
Az elmúlt egy év történései a Megyei Könyvtárban honlapja, katalógusa – lehetővé téve az olvasói 
szolgáltatások igénybe vételét zárva tartáskor is. E mellett a 

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel terminálon megjeleníthető a város és a megye 
az emberek ügye felé fordulunk.” közintézményeinek és a megyei és városi önkormányzat 

(Márai Sándor) honlapja is.  

A 2010. év választóvonal volt a Könyvtár életében, ugyanis Öko-szemlélet megjelenése
hosszú évek után meghatározó váltás történt a Egy olyan magyar kulturális közintézménynek, mint a 
menedzsmentben. Dr. Monostori Imre nyugdíjba ment, Megyei Könyvtár, a társadalmi, környezeti problémák 
az igazgató feladatok végzésére 2010. június 1-jétől öt éves iránti érzékenységet a működésében tudatosan és 
időtartamra kinevezést kaptam. Az igazgatóhelyettesi következetesen meg kell jelenítenie. A társadalmi 
poszton is változás történt: Herczigné Mlakár Erzsébet felelősségvállalás a kulturális színtéren elsősorban a 
sok éves munkáját megköszönve 2010. július 1-jétől nemzeti értékek megőrzését jelenti: legyen az a magyar 
L. Dürgő Brigittát bíztam meg a feladat ellátásával. nyelv vagy a magyar vízkészlet. Mindkettőtől a 

fennmaradásunk, a fenntartható fejlődésünk függ. Ennek 
Változások a Könyvtár arculatában alapja az ökológiai gondolkodás, a környezettudatosság 
Az igazgatói pályázat határozott arculatváltást helyezett terjesztése, erre való nevelés, programok szervezése. 
kilátásba. Ez azt a nyitottságot, sokszínűséget hivatott Ennek jegyében első lépésként a Könyvtár állományából – 
tükrözni minél szélesebb körben, amely a Könyvtárat könyvekből, folyóiratokból – létrehoztunk egy külön-
jellemzi.  gyűjteményt, amelyben koncentráltan megtalálható a 
Ennek keretében elsősorban az elektronikus színtéren környezet- és természet-tudatossággal, a fenntartható-
kellett erősíteni, mindenekelőtt új honlapot kellett sággal, az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos 

szakirodalom. Az ÖKO-sarkot igyekeztünk barátságossá tervezni és készíteni. A  információkkal 
tenni természetes anyagok felhasználásával. való feltöltése, aktualizálása folyamatos feladatot ad az 
Az öko-szemlélet a rendezvényeinkben is megjelenik. Új informatikai csoportnak.  Az új olvasói rétegek 
sorozatot indítottunk Öko esték a Megyei Könyvtárban címmel, megszólításában a Facebook és Twitter mint 
amelyen különböző tudomány- és szakterületek képviselői kommunikációs csatornák segítettek. A közönségkap-
beszélnek a fenntarthatóságról. csolatok fejlesztését program- és könyvajánó hírlevelek 

útján bővítettük. 
Tudományos műhelyAz arculatváltás velejárója a Könyvtár logójának 
2010-ben pályázati forrás nem állt rendelkezésre, de saját változása, amely a 21. század környezettudatos 
erőből megjelentettük a Megyei Könyvtár szakmai információs társadalmának partnerségét tükrözi. A 
kiadványát, az Évkönyvet.  Az aktuális könyvtár-politikai, korszerű web-es levelező-rendszer bevezetése és a 
szakmai-közéleti problémák feldolgozása - mint a gyenge ADSL vonal gyors Multiflex-re váltása az 
minőségbiztosítás, az infokommunikációs technológiák adatátviteli technológiák korszerűsítését jelentette. A 
fejlesztése, a középiskolások olvasási szokásai, az olvasói Könyvtár bejáratánál egy külső terminált helyeztünk 
attitűd fejlesztésének pedagógiai módszerei vagy a üzembe (TIOP), amelyen éjjel-nappal elérhető a Könyvtár 
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könyvtáros szakma elismertsége - mellett a helytörténet felületre. Folyamatosan épül a tatabányai kistérségi 
jeles képviselői tanulmányainak is helyt ad az Évkönyv. A könyvtárak állományadataival a közös TextLib integrált 
honlapon elérhetővé váltak a munkatársak által készített kereső felület.
saját adatbázisok: Az irodatechnikai szolgáltatásokban bevezettük a színes 

nyomtatást, szkennelést, digitalizálást, dokumentumfűzést 
° Biográfiai – hő- és spirálkötéssel.
° Helyismereti
°   Dráma Intézmény működtetés
°   Jelenetek Működési költségek csökkentése során jelentős 
°   Mese eredményeket  ér tünk e l  a  te le fon- ,  posta - ,  
°   Drámaelemzés gépkocsihasználat terén. A könyv- és DVD beszerzés 
°   Verselemzés havi ütemezését, a folyóirat előfizetéseket módosítottuk, 
°   Novellaelemzés a használói szokások figyelembevételével. Az eredményes 

A tudományos, tájékoztató munkát elősegítendő az gazdálkodás alapja a havi kontrolling bevezetése.
EBSCO adatbázis és a Környezetvédelmi hírlevél 
otthonról történő elérését is lehetővé tettük. Humánerőforrás

A munkatársak szakmai és emberi adottságai, a 
Szolgáltatások Könyvtár céljaival való azonosulásuk, a munkaidőn és 
A hagyományos szolgáltatások terén a következő munkakörön túli feladatvállalásuk tette lehetővé az 
fejlesztések, változások történtek: eredményes működést – amelyért ezúton is köszönetet 

1. tagság érvényességének differenciálása – mondok. A közös megmozdulások kapcsán (farsang, 
2011 márciusa óta olvasóinknak lehetőségük van mikulás-est, névnapok, kertrendezés, majki-tréning) egy 
az eddig megszokott éves tagság mellett fél évre remek közösséget ismertem (és szerettem) meg. 
vagy három hónapra beiratkozni, az időarányosan Egybentartásuk a jövőben is a menedzsment kiemelt 
csökkenő mértékű tagsági díjak mellett; feladata lesz. 
2. telefonos, e-mailen történő értesítés A vezetői szemlélet jellemzői az elkötelezettség, 
elvihető dokumentumokról – az olvasó által példamutatás, információáramlás biztosítása, „nyitott ajtó” 
előjegyzett dokumentumok hozzáférhetőségéről elve, újító, jobbító javaslatok támogatása, az intézmény 
telefonon is tájékoztatást nyújtunk; céljaival azonosuló elkötelezett munkatársak megbecsü-
3. olvasótermi könyvek kölcsönzése lése.
hétköznapokon –  az egyébként nem Motivációs eszközök – talán érthetően – elsősorban nem 
kölcsönözhető dokumentumokat már nemcsak anyagi jellegűek. A szakmai kihívás, továbbképzés, 
hétvégén, hanem hétköznap is kölcsön adjuk, publikálási lehetőségek, konferencia részvétel, tudományos 
zárástól nyitásig, kivéve az 1945 előtti kiadásokat; tevékenység elősegítése, erkölcsi elismerés az eszközünk. 
4. új díjszabás – szolgáltatásaink magasabb Ez utóbbi érdekében két kitüntetést alapítottunk: „A 
díjait differenciáltabb árlistával kompenzáltuk (pl. Megyei Könyvtárért” díjat és „Igazgatói elismerő 
többféle beiratkozási díj, irodatechnikai oklevelet”, amelyeket egy évértékelő összejövetel 
szolgáltatásaink változó díjszabása). A korábban alkalmával adtunk át. A díjat Herczigné Mlakár Erzsébet 
ingyenes könyvtárközi kölcsönzés idéntől kapta a több évtizeden át, az intézmény érdekében kifejtett 
szolgáltatási díj ellenében igényelhető. sokoldalú szakmai és vezetői tevékenységéért.  Igazgatói 

Az elektronikus szolgáltatásokkal igyekszünk lépést elismerő oklevélben részesült Búzer Károlyné a 
tartani az olvasói elvárásokkal: e-mailben, és a web-es Tájékoztató csoport vezetője és Kantó Erika a 
felületen saját jelszóval is előjegyezhetnek az olvasók.  Az Nyilvántartó csoport vezetője, mindketten a kiemelkedő 
érdeklődők a honlapról könnyen eljuthatnak az olvasói szakmai és vezetői tevékenységükért.
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A Megyei Könyvtár jelenlegi szakembergárdája a biztosíték ° Folyóiratok lelőhelyjegyzékének adatbázisa 
arra, hogy a 2011. évet is hasonlóan magas színvonalon és 

a megye könyvtáraiban.
eredményességgel tudjuk teljesíteni.

° Érdekeltségnövelő támogatás koordinálása.

° Pályázati koordináció.
Állományrevíziós munka

° Országos statisztikai adatszolgáltatás megyei Részben a vezetőváltás, részben a jogszabálynak való 
megfelelés indokolta, hogy soron kívül megkezdjük az szervezése.
állomány ellenőrzését. Első lépésként a jóváhagyott 

° Kistérség könyvtárosainak továbbképzés, ütemterv szerint a gyerekkönyvtár anyagát – közel 40 ezer 
kötet – ellenőrizték le a munkatársak. Ezt a helytörténeti elsősorban az integrált könyvtári rendszer 
és a muzeális anyag követte, majd ebben az évben a 

informatikai kérdéseiről.szabadpolcos állomány és a raktárak következtek. Eddig 
az állomány 80 %-a esett át az ellenőrzésen. ° Kistérségi könyvtárak állományának 
Tekintettel a Megyei Könyvtár állományának nagyságára 

selejtezése, a fennmaradók feldolgozása, 
(több mint 300 ezer kötet) és arra a tényre, hogy 1999-ben 
nem történt meg az előírt ellenőrzés, most a munkatársak beépítése az eg ységes számítógépes 
számára jelentős többletfeladatot jelent a munka teljesítése.

katalógusba.

° Tatai ,  komáromi (városi ,  múzeumi)  Oktató – kutató terem kialakítása
A TÁMOP-os  képzésekhez  a  számí tógépes  k ö n y v t á r a k n a k  i n f o r m a t i k a i  
felhasználóképzéshez és a helytörténeti anyag 

s e g í t s é g ny ú j t á s ,  s z e r ve r k a p a c i t á s  kutatásához kialakítottunk, bebútoroztunk egy helyiséget. 
Korábban az olvasói térben lehetett végezni ezeket a rendelkezésre bocsájtása.
tevékenységeket, ami a zárva tartás időtartamára – hétfőre 

° Szakfelügyeleti vizsgálatokat végeztünk a 8 – korlátozta a lehetőségeket. Itt tartottuk a kollégák részére 
a TÁMOP-ból finanszírozott nyelvtanfolyamokat is. községi könyvtárban, amely során a szakmai 

követelmények és normatívák betartását és a Megyei feladatellátás
A Megyei Könyvtár hálózati és módszertani központként központi támogatások felhasználását is 
Komárom-Esztergom megye könyvtárainak működését, 

vizsgáltuk.
tevékenységét figyelemmel kíséri, szükség esetén 
szakmailag segíti. A megyében működő könyvtárak közül 

Kiemelt rendezvények
76 a települési és 10 a szakkönyvtár.

Az év során több jelentős szakmai rendezvénynek adtunk 
Ebben az évben megyei funkciónkból adódó kiemelt 

otthont illetve szerveztük meg. 2010. október 4-én a 39. 
eredményeink:

őszi megyei könyvtári hét kezdődött a TÁMOP projekt 
° Helyismereti adatbázis-építés. megnyitóval. Ezen részt vett Sörény Edina, a NEFMI 

főtanácsosa és a három konzorciumi partner képviselője. ° Hírünk az országban cikkgyűjtemény.
Ezt követően a szakmai részben országosan elismert 

° Honlapon kulturális ajánló, újdonságaink szakemberek tartottak előadást, amelyek A kultúra és az 
olvasás szerepe a mentális egészség megőrzésében témát járták bemutatása.
körbe.

° Megyei évforduló naptár. 2010. október 11-én szerveztük meg az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer 10. jubileumi 

4



konferenciáját, amelyen 23 település 57 intézményének sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeknek, valamint 
120 szakembere vett részt. Előadást tartott a NEFMI, az roma óvodások és kisiskolások számára hagyományőrző 
MTA Könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár és a interaktív programokat szerveztünk.
debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár képviselője.
2010. november 29-én szakmai rendezvénnyel összekötve *
indítottuk útjára Olvasásra születni elnevezésű 1,5 éves 
projektet, amelynek a Tatabányán és a kistérségben Fontos volt tehát az eltelt egy év intézményünk életében, 
született és születendő babák és szüleik a célközönsége. sok és változatos szakmai, kulturális, közművelődési 
Jelentős számban és sok érdeklődő részvételével feladat teljesítése jellemezte az időszakot.
szerveztünk programokat az év során. Az irodalmi – A Megyei Könyvtár - bár a költségvetését „alul teljesítette” 
művészeti rendezvényeken (10 alkalom) több mint 700 - képes volt megújulni, új feladatokat felvállalni, új 
fő vett részt. Az öko-estéken (4 alkalom) több mint 200 fő értékeket teremteni úgy, hogy a meglévőkre építkezett, és 
volt jelen. Az iskolásoknak tartott helyismereti megtartotta jó szakmai hagyományait. Funkciójában jól 
foglalkozásokon (20 alkalom) 228 diák tudását ellátta a városi, a kistérségi és a megyei feladatokat szakmai 
gyarapítottuk. A gyermekkönyvtári tematikus működésével és változatos rendezvényeivel. 
foglalkozások és rendezvények (70 alkalom) 1800 
gyermeket vonzottak a Megyei Könyvtárba és a kihelyezett A továbbiakban is a kiemelt céljaink közé tartozik a 
programokra. nemzeti identitás erősítése, a válságkezelés oly módon, 
Számítógépes felhasználóképzést 13 alkalommal hogy a megszorítások az intézmény szolgáltatásaiban ne 
tartottunk 196 fő részére. érződjenek, a fenntartóval való érdekazonosság 
Az ifjúság könyvtárhasználati és irodalmi érdeklődését erősítése és a vállalkozási tevékenység fejlesztése, 
fejlesztő megyei többfordulós levelezős játék közel 600 amelyhez a jogi alapot a módosított alapító okirat teremti 
gyerek részvételével zajlott. meg.
Az esélyegyenlőségre való törekvésünk jegyében 
rendszeresen tartottunk biblioterápiás foglalkozásokat Tatabánya, 2011. június
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