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I. Könyvtári feladatellátás a 
kistelepüléseken – a megyei könyvtár 

társadalmi szerepvállalása

 A megyei feladatellátás történeti áttekintése
 Körzeti könyvtári központ (1949); 

„vándorkönyvtár-tájkönyvtár--falukönyvtár” 
koncepció

 Megyei módszertani munka megerősítése 
(1960-70-es évek)+

 Ellátórendszerek, ellátási modellek (1960-80-as 
évek)+

 Könyvtári társulás (1992-2006)+
 Mozgókönyvtári ellátás (2006-2012)+
 KSZR (2013-tól)+





Többközpontú ellátás
10 járás – 8 ellátási körzet

 Ajka (5)+
 Balatonalmádi (5)+
 Balatonfüred (20)+
 Devecser (39)+
 Pápa (45)+
 Sümeg (12)+
 Tapolca (29)+
 Veszprém (39)+



II. A könyvtári szolgáltató helyek 
tárgyi, személyi és egyéb feltételei

 194 kistelepüléssel érvényes a megállapodás

 51% (98) – 500 lakos alatti

 28% (55) – 501-1000 lakos alatti

 12% (23) – 1001-1500 lakos alatti

 9% (18) – 1500-5000 lakos alatti



A városi könyvtárak bevonása a 
szolgáltatás megszervezésébe

 Kialakult, erős kapcsolatrendszer
 Földrajzilag könnyebb az elérhetőség, az 

ellátóközpontok közelsége jelentős tényező
 A korábbi évtizedek ellátási modelljei 

működőképesek
 Rendelkezésre áll a városi könyvtárak 

állománya (is)+
 EU-s pályázatok fejlesztései
 Szakképzett könyvtárosok tudása, 

tapasztalata 





Tárgyi, infrastrukturális  feltételek

Épület, könyvtári célú helyiségek, bútorzat

1. sz. ábra 
Infrastrukturális_VeKSZR

A szolgáltató könyvtárak infrastrukturális környezete

Infrastrukturális_VeKSZR.doc
Infrastrukturális_VeKSZR.doc
Infrastrukturális_VeKSZR.doc


Személyi feltételek

A szolgáltató helyek személyzete

2. sz. ábra 

Személyi_VeKSZR

A szolgáltató könyvtárak személyi feltételei

Személyi_VeKSZR.doc
Személyi_VeKSZR.doc
Személyi_VeKSZR.doc


Egyéb (pl. informatikai) feltételek

 A szolgáltató helyek 60-70%-ban cserélni, 
bővíteni kellene a számítógépparkot, egyéb 
perifériák megújításával együtt

 Operációs rendszer, irodai szoftverek, 
egyéb szoftverek beszerzése, frissítése 
sürgető 

 Az internet sávszélessége kb. a 
kistelepülések 30%-ban kritikus 

 Fűtés, világítás, vagyonbiztonság



III. Igényfelmérés

 2013-ban állapotfelmérés

 2014-ben igényfelmérés 

 - elektronikus
 - papíralapú



III. Igényfelmérés

 20 000 db felmérő ív

 6 665 db érkezett vissza (~33%)+

 Kb. 98% értékelhető

 A kiértékelés folyamatban



14 éven aluli 14-23 év éves 24-50 éves 50-65 éves 65 év felett Nem értékelt
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Nem szoktam olvasni Nincs időm olvasni Nincs időm könyvtárba járni Más könyvtárat látogatok Nem értékelt
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Ha nem könyvtári tag, akkor miért nem?



Teljesen elégedett vagyok

Kevésbé vagyok elégedett

Többnyire nem vagyok elégedett

Egyáltalán nem vagyok elégedett

Nem értékelt
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Összességében elégedett-e a községi könyvtára állományával és szolgáltatásával?



Nagyon elégedett vagyok

Kevésbé vagyok elégedett

Még nem vettem részt könyvtári rendezvényen

Többnyire nem vagyok elégedett

Egyáltalán nem vagyok elégedett

Nem értékelt
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Mennyire elégedett Ön a könyvtári rendezvények színvonalára?



IV. Webes központi szolgáltatások

 KSZR alportál http://kszr.ekmk.hu/
Könyvtári, információs és közösségi 
(szolgáltató) helyek elérhetőségei

 PRIMO közös kereső felület
 Helyismeret http://helyismeret.ekmk.hu/
 Könyvtárközi kölcsönzés
 Gyermekkönyvtár 

http://gyermekkonyvtar.ekmk.hu/
 Oktatási Központ http://oktatas.ekmk.hu/
 Moodle – e-tananyag fejlesztés

http://moodle.ekmk.hu/moodle/

http://kszr.ekmk.hu/
http://helyismeret.ekmk.hu/
http://gyermekkonyvtar.ekmk.hu/
http://oktatas.ekmk.hu/
http://moodle.ekmk.hu/moodle/


V. Jó gyakorlatok

 Központi szolgáltatások
 - könyvtárközi kölcsönzés 
 - szakmai tapasztalatcsere
 - helyismereti tájékoztatás magas színvonalú
 - helyi információk megjelenése a honlapokon
 - helyi igényeken (is) alapuló központi 

dokumentum- és egyéb beszerzés 



V. Jó gyakorlatok

 Rendezvények 
 - több, kisebb lélekszámú településen 

összevont programok 
 – helyi értékek, helyi alkotók támogatása, helyi 

előadók bevonása
 - lehetőség szerint minden korosztály számára 

színvonalas programok szervezése
 - a megyei könyvtár minden részlege érintett



Köszönöm a figyelmet!


