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I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

2017. április 1-től töltöm be a Takáts Gyula Megyei és Városi könyvtár igazgatói
posztját, de a Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése már 2016. novemberében
kihirdette erre vonatkozó döntését, így a 2017-es évnek már részben terveimhez igazodva
tudtunk nekifogni.
A tavalyi évben látványos eredményeket értünk el a társintézményekkel és a város civilés kulturális egyesületeivel együttműködve.
Több olyan nagyrendezvény is megvalósult, amelyeket partnerszervezetekkel együtt
valósítottunk meg az ötleteléstől a kivitelezésig. A két legnagyobb - a Magyar Költészet
Napja és a Múzeumok Éjszakájára ütemezett 1. Kaposvári Képregénynap - az országos
médiában is helyet kapott. A köztévé például mindkét említett eseményről élő adásban
adott hírt. Külön öröm számunkra, hogy ezeken a programokon nagyszámban vettek részt
a 14 – 25 éves korosztály képviselői, akiknek megszólítására a Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtár nagy figyelmet fordít a jövőben is.
Tárgyalások indultak a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltárával a
hatékonyabb együttműködés érdekében; az Együd Árpád Kulturális Központtal és a
Rippl-Rónai Múzeummal együtt dolgozva a könyvtár is részt vállalt a város nagyobb
kulturális eseményeinek lebonyolításában (Nárcisz ünnep, Rippl-Rónai Fesztivál, Miénk a
város).
A helyi médiával való jó kapcsolat tovább erősödése a könyvtár szolgáltatásainak és
rendezvényeinek minél szélesebb körben történő reklámozását eredményezi.
Hosszú évek kihagyása után elkészült az intézmény beiskolázási terve, és önkormányzati
támogatással több kolléga is jelentkezett olyan szakmai továbbképzésekre, amelyek
elvégzése segítheti a könyvtárat a korszerű megújulás felé, bár tavaly közülük mindössze
egy fő végezte el a kiválasztott tanfolyamot (A korszerű helyismereti munka alapjai), mivel
a támogatás megítélése és a jelentkezési határidők nem voltak szinkronban. A többi kolléga
a 2017-es jelentkezést követően 2018-ban fog részt venni a képzéseken.
A 2017-ben elkezdett munka, az intézményi dokumentáció átnézése, és szükségszerinti
frissítése a Minősített Könyvtári Cím megpályázásához vezető út első lépéseként indult.
Gyengeségek:
Továbbra is számos olyan terület van a mindennapi működtetésben, ahol szükséges a
korábbi, részben már elavult gyakorlatokat felülvizsgálni és megtenni a szükséges
változtatásokat. A döntés, hogy könyvtárunk néhány éven belül indul a Minősített Könyvtári
Címért részben éppen ezeknek a helyzeteknek a mielőbbi felülvizsgálatát szolgálja.
A munkatársak készségei és ismeretei nagyon szerteágazóak, a digitális kompetenciák
ugyan – munkánkból kifolyólag – jónak mondhatók, de számos modern lehetőséget sokan
nem ismernek és nem is tudják megfelelő színvonalon használni. Szükséges a könyvtár
dolgozóinak továbbképzése akár formális, házon belüli keretek között is, erre azonban 2017ben még nem került sor.
A könyvtárhasználók számának csökkenését, a könyvtárról alkotott általános vélekedés
negatív hatásait érzékeljük, de több olyan akciót és programot is sikerült már
lebonyolítanunk, amelyekkel új potenciális használókat tudtunk megszólítani. Sajnos a
könyvtármarketinghez szükséges források csak korlátozott mértékben álltak
rendelkezésünkre a 2017-es évben. Bízok benne, hogy sokszínű programjaink sikerét látva,
ez a probléma a közeljövőben orvosolható lesz.
Horváth Péter
igazgató

II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2016. tény 2017. terv
Összlétszám (fő, töredék is lehet)
összlétszám (fő)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
összesen
Könyvtáros
szakképesítéssel
átszámítva teljes munkaidőre
Könyvtári
Középfokú szakk. összesen
szakmai
(kvtár asszisztens, átszámítva teljes munkaidőre
munkakörben
foglalkoztatottak adatrögzítő-OKJ)
összesen
Egyéb felsőfokú
átszámítva teljes munkaidőre
Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

Egyéb
alkalmazott

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

összesen

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

átszámítva teljes munkaidőre

Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
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átszámítva teljes munkaidőre

összesen
Mindösszesen egyéb alkalmazott

2017. évi
tény

SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás
Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)

2016. évi
tény
48

2017. évi
terv
48

2017. évi tény
48

változás %ban előző
évhez képest
0

Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)

40

40

40

0

4

4

4

0

12

12

12

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
2.1 Gyűjteményfejlesztés

2017-ben sürgető feladatunk volt az állományellenőrzés zárása. 2016. december 31-vel az
állomány ellenőrzését és pecsételését abbahagytuk, de hátra maradt a hiánylisták keresése, a
hiány törlése és kivezetése az állományból. Mellette az olvasószolgálat nagyarányú törlésbe
kezdett.
Összesen: selejteztünk 21.005 db dokumentumot. Ezek törlését, kiütését és a
hagyományos leltárkönyvből való kivezetését is elvégeztük.
Az új könyveket és a diafilmeket feldolgozás során azonosító chippel látjuk el, folyamatos
a régebbi állomány felszerelése is ilyen eszközökkel.
Több éve nem gyarapítottuk helytörténeti állományunkat friss képeslapokkal. 2017-ben
felkerestük a terjesztőket és sikerült bővíteni a képeslapgyűjteményt.
Használói igényre újra gyarapítani kezdtük a diafilmeket.
Az állományból kivont dokumentumok felhasználásával könyvbörzét bonyolítottunk le
december 4-8-ig.

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
- ebből folyóirat (br. Ft)
- ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (br. Ft)
Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba
vett dokumentumok száma (db)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült

19.392.269 7.285.054
1.563.033 1.725.000
1.253.450 800.000

változás
%-ban
2017. évi
előző
tény
évhez
képest
22.309.112 15 %
1.610.846
1.039.189 -17 %

156

162

5%

1.641

1.662

1,3 %

118

247

109 %

2016. évi
tény

2017. évi
terv

dokumentumok száma (db)
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása
összesen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

9

40

344 %

125

192

53 %

7.208

7.000

7.819

8,5

7.820

4.000

21.005

268 %

2.2 Gyűjteményfeltárás
Mutatók
Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok
száma
Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA)
betöltött tételek száma
Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött
rekordok száma (MATARKA)
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)

2016. évi
tény
425.252

2017. évi
terv

420.000

2017.
évi tény

változás %ban előző
évhez képest

437.038

2,8 %

136.595

130.000

142.316

4,2 %

2.562

2.750

3.881

151 %

1

1

1

0

10

10

10

0

97,3 %

98%

97,3 %

0

2.2 Állományvédelem
2016-ban könyvtárunk lehetőséget kapott arra, hogy kiépített kamerarendszerrel és a
dokumentumokban elhelyezett chippel védje az állományát. Az újonnan vásárolt dokumentumok
és a régi állomány „chipezése” folyamatos.
Sajnos a régi, értékes könyveink egy része, („Belső raktár”), amelyik az egyik, pincében
található raktárban került elhelyezésre - a nem megfelelő körülmények miatt - penészedik.
Jelenleg nincs arra anyagi lehetőségünk, hogy ezeket a könyveket penésztelenítsük, mivel nem
tartoznak a muzeális könyveink közé, és csak a muzeális gyűjtemények megóvására írnak ki
pályázatot.

Mutatók
Tárgyévben
fertőtlenítés,
kötés, javítás,
restaurálás,
savtalanítás vagy
egyéb aktív
állományvédelmi
intézkedésben
részesült
dokumentumok
száma
Muzeális
dokumentumok
száma
Restaurált
muzeális
dokumentumok
száma
Az
állományvédelmi
célból digitalizált
és a konvertált
dokumentumok
száma
Biztonsági jellel
ellátott
dokumentumok
száma
A könyvtári
dokumentumok
állagának
védelmét szolgáló
gépek száma

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest

143

150

97

-67 %

816

816

816

0

2

2

2

0

20.612
oldal

13.340
oldal

13.340
oldal

135.362

132.638

217.362

0

0

0

161 %

0

2.3 Tudományos kutatás
Kolléganőnk, H. Molnár Katalin évek óta kutatja Lamping József munkásságát. Az
eredményei most jutottak el abba a stádiumba, hogy könyv formában is meg tudja azt jelentetni.
(A kutatómunkát és a könyv megjelenését az NKA Közgyűjteményi Kollégiuma támogatja.)
Könyvtárunk részt vesz a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által vezetett EFOP-3.3.3VEKOP/16-2016-00001 számú pályázatban. „Az én könyvtáram” kiemelt projektben a könyvtár
két munkatársa dolgozik, mint szaktanácsadó.
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
3.

változás %-ban
előző évhez
képest
-

2016. évi
tény

2017. évi terv

2017. évi tény

n.a

0

0

2
3

2
9

2
2

0
0

0
0

0
0

-

1

3

0

-100%

31

40

32

103 %

0

0

3

2

2

4

300

350

118

-

11

20

26

236 %

13

15

1

-

0%
- 33 %

200 %

Megyei hatókörű városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Kötelespéldány szolgáltatás
A 60/1998. (III.27.) Korm.rendelet (a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról
és hasznosításáról) alapján könyvtárunk a kapott kötelespéldányokat feldolgozza. A
könyvtárak a részükre biztosított kötelespéldányokat kötelesek nyilvántartásba venni, feltárni,
és a nyilvános könyvtári ellátás rendszerében hozzáférhetővé tenni.

39 %

92,5 %

3.2 ODR tevékenység
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzata terhére évente
támogatja a szolgáltató könyvtárak az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben nyújtott
szolgáltatásait, továbbá az országos lelőhely-nyilvántartás fejlesztését és működtetését.
A támogatás összege az utolsó alkalommal 1.000.000,- Ft volt. A teljes összeget - a
pályázatban meghatározottak szerint-, dokumentumvásárlásra fordítottuk.
Könyvtárunkat közbeszerzési szerződés köti a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-hez. Ezért az
újonnan megjelent dokumentumok esetében a Könyvtárellátó kizárólagosságot élvez, így
náluk történt a támogatás összegének levásárlása.
Mivel a Minisztérium által erre a célra biztosított összeg évről évre csökken, ugyanúgy,
mint a más forrásból érkező támogatások összege, nagyon alapos megfontolás tárgyává kell
tennünk, hogy milyen dokumentumot és hány példányban tudunk beszerezni. Mint megyei
könyvtár, törekednünk kell a megjelent dokumentumok közül az értékes szak- és
szépirodalom beszerzésére. Sajnos nem mindig áll módunkban még ezt a szempontot sem
maradéktalanul érvényesíteni.
Mióta a könyvtárunk katalógusába felvitt dokumentumok megjelennek az országos ODRMOKKA katalógusban (2013 óta), azóta a könyvtárközi kölcsönzésben könyvtárunktól kért
dokumentumok száma érezhetően megnőtt. Jobban bekerültünk az országos könyvtárközi
kölcsönzés vérkeringésébe.
2017-ben szinte ugyanannyi a tőlünk kért könyvtárközi kölcsönzések száma, mint tavaly:
1.857 (2016: 1847), de több lett az általunk indított kérés: 1.027 (2016: 963). 242 elektronikus
dokumentumot kértünk (2016: 281), de tőlünk csak 54-et (2016: 53) kértek. A tőlünk ODR-en
keresztül történő kérések száma 479 (2016: 642), a községi könyvtárosok még mindig inkább
hagyományos módon kérnek (személyesen, telefonon), mi szinte teljes egészében ODR-es
kérést indítunk: 930 (2016: 839).
3.3 Területi ellátó munka – szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös
fejlesztések, dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövelő
támogatás felhasználása. (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)
A megyei könyvtár az 1997. évi CXL. törvény előírásait figyelembe véve, gondoskodik a
megye nyomdáiból a kötelespéldányok összegyűjtéséről, és megfelelő kezeléséről
(feldolgozás, nyilvánosság biztosítása).
Novemberben a bővülő digitális tartalmaink könnyebb elérése érdekében kollégánk
készített egy honlapot, amely mindhárom digitális platformunk (Hungaricana, MaNDA és
Somogyi Elektronikus Könyvtár) elérhetőségét egyetlen helyről lehetővé teszi. Ebben az

évben beüzemelésre került a kézikönyvtárban egy a hálózatra nem csatlakozó, deaktivált
USB-porttal ellátott számítógép, amelyen olvasóink megtekinthetik a belső használatra szánt
és még teljesen fel nem dolgozott (nyers jpeg-formátumú), de rendszerezett digitális
állományt, amelynek túlnyomó részét az elmúlt évek során a mikrofilmről digitalizált, 1945
előtti újságok teszik ki.
Célunk a közeljövőben kereshető szövegű digitális tartalmat biztosítani látogatóinknak, de
állományvédelmi szempontból a jelenlegi, nyers digitalizált tartalom is nagyon fontos a régi
újságok megóvása érdekében.
A nemzetiségi ellátás könyvtárunkban – a megyében található csekély összefüggő
közösséget alkotó nemzetiségek miatt – nem túl látványos. A következő évtől ez irányú
szolgáltatásainkat erősíteni kívánjuk.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben a megyében található kiskönyvtárakat is
ösztönözzük a MOKKA-ODR katalógus használatára. Sikernek könyvelhetjük el, hogy már a
kisebb könyvtárak is az elektronikus dokumentumküldést részesítik előnyben.
Helyismereti tájékoztatást nyújtunk a megye települési könyvtárainak, ha igénylik,
folyamatosan építjük az adatbázisainkat, folyamatos az országos sajtó figyelése a somogyi
cikkek tekintetében, az elektronikus könyvtár egyik alappillére a helyismereti dokumentumok
gyűjteménye.
3.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése – rövid összefoglaló, hiszen a
KSZR szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik
2017-ben 222 kistelepülés rendelt meg könyvtári szolgáltatást a Takáts Gyula Megyei és
Városi Könyvtártól, ami az előző évhez képest 3 újabb települést jelent.
A megyei könyvtár KSZR feladatait továbbra is 7 városi könyvtár segíti, melyekhez 14-37
közötti település tartozik egyenként. A segítségnyújtás a következő feladatokra terjed ki:
●

könyvtári dokumentumok gyarapítása, településekre való kijuttatása, cseréje,

●

állományellenőrzések, selejtezések lebonyolítása a kistelepüléseken,

●

könyvtári rendezvényekhez segítségnyújtás (ajánlás, közvetítés),

●

a központi elektronikus katalógus építése, a dokumentumok lelőhelyének frissítése,

●

a könyvtári szolgáltató helyek szolgáltatás- és eszközfejlesztése,

●

szakmai tanácsadás, könyvtárosi ismeretek átadása a kistelepüléseken.

A somogyi KSZR elmúlt 5 éves működésére visszatekintve megállapíthatjuk, hogy a
jelentős állami támogatás segítségével sikerült elérnünk a következőket:

●

megszerveztük

az

egységes,

költséghatékony

és

dokumentum-

információszolgáltatást a megyében (38% árkedvezmény kapunk a KELLO-tól),
●

közvetve vagy közvetlenül is biztosítjuk a megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező

emberi erőforrást a kistelepüléseken folyó könyvtári munkákhoz: szakmai tanácsadás a
kiskönyvtárak vezetéséhez, állományellenőrzések, selejtezések lebonyolítása, szakszerű
gyűjteményszervezés, segítség a könyvtári rendezvényekhez, a könyvtár technikai-, műszaki
berendezéséhez, felszereléséhez, elhelyezéséhez,
●

segítjük a kistelepülési könyvtári szolgáltatások bővítését saját szolgáltatásaink

közvetítésével, propagálásával, hogy ne csak könyvkölcsönző helyek legyenek a
kistelepüléseken működő szolgáltató helyek,
●

mérjük

a

kistelepülési

szolgáltató

helyek

használóinak

elégedettségét,

az

eredményeket figyelembe véve fejlesztjük tovább szolgáltatásaikat,
●

teljes körű, szakszerű számítógépes nyilvántartást vezetünk a már meglévő, illetve

az újonnan beszerzésre kerülő könyvtári dokumentumokról, a települési állományt
folyamatosan rögzítjük a számítógépes adatbázisokban,
●

a szolgáltatásra kapott állami támogatást elkülönített számlán, átlátható módon

kezeljük,
●

lényegében

sikerült

felszámolni

a

korábbi

kistérségi

ellátásból

eredő

különbözőségeket a szolgáltatásban,
●

a magas fluktuáció ellenére sikerült elérni, hogy tartósan nem szünetelnek a

könyvtári szolgáltatások a kistelepüléseken,
●

új típusú könyvtári dokumentumokkal gyarapodott a kistelepülési könyvtári állomány

(folyóiratok, CD, DVD filmek),
●

a korábban elvétve előforduló könyvtári rendezvények mára jelentősen gyarapodtak

és nem csak az állami támogatásból megvalósulók,
●

megyeszerte kiegyenlítettebbé vált a könyvtári személyzet képzése, továbbképzése,

●

az egységes arculati elemek megalkotásával (KSZR logo, plakát, nyitvatartási tábla,

szórólap, könyvjelző) a lakosság tájékoztatása is megvalósult a könyvtári szolgáltatások
terén.
A kistelepülési szolgáltató helyek működési körülményei látványosan javultak, ami a
pályázatoknak és a KSZR fejlesztésére kapott állami támogatásnak is köszönhető, valamint
annak, hogy bizonyos esetekben közvetlenül tájékoztatjuk a fenntartót (polgármester és
jegyző) a jogszabályi előírásokról és a szükséges lépésekről: megújulnak a könyvtárépületek,
a könyvtárberendezések, új, korszerű informatikai és technikai eszközökkel gyarapodnak a
szolgáltató helyek.

A települések könyvtári dokumentumállományának túlnyomó többsége az elmúlt
években szakszerű átvizsgáláson és apasztáson esett át a megyei könyvtár és a városi
könyvtárak munkatársainak segítségével, hogy az elektronikus katalógusban történő
rögzítéskor a felesleges rekordbevitelt elkerüljük, illetve egy vonzóbb, használhatóbb
állomány álljon a használók rendelkezésére.
2017-ben a Somogy megyei KSZR munkájához új honlapot készíttettünk, ahol egy helyen
találhatnak információkat a könyvtári szolgáltató helyek elérhetőségeiről, szolgáltatásaikról,
rendezvényeikről, a kistelepülési könyvtárakban található dokumentumokról. Ezen kívül
hasznos segédanyagokat találhatnak és tölthetnek le a könyvtári munkához a könyvtárosok,
illetve beszámolót találhatnak a somogyi könyvtárellátásról (somogykszr.hu). A honlapot az
osztály dolgozói frissítik.
2017-ben megkezdtük a megyében működő különböző dokumentum-adatbázisok
„összekapcsolását”. Közös keresőfelületen lehet egyszerre keresni a Textlib, Szirén és
Huntéka adatbázisban rögzített könyvtári állományokban. Erre azért volt szükség, mert a
megyében a korábbi dokumentumfeldolgozás, adatrögzítés nem a megyei könyvtárban történt
központilag, hanem a „mozgókönyvtárakat” működtető városi könyvtárakban, ahol ezeket a
különböző szoftvereket használták.
3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
Könyvtárunk kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a megyében zajló nemzetiségi
könyvtári ellátás koordinálása. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálja az országos
nemzetiségi könyvtári ellátást, ennek keretében könyvtárunk támogatást kap nemzetiségi
dokumentumok vásárlására. Az összeg egyik évben sem túl nagy, ez is azt bizonyítja, hogy
megyénkben nincs túl sok összefüggően létező nemzetiségi közösség. Az elkövetkezendő
évek feladata, hogy a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal aktívan működő
kapcsolatot építsünk ki, ezáltal jobban megismerhetjük az igényeiket.
3.6 Statisztikai adatszolgáltatás:
Több évtizedes gyakorlat, hogy a megyei könyvtárban a központi statisztikai adatszolgáltatás
mellett saját adatfeldolgozás is történik. Jelenleg egy excel táblázatban településsorosan
tesszük közzé a teleülési könyvtárak legfontosabb statisztikai adatait, mutatóit. A táblázatok
2010-től elérhetők az új KSZR honlapon is. A régebbi adatok nyomtatott formában érhetők el.

4. Mutatók
2017-ben minden eddiginél jobban igyekeztünk meglévő használóink mellé újakat szerezni,
rengeteg olvasóknak szóló akcióval, játékkal, rendezvénnyel. Emellett, folyamatosan
végeztük dokumentumaink biztonsági kóddal való ellátását, a szabad polcos állomány
felszerelésével már végeztünk.
Az olvasóterem látogatottsága kismértékben csökkent: 2.065 (2016: 2.251). Az olvasók
4.252 helyismereti dokumentumot kértek (2016: 5.629), 1.622 kézikönyvet, 2.420
folyóiratcikket és 160 mikrofilmet. Az év vége felé olvasói számítógépen elérhetővé tett
digitalizált folyóiratokat 7 alkalommal tekintették meg. A helyismereti gyűjtemény 369
dokumentummal gyarapodott: 110 kötettel, 21 DVD- CD-vel, 36 db képeslappal és 202 db
aprónyomtatvánnyal.

A

sajtófigyelés

eredményeként

4.949

rekorddal

gyarapodott

katalógusunk.
Tájékoztató kollégáink egyre több kiállítást rendeznek, 2017-ben 73-at, köztük olyan
nagyszabású és sikeres kiállítást, mint az „A könyv művészete a századfordulón, utazás
Kozma Lajos nyomdokán”, „Kaposvárról a nagy háborúba”, „Szecesszió az irodalomban”.
Kiállításokkal, könyvajánlókkal, vetélkedők és előadások szervezésével kapcsolódtunk a
város nagy rendezvényeihez és az országos kulturális programokhoz: Festők városa,
Szecessziós világnap, Kaposfest, Ars Sacra Fesztivál.
Úgy, mint az előző évben, részt vettek a kollégák a könyvtárbemutatásokban, vetélkedők
tartásában és a könyvtárosoknak tartott alapfokú tanfolyamokon. Művészeti tájékoztató
kolléganőnknek publikációja jelent meg a Szecessziós Magazinban, valamint a Somogy c.
folyóiratban.
Újra nőtt a közszolgálati tér látogatóinak a száma: 13.330 (2016: 10.752). Bár a tavalyihoz
képest nőtt a számítógép használók száma: 5.535 (2016: 4737), az egyéb szolgáltatást igénybe
vevők többen vannak: 8.050. Folyóiratot 4.030 (2016: 5.285 alkalommal kértek, 65.614 db
fénymásolást (2016:71.387), 1.344 szkennelést (2016: 867). Mivel a könyvtár területén wifivel bárhol elérhetik az Internetet, saját laptopot évről-évre kevesebben használnak a
közszolgálati térben: 435-en. ). Napijegyet közel ugyanannyian váltottak, mint tavaly: 650
(2016: 665) Szülinapi csomagot 178-an kértek (2016: 227).
Folyamatosan emelkedik a médiatárat is használók száma: 294 olvasó (2016: 209) 7.180
(2016: 7.888) dokumentumot kölcsönzött, és 34-et helyben használt. Ugyanúgy, mint az előző
években, a legnagyobb számban DVD-t kölcsönöztek: 5.773 (2016: 6.230), 646 zenei CD-t
és 761 hangos könyvet.
4.1 Könyvtárhasználat

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

Beiratkozott olvasók száma (fő)

9.429

n.a.

9.896

változás %ban előző
évhez képest
105 %

A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő) ÚJONNAN
BEIRATKOZOTT

1.240

n.a.

1.184

95 %

A könyvtári látogatások
száma (db)

78.891

77.147

97 %

Ebből csoportok (db)

208

231

111 %

Könyvtárhasználat (KSZR
nélkül)

4.2 Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat (KSZR
nélkül)
Kölcsönzött dokumentumok száma
(db)
E-dokumentumok kölcsönzése
(db)
Helyben használt dokumentumok
(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

156.325

157.000

n.a.

-

4.563

-

1.847

-

963

-

46

46

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

3
14

3
14

3
16

változás %-ban
előző évhez
képest

146.321

94 %

n.a.
7.272

159 %

1.857

100,5 %

1.027

107 %

34

74 %

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma
helyben használatra
Katalógus
Olvasói munkaállomás

változás %-ban
előző évhez
képest
0
114 %

4.4 Online szolgáltatások
Online
szolgáltatások
Távhasználatok
száma
A könyvtár honlapja
(teljes webhely)
mely nyelveken
érhető el

2016. évi tény

2017. évi
tény

2017.
évi terv

107.432

-

1

3

111.
256
1

változás
%-ban
előző
évhez
képest
104 %

0

A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek
gyakorisága
(alkalom/hónap
átlagosan)
A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének
száma összesen
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 OPACra)
Tárgyévben a
könyvtár által nyílt
hozzáférésű
publikációként
elérhetővé tett
dokumentumok
száma (db)

40

40

220

-

11

11

2

2

2.480

108.000

2850

0

300

136%

11

0

2

0

2.675

108 %

108.362

100,86%

3000

107.432

40

-

695

- 75%

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT
eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások
száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

2

2

2

3

3

3

változás %ban előző
évhez képest
0

0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Dokumentumok

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

Könyvek

4915

4940

folyóiratok

0

Elektronikus dokumentumok

0

Összesen

4915

4955

0,8 %

1

1

-

0

0

4940

4955

0,8 %

2017. évi
terv

2017. évi
tény

4.7 Használói képzések száma
Kompetenciaképzés
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

2016. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest
646%

24

24

155

993

993

3484

351%

0

15

0

0

0

350

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

41

21%

993

23%

7

29 %

196

4.301

5

200

4500

7

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
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
programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken
résztvevők száma
Összes képzés száma
A képzésen résztvevők száma
összesen
A könyvtároktatást, képzést,
könyvtári tevékenységeket
támogató kiadványainak
száma

850

900

903

106%

0

0

0

0

0

0

0

0

3

60%

542

64%

2

25%

225

26%

208
6.147

87%
77%

2

0%

5

850

8

875

10

900

10

300

238
7.969
2

4

4.8 Rendezvény, kiállítás
Rendezvényeink megvalósításánál két fő szempontot vettünk figyelembe. Egyik, ami mentén
haladtunk egész évben, hogy a nagy, irodalmi, kulturális és hagyományőrző ünnepekről mindig

megemlékezzünk egy-egy programmal, a másik pedig, hogy igyekezzünk a rendezvények
kapcsán, olyan újdonságnak számító témákkal előállni, amelyekkel a könyvtárba csábíthatjuk a
városlakók azon rétegét is, akik eddig nem jártak nálunk. A gyermekeknek szóló programjainkat
legtöbbször kreatív játszóházzal zártuk, mely a család minden tagját - az ovistól a nagypapáig szórakoztatta. Így nagyon sok visszatérő vendéget szereztünk, akik nem csak a programokra
járnak hozzánk, hanem a könyvtár beiratkozott olvasóivá is váltak.
Mellékletben csatoljuk könyvtárunk rendezvényeit.
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,
rendezvényeken
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 hatókörű
városi könyvtár
esetében az általa
ellátott
kistelepüléseken
szervezett

2016. évi tény

2017. évi terv

274

250

185

Változás %ban az előző
évhez képest
68%

8.232

8200

19.905

242%

10

12

9

90%

553

800

3.167

573%

14

14

51

364 %

1.297

1.500

7.097

547 %

232

240

271

117%

2017. évi tény

rendezvények száma
A megyei hatókörű
városi könyvtár
esetében az általa
ellátott
kistelepüléseken
szervezett
rendezvényeken
résztvevők száma
Egyéb rendezvények
száma
Egyéb
rendezvényeken
résztvevők száma

16.236

17.000

18.479

114%

4.9 Használói elégedettségmérés
Használói elégedettség
mérések
A használói elégedettségmérések száma
A használói elégedettségmérések során a válaszadó
használók száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

2

2

3

763

800

780

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások
Települési könyvtárak
2016.
2017. évi
számára nyújtott
2017. évi tény
évi tény
terv
szolgáltatások
Műhelynapok száma
8
7
n.a.
Résztvevő települési
0
0
n.a.
könyvtárak számaránya –
KSZR nélkül (%)
0
0
0
A megyei hatókörű
városi könyvtár
koordinációjával
minősítésre készülő
települési könyvtárak
száma

változás %ban előző
évhez képest
150 %
102 %

változás %ban előző
évhez képest
88%
0
0

4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség
Közösségi
szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött
megállapodások száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

32

32

22

5

5

5

változás %ban előző
évhez képest
79%
0

A könyvtárban dolgozó
önkéntesek száma

0

4.12 Partnerség
A könyvtárral írásos
együttműködést kötő
partnerek száma
Civil szervezetek

2016. évi
tény

0

0

2017. évi
terv

2017. évi
tény

0

változás %ban előző
évhez képest

n.a.

-

5

Határon túli könyvtárak

n.a.

-

0

Vállalkozók

n.a.

-

0

Oktatási intézmények

5

-

17

340 %

A kistelepülési
önkormányzattal kötött
megállapodások száma
Egyéb
társintézmények (művház,
múzeum,levéltár)
Összesen

219

222

222

1%

n.a.

0

0

-

224

225

244

108 %

4.13 Digitalizálás
A nyilvános könyvtárak alapfeladata, hogy a kulturális örökség megőrzésével a
helyismereti dokumentumok archiválását és közzétételét segítsék. Feladatuk fontos része a
helyi sajtó digitalizálása, feltárása. A helyismereti gyűjtemények pótolhatatlan értékei többek
között a helyi lapok bekötött lapszámai évtizedekre visszamenőleg, az elektronikus
katalógusokban feltárt helyismereti cikkek bibliográfiai adatai, a fotó- és képgyűjtemények,
illetve

cikk-kivágatok

és

olyan

egyéb

dokumentumok,

mint

a

képeslapok,

aprónyomtatványok. A múlt értékeinek hagyományos formában történő elérhetővé tétele
mellett fontos a helyismereti kutatást segítő, a helyi értékek nyilvános elérhetőségét biztosító
digitális tudástárak létrehozása. A nemrégiben megjelent Közgyűjteményi Digitalizálási
Stratégia 2017-20251 alapján felvázolt elképzelések jelentik a Takáts Gyula Megyei és Városi
Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) digitalizálási stratégiájának alapját és a szervezett
digitalizálás mozgatórugóját. A stratégia mentén első lépésben a cél, az országos
kezdeményezésekkel összhangban egy Somogy megye helytörténeti értékeit megörökítő
digitális adatbázis és elektronikus könyvtár létrehozása, amely távolabbi célként a jövőben
illeszkedik az országos stratégia által létrehozni kívánt Nemzeti Adattár Projekthez.
1

http://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/Közgyűjteményi%20Digitalizlási%20Stratégia_2017-2025.pdf

Könyvtárunkban ad-hoc módon csaknem egy évtizede végzünk digitalizáló munkákat,
amelyeknek összesítése nemrég készült el digitalizálási projektünk előkészületeként. Az évek
során csaknem húszezer darab túlnyomórészt újság- és folyóiratszámot, valamint 76 darab
könyvet digitalizáltunk, összesen csaknem 125 ezer oldalt. A szerzői jog által megengedett
kereteken belül ezek közzététele április közepétől folyamatban van. Az eddig elkészült
elektronikus dokumentumok elérhetőek a Somogyi Elektronikus Könyvtárban2, szabványos
pdf-formátumban, szabadon kereshető szövegtesttel.

Ezen könyvek a korai digitalizáló

munka eredményei, ebből következőleg a Könyvtár akkori műszaki feltételeiből adódóan a
dokumentumok kizárólag fekete-fehérben kerültek beolvasásra jpeg-formátumban. A
beolvasott, de még fel nem dolgozott dokumentumok átalakítása a közzé tehető szabványos
formátumra folyamatban van. A további elkészült dokumentumok a belső hálózaton vannak,
míg közzétételük jogi lehetőségeit tisztázzuk, illetve ezen dokumentumok olvasói
számítógépterminálokon való elérhetőségének módszerét és műszaki hátterét kidolgozzuk.
Jelenleg olvasóink kérésére a munkatársak számítógépein tudjuk szolgáltatni a belső
hálózaton tárolt félkész- vagy szerzői jogi korlátozás alá eső dokumentumokat. Az eddig
elvégzett digitalizáló munka nagy részét második világháború előtti megyei napi- és hetilapok
teszik ki mikrofilmről beolvasva, ugyanis az ebből az időszakból származó periodikagyű
jteményből csupán néhány fizikai példány maradt fenn az utókornak. A mikrofilmolvasó
műszaki fenntartása egyre nehezedő problémát jelent, valamint sem olvasási, sem
dokumentum-nyomtatói tulajdonságai nem felelnek meg a kor kívánalmainak. A
mikrofilmekről beszkennelt, kétrétegű pdf-formátumba átalakított újságok alapvetően
változtatják meg ezen régi dokumentumok hozzáférhetőségét és kereshetőségét.
Milyen digitalizáló eszközökkel rendelkezik?
Eszköz neve, típusa
szkenner

2

http://jadox.kaposvar.monguz.hu/jadox/portal/

Darabszám
3

Hol teszik közzé a digitalizált állományt?
Novemberben a bővülő digitális tartalmaink könnyebb elérése érdekében kollégánk
készített egy aloldalt a könyvtár weboldalához, amely mindhárom digitális platformunk
(Hungaricana, MandaDb és Somogyi Elektronikus Könyvtár) elérhetőségét egyetlen helyről
lehetővé teszi. Ebben az évben beüzemelésre került a kézikönyvtárban egy a hálózatra nem
csatlakozó, deaktivált USB-porttal ellátott számítógép, amelyen olvasóink megtekinthetik a
belső használatra szánt és még teljesen fel nem dolgozott (nyers jpeg-formátumú), de
rendszerezett digitális állományt, amelynek túlnyomó részét az elmúlt évek során a
mikrofilmről digitalizált régi (1945 előtti) újságok teszik ki.
Milyen célok alapján digitalizál? (%)
Cél
Szolgáltatás
Állományvédelem
Elektronikus dokumentumküldés
Reprográfia

Digitalizálás
Digitális objektumok száma
Teljes dokumentumok száma
Könyv
Folyóirat
Hanganyag
Audiovizuális dokumentum
Kép
Egyéb
(helytörténeti lapkivágatok)
Összesen
Online elérhető
Helyben használatra
elérhető

Arányszám (%)
70 %
85 %
10 %
5%

2016. évi tény
20.612 oldal

2017. évi
terv

2017. évi
tény
14.679 oldal

2995
1
2813
0
0
0
182

14.000
oldal
2990
25
260
0
0
0
0

26.609
1174
52

17.275
1500
15.775

19.245
1839
19.000

2992
15
412
0
0
0
2565

változás %-ban
előző évhez
képest
-

29%
-1 %
+1500%
-85%

+1300%
-38%
+57%
+36338%

Magyarázat: DOI-jal rendelkező e-dokumentumaink nincsenek, a digitális objektumoknál
darabszámot adtunk meg, az évek során mikrofilmről bedigitalizált újságok jelentős része
oldalanként jpeg-formátumban található meg jelenleg. Innen a nagy darabszám. Idéntől
létezik helyben használható olvasói gép, így a fenti félkész állapotban lévő (de böngészhető)
újságok elérhetőek. A digitalizált periodika anyag OCR-ezése és pdf-ben való közzététele
jelenleg folyik és még évek munkáját adja.

Tényadatnál az adott évben digitalizált dokumentumok számát adtuk meg, nem az adott
dátumkor összesen létező dokumentummennyiséget. Ezek az összesen cellákban olvashatóak
(az oldalanként szkennelt napi- és hetilapok itt már lapszámonként vannak összesítve)
Milyen online elérhető adatbázisok vannak?
A könyvtár használóinak biztosítjuk a CDJogtár és az Arcanum Digitális Tudománytár
online használatát.
Honlapunkról elérhetőek (többek között) központi szolgáltatásként: az ODR-MOKKA
közös katalógus, a Nemzeti Audovizuális Archívum, az EPA, A MKE, a MaNDA, a
Hungaricana.
IV.

FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
A könyvtár tervei között két jelentős infrastrukturális beruházás szerepelt.

Egyrészről a többszöri beázást magakadályozandó szerettük volna, ha kijavításra kerülnek
a könyvtárépület tetőszerkezetében a 2000-es évek eleje óta eltelt időszakban fellépő hibák.
Erre vonatkozóan szakértői felmérés készült, és elkészült a javítás tervezet is, azonban a
2017-es évben a megvalósításra már nem került sor.
A Kulturális intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéséért kiírt EFOP 4.1.7. –
16 számú pályázat lehetőségeit kihasználva három könyvtári egység jelentős átalakítását
kívántuk megvalósítani. A földszinti előadóterem kibővítését a mögötte található
folyóiratraktár felköltöztetésével a tetőtérbe, valamint a második emeleti gyerekkönyvtár és az
olvasóterem elhelyezkedésének megcserélését úgy, hogy az olvasóterem mellett egy digitális
labor is kialakításra kerüljön. Egyúttal meg kívántuk oldani a könyvtárépület második
szintjének akadálymentes elérését is. a pályázati anyagot nem sikerült a jelentkezési
határidőig beérkeztetni; az azóta felfüggesztett pályázatra második kört nem írtak ki.
A nagy infrastrukturális beruházások helyett így több kisebb, de szükséges fejlesztést
hajtottunk végre.
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
Könyvtárunkban ebben az évben is sikerült pár olyan infrastrukturális eszközbővítést
bevezetni, amely szolgálja mind az olvasók, mind a dolgozók komfortérzetét.
A számítógépes eszközparkunkat az avulás ütemével összhangban igyekeztünk frissíteni; több
olvasói használatra szánt gépet is sikerült a korábbinál jobbra cserélni.
A könyvtár előadótermét (kamaraterem) hangosító berendezéssel szereltük fel, amellyel a
rendezvényeink élvezhetőségét növeltük. A beruházáshoz vásárolt mikrofonok – a könyvtár
régebbi hangtechnikájával összekötve – a többi könyvtári helyszínen is használhatóak.

Lecseréltük a beléptetőrendszert, amihez megfelelő számú proximity beléptető kulcstartót
vásároltunk. Így a könyvtár minden dolgozója – a közfoglalkoztatottakat is beleértve – használni
tudja a szolgálati bejáratot. (Ezáltal nincs szükség a főbejáratot felügyelő személyre a munkaidő
kezdete és a könyvtár nyitása közti időszakban).
3. Jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés
Gépjármű

darab
0

forint
0

2
0
0
2
1
1 (8
Tb)

524.891

megjegyzés

ebből személygépkocsi

Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Office
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb: vonalkódolvasó
egyéb: hangtechnikai eszközök
egyéb: beléptető rendszer
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

4.

4
1
1

155.575
28.702
21.812

145.300
396.540
507.746
1780566

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

H. Molnár Katalin:
Lamping József c.
könyv kiadása
Országos
Könyvtári Napok
megrendezése
Somogy megyében
(2016-2017)
Országos
Könyvtári Napok
megrendezése
Somogy megyében
Somogy megyei
napilap,
helyismereti
sajtódokumentum
digitalizálása
(2001-2016)

1.430.000

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
600.000

Támogató

Kezdete

Befejezése

NKA
Könyvkiadás
Kollégiuma
NKA
Közgyűjteménye
k Kollégiuma

2017.07.01
.

2018.06.30.

1.820.000

900.000

2016.09.13

2017.09.13.

3.209.950

500.000

NKA
Közgyűjteménye
k Kollégiuma

2017.07.01

2018.06.30.

3.200.000

2.354.000

NKA
Közgyűjteménye
k Kollégiuma

2017.01.02

2017.11.30.

Európai Uniós
pályázatok

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg

Támogató

Kezdete

Befejezése

megnevezése
Kulturális
29991317
intézmények a
köznevelés
eredményességéért
(EFOP-3.3.2-16)
Helyi identitás és
29763973
kohézió erősítése
Kaposváron (TOP6.9.2-16KAI-2017)

(Ft-ban)
29991317

29763973

Emberi
Erőforrás
Fejl.Op.Progr.

2018.07.01

2019.12.31.

Nemzetgazdagsá 2018.10.01.
gi Min.Reg.
Fejl.Op.Progr.
Ir.Hatóság

2022.01.31.

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a
megyei hatókörű városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
Házon belüli tájékoztató előadás keretében a könyvtár munkatársai átfogó ismertetést kaptak a
minőségirányítási rendszer céljáról és lehetőségeiről két olyan kolléganőtől, akik részt vettek a
2016-ban könyvtárunkban megtartott „Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértéklésre”
című képzésben.
2017-ben tudatosan készülve a minőségirányításra kezdtük el felülvizsgálni és javítani az
intézmény dokumentációját.
Programjaink, szolgáltatásaink online népszerűsítésében nagy szerepe volt az intézmény
Facebook oldalának, melynek követői 2017-ben 252 fővel bővültek; év végén az oldal
hirdetményeit 2527 fő követte.
A helyi sajtóval meglévő jó munkakapcsolatunk és az a tény, hogy több korábbi akciónk is
lelkes fogadtatásra talált egyes országos médiákban - aminek következtében folyamatosan
nyomon követik friss akcióinkat is – segítette a könyvtárat, hogy rendszeresen hírt adjon magáról.
A sajtómegjelenések részletezését mellékletben csatoljuk

Kommunikáció
Kommunikációs költségek (Ft)
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Online hírek
Közösségi médiában megjelenő hírek
Hírlevelek
Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték)
Egyéb:….

2017. évi
tény
20.000
36
n. a.
63

40
20
63

57
69
104

80
69
104

2018. évi terv

520.000

6. Elektronikus szolgáltatások
(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Honlap

2017-ben megvalósult
(I/N)
I

OPAC

I

Szolgáltatás

Részletek
2017 tavaszára elkészült a Somogy megyei
KSZR új honlapja, mely elérhető a megyei
könyvtár honlapjáról is: somogykszr.hu
A Somogy megyei KSZR OPAC-jába közös
keresőfelülettel nyilvánossá tettük a Szirén és a
Textlib
adatbázisból
49
kistelepülés
dokumentumállományát, illetve további 1

település Corvina rendszerben tárolt állományát
töltöttük át.
Adatbázisok
Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak
RSS

I
I
I
N

7. Innovatív megoldások, újítások:
Könyvtárunk több területen is igyekezett változatos, nem megszokott ajánlatokat tenni a
használóinak.
Ehhez kapcsolható a „Veszíts el egy könyvet!” akcióban való részvételünk is.
Több olyan rendezvényt is szerveztünk, amely a város civil szervezeteit, klubjait vonta be a
könyvtárba: Házasság Hete, Gyermekkönyvtár Nyár, Lemezbörze, Ars Sacra Fesztivál.
A Magyar Költészet Napját (a város több intézményével összefogva) a SLAM poetrynek
szenteltük, bízva abban, hogy ezzel a szinte egész napos rendezvénnyel sok olyan fiatalt tudunk
megnyerni,

akik

nem

a

hagyományos

olvasás,

vagy

könyvtárhasználat

hívei.

Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy a Magyar Kultúra Napját egy műveltségi
vetélkedővel ünnepeljük meg, amelyet a város kulturális intézményeinek, civil szervezeteinek
hirdetünk meg, akik nagy örömmel vettek részt a kvízjátékban.
A Kaposvári Farsang napján könyvtárosaink jelmezben várták az olvasókat.
Mivel a színház változatlanul átépítés alatt van, és jelenleg az Együd Árpád Kulturális
Központban üzemel, több olyan rendezvénynek is otthont adunk, amelyeket nem tudtak az
Agórában megtartani. Ezen alkalmakkor is törekedtünk arra, hogy a rendezvény látogatói körében
hatékonyan hirdessük szolgáltatásainkat és saját szervezésű programjainkat. Változatlanul
együttműködünk a Kaposvári Egyetemmel, az Építészkamarával, a Kaposvári Casinoval
rendezvények szervezése kapcsán.
Nagy

sikere

van

az

ünnepekhez,

programokhoz

kötött

játszóháznak,

melyet

gyermekkönyvtárosaink irányítanak.
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Bevétel

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

2017. évi
tény

eltérés %ban 2016hoz képest

12.445
12.445

13.581
13.581

+0.2 %
+0.2 %

525
3.235
316.599 275.703
34.884
9377

405
2.955
311.059
27.102

33%
- 9%
-1.7 %
-22.3 %

2016. évi 2017.
tény
évi terv
13.553
13.553

Kiadás

– ebből felhasznált maradvány
– ebből központi költségvetési támogatás
100.800 100.800
– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 163.521 165.526
– ebből pályázati támogatás
17.394
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
330.152 288.148
Személyi juttatás
111.890 97.652
Munkaadókat terhelő összes járulék
28.464 27.037
Dologi kiadás
153.074 144.139
Egyéb kiadás
35.882 19.320
329.310 288.148
Kiadás összesen

100.800
165.526
17.631

+1.2
+1.4

324.640
126.937
27.216
146.999
19.388
320.540

-1.7
+13.4
-4.4
-4
-4.6
-2.7

Létszám és bérgazdálkodás
Az év elején elfogadott költségvetés alapján történik a létszám és bérgazdálkodás.

(Az intézmény jelenlegi dolgozói létszáma: 44 fő.)

Dátum: Kaposvár, 2018. február 26.
………………………….
aláírás
intézményvezető

………………………….
polgármester

Melléklet
A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár médiamegjelenései 2017-ben

1 - Rendhagyó ünnep a tékában - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 67. sz. 2017. 03. 21.. - 2017.. -p. 6. : 1 fotóval.
Költészet Napja
2 - Délelőtti göndör kacajok a könyvtárban - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 219. sz. 2017. 09. 19.. - 2017.. -p. 4. : 1 fotóval.
Béres Erika -- gyermekfoglalkozás
3 - Kaposvár - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 23. sz. 2017. 01. 27.. - 2017.. -p. 14. : 1 fotóval.
Kákics együttes -- farsang – rendezvény
4 - Könyvtáros szakmai nap a levéltárban / S.n - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 96. sz. 2017. 04. 26.. - 2017.. -p. 6.
Horváth Péter -- Sziács Lászlóné
Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Somogy Megyei Szervezet -- Magyar Nemzeti Levéltár.
Somogy Megyei Levéltár (Kaposvár) megyei könyvtár -- levéltár -- egyesület – közgyűlés
5 - BARKÓCZY LÁSZLÓ
Futni mindenki tud, ám de nem feltétlenül akar, s jól van ez így : Hajnalonként fut, aztán
két zsibbadás közt, ha akad egy kis ideje, eszik is / Barkóczy László - In: Somogyi hírlap :
közéleti napilap . 282. sz. 2017. 12. 04.. - 2017.. -p. 14. : 1 fotóval.
Lubics Szilvia Fuszekli Egyesület -- hosszútávfutás – előadás

6 - GAMOS ADRIENN
A gyermekkortól a 95 tételig : Luther Márton életét mutatja be az egyedülálló vándortárlat /
Gamos A. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap . 91. sz. 2017. 04. 20.. - 2017.. -p. 4. : 1
fotóval.Gulyásné Raksányi Olga -- Pongrácz Máté -- Luther, Martin
reformáció -- jubileum -- képes levelezőlap – kiállítás
7 - GYESZÁT ZSOLT
Megbecsülés a könyvtárosoknak / Gyeszát Zsolt - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 272. sz. 2017. 11. 22.. - 2017.. -p. 1., 4. : 2 fotóval.
Horváth Péter -- Gombos Péter -- Oláh Lajosné -- Peitlerné Takács Éva -- Horváth János
Kaposvári Egyetem. Egyetemi Könyvtár -- Magyar Könyvtárosok Egyesülete. Somogy
Megyei Szervezet megyei könyvtár -- egyetemi könyvtár -- ünnepség -- olvasásszociológia –
előadás

8 - GYESZÁT ZSOLT

ElKÉPzelték a családjukat : Négyszáz rajzot készítettek a gyerekek a felhívásra / Gyeszát
Zs. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap . 36. sz. 2017. 02. 11.. - 2017.. -p. 4. : 1 fotóval.
Ház Gergely András
Csakazértis a Családokért Egyesület -- Házasság Hete gyermekfoglalkozás -- pályázat -- rajz
-- versenyrendezvény -- kiállítás – egyesület
9 - GYESZÁT ZSOLT
Ásvánnyal a depresszió ellen: fosszíliák a bibliotékában / Gyeszát Zsolt - In: Somogyi
hírlap : közéleti napilap. 156. sz. 2017. 07 .07.. - 2017.. -p. 5. : 1 fotóval.
Horváth Anita ásvány -- megyei könyvtár – előadás
10 - GYESZÁT ZSOLT
Vért adtak, könyvet kaptak érte : Sokan ellátogattak a megyei könyvtárba, hogy
segíthessenek / Gyeszát Zsolt - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 161. sz. 2017. 07. 12.. 2017.. -p. 5. : 1 fotóval.
Horváth Péter -- Hujber Tamás Magyar Vöröskereszt (1881-)
megyei könyvtár – véradás
11 - HARSÁNYI MIKLÓS
Festői karikatúrák üzenete : Gyuricza Zoltán első kiállítása nyílt meg a könyvtárban /
Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 22. sz. 2017. 01. 26.. - 2017.. -p. 3. :
1 fotóval.
Gyuricza Zoltán -- Sarkadi Kiss János
karikatúra -- képzőművészeti kiállítás – megnyitó
12 - HARSÁNYI MIKLÓS
Az életet nem érteni, élni kell / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 293. sz. 2017. 12. 16.. - 2017.. -p. 2.Lippai Marianna
megyei könyvtár -- előadás -- nők a társadalomban
13 - HARSÁNYI MIKLÓS
Kalandozás a digitális könyvek világában / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap :
közéleti napilap 231. sz 2017. 10. 03.. - 2017.. -p. 6. : 1 fotóval.
Horváth Péter -- Nagyné Németh Ilona
Országos Könyvtári Napok
rendezvény – vetélkedő
14 - HARSÁNYI MIKLÓS
Megbocsátás után letiltás jön : Van olvasó, aki kétszázezer forinttal tartozik a könyvtárnak
/ Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 295. sz. 2017. 12. 19.. - 2017.. -p.
1., 6. : 3 fotóval.
Horváth Péter
tartozás -- könyvtári kölcsönzés
15 - HARSÁNYI MIKLÓS
Gyócsi László a könyvtár vendége / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 238. sz. 2017. 10. 11.. - 2017.. -p. 2.

Gyócsi László
könyvbemutató – író
16 - HARSÁNYI MIKLÓS
Bicskám, szívem / Harsányi M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 10. sz. 2017. 01. 12.. - 2017.. -p. 3. : 1 fotóval.
Lázár Balázs -- Tallián Mariann
rendezvény
17 - HARSÁNYI MIKLÓS
Megmutatják, milyen a láthatatlan valóság : A vakok és gyengénlátók életébe kalauzol el
rendhagyó módon az egyesület a könyvtárban / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap :
közéleti napilap 244. sz. 2017. 10. 18.. - 2017.. -p. 3. : 1 fotóval.
Dányádiné Molnár Cecília
Vakok És Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete megyei könyvtár -- vak -- egyesület -bemutató – rendezvény
18 - HARSÁNYI MIKLÓS
Akik soha nem unják meg a bakelit sercegését : A pénteki könyvtári lemezbörzén
különlegességek ezrei közül válogathattak a látogatók / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap
: közéleti napilap 281. sz. 2017. 12. 02.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.
József Tibor hanglemez – vásár
19 - HARSÁNYI MIKLÓS
A Pál utcai grundra utaztatta az olvasót a megyei könyvtár / Harsányi Miklós - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap 238. sz. 2017. 10. 11.. - 2017.. -p. 3. : 1 fotóval.
Köpflerné Szeles Judit -- Virág Erzsébet -- Molnár Ferenc 1878-1952. A Pál utcai fiú
vándorkiállítás -- megnyitó -- magyar irodalom
20 - HARSÁNYI MIKLÓS
Négy elem a festményeken / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 52. sz. 2017. 03. 02.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.
Orbán Zs. Anci -- Varga István kiállítás -- festőművész – megnyitó
21 - HARSÁNYI MIKLÓS
Elekt Rozália mai csodája a tékában : Élvezték a könyvtári varázsórát az apróságok /
Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 162. sz. 2017. 07. 14.. - 2017.. -p. 1.,
6. : 3 fotóval.
Szász János -- gyermekfoglalkozás – fizikatanítás
22 - HARSÁNYI MIKLÓS
Fontos a belső egyensúly : Az énidő a nők titkos fegyvere : Kaposvárimami a könnyen
megvalósítható ötletekért / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 258. sz. 2017. 11. 06.. - 2017.. -p. 1., 5. : 2 fotóval.
Patakné Csordás Gyöngyvér -- Virág Erzsébet Kaposvárimami Közhasznú Egyesület
gyermekfoglalkozás -- nők a társadalomban – családközpontúság

23 - HARSÁNYI MIKLÓS
Jutott idő olvasásra a vakáció ideje alatt : Szirénaszó és pónihajtás a könyvtári
nyárbúcsúztatón / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 198. sz. 2017. 08. 25.. - 2017.. -p. 2. : 2 fotóval.
Horváth Péter -- Virág Erzsébet -- gyermekfoglalkozás – rendezvény
24 - HARSÁNYI MIKLÓS
Somogyból indult elismert alkotók / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 68. sz. 2017. 03. 22.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.
Druzsin Ferenc -- Lőrincz Sándor – irodalomtörténész
25 - HARSÁNYI MIKLÓS
Folyón, réten, esőben jött a Kárikittyom : Óvodások és kisiskolások vettek részt a szerdai
könyvtári népzenei játékon / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 233. sz. 2017. 10. 05.. - 2017.. -p. 3. : 1 fotóval.
Kárikittyom Zenekar Országos Könyvtári Napok - zenekar -- népzene – játék
26 - HARSÁNYI MIKLÓS
Enyhítő körülmények között : Patak Márta élethelyzeteket, lelki folyamatokat tár az olavsó
elé / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 208. sz. 2017. 09. 06.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.
Patak Márta novella – könyvbemutató
27 - HARSÁNYI MIKLÓS
Fésűs-mesék a rajzlapokon : Négyszáz rajz Fésűs Éva meséihez / H. M. - In: Somogyi
hírlap : közéleti napilap 299. sz. 2017. 12. 23.. - 2017.. -p. 1., 3. : 2 fotóval.
Fésűs Éva -- Horváth Péter -- versenyrendezvény – gyermekrajz
28 - HARSÁNYI MIKLÓS
Luxus a műveletlenség : Közös kincsünk a kultúránk, muszáj ápolnunk / H. M. - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 18. sz. 2017. 01. 21.. - 2017.. -p. 1., 5. : 4 fotóval.
Oláh Lajosné
Idősek Közösségeinek Somogy megyei és Kaposvári Szövetsége -- Liszt Ferenc Zeneiskola - Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola - Magyar
Kultúra Napja -- kultúraátadás -- kulturális rendezvény -- zeneiskola
29 - HARSÁNYI MIKLÓS
Lenyűgöző városokba invitálnak / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 222. sz. 2017. 09. 22.. - 2017.. -p. 3.
Bagó Tünde -- Szalai Krisztián – könyvbemutató -- Boden-tó – Németország

30 - KOSZORUS RITA

Veszíts el egy könyvet, hogy aztán minél többen örömüket leljék benne / Koszorus Rita In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 71. sz. 2017. 03. 25.. - 2017.. -p. 5. : 1 fotóval.
Fehér Zsófia - Veszíts el egy könyvet! olvasásnépszerűsítő kampány -- olvasás – mozgalom

31 - KOSZORUS RITA
Egyetemi szinten az egészséges emésztésről / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap : közéleti
napilap 97. sz. 2017. 04. 27.. - 2017.. -p. 6.
Kovács Melinda-- Kaposvári Egyetem --egyetemi tanár -- előadás – emésztés

32 - KOSZORUS RITA
A kór nem jár egyedül: baktériumról felsőfokon / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap :
közéleti napilap 103. sz. 2017. 05. 05.. - 2017.. -p. 5. : 1 fotóval.
Kovács Melinda -- Kaposvári Egyetem --egyetemi tanár -- előadás -- emésztés – baktérium

33 - KOSZORUS RITA
Eligazodni segít a jó könyvtáros / K. R. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 119. sz. 2017. 05. 24.. - 2017.. -p. 1., 2. : 1 fotóval.
Balla Mária \\év könyvtárosa [díj, Somogy m.]\\Az év könyvtárosa [díj, Somogy m.]\\ -Kaposvári Egyetem. Egyetemi Könyvtár kitüntetés -- könyvtáros – Kéthely

34 - KOSZORUS RITA
Inkább öt fejezet lapozva, mint egy epizód bámulva : Különleges randevú: írók és
olvasók utcai találkája a könyvhéten / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 132. sz. 2017. 06. 09.. - 2017.. -p. 1., 5. : 5 fotóval.
Horváth Péter -- Huszti Gábor -- Lackfi János --Ünnepi Könyvhét
könyvvásár -- ünnepi beszéd -- könyvesbolt -- író -- kulturális rendezvény

35 - KOSZORUS RITA
Grafikák és könyvek a szecesszió lenyomatai / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap :
közéleti napilap 136. sz. 2017. 06. 14.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.
Bálint Imre -- Molnár Katalin, H.-- kiállítás -- szecesszió -- ex libris – előadás

36 - KOSZORUS RITA
Lapozgató a téka előtti fák árnyékában : Szabadba csábítja olvasóit és négylábú barátaikat
a kánikulában a könyvtár / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 148. sz. 2017. 06. 28.. - 2017.. -p. 3. : 1 fotóval.
sátor -- közterület -- nyár
37 - KOSZORUS RITA
Legyen családi öröm a játék : Dobókockázó szülők és gyerekek a rafinált táblák mellett /
Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 150. sz. 2017. 06. 30.. - 2017.. -p. 5. : 1
fotóval.
Bengyák Rózsa-- Kaposvári Társasjáték Klub-- klub -- társasjáték – gyermekfoglalkozás

38 - KOSZORUS RITA
Cicák könyvek közt / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap

. 180. sz. 2017. 08. 04.. - 2017.. -p. 6. : 1 fotóval.
Kapos Állatbarát Alapítvány (Kaposvár) -- gyermekfoglalkozás -- macska – állattartás

39 - KOSZORUS RITA
Jó célt szolgálnak a képek / Koszorus R. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 215. sz. 2017. 09. 14.. - 2017.. -p. 6. : 1 fotóval.
Gyürecs Ildikó-- Kaposvári Önkéntes Tűzoltó- és Életmentő Egyesület-- képzőművészeti
kiállítás -- amatőr művész – festészet
40 - KOSZORUS RITA
A lámpagyújtogató nagy titkai : Reményik Sándor munkásságát mutatták be a könyvtárban
/ Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 220. sz. 2017. 09. 20.. - 2017.. -p. 3. :
1 fotóval.
Marics József -- Baloghné Bíró Mária -- Sárközy Angéla -- Reményik Sándor
Ars Sacra Fesztivál. Szakrális művészetek hete --vallás -- irodalom -- író -- megemlékezés -kerekasztal-beszélgetés

41 - KOSZORUS RITA
Dél-dunántúli könyvtárosok Kaposváron / K. R. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 228. sz. 2017. 09. 29.. - 2017.. -p. 2.
konferencia -- módszertan-- Dél-Dunántúl

42 - KOSZORUS RITA
Programok sora vár a könyvtárban / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
230. sz. 2017. 10. 02.. - 2017.. -p. 5.
Stahl Judit -- rendezvény

43 - KOSZORUS RITA
A fák nem futnak el az örökifjú költő szerint / K. R. - In: Somogyi hírlap : közéleti
napilap 231. sz 2017. 10. 03.. - 2017.. -p. 5.
Tóth Gyöngyi -- könyvbemutató – verseskönyv

44 - KOSZORUS RITA
Mindig a saját útját járja, és a kreativitása viszi előre pályáján : Stahl Judit a könyvtári
napok keretében járt Kaposváron közönségtalálkozón / Koszorus Rita - In: Somogyi hírlap :
közéleti napilap 232. sz. 2017. 10. 04.. - 2017.. -p. 6. : 1 fotóval.
Stahl Judit --Országos Könyvtári Napok -- könyvkiadás – interjú

45 - KOSZORUS RITA
Ehető és mérgező gombákról szakszerűen / Koszorus R. - In: Somogyi hírlap : közéleti
napilap 256. sz. 2017. 11. 03.. - 2017.. -p. 5.
Pál-fám Ferenc --Kaposvári Szabadegyetem --gomba -- mérgezés -- szakelőadás

46 - KOSZORUS RITA
Felújított kötetek / K. R. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 260. sz. 2017. 11. 08.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.

Vida Sándorné—könyvkötészet

47 - KOSZORUS RITA
Romantika és népiesség az irodalomban / K. R. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 260. sz. 2017. 11. 08.. - 2017.. -p. 6.
Kovács Zoltán-- egyetemi tanár -- előadás -- magyar irodalom

48 - KOSZORUS RITA
Virágtenger a tékában : Csendéletek a vásznon aprólékosan kidolgozva / Koszorus Rita In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 266. sz. 2017. 11. 15.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.
Meiszterics Károlyné --festészet -- kiállítás -- megnyitó
49 - KOVÁCS GÁBOR
Tenyerén a történelem; nagy ugrás a múltunkba : Előkerültek a vitrinbe féltve őrzött
tárgyak a múzeumok éjszakáján / Kovács Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 146. sz 2017. 06. 26.. - 2017.. -p. 1., 5. : 6 fotóval.
Ábrahám Levente -- Kiss Gábor
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (2013- ; Kaposvár) -- Takáts Gyula Megyei
és Városi Könyvtár --Múzeumok éjszakája-- rendezvény -- régészet – képregény
50 - KOVÁCS GÁBOR
Tapogatózás a sötétben: jó szóra vár a világtalan : A vakok világát tárták fel a gyerekek
előtt a megyeszékhelyen / Kovács Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 250. sz. 2017. 10. 26.. - 2017.. -p. 1., 6. : 4 fotóval.
Dányádiné Molnár Cecília -- Horváth Péter-- Vakok És Gyengénlátók Somogy Megyei
Egyesülete -- csökkent látású – gyermekfoglalkozás
51 - KOVÁCS GÁBOR
Mobiltelefonokon él tovább a költészet : Slammel ünnepelték a költészet napját / Kovács
Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 86. sz. 2017. 04. 12.. - 2017.. -p. 1., 5. : 3
fotóval.
Kemény Zsófi --Együd Árpád Kulturális Központ -- Compass Európai Ifjúsági Közösségért
Egyesület -- Kaposvári Egyetem. Művészeti Kar Kulturális Központja -- Duráczky József
Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ -- Csiky Gergely Színház --költészet -- világnap
-- művelődési ház -- megyei könyvtár -- diákélet -- kulturális rendezvény
52 - KOVÁCS GÁBOR
A magyar tudományt méltatták / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 262. sz. 2017. 11. 10.. - 2017.. -p. 1., 2.
Rosta István -- Szép Tamás -- Csillag Gusztáv -- Szita Károly
Kaposvár Polgáraiért Egyesület -- Tudományos Életért Közalapítvány -- Somogyi
Tudósklub -- Polgári Casino -- Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kaposvári Csoportja -Pécsi Tudományegyetem (/1367/ 2000-)
előadás -- tudománytörténet -- egyesület
53 - KOVÁCS GÁBOR

Mesét mondtak Fésűs módra : A Kossuth-díjas alkotóról nevezték el a találkozót / K. G. In: Somogyi hírlap : közéleti napilap . 75. sz. 2017. 03. 30.. - 2017.. -p. 1., 3. : 3 fotóval.
Fésűs Éva -- Bekesné Porczió Margit -- Gombos Péter
Nemzetőrsori Központi Óvoda (Kaposvár) -- Festetics Karolina Óvoda (KaposvárToponár)
gyermekirodalom -- író -- óvodáskorú gyermek
54 - KOVÁCS GÁBOR
Kis kölcsönzők / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 267. sz. 2017. 11. 16.. - 2017.. -p. 2. : 1 fotóval.
Hertelendy Helga-- gyermekkönyvtár -- könyvtári kölcsönzés
55- KOVÁCS GÁBOR
Kína miatt nincs olcsó vaj nálunk / Kovács Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 274. sz. 2017. 11. 24.. - 2017.. -p. 1., 2. : 1 fotóval.
Horn Péter -- Tóth Gábor-- Kaposvári Egyetem-- Kaposvári Szabadegyetem
előadás -- élelmiszer-ellátás -- táplálkozástudomány – akadémikus
56 - KOVÁCS GÁBOR
Kilencven esztendő tanulságos meséi : Szigetvári György ércnél maradandóbb emlékei /
Kovács Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 15. sz. 2017. 01. 18.. - 2017.. -p. 5. : 1
fotóval.
Szigetvári György -- Balogh Krisztina, L. -- építész -- előadás – életrajz
57 - KOVÁCS GÁBOR
Népmeseösvényen, legenda nyomában : Újjáéledt a balatoni történet a tékában, a
múzeumban mesefigurák találkoztak / Kovács Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 236. sz. 2017. 10. 09.. - 2017.. -p. 1., 6. : 2 fotóval.
Hosszú Adrienn -- Nyulász Péter--LáriFári Alapítvány -- Országos Könyvtári Napok
gyermekfoglalkozás -- gyermekirodalom -- gyermekkönyvtár – alapítvány
58 - KOVÁCS GÁBOR
Ha kiképzésről hall, szívesen mozog : Tűzoltókról rajzolt a mogássérült kisfiúnak Gyuricza
Zoltán karikaturista / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap 34. sz. 2017. 02. 09.. 2017.. -p. 3. : 1 fotóval.
Gyuricza Zoltán -- Róth Zoltán -- Böhmné Steinbacher Tímea
karikatúra -- tűzoltóság – gyermek
59 - LANG RÓBERT
Bemutatták a falábon járás tudományát / Fotó: Lang Róbert - In: Somogyi hírlap :
közéleti napilap 129. sz. 2017. 06. 06.. - 2017.. -p. 3. : 3 fotóval.
Könyvtárpártoló Alapítvány (Nagykanizsa)-- alapítvány -- gólyaláb – bemutató

60 - LŐRINCZ SÁNDOR

Reményosztó új év : Bertók László, Pogány Judit, Csukás István, Vathy Zsuzsa, Rátóti
Zoltán, Böszörményi Gergely és Bolyki György tervekről, vágyakról és szerepekről / Lőrincz
Sándor - In: Új ember : katolikus hetilap. 2. sz. 2017. 01. 09-14.. - 2017.
Bertók László -- Pogány Judit -- Csukás István -- Vathy Zsuzsa -- Rátóti Zoltán -Böszörményi Gergely -- Bolyki György--riport -- költő -- színész -- író -- színházi rendező -zenész -- rendezvényszervezés -- újévi üdvözlet

61 - STANICS ADRIENN
Hátrametszés számos élménnyel / Stanics Adrienn - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 60. sz. 2017. 03. 11.. - 2017.. -p. 3.
Jordán Tamás-- Polgári Casino--könyvbemutató -- színész -- előadás

62 - STANICS ADRIENN
Internetre kerül Somogy megye helytörténete : Digitalizálva Berzsenyi temetése és a
zselici betyárok is / Stanics Adrienn - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 107. sz. 2017. 05. 10.. - 2017.. -p. 6. : 1 fotóval.
Horváth Péter -- digitális jelfeldolgozás -- helytörténeti gyűjtemény

63 - STANICS ADRIENN
Jordánnak minta lett Kaposvár : Hátrametszésben az eddig a szőnyeg alá söpört sok-sok
dolog / Stanics Adrienn - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 61. sz. 2017. 03. 13.. - 2017.. -p. 1., 5. : 1 fotóval.
Jordán Tamás--Csiky Gergely Színház -- Polgári Casino--színész -- könyvbemutató --riport - színházi élet
online sajtómegjelenések
Balla Mária lett az idei év kaposvári könyvtárosa
2017-05-23
http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2017-0523/balla_maria_lett_az_idei_ev_kaposvari_konyvtarosa.html
Híradó 2017. május 23. kedd
Balla Mária lett az idei év kaposvári könyvtárosa. A díjat a Kellner Bernát Alapítvány ítélte
oda. Az ítészek leginkább áldozatos munkáját díjazták.
http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2017-05-23/hirado_2017_majus_23_kedd.html
Híradó 2017. június 19. hétfő
Térképek, helytörténeti érdekességek, korabeli hivatalos iratok. Leginkább ilyen
dokumentumokat digitalizál mostanában a kaposvári könyvtár, illetve a levéltár.
http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2017-06-19/hirado_2017_junius_19_hetfo_.html
Híradó 2017. július 12. szerda
Rendhagyó helyszínen, a kaposvári könyvtárban szervezett ma véradást a Magyar
Vöröskereszt. A szervezetnek nyaranta nehéz dolga van, mert sokan vannak szabadságon.
http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2017-07-12/hirado_2017_julius_12_szerda.html
Híradó 2017. október 18. szerda
Az elfogadás és az esélyegyenlőség jegyében szervezett ötnapos programsorozatot a
kaposvári könyvtár. A vakok- és gyengénlátók mindennapjait lehet most megismerni.




http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2017-1018/hirado_2017_oktober_18_szerda.html
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-10-18/lathatatlan_valosag.html

Híradó 2017. október 30. hétfő
A szünidőben is tartalmas programokkal várja a megyei és városi könyvtár a diákokat. Zenés
produkciók, gyermekszínház és kreatív kézműves foglalkozások vannak.
 http://kapos.hu/videok/kapospont_hirmusor/2017-1030/hirado_2017_oktober_30_hetfo.html
 http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-10-30/igy_is_elutheti_az_oszi_szunidot.html
Vakrandi a könyvtárban
2017-12-07
http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2017-12-07/vakrandi_a_konyvtarban.html
Még a 200 ezres tartozást is elnézik
2017. December 19.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-12-19/meg_a_200_ezres_tartozast_is_elnezik.html
Lemezbörzét tartottak a könyvtárban
2017. December 01.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-12-01/lemezborzet_tartottak_a_konyvtarban.html
Minden, amit az adventi programokról tudni akart!
2017. November 24.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-1124/minden_amit_az_adventi_programokrol_tudni_akart.html
Elismerték a munkájukat
2017. November 21
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-11-21/elismertek_a_munkajukat.html
Virágok a könyvtárban
2017. November 14.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-11-14/viragok_a_konyvtarban.html
Az utolsó utáni háború
(Totth Benedek)
2017. Október 25.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-10-25/az_utolso_utani_haboru.html
Az írás az élete
(Gyócsi László)
2017. Október 19.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-10-19/az_iras_az_elete.html
Stahl Judit: nem tudom elképzelni az életemet olvasás nélkül
2017. Október 12.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-1012/stahl_judit_nem_tudom_elkepzelni_az_eletemet_olvasas_nelkul.html
Meseországgá vált a belváros

2017. Október 07.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-10-07/meseorszagga_valt_a_belvaros.html
Csak tiszta forrásból!
2017. Október 02.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-10-02/csak_tiszta_forrasbol.html
Elbúcsúztatták a nyarat
2017. Augusztus 24.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-08-24/elbucsuztattak_a_nyarat.html
A szabadban olvasgatna? Nem probléma!
2017. Június 27.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-06-27/a_szabadban_olvasgatna_nem_problema.html
Barlang- és címerfestés is lesz Kaposváron
2017. Június 23. - Péntek
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-06-23/barlang-_es_cimerfestes_is_lesz_kaposvaron.html
Volt képük hozzá
2017. Június 24.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-06-24/volt_kepuk_hozza.html
Ki sem kell szállnia a fotelből, ahhoz, hogy kutasson
2017. Június 19.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-0619/ki_se_kell_szallni_a_fotelbol_ahhoz_hogy_kutasson.html
A szecesszió jegyében
2017. Június 13.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-06-13/a_szecesszio_jegyeben.html
A gólyalábon járás tudománya2017. Június 03.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-06-03/a_golyalabon_jaras_tudomanya.html
Ez a nap a költészetről szólt
2017. Április 11.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-04-11/ez_a_nap_a_kolteszetrol_szolt.html
Kiállítás Luther életéről a Kaposvári Könyvtárban
2017. Április 05.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-0405/kiallitas_luther_eleterol_a_kaposvari_konyvtarban_.html
Egy egész délelőttön át meséltek
2017. Március 29.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-03-29/egy_egesz_delelotton_at_meseltek.html
KÉPzeld el a családod!
2017. Február 11.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-02-11/kepzeld_el_a_csaladod.html

Tűzoltók csaltak mosolyt egy beteg kisfiú arcára
2017. Február 08.
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2017-0208/tuzoltok_csaltak_mosolyt_egy_beteg_kisfiu_arcara.html
Maskarás könyvtárosok
2017. Február 03.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-02-03/maskaras_konyvtarosok.html
Télűző koncert a kicsiknek
2017. Január 26.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-01-26/teluzo_koncert_a_kicsiknek.html
Zene, vers és tánc
2017. Január 20.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-01-20/zene_vers_es_tanc.html
Vetélkedővel ünnepelték a kultúra napját
2017. Január 20.
http://kapos.hu/hirek/kultura/2017-01-20/vetelkedovel_unnepeltek_a_kultura_napjat.html
A könyvtár születésnapján köszöntötték a dolgozókat
2017. 11. 21.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/11/21/a-megyei-konyvtar-szuletesnapjankoszontottek-a-dolgozokat.html
Könyves Vasárnap a megyei könyvtárban
2017. 10. 07.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/10/07/konyves-vasarnap-a-megyeikonyvtarban.html
Szirénaszó a kaposvári bibliotékánál
2017. 08. 25.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/08/25/szirenaszo-a-kaposvaribibliotekanal.html
A könyvtári programja előtt benézett Gina a Mosthoz
2017. 08. 24.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/08/24/a-konyvtari-programja-elottbenezett-gina-a-mosthoz.html
Nyárbúcsúztató gyermekprogrammal készül a könyvtár
2017. 08. 23.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/08/23/nyarbucsuztatogyermekprogrammal-keszul-a-konyvtar.html
Kiköltözött a szabadba a könyvtár
2017. 06. 27.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/06/27/kikoltozott-a-szabadba-akonyvtar.html
Kulisszatitkok, tűzugrás, képregénynap…
2017. 06. 16
http://kaposvarmost.hu/magazin/kultura/2017/06/16/egy-ejszaka-a-muzeumban.html

Így ünnepelték Kaposváron a Magyar Költészet Napját
2017. 04. 11.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/04/11/igy-unnepeltek-kaposvaron-amagyar-kolteszet-napjat.html
Horváth Péter a megyei könyvtár új igazgatója
2017. 04. 05.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/04/05/a-konyvtar-nem-csak-olvasasrolszol.html
Kiállítás Luther életéről a kaposvári könyvtárban
2017. 04. 05.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/04/05/kiallitas-luther-eleterol-a-kaposvarikonyvtarban.html
Farsangi hangulat a könyvtárban
2017. 02. 03.
http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2017/02/03/farsangi-hangulat-a-megyeikonyvtarban.html
A kultúrával és egymással küzdöttek a csapatok
2017. 01. 20.
http://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2017/01/20/a-kulturaval-es-egymassalkuzdottek-a-csapatok.html
Kiállítás nyílt Luther életéről a kaposvári könyvtárban
http://www.evangelikus.hu/luther-kiallitas-kaposvar
Az én könyvtáram - Országos együttműködés a megyei könyvtárakkal
http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram/partnerek/?article_hid=35986
Závada Péterrel ünnepli a Költészet napját a megyei könyvtár
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/03/07/zavada-peterrel-unnepli-a-kolteszet-napjat-amegyei-konyvtar.html
Kaposváron így ünneplik a költészet napját
2017. 04. 11.
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/04/11/kaposvaron-igy-unneplik-a-magyar-kolteszetnapjat.html
Egész nap verselhetünk április 11-én, a Magyar Költészet Napján
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/04/04/kolteszet-napja.html
Kaposvári könyvtárosaink már 3 éve megcsinálták az utóbbi napok netes szenzációját
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/03/14/konyvborito-blabl.html
Pénteken ismét Lemezbörzét tartanak Kaposváron
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/11/28/penteken-3-lemezborze.html
Hamarosan jön a nagy kaposvári képregénynap!
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/06/06/hamarosan-jon-a-nagy-kaposvarikepregenynap.html

Ti már megöleltetek ma egy könyvtárost?
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/03/01/ti-mar-megoleltetek-ma-egy-konyvtarost.html
Mekkoraság! - Zalatnay Saroltától, Raoul Duke-tól, Mary Poppins-tól kölcsönözhettek
ma a Megyei Könytárban!
http://74nullanulla.hu/cikkek/2017/02/03/farsangi-kavalkad-ma-a-konyvtarban.html

