ebből pályázati támogatás
- a Pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő összes járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás
Kiadás összesen

2015. évi 2016.
tény
évi terv

2016. évi
tény

eltérés %ban 2015höz képest

12755
12755

10500
10500

13553
135536

+6,3 %
+6,3 %

294680
15297
262413
161516

274238
9917
264321
163521

316599
34884
264321
163521

+7,4 %
+128 %
+0,7 %
+1,2 %
+ 2,5 %

284738
96308
26158
142950
19322
284738

17394
0
0
330152
111890
28464
153074
35882
329310

16970

307435
106426
26989
140398
24470
298283

+7,4 %
+5,1 %
+5,5 %
+9 %
+47 %
+10,4 %

A gazdálkodási adatokat a könyvtár gazdasági és pénzügyi feladatait ellátó szerv, a Kaposvári
Humánszolgáltatási Gondnokság adta meg.

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. A Csiky Gergely Színház Együd Árpád Kulturális Központba
való ideiglenes költözésével ez a szám megnőtt, mivel a teátrum miatt hely nélkül maradt
csoportok a könyvtárban keresnek új helyet. Ez jó lehetőséget biztosít számunkra partenerink
táborának növeléséhez.
Intézményünknek nincs lehetősége minden szervezet rendezvényét befogadni, de igyekszünk a
profilunkba beleillő szervezetek programjainak helyt adni. 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.
Mióta kötelező lett, az Iskolai Közösségi Szolgálaton belül több középiskolával van szerződéses
kapcsolatunk, és fogadjuk a diákokat.
A középiskolák, mellyel szerződésünk van:
FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola
Közgazdasági Szakközépiskola
Kaposvári Eötvös L. Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium
Táncsics M. Gimnázium
Kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola

10. Mutatók
SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK
Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap)
nyitva tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)

Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Ebből nyitvatartási napok
száma:
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Ebből nyitvatartási napok
száma:

48

48

48

változás %ban előző
évhez képest
0

40

40

40

0

4

4

4

0

székhelyen: 12
óra/ hét
fiókkönyvtárban:
8 óra/hét
0

székhelyen: 12
óra/ hét
fiókkönyvtárban:
8 óra/hét
0

székhelyen: 12
0
óra/ hét
fiókkönyvtárban:
8 óra/hét
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015. évi tény

Mutatók
Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat
(KSZR nélkül)
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma
(fő)
A könyvtári látogatások száma:
személyes:

virtuális:
A könyvtár honlapja (teljes
webhely) hány nyelven érhető el

2016. évi terv

2015. évi
tény

10.285

2016. évi tény

2016. évi
terv

2016. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

9.429

85.338

78.891

-7,5

81.254
1

107.432
1

+32
0

A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap
átlagosan)
A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének száma
összesen
A könyvtár által az Országos
Dokumentum-ellátási
Rendszerben szolgáltatott
dokumentumok száma
A könyvtárban használható
adatbázisok száma
A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatások száma (db)
A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatásokat igénybe vevő
használók száma (fő)
A könyvtári OPAC
használatának gyakorisága
(használat/év) (kattintás az
OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által
nyílt hozzáférésű publikációként
elérhetővé tett dokumentumok
száma
A kölcsönzések száma
dokumentumtípusonként

Irodalomkutatások,
témafigyelések száma
A megyei könyvtár által
nyújtott, dokumentált szakmai
(megyei, illetve országos szintű)
tanácsadások száma
Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT
eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások
száma

20

40

+100

185

220

+19

1.548

1.847

+20

11

11

0

1

2

100

1.959

2.275

+16

81.254

107.432

+32

szöveges
dokumentum:303
képdokumentum:2.618

szöveges
dokumentum: 232
képdokumentum:2.618

könyv: 89.449
CD: 1.887
DVD: 8.228
CD-Rom: 4
Egyéb: 860
füzet: 126
hanglemez: 45
hangkazetta:
120
kotta: 101
videó: 24
összesen:
100.884

könyv:148.437
CD:1.528
DVD: 6.230
CD-Rom: 6
Egyéb: 710
füzet: 88
hanglemez: 2
hangkazetta:59
kotta:103
videó:1

64

46

-28

7

4

-43

1

1

0

3

3

0

összesen:
157.164

A könyvtár által szervezett
olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését
támogató nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett
olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését
támogató nem formális
képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett
digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
engedélyezett képzések,
továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett
akkreditált képzéseken,
továbbképzéseken résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati
foglalkozások száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket, romákat
célzó, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális
programok száma
A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket, romákat
célzó, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális
programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programokon résztvevők
száma

18

24

+33

710

993

+40

10

0

-100

140

0

-100

0

0

0

0

0

0

216

196

-9,2

4.715

4.301

-8,7

5

5

0

831

850

+2,2

0

0

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzések, programok száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon
résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken
résztvevők száma,
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programok, képzések száma,
A könyvtár oktatást, képzést,
könyvtári tevékenységeket
támogató kiadványainak száma
Saját könyvtári hírlevél
megjelenésének száma
A könyvtár megjelenésének
száma a médiában
A használói elégedettségmérések száma, a válaszadó
használók száma/alkalom (átlag)
A használói elégedettségmérések során a válaszadó
használók száma/alkalom (átlag)
A megyei könyvtár
koordinációjával minősítésre
készülő települési könyvtárak
száma
Az iskolai közösségi szolgálatot
a könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött
megállapodások száma
A könyvtárban foglalkoztatott
önkéntesek száma – nem pontos
így, Jogszabály szerint aligha
alkalmaz valaki önkéntest,
amúgy természetesen előfordul
önkéntes munka
A könyvtárral írásos
együttműködést kötő civil,
határon túli, vállalkozói, stb.
partnerek száma
A megyei könyvtár olvasói
hozzáférést biztosító
számítógéppel való ellátottsága
(számítógépek száma/a
megyeszékhely lakosságának
száma)

4

5

+25

654

850

+30

28

8

-71

200

875

+337

1

2

+100

12

24

+100

94

89

-5

61

763

+1150

10

15

+50

0

0

0

28

32

+14

5

5

0

0

0

0

13

15/65.186

-100

17/64.683

+13/-0,7

A megyei könyvtár által
biztosított nemzetiségi
dokumentumok száma
A megyei könyvtár által a
kistelepülési önkormányzattal
kötött megállapodások
számának aránya (a megyében
lévő kistelepülések
száma/megállapodást kötött
települések száma)
A megyei könyvtár által
beszerzett művek iránti
érdeklődés (a beszerzett
dokumentumok
kikölcsönzésének aránya,
kölcsönzési átlag, adott
dokumentum kikölcsönzésének
száma)

4906

4915

0,18

230/217

238/219

+3,4/+0,9

n.a.

n.a.

Beszerzett források

Mutatók
Költségvetés
Érdekeltségnövelő
támogatás
ODR
támogatás
dokumentumok
beszerzésére
Egyéb
Márai VI
könyvtámogatási
program
Források összesen
Ajándék,
kötelespéldány értéke
Összesen

2015. évi
tény

2016. évi terv

2016. évi tény

Változás 20152016 (%)

6.316.000

9.189.000

+45

1.070.000

1.000.000

+6,5

721.826

+27
917.987

8.107.826

11.106.987

+37

2.497.816
289.890
10.895.532

2.413.673
400.215
13.920.875

-3,3
+38
+28

Gyűjteményfejlesztés
Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (Ft)
ebből folyóirat (Ft) /Kurrens
ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (Ft)

2015. évi tény
21.060.713
1.449.658
294.747

2016.
évi
terv

2016. évi tény

19.392.269
1.563.033
1.253.450

változás
%-ban
előző
évhez
képest
-7,9
7,5
-57

A könyvtári állomány éves
gyarapodása
dokumentumtípusonként (db és
méter)
A gyűjteményből apasztott
dokumentumok száma
dokumentumtípusonként

Kötelespéldányként kapott és
nyilvántartásba vett dokumentumok
száma (db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe
bekerült dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
A megyei könyvtár esetében a
tárgyévben beszerzett egy lakosra
jutó könyvtári dokumentumok
száma (dokumentumok
száma/megye lakossága) nem
szerencsés ez a mutató, nagyon torz
a megye lakosságához viszonyítani
ezt az adatot

8.197 db

7.208 db

-12

könyv: 2.802
hangdokumentum:
267
képdokumentum:
254
összesen: 3.323
142

könyv: 5.658
videó: 521
hanglemez:
1.414
DVD: 227
összesen:7.820
154

-13,8

1.622

1.641

1,17

118

107

-9

65

16

-74,4

238

125

-47

8.197/
63.742

7.208/
63.742

0,11

0,12

0,11

8,4

Gyűjteményfeltárás
Mutatók

Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok
száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA)
betöltött tételek száma
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött
rekordok száma (MATARKA adatbázisba:
Somogy folyóirat tartalomjegyzékeinek bevitele)
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

2015. évi
tény

2016. évi
terv

2016.
évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

423.177

425.252

+0,5

132.199

136.595

+3,3

2.428

2.562

+5,5

1

1

0

10

10

0

95,6

97,3

+1,77

Tudományos kutatás

2015. évi
tény

Mutatók

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
Idegen nyelvű publikációk száma
Nemzetiségi nyelvű kiadványok,
publikációk száma
A könyvtár által kiadott
kiadványok száma
A könyvtár szakemberei által
tartott előadások száma
A könyvtár szakemberei által
elvégzett szakértői tevékenységek
száma
A könyvtár által szervezett
konferenciák száma
A könyvtár által szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtár szakembereinek
konferencián való részvételének
száma
A képzésben, továbbképzésen
részt vett dolgozók száma

2016. évi terv

változás %-ban
előző évhez
képest

2016. évi tény

1

2
3

+200

0
0

0
0

0
0

1

1

0

25

31

+24

5

0

-100

2

2

0

195

300

+54

7

11

+57

2

13

550

Rendezvény, kiállítás
Mutatók

A könyvtárban a
tárgyévben szervezett
helyi, megyei és országos
szintű közösségi
programok,
rendezvények száma
összesen
A könyvtárban a
tárgyévben szervezett
helyi, megyei és országos
szintű közösségi
programok,

2015. évi tény

2016. évi terv

2016. évi tény

Változás %-ban az
előző évhez képest

190

274

+44

9.825

8.232

-16

rendezvényeken
résztvevők száma
Tárgyévben szervezett
konferenciák száma
Tárgyévben szervezett
konferenciákon
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások
száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások
látogatóinak száma
Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvények száma
Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvényeken
résztvevők száma
A megyei könyvtár
esetében az általa ellátott
kistelepüléseken
szervezett rendezvények
száma
A megyei könyvtár
esetében az általa ellátott
kistelepüléseken
szervezett
rendezvényeken
résztvevők száma
Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma

2

2

0

195

223

+14

10

10

0

750

533

-29

11

14

+27

440

1.297

+195

1.574

232

-85

58.344

16.236

-72

250

1.387

+454

Állományvédelem

2016.
évi terv

2015. évi tény
Mutatók
Állományvédelem
Tárgyévben
fertőtlenítés,
kötés,
javítás,
restaurálás,
savtalanítás
vagy
egyéb
aktív
állományvédelmi
intézkedésben
részesült
dokumentumok száma
Muzeális
dokumentumok száma
Restaurált muzeális
dokumentumok száma

változás %-ban
előző évhez képest

2016. évi tény

185

143

-22

817

817

0

2

2

0

Az állományvédelmi szöveges dokumentum:
célból digitalizált és a
303
konvertált
képdokumentum:2.618
dokumentumok száma
Biztonsági
jellel
ellátott
dokumentumok száma
A
könyvtári
dokumentumok
állagának
védelmét
szolgáló gépek száma

35.236

könyv: 9
folyóirat:
232 lapszám
mikrofilm:
13340 oldal
135.236

+283

0

0

0

MELLÉKLETEK
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár egyéb helyi médiában 2016-ban:
Kapospont (KaposTV): 7 híradás
SomogyTV: 9 híradás
Sonline.hu: 4 alkalommal
KaposvárMost: 8 híradás
74nullanulla.hu: 9 cikk
Index: 1 cikk
(http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/09/08/a_kaposvari_konyvtar_is_felszallt_a_nepszav
azasvonatra/)
Sinosz honlapján: 1 cikk
(http://sinosz.hu/latogatast-tettunk-a-kaposvari-takats-gyula-megyei-es-varosi-konyvtarban/)
Hunra (Magyar Olvasástársaság) weboldalán: 1 cikk
(http://www.hunra.hu/szakirodalom/olvasas/1298-megint-a-kreativ-kaposvari-konyvtarosok)
hvg.hu: 1 híradás
(http://hvg.hu/kultura/20161214_Vakrandit_szerveznek_a_kreativ_konyvtarosok )
KIT hírlevél (kithirlevel.hu): 7
Tv2 Mokka 2016.11.24-i élő adás
RTL Klub Híradó 2016. 11. 04.
Összesen: 50 megjelenés
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a sajtóban
1 - Csöpp mûvek - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 56. sz. 2016. 03. 07.. - 2016.. -p. 5.
2 - Gyöngyök és képek : Két új kiállítás is nyílt szerdán a megyeszékhelyen / S.n - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 29. sz. 2016. 02. 04.. - 2016.. -p. 4.
3 - Építkezésen talált 1956-os fotókból nyílt tárlat egy kaposvári könyvtárban / F. K. - In:
Magyar hírlap : politikai napilap. 246. sz. 2016. 10. 19.. - 2016.. -p. 13.
4 - Fél évszázad hírei már az interneten / MW - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 75. sz. 2016. 03. 31.. - 2016.. -p. 3.
Hungaricana digitális adatbázis. Arcanum
5 - GYESZÁT ZSOLT
Családi emlékek a történelmi múltból : Különleges dokumentumokat adományozott
Csizmazia Ferenc a megyei könyvtárnak / Gy. Zs. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap

. 199. sz. 2016. 08. 25.. - 2016.. -p. 2.
6 - GYESZÁT ZSOLT
Húsvéti figurákat készítettek / Gy. Zs. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 72. sz. 2016. 03. 26.. - 2016.. -p. 2.
7 - GYESZÁT ZSOLT
Pogány Judit egy estére hazatért : A kaposvári színházi évek egész életét meghatározták /
Gyeszát Zsolt - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 219. sz. 2016. 09. 17.. - 2016.. -p. 5.
8 - GYESZÁT ZSOLT
Gondolatok 1956-ból : Gyermekként élte át a forradalmat a könyv írója / Gy. Zs. - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 258. sz. 2016. 11. 03.. - 2016.. -p. 2.
9 - GYESZÁT ZSOLT
Múltidézõ a durva megpróbáltatásokról : Rendhagyó történelemórát tartottak a könyvtárban
a Gulág-emlékév alkalmából / Gyeszát Zsolt - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 259. sz. 2016. 11. 04..
10 - GYESZÁT ZSOLT
Átalakulóban a könyvtáros szakma : Életpályamodellel tartanák a pályán a fiatal
könyvtárosokat / Gy. Zs. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 281. sz. 2016. 11. 30.. - 2016.. -p. 1., 2. .
11 - HARSÁNYI MIKLÓS
A zene és az agy címmel... / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 253. sz. 2016. 10. 27.. - 2016.. -p. 3. : 1 fotóval.
12 - HARSÁNYI MIKLÓS
Segítséget nyújt a hangoskönyv / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 305. sz. 2016. 12. 29.. - 2016.. -p. 2.
13 - HARSÁNYI MIKLÓS
Könyvbemutató a tékában / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 133. sz. 2016. 06. 08.. - 2016.. -p. 2.
14- HARSÁNYI MIKLÓS
Tárlatnyitó a megyei tékában / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 122. sz. 2016. 05. 26.. - 2016.. -p. 2.
15 - KESZTYÛS VIKTÓRIA
Felhívás a tékától / K. V. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 58. sz. 2016. 03. 09.. - 2016.. -p. 5.
16 - KESZTYÛS VIKTÓRIA
Reformáció kiállítás a tékában / K. V. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 93. sz. 2016. 04. 21.. - 2016.. -p. 2.
17 - KESZTYÛS VIKTÓRIA
Olvasó mamák és babák klubja : A szülõket tanítják a gyermekeken keresztül a könyvtárban
/ Kesztyûs Viktória - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 45. sz. 2016. 02. 23.. - 2016.. -p. 2.

18 - KESZTYÛS VIKTÓRIA
Fiatal tehetség tárlata a tékában / Kesztyûs Viktória - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 48. sz. 2016. 02. 26.. - 2016.. -p. 3.
19 - KOVÁCS GÁBOR
Vállalkozóvá válnak : A kisgyermekes anyák sokkal kreatívabbak / K. G. - In: Somogyi
hírlap : közéleti napilap
. 273. sz. 2016. 11. 21.. - 2016.. -p. 1., 3.
20 - KOVÁCS GÁBOR
Korszakos helytörténeti mû : Több mint két évtizedig kutatott, tízezer oldalas
családtörténetet írt / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 255. sz. 2016. 10. 29.. - 2016.. -p. 2.
21 - KOVÁCS GÁBOR
Alkotó tanárok : A tudósok felelõssége : A lehetetlen ostromlója / [K. G.] - In: Somogyi
hírlap : közéleti napilap
. 16. sz. 2016. 01. 20.. - 2016.. -p. 4.
22 - KOVÁCS GÁBOR
Szakrális mûvészeti hét kezdõdik / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 217. sz. 2016. 09. 15.. - 2016.. -p. 2.
23 - KOVÁCS GÁBOR
A magányos hõsök ideje lejárt : A gulágtól a szuperhatalomig: újszerû megközelítésben a
munkatáborok / Kovács Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 273. sz. 2016. 11. 21.. - 2016.. -p. 4.
24 - KOVÁCS GÁBOR
Visszaélések miatt lefotózzák az olvasókat : Fényképes adatbázis a tékában / K. G. - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 34. sz. 2016. 02. 10.. - 2016.. -p. 1., 3.
25 - KOVÁCS GÁBOR
Deák Farsang : Diákok farsangja : A fiatalok koszorúzták meg Csokonai szobrát / K. G. - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 31. sz. 2016. 02. 06.. - 2016.. -p. 1., 3.
26 - KOVÁCS GÁBOR
Improvíziók a könyvtárban / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 263. sz. 2016. 11. 09.. - 2016.. -p. 2.
27 - KOVÁCS GÁBOR
Angolt játékosan / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 260. sz. 2016. 11. 05.. - 2016.. -p. 6. : 1 fotóval.
28 - KOVÁCS GÁBOR
Megbocsátó bibliotéka : A vállalatok felé nyitna a leglátogatottabb könyvtár / Kovács Gábor
- In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 242. sz. 2016. 10. 14.. - 2016.. -p. 1., 4.
29 - KUN ZOLTÁN

Asztalhoz ültetik a szeniorokat / Kun Z. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 108. sz. 2016. 05. 08.. - 2016.. -p. 16.
30 - LÕRINCZ SÁNDOR
Pilinszky közelében... / Lõrincz Sándor - In: Új ember : katolikus hetilap. 41. sz. Mértékadó,
2016. 10.10-16.. - 2016.. -p. 2-4.
31 - MÁRKUS KATALIN
Somogyból indultak / M. K. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 275. sz. 2016. 11. 23.. - 2016.. -p. 2.
32 - MÁRKUS KATALIN
Hatvanöt évnyi újság DVD-ken: a téka támogatást nyert a digitális lapszámokra / Márkus
Kata - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 150. sz. 2016. 06. 28.. - 2016.. -p. 2..
33 - MÁRKUS KATALIN
Ovisok, szülõk kézmûveskedtek / M. K. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 299. sz. 2016. 12. 21.. - 2016.. -p. 2.
34 - MÁRKUS KATALIN
Csokosnak kedvezmény : Nem emeli az adókat, a díjakat jövõre Kaposvár / Márkus Kata In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 265. sz. 2016. 11. 11.. - 2016.. -p. 1., 2
35 - MÁRKUS KATALIN
Fantáziát lát az intézményben : Horváth Péter személyében új igazgatója lesz a Takáts
Gyula-könyvtárnak / Márkus Kata - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 270. sz. 2016. 11. 17.. - 2016.. -p. 6.
36 - MÁRKUS KATALIN
Könyvtárosokat oktattak / M. K. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 269. sz. 2016. 11. 16.. - 2016.. -p. 2.
37 - MÁRKUS KATALIN
Elismerés a nyugdíjas könyvtárosnak / M. K. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 86. sz. 2016. 04. 13.. - 2016.. -p. 4.
38 - SZÛCS TIBOR
Hatalmas adatbázis készült el / Sz. T. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 27. sz. 2016. 02. 02.. - 2016.. -p. 2.
Hungaricana digitális adatbázis. Arcanum
39 - VARGA ISTVÁN
Togliatti / Varga István - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 100. sz. 2016. 04. 29.. - 2016.. -p. 5. : 1 fotóval.
40 - VAS ANDRÁS
Buszra szállt a költészet : Vers mindenkinek Szárszótól Barcsig / A. V. - Fónai Imre - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 85. sz. 2016. 04. 12.. - 2016.. -p. 1., 4.
41 - VAS ANDRÁS

Vakrandi a megyei könyvtárban : A Vakrandi nem zsákbamacska / Vas András - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 291. sz. 2016. 12. 12.. - 2016.. -p. 1., 5.
42 - VAS ANDRÁS
Tárlat vaksötétben : Megtapasztalhatjuk, milyen az élet látás nélkül / A. V. - In: Somogyi
hírlap : közéleti napilap
. 239. sz. 2016. 10. 11.. - 2016.. -p. 1., 5.
43 - VAS ANDRÁS
Fényképek a föld alól : Munkagép fordította ki a tejesüveget az építésen / A. V. - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 245. sz. 2016. 10. 18.. - 2016.. -p. 2. .
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár rendezvényei

Dátum
Minden hétfőn
Minden hónap első
péntekén
2016. január 19.
2016. január 22.
2016. február 3.
2016. február 5.
2016. február 22.
2016. február 24.
2016. március 23.
2016. március 24 – 25.
2016. április 18.
2016. április 19.
2016. április 27.
2016. április 27.
2016. május 02.
2016. május 25.
2016. június 07.
2016. június 9.
2016. június 14.
2016. június 25.
2016. szeptember
2016. szeptember 1.
2016. szeptember 15.
2016. szeptember 20.
2016. szeptember 23.
2016. szeptember 26.
2016. szeptember 29.
2016. szeptember 30.

Rendezvény megnevezése
Baba-mama klub Béres Erikával
Baba-mama Angol Zvara Dórával
Kaposvári Szabadegyetem: Rosta István előadása
Városnapi megemlékezés
Ungvári Judit festőművész kiállításának megnyitója
Az én jelmezem pályázat eredményhirdetése, Cselló
zenekar műsora
Kaposvári Szabadegyetem: Varga István előadása
Szigetvár 1566 előadás
Kaposvári Szabadegyetem
Húsvéti játszóház
Reformáció kiállítás
Haza a magasban: Jancsó Miklós irodalmi műsor
Kaposvári Szabadegyetem
Fésüs Éva író-olvasó találkozó
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiállítás
Csonka Éva kiállítás
Varga István könyvbemutatója
Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal
Takáts Gyula: Újabb évek - előadás
Múzeumok éjszakája
Miénk a város játszóház
Drágakő és ásványkiállítás megnyitója
Somogyból indultak: beszélgetés Pogány Judittal
Pilinszky est
A temetők művészete - kiállításmegnyitó
Somogyból indultak: beszélgetés Maczkó Máriával
Tóth Gyöngyi: Szívzűr - könyvbemutató
Megemlékezés a Zene Világnapjáról

Létszám
30 - 45
10 - 20
70
50
60
50
90
95
50
90
30
30
50
80
60
45
36
60
50
120
30
150
81
63
54
60
71
50

2016. szeptember 30.
2016. október 01.
2016. október 3.
2016. október 3.
2016. október 3.-9-ig
2016. október 9.
2016. október 9.
2016. október 10.
2016. október 17.
2016. október 17. –
november 4.
2016. október 20.
2016. október 24.
2016. október 24.
2016. október 25.
2016. október 26.
2016. október 28.
2016. november 2.
2016. november 3.
2016. november 8.
2016. november 8. –
december 1.
2016. november 9.
2016. november 10.
2016. november 10.
2016. november 16.
2016. november 18.
2016. november 19.
2016. november 22.
2016. november 22.
2016. november 23.
2016. november 29.
2016. november 29.
2016. november 29. –
2017. január 6.
2016. december 2.
2016. december 5. – 19.
2016. december 6.
2016. december 6.
2016. december 9.

Egy család képei – kiállítás az Adelmann család alkotó
tagjainak munkáiból
Meseút
Dr. habil. Komáromi Gabriella köszöntése75. születésnapja
alkalmából
Közönségtalálkozó Kelemen Józseffel és Fándli Csabával
Országos Könyvtári Napok - nyereményjáték, sorsolás
Könyves Vasárnap - Hangolda együttes műsora
Könyves Vasárnap - Játszóház, Lufihajtogatás
"Láthatatlan valóság" - kiállítás, játékok
"Palackpostából" - 56-os kiállításmegnyitó
"Palackpostából" - 56-os kiállítás
GULÁG Emlékbizottság - előadások a GULÁG emlékév
alkalmából
Somogyból indultak: beszélgetés Szakály Sándorral
GULÁG Emlékbizottság - előadások a GULÁG emlékév
alkalmából
Végvári Oroszlánok - Cey-Bert Róbert könyvbemutatója
(helyszíne: Megyeháza)
Dr. Kovács Emőke: Praeteritum 1956 - könyvbemutató
Timár Péter könyvbemutatója
Harmati Miklós - Dr. Borsos Árpád könyvbemutató
GULÁG Emlékbizottság - előadások a GULÁG emlékév
alkalmából
Molnár Pál: Improvíziók - kiállításmegnyitó
Molnár Pál: Improvíziók kiállítás
GULÁG Emlékbizottság - előadások a GULÁG emlékév
alkalmából
Dr. Mosoni László: A csillagos égbolt előadás
A Magyar Tudomány Ünnepe - Prof. Dr. Rosta István
előadása
GULÁG Emlékbizottság - előadások a GULÁG emlékév
alkalmából
Horvát Ilona festő kiállítása - Petőfi emlékkönyvtár
Kaposvárimami Információs és Családi nap
KARZAT Színházbarátok Köre: Trokán Anna színművész
Somogyból indultak: beszélgetés dr. Debreczeni Lászlóval
Takáts Andrea: A Fényhozó - könyvbemutató
Könyvtáros szakmai nap
Alkotó könyvtárosok Somogyban Kiállítás megnyitója
Alkotó könyvtárosok Somogyban Kiállítás
Ribizli bohóc Mikulásváró műsora
Vakrandi egy könyvvel akció
Mikulás a könyvtárban
Adventi gondolatok – beszélgetés Tomanek Péter atyával
Kalocsa Zsuzsa: Kincs és Öröm könyvbemutató

90
150
60
40
270
70
70
500
85
400
30
46
30
100
68
70
40
30
60
400
30
90
150
30
40
200
30
60
35
150
150
300
200
200
50
60
52

2016. december 13.
2016. december 16.
2016. december 22. –
23.
2016. december 27.

Nyugdíjas Találkozó
Karácsony Fényei rajzpályázat eredményhirdetés,
kiállításmegnyitó
Karácsonyi mesekönyv-gyűjtő akció

40
67

Könyvtári Év végi zárórendezvény

43

Dátum: 2017.02.28.

………………………….
aláírás
Intézményvezető

50

