
2A tatabányai kistérség könyvtárai a statisztikai adatok tükrében Legnagyobb könyvtárral Szárliget rendelkezik (125 m ), a legkisebb 
2könyvtári épületet pedig Héreg tartja fenn (50 m ). (Megjegyezendő, 

Minden év statisztikai adatszolgáltatással indul a könyvtárak és levéltárak hogy a Könyvtári Intézet által kidolgozott ajánlások szerint 1000 lakosra 
2életében, melynek a közgyűjteményeket gondozó intézmények a átlagosan 50 m -nyi alapterület lenne alkalmas a megfelelő könyvtári 

288/2009. (XII. 15.) kormányrendelet alapján kötelezően tesznek ellátásra. Többek között ezt is elemzi Somogyi József  A települési 
eleget. könyvtárak helyzetéről. Kísérlet normatívák alapján 2005-2009 című 
A statisztikai adatlap kitöltéséhez szükséges számok megtalálása, .
összesítése, rögzítése még a pontos és folyamatos adatgyűjtés mellett is A községi könyvtárak átlagosan 3,67 napon tartanak nyitva egy héten, 
kihívás a könyvtárak számára, ezért talán egy kicsit „fázunk” a statisztikai 11,78 órában. Vértesszőlősön heti 5 napon, Várgesztesen és 
adatszolgáltatástól. A mutatók gyűjtése és rendszerezése azonban Vértessomlón heti 2-2 napon fogadja a könyvtár az olvasóit. A heti 
természetesen nem öncélú. Az adatok feldolgozása az nyitva tartási órák száma viszont Gyermelyen a legnagyobb, heti 25 óra, 
intézményvezetők és -fenntartók számára alkalmat teremthet az míg a legkevesebb Várgesztesen, heti 4 óra.
összehasonlításra, az erősségek és gyengeségek felmérésére, saját Összességében egész évben átlagosan 160,67 órában voltak nyitva a 
intézményük qualitásainak elhelyezésére más, hasonló adottságú könyvtárak a kistérségben.
könyvtár adatainak összevetésével, s a statisztikai adatok végső soron 
döntés-előkészítői szerepükkel kerülhetnek az érdeklődés Szolgáltatások
középpontjába.
A Könyvtári Intézet minden évben feldolgozza az országos adatokat, A könyvtárak szolgáltatásait összesen hét kategóriában vizsgálta a 
melyeket honlapján bárki elérhet, éppúgy, ahogy Somogyi Józsefnek, statisztikai adatlap:
az Intézet statisztikusának publikációit is, melyek az adatok értelmezése 1. Kölcsönözés: mind a 9 könyvtárban lehet könyvet és 
mellett azok évekre visszamenő összehasonlításaival is segítik a magyar audiovizuális dokumentumot kölcsönözni, de csak 7 
könyvtárkép iránt érdeklődőket az eligazodásban. könyvtárban van lehetőség időszaki kiadványok helyben 
Az alábbi cikkben szűkebb hazánk, a Tatabányai Többcélú Kistérségi kölcsönzésére (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, 
Társulás települési könyvtárainak legfontosabb adatait hasonlítottam Tarján, Vértesszőlős). 5 könyvtárban kölcsönözhetőek 
össze röviden a 2010. évi tevékenységüket tükröző statisztikai adatok elektronikus dokumentumok (Héreg, Környe, Szárliget, 
felhasználásával. Szomor, Tarján), és 3 könyvtár szolgáltatásai között szerepel a 

házhoz szállítás (Gyermely, Héreg, Szárliget). Elvben minden 
A tatabányai kistérség könyvtárainak módszertani központja a József  könyvtárban volna lehetőség a könyvtárközi kölcsönzésre is, 
Attila Megyei Könyvtár. Összesen 9 települési könyvtárnak nyújtunk de csak néhány könyvtár él vele, ahogy az az alábbi diagramon 
könyvtárszakmai segítséget, gyarapítjuk, dolgozzuk fel állományát. E látható:
könyvtárak a következők:

1. Általános Művelődési Központ Könyvtára (Gyermely) Könyvtárközi kölcsönzés dokumentumszáma a tatabányai kistérség községi 
2. Héregi Iskolai és Községi Könyvtár könyvtáraiban (2010)
3. Közművelődési Könyvtár (Környe)
4. Klubkönyvtár (Szárliget)
5. Községi és Iskolai Könyvtár (Szomor)
6. Tarjáni Általános Művelődési Központ Könyvtára
7. Községi Könyvtár (Várgesztes)
8. Községi Könyvtár (Vértessomló)
9. Községi Könyvtár (Vértesszőlős)

A könyvtárak alapadatai szerint a könyvtárak által ellátandó közönség 
száma, vagyis a kistérségi lakosság száma 2010-ben – a 2009-es KSH 
statisztikai adatok alapján – összesen 18.098 fő volt. Népesség 
szempontjából a legnagyobb település Környe (a szolgálandó közönség 
száma 4.452 fő), a legkisebb településünk pedig Várgesztes (567 fő).

2A települési könyvtárak alapterülete átlagosan 77,4 m  a kistérségben. 
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2. A könyvtár közvetlen, helyben használata szempontjából megelőző selejtezés leltárkönyvekből való kivezetésének 
megnyugtató, hogy minden kiskönyvtárban van olvasóterem. késlekedése is oka lehet a statisztikai pontatlanságnak.

3. Az információszolgáltatás tekintetében kiemelendő, hogy A jelentett adatok alapján mindenesetre az alábbi képet kapjuk a 
6 községi könyvtárban van cédulakatalógus (Szárliget, községi könyvtáraink kölcsönözhető állományának nagyságáról:
Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős), 4 
könyvtár rendelkezik elektronikus katalógussal (Gyermely, Kölcsönözhető állomány (kötet) 2010 
Héreg, Szárliget, Tar ján), és 1 könyvtár végez 
irodalomkutatást (Tarján). A TextLib integrált könyvtári 
rendszer kistérségi lefedettsége 2011 végére – reményeink 
szerint – 7 községi könyvtárat fog érinteni, így a következő évi 
statisztikai adatszolgáltatáskor már ennyien fognak online 
elérhetőségű katalógusról beszámolni.
Minden könyvtár alkalmas arra, hogy közhasznú 
információkat szolgáltasson az érdeklődőknek. 
2 könyvtár – Szárliget és Tarján – végez helytörténeti, 
helyismereti kutatásokat, nemzetiségi ellátás pedig 5 
könyvtárban van (Környe, Szomor, Tarján, Vértessomló, 
Vértesszőlős).

4. A könyvtári rendezvények tekintetében azt mutatják az 
adatok, hogy 2010-ben mind a 9 könyvtárban volt legalább Kistérségünkben is jellemző az az országos tendencia, hogy a 
egy előadás, 7 könyvtár adott helyet könyvtári órának könyvtári állomány nagyon nagy. Sajnos azonban az állomány 
(Várgesztes és Vértessomló kivételével mindegyik), és 4 nagysága általában nem párosul annak használhatóságával. A 
rendezett kiállítást (Környe, Szárliget, Szomor, Vértessomló). jövőben dinamikusabban frissülő, jól kezelhető állomány elérése 
Összesen 109 rendezvényen 2.807 fő vett részt a községi lenne a cél. A községi könyvtáraknak szakítaniuk kellene azzal a 
könyvtárakban. Ez jól mutatja, hogy a kiskönyvtárak is gyakorlattal, hogy ajándékozás útján hozzájuk kerülő 
felismerték a könyvtár közösségi színtér-szerepét. dokumentumokat szűretlenül fogadjanak magukba.
Örvendetes, hogy összesen 28 alkalommal, 462 főt vonzó 
könyvtárhasználó-képzést is szerveztek a községi Könyvtárhasználat
könyvtárakban 2010-ben.

5. A számítógép-használat is szerepel a községi könyvtárak Az olvasók könyvtárhasználatát három adat tükrében vizsgáltam:
szolgáltatásai között. A 9 könyvtárból 8-ban van lehetőség 1. Hány fő volt 2010-ben a könyvtárba beiratkozott, 
internetezésre (mindegyiknél biztosított a szélessávú internet- úgynevezett regisztrált használó, s közülük mennyi volt 
kapcsolat), nincs viszont internet-kapcsolat Vértessomló újonnan regisztrált, azaz akik 2009-ben nem tartoztak a 
könyvtárában. 3 községi könyvtárban az office-programok könyvtártagok közé.
használata is megoldott (Gyermely, Környe, Vértesszőlős). 2. Vizsgáltam a közvetlenül, könyvtárban használt és a 
Összesen a kistérségben 26 nyilvános számítógép áll az kikölcsönzött dokumentumok számát és arányát.
olvasók rendelkezéseire, melyből 25 internetes. Csak Tarján 3. Végül összehasonlítottam, hogy a könyvtárhasználók 
könyvtárának van önálló honlapja, melynek látogatottsága 11 személyes (tehát nem telefonon vagy interneten keresztül 
és 100 fő közé esik naponta. történő) használatából mennyi volt az internethasználat.

6. Távoktatással egyik könyvtár sem foglalkozik.
7. Végül fénymásolni 6 könyvtárban lehet (Gyermely, Környe, Regisztrált könyvtárhasználók 2010

Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes).

Állományadatok

A könyvtárak állományadatai csak hozzávetőleges képet mutatnak 
a valóságos tényekhez képest. Az ok általában a hosszú évek óta 
késlekedő állományellenőrzés. Ennek hátrányát nagyon jól lehetett 
érzékelni, amikor a jelentett adatok alapján készültünk fel 6 
könyvtár állományának elektronikus feldolgozására, a TextLib 
könyvtári rendszerhez való csatlakozás kapcsán, és a munka 
közben derült fény arra, hogy a valóságos állomány sok esetben 
jóval kisebb, mint amiről a leltárkönyvek beszámoltak. Másrészt - 6 
könyvtár esetében - az elektronikus állomány-feldolgozást 
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A fenti diagram jól mutatja, hogy 2010-ben mindegyik könyvtár Dokumentum-használat (db) 2010
gyarapodott új tagokkal. A regisztrált használók száma nagyjából 
korrelál a település lakosságszámával. Ez alól kivételt képez 
Vértesszőlős és Vértessomló, ahol a szolgálandó közönség számához 
képest igen alacsony a könyvtári tagok száma.
A tatabányai kistérségben összesen 1654 fő iratkozott be a községi 
könyvtárakba, és ebből 261-en 2010-ben iratkoztak be először, vagy 
hosszú idő után először a könyvtárba.
A könyvtárhasználók korcsoportok szerinti megoszlása is megérdemli a 
figyelmet.

Regisztrált könyvtárhasználók (korcsoportok szerinti bontásban) 2010

A következő diagram azt mutatja meg, hogy hány alkalommal tértek be 
az olvasók a könyvtárba, és ezen alkalmak közül hányszor használták a 
könyvtár internet-szolgáltatását.
Általában elmondható, hogy a könyvtárak még mindig inkább a 
hagyományos szolgáltatásaikkal csábítják az olvasókat. Nem 
helyettesítik a teleházak nyilvánosan elérhető informatikai 
szolgáltatásait. Ugyanakkor minden könyvtárban van könyvtárhasználói 
igény az internetelérés biztosítására.

Általában elmondható, hogy inkább a 65 év alatti korcsoportba tartozók Személyes használat alakulása, ebből internethasználat (alkalom) 2010
a könyvtárhasználók a vizsgált településeken. Ez alól üdítő kivételt képez 
Szárliget, ahol igen jelentős az idősebb korosztály könyvtárhasználata. 
Jellemzően gyakoribb a gyermekek könyvtárhasználata az összevont 
iskolai és községi könyvtárakban (Héreg, Környe, Szomor, Tarján), 
illetve az önálló községi könyvtárként működő Szárligeten.
Vértesszőlősön, Várgesztesen és Vértessomlón a középkorú olvasók 
vannak felülreprezentálva, és ez a helyzet az egyébként iskolai 
környezetben működő gyermelyi könyvtárral is.

Az alábbi diagram a könyvtárba járók dokumentum-használatát mutatja, 
vagyis azt, hogy hány darab könyvet, DVD-t, folyóiratot vettek kezükbe 
az olvasók az elmúlt évben. Az ábra szerint a legaktívabb dokumentum-
használók a környeiek. Szárligeten és a Szomoron is sok dokumentumot 
kölcsönöznek és olvasgatnak a könyvtárban az olvasók. 
Jól látható az is, hogy mely könyvtáraknál helyeződik nagyobb a Munkaügyi létszámadatok
hangsúly a kölcsönzésre, vagyis a könyvek könyvtáron kívüli elvitelére, 
és melyeknél gyakoribb a helyben olvasás, böngészés. A tatabányai kistérség könyvtárai közül 8-ban részmunkaidőben látják el 
Ha összevetjük a könyvtárak állományadatait mutató diagramot az feladataikat a munkatársak (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, 
alábbi diagrammal, ismét megerősítést kapunk arra vonatkozóan, hogy a Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértesszőlős), átlagosan 0,26 órában, és 1 
sok könyvtári dokumentum nem feltétlenül jár együtt azzal, hogy az könyvtárban vállalkozó a könyvtáros (Vértessomló). A 9 könyvtárosból 
olvasók több dokumentumot használjanak. Szárliget, Szomor, Tarján és 8-nak van felsőfokú végzettsége (Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, 
Héreg esetében a kisebb állomány mellett nagyobb forgalmat láthatunk, Szomor, Tarján, Várgesztes és Vértessomló könyvtárosának). 
míg Gyermelyen, Vértesszőlősön és Vértessomlón a nagy állomány 
mellett is szerényebb a dokumentum-használati kedv. Környe és Kistérségi ellátás
Várgesztes – a legnagyobb és a legkisebb állományú könyvtár – 
állományadataikkal megegyező tendenciát mutatnak: vagyis ezekben a Végül érdemes áttekinteni a kistérségi ellátás néhány fontosabb adatát. A 
könyvtárakban használták a legtöbb, illetve a legkevesebb könyvtári statisztikai adatlap kíváncsi volt arra, hogy az önkormányzatok csak a 
dokumentumot az olvasók. kistérségi normatívából, vagy csak az önkormányzati költségvetésből, 
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illetve mindkét finanszírozási forrást felhasználva működtetik-e a felhasználásra a normatívának személyi kiadásokra. Ez az arány 
könyvtárukat. egyébként három település között oszlik meg (Héreg, Szárliget és 
Az adatok szerint Vértesszőlős kivételével, - melynek könyvtárát csak a Vértesszőlős). Végül, minden egyéb feladatellátásra (kommunikáció, 
normatívából működteti az önkormányzat -, mindegyik település vegyes szállítás, feldolgozás stb.) a kistérségi normatíva 5,78%-át használják fel 
finanszírozási formát alkalmazva tartja fenn a könyvtárat. átlagosan.
A kérdőív kitért arra is, hogy a felhasznált kistérségi normatívát mire 
fordítja az önkormányzat. Kistérségünkben a legnagyobb arányban a A statisztikai adatok természetesen jóval több és árnyaltabb elemzésre 
dokumentumok beszerzését finanszírozza az önkormányzat a adhatnak még lehetőséget, mégis remélem, hogy csak ezen fontosabb 
normatívából, átlagosan 41,33%-át használva fel erre a célra. Átlag változók kiemelése is elegendő rálátást nyújt a tatabányai kistérség 
40,22% -át az informatikai ellátottság javítására, épületfenntartásra, könyvtári helyzetére. 
felújításra fordítják az önkormányzatok. 12,67%-a kerül átlagosan Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
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