Könyvtárról könyvtárra
„A könyvtáros munkájának ez ad értelmet:
a szellem kincseinek közvetítésével másokat
is gazdaggá tehet.”
(Czine Mihály)

A keszthelyi Fejér György
Városi Könyvtár
AZ ÉV KÖNYVTÁRA
2006-ban
A könyvtárunk által beadott pályázat mottójául
Czine Mihály fenti gondolatát választottuk.
Intézményünk életében jelentõs változásokat
hoztak az elmúlt évek.
Kultúrapártoló fenntartónknak köszönhetõen a patinás Festetics-kastély rideg falai közül kiköltözve, 1998 óta új,
városközponti, modern épületet foglalhattunk el.
Azóta folyamatos fejlõdésen mentünk és megyünk keresztül.
A fenntartó által megszabott költségvetéssel,
valamint pályázati lehetõségekkel élve – melyeket igyekszünk maximálisan kihasználni – 1030
m2-en (felnõtt és gyermekkönyvtár) próbálunk a
használók igényeinek mind jobban megfelelõ,
minõségi szolgáltatást biztosítani. Intézményünk
megfelel az akadálymentesítési követelményeknek, minden szolgáltatásunk a földszinten biztosított.
A továbbiakban is keressük a lehetõségeket
az informatikai, technikai fejlesztésekre.
Rendezvényeink mennyisége és színvonala kiemelkedõ a megyében, beíratkozott olvasóink és
látogatóink száma évrõl évre nõ.
A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár
fiatal, dinamikus csapatát minden új feladat, kihívás érdekli, munkájukat fiatalos jókedvvel,
lendülettel végzik.
2003-ban a város érdekében végzett kimagasló munkánk elismeréseként „Keszthely Városért”
kitüntetõ címet kapott intézményünk. Keszthely
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Város Önkormányzata 1997-ben és 2001-ben elnyerte a „Könyvtárpártoló Önkormányzat” címet.
A „Kultúra Magyar Városa 2005” címmel büszkélkedhetõ Keszthely elismeri eredményeinket.

A könyvtár alaptevékenységén kívüli,
egyéb szakmai szolgáltatásai
Tanfolyamszervezés
Intézményünk a 2006. és a 2007. évre szerzõdést kötött a Balaton Nyelvstúdióval Keszthely
és környéke hátrányos helyzetû (látás- és mozgássérült) lakói angol alap- és középfokú nyelvtanfolyamának megszervezésére, melynek heti
nyolc órában a könyvtár különtermében biztosítunk helyet.
Kiadványszerkesztés

A 2005-ös évben A nagy könyv olvasásnépszerûsítõ programsorozatot a könyvtárak,
könyvtárosok kiemelt jelentõséggel kezelték.
Könyvtárunk többek között hat alkalommal népszerûsítette – olvasókör keretén belül – a TOP
12 regényeit. Ennek anyagát 2006-ban a könyvtár kiadta, a nyomdai munkákat a Pannon Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar
kötészete végezte. A kiadványt eljuttattuk a város általános és középiskoláinak könyvtáraiba,
valamint a megye könyvtáraiba. A kötet, melyet
az olvasókör vezetõje szerkesztett, a tizenkét
regény elemzését és ajánló bibliográfiáját tartalmazza.
A Fejér György Városi Könyvtár Könyvtárpártoló Alapítványa pályázati források felhasználásával 2006-ban kiadta Keszthely város em-

léktáblái és köztéri alkotásai címû helyismeretiidegenforgalmi kötetét.

A könyvtár informatikai ellátottsága
Számítástechnikai eszközeink:
Rendelkezünk harmincnégy számítógép fogadására alkalmas, 100 Mbit/s sebességû, csillag
topológiájú belsõ hálózattal, és az NIIF által
szolgáltatott, 3,4 Mbit/s sebességû, szélessávú
mikrohullámú internet-hozzáféréssel.
Géppark:
A TextLib integrált könyvtári rendszer számítógépei: linux szerver, amely webszerverként
is üzemel, valamint kilenc munkaállomás (ebbõl
kettõ áll az olvasók rendelkezésére).
Rendelkezünk tíz internetes multimédiás számítógéppel, írási, DVD-olvasási, pendrive-használati lehetõséggel, melyek közül olvasóink hetet használhatnak. Minden géprõl lehetséges a
nyomtatás, hálózati lézernyomtatóra.
A korábbi évek pályázataiból vásárolt technikai eszközeink: nyomtatók, szkennerek, projektor, digitális fénymásoló és fényképezõgép, videokamera, DVD-lejátszó, hangtechnikai berendezések.
A speciális igényû olvasók könyvtárhasználatát segítõ eszközeink: POET Compact felolvasókészülék, Pocket viewer nagyítókészülék,
MAGIC 9.3 képernyõnagyító szoftver, INDI-10,
INDI-5 indukciós erõsítõ készülék a könyvtár
két pontján lefektetett indukciós hurok használatához.
Elektronikus szolgáltatásaink: adatbázis-hozzáférés (DVD-Jogtár), ingyenes on-line adatbázisokhoz való hozzáférés támogatása, saját CDROM állomány (565 egység) szolgáltatása,
NAVA-pont szolgáltatás.
Könyvtárunk 2002 óta rendelkezik honlappal
(www.fgyvk.hu). Jelenlegi formáját 2006-ban
kapta, fejlesztésénél figyelembe vettük a kulturális honlapoknak a Minerva-projektben felállított tíz minõségi követelményét. Reményeink
szerint sikerült egy könnyen használható, tartalmilag és formailag megfelelõ lapot létrehoznunk,
mely angolul, a késõbbiekben pedig németül is
tájékoztatást nyújt a könyvtár szolgáltatásairól,
igénybe vételének feltételeirõl, aktuális híreirõl.
A honlapon megtalálható a könyvtár on-line
katalógusa is, mely lehetõvé teszi olvasóink számára az állományunkban való tájékozódást. A
lap aktualizálása, tartalommal való feltöltése (ak-

tuális, képtár, bibliográfiáink stb. létrehozása,
feltöltése) folyamatos, mert úgy gondoljuk, a
könyvtár használóival való kapcsolattartásnak ez
egy nagyon fontos formája.
Internetszolgáltatásunkat a használók heti
harminckét órában vehetik igénybe. A rendkívül nagyfokú kihasználtság miatt a használatot egy órára korlátozzuk abban az esetben, ha
a hét számítógép mindegyike foglalt és további olvasók várakoznak a gépekre, hiszen célunk, hogy látogatóink minél szélesebb köre
vehesse igénybe szolgáltatásunkat. Amennyiben senki sem várakozik, a számítógépek használata korlátlan.
Könyvtárunk a TextLib Integrált Könyvtári
Rendszert használja a könyvtári munkafolyamatok gépesítéséhez. 2005-ben megvásároltuk a
TextLib OPAC modulját is, így a könyvtár katalógusa már honlapunkról is elérhetõ. A szerzeményezés modul kivételével – mely jelenleg
bevezetés alatt áll – a könyvtár az összes modult
használja. Ez jelentõsen megkönnyíti a mindennapi munkavégzést. Mivel állománybeszerzési
keretünk viszonylag nagy (több mint kilencmillió forint), ennek gyors, pontos feldolgozását csak
számítógéppel tudjuk megoldani. Reményeink
szerint 2007. január 1-jétõl már csak számítógépen végezzük a szerzeményezés összes munkafolyamatát.
A kölcsönzési modul bevezetése 2004 szeptemberében, féléves elõkészítõ munka után, zökkenõmentesen lezajlott. Ez meggyorsítja a kölcsönzési és egyéb olvasószolgálati munkafolyamatokat, lehetõvé teszi a gyors, sok szempontú
statisztikai adatszolgáltatást.
Az állomány feldolgozottságának szintje:
A könyvtár állományának nagysága 2006.
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ség, melynek gépi feldolgozottsága 92%-ban
megvalósult.
Ebbõl könyv és bekötött idõszaki kiadvány:
122 640 egység, AV-dokumentum: 5890 egység,
elektronikus dokumentum: 613 egység
2000. február 15-én lezártuk a papír alapú
betûrendes keresztkatalógust és szakrendi katalógust. Ettõl az idõponttól kezdve a dokumentumok adatait csak a TextLib adatbázisba vittük
fel. Közben folyamatosan végeztük a retrospektív konverziót. A felnõtt könyvtár adatainak felvitele 2004 augusztusára befejezõdött. Jelenleg
a gyermekkönyvtári állomány felvitele folyik,
mely várhatóan a 2006. év végére befejezõdik.
Az audiovizuális dokumentumok felvitele is
folyamatos.

Marketing
Körülményeinkhez mérten minden lehetõséget megragadunk arra, hogy intézményünket népszerûsítsük, különösen azok számára,
akik még nem tagjai könyvtárunknak. Szeretnénk elérni, hogy a jövõben még több olvasónk, látogatónk legyen, akik használják jól
felszerelt könyvtárunkat, és igénybe veszik
szolgáltatásainkat.
Szóróanyagok, plakátok, információs füzetek
mellett elsõdleges a könyvtár honlapja, mely
keresõkbõl, tematikus linkgyûjteményekbõl elérhetõ. A könyvtár legfontosabb adatai több Zala
megyei információs portálon is szerepelnek, rendezvényeinkrõl rendszeresen tudósítanak az online elérhetõ Zala megyei folyóiratok.
Az új elvárások (használói igények), új típusú dokumentumok és mind magasabb szintû technológiák naprakész, tájékozott könyvtárosokat
igényelnek. Könyvtárunkban a feladatellátást
munkatársaim – tizenhatan, ebbõl tizennégyen
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szakalkalmazottak – csoportokban végzik (olvasószolgálat, feldolgozó csoport, gyermekkönyvtár, informatika, ellátórendszer). Intézményünk,
mely Keszthelynek, a „Balaton fõvárosának”
egyetlen közmûvelõdési könyvtára, heti negyven
órás nyitva tartással várja látogatóit. Az igényekre
való tekintettel a könyvtár a nyári idõszakban is
teljes nyitva tartással üzemel.
A csapatmunka mind tökéletesebb végzése
érdekében a könyvtár havonta egy alkalommal
szakmai munkaértekezletet tart. Napirendi témák:
elõzõ havi rendezvények, aktuális események,
programok, meghívók készítése, pályázatok, sajtófigyelés, egyéb ügyek.
A minõségbiztosítás megköveteli a jó munkát, összehangolt, precíz feladatvégzéssel lehetnek eredményesek a Fejér György Városi Könyvtár dolgozói. A könyvtár vezetése fontosnak tartja
a szakalkalmazottak továbbképzését. Munkatársaink valamennyien rendelkeznek informatikai
ismeretekkel.
A külsõ kommunikáció beépül mindennapjainkba (szakmai továbbképzések, értekezletek,
média, intézményi kapcsolattartás, naprakész
honlap, meghívók).
A jövõ könyvtára akkor leszünk, ha betartjuk
az etikai kódex szabályait és megfelelünk a
minõségügyi szabványoknak is, amihez ebben
az évben megtettük az elsõ lépéseket. A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár mint
koordinátor pályázatot nyújtott be 2006-ban az
NKA Könyvtári Kollégiumához Közös minõségbiztosítási projekt teljesítménymutatók alkalmazásának bevezetése címmel, melyhez könyvtárunk és a zalaegerszegi József Attila Városi
Könyvtár is csatlakozott.
Megkezdtük stratégiai tervünk kidolgozását,
mely 2007-tõl alapja lesz a közös munkának, s
amely szükséges ahhoz, hogy a majdani lefektetett normákat, elveket, elõírásokat be tudjuk tartani. Ennek a munkának a végeredményeként
könyvtárunk használói nyugodtak lehetnek afelõl, hogy biztosított minõségû szolgáltatást kapnak intézményünkben.
Felvállaljuk a változásokat, keressük azokat a
lehetõségeket, módszereket, melyekkel lépést
tarthatunk a szakma elõrehaladásával, s könyvtárunk használóit a tõlünk elvárt legmagasabb
szinten tudjuk kiszolgálni.
Eredményeket produkálni jó szakmai és társadalmi kapcsolatokkal lehet. Kiváló rendezvé-

nyeket csak kitûnõ, szakmájukat elhivatottságból végzõ és szeretõ kollégákkal lehet szervezni
és lebonyolítani.
A város és környéke oktatási- és kulturális
intézményeivel, civil szervezeteivel való jó kapcsolat fontos része munkánknak. A Keszthelyen
és környékén élõ, hátrányos helyzetû, illetve
segítséggel élõ személyek mûvelõdési lehetõségeinek, információszerzésének kiszélesítésére,
társadalmi beilleszkedésének elõsegítésére, valamint az érintettek érdekvédelmét ellátó szervezetekkel történõ kapcsolattartás mûködtetésére
együttmûködési megállapodást kötöttünk a Zala
Megyei Esélyegyenlõségi Koordinációs Irodával
(Esélyek Háza), valamint a Zöldmezõ utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskolával.
Nyitottak vagyunk a város lakói felé, igyekszünk
magunkat megmutatni, szolgáltatásainkat és állományunkat az igényekhez alakítani.
Mindez a fenntartó anyagi és erkölcsi segítsége, valamint a sikeres pályázatok nélkül nem
valósulhatna meg. (Költségvetésben meghatározott állománybeszerzési keretünk a 2006. évben
9 489 700 forint, a 2006-ban beadott pályázatainkon összesen 4 796 000 forintot nyertünk, amit
az esélyegyenlõség megtartására, könyvkiadásra
(A nagy könyv), rendezvények megtartására, valamint dokumentum-beszerzésre fordítottunk.
2006-ban eddig összesen százhárom alkalommal szerveztünk szakmai, irodalmi, mûvészeti rendezvényt, kiállítást, csoportos foglalkozást. Aktívan részt veszünk a városi felnõtt
és ifjúsági rendezvényeken, azokat szervezzük
és közremûködünk lebonyolításukban (például a város napja, a Balaton-parti EU-party, a
Europe Direct Hálózat Balaton Régió EIP rendezvényei stb.).
Helyi tevékenységünk mellett Keszthely és
környéke harminchat településének szakmai feladatellátását végezzük, ez idáig ellátórendszeri
keretek között. A 2006. évben megkezdtük a
kistérségi könyvtári ellátás megszervezését. A
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár
koordinálásával két kistérséggel (ZALA-KAR,

Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás) kötött
megállapodás értelmében összesen harmincegy
település mozgókönyvtári feladatait fogjuk ellátni, az új koncepció, a Könyvtári Szolgáltatási
Rendszer keretében.
A használók által igen keresett és népszerû
európai uniós sarok kiadványait terjesztjük az
ellátórendszer településeinek könyvtáraiban is.
Részükre információs anyagot a Europe Direct
biztosít szerzõdés keretében.
Terveink között szerepel, hogy a jövõben
megszerkesztjük és kiadjuk a Keszthelyi életrajzi lexikont, melyhez felhasználjuk a könyvtár
helyismereti állományát, valamint a Zala megyei
helyismereti adatbázist.
Feladatunk még a feldolgozás gépesítése,
melyet a 2007. év elején indítunk el.
Már meglévõ, engedéllyel rendelkezõ épülettervekkel, a fenntartó és kormányzati pályázat
anyagi segítségével szeretnénk új gyermekkönyvtárat építeni.
Nagyon örülünk annak, hogy munkánkat a
szakma elismerte és az „ÉV KÖNYVTÁRA
2006” kitüntetõ címmel jutalmazta. Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akinek része volt
ebben!
Pappné Beke Judit
igazgató
Gratulálunk a kitüntetett könyvtárnak, és további sikereket kívánunk! – a szerk.
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