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Információs nap a könyvtári 

statisztika készítőinek 

Feketsné Kisvarga Anita 

2016. június 16-án az OSZK adott helyet a Könyvtári 

Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya által 

megrendezett K 1.0 műhelynapsorozat következő 

információs napjának, melynek célja a könyvtári 

statisztikai adatlap kategóriáinak egységes 

értelmezése, ezáltal a statisztikai jelentések 

összehangolása volt. 

A műhelynap nyitányaként Fehér Miklós, a KI 

osztályvezetője elmondta, hogy a statisztikai adatlap 

kitöltésekor ne a jó, hanem a reális adatok 

szolgáltatására törekedjünk. Hangsúlyozta annak 

fontosságát is, hogy a fogalmak alatt minden 

könyvtár azonos dolgokat értsen, mert jelenleg egy 

kicsit – ahogy ő fogalmazott – „elcsúszott 

állapotban” vagyunk. Ehhez kívánnak hozzájárulni az 

Osztály munkatársai a műhelynapon. 

Első előadóként Bognár Noémi Erika azt a tíz 

típushibát vette górcső alá, melyeket a könyvtárak 

elkövetnek a statisztikai adatlapok kitöltésekor. Főbb 

vonalakban ezek a következők: 

1. A szürke mezőket kitöltik azok a 

könyvtárak, melyeknek nem kell. 

2. Az adatszolgáltatóknak nem a teljes neve 

kerül rögzítésre, vagy egy intézmény 

különböző névváltozatokkal szolgáltat 

adatokat. 

3. Megszűnt, majd tárgyévben újra működő 

könyvtárakról is kell adatokkal szolgálni. 

Ez sokszor elmarad. 

4. Az állományadatokat tartalmazó tábla 

összesített sorainak gyakran nem elégséges 

a kitöltése. 

5. A kurrens folyóiratok táblában a példányok 

sorba nem a teljes tárgyévi lapszámot kell 

beírni, hanem az előfizetések számát. 

6. Az internethasználatot számon kérő sorba a 

könyvtárba betérők internethasználatának 

alkalmait kell számosítani, nem 

belekeverve a könyvtár távoli elérésének 

számát. 

7. A munkaügyi táblában hiba szokott lenni, 

hogy nem a megfelelő oszlopba kerül 

kitöltésre, hogy hányan részmunkaidősök, 

és mennyi a részmunkaidejük óraszáma. 

8. A pénzügyi adattáblát az önálló 

könyvtáraknak kell kitölteni. A nem 

önállóaknak nem kötelező.  

9. A 10.2-es „Könyvtári állomány” című 

táblában legalább a felnőtt szépirodalom, a 

felnőtt szakirodalom és a gyerekirodalom 

tárgyévben gyarapított és összesített 

számának kellene annyinak lennie, mint 

amennyi a 4.1-es állományadatokat 

tartalmazó táblában szerepel.  

10. A korcsoportonként bontott regisztrált 

használók számának meg kellene egyeznie 

az 5. táblázatban korábban már rögzített 

összes regisztrált olvasói számmal. 

A továbbiakban abban reménykedtünk, hogy 

Somogyi József koordinálásával és a jelenlévők 

aktív részvételével, a statisztikai adatlapon 

pontról pontra haladva, értelmezésre kerülnek az 

adatgyűjtésre vonatkozó fogalmak, és pontos 

válaszokat kapunk azokra a kérdésekre is, 

melyeket a könyvtárak a műhelynapot 

megelőzően küldtek el a Kutatási és Szervezet-
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fejlesztési Osztály részére. Az alábbiakban a 

közös munka során elhangzottakból 

szemezgetek. 

 A távhasználatok számába minden egyes 

kattintás beleszámít, melyet az olvasók a 

könyvtárak honlapján, Facebook oldalán, 

az intézményen keresztül elérhető 

adatbázisokban történő kutakodás során 

ejtenek. Tehát lehetőség szerint össze 

kellene számolni a könyvtár minden 

webterületén való valamennyi kattintást. 

 Felvetődött, hogy a távhasználatok 

kategóriában nincs külön sora az 

adatbázisok használatának. Ez valószínűleg 

módosulni fog az adatlapban.  

 A szolgálandó közönség száma annak a 

településnek a lakosságszáma, ahol a 

könyvtár működik, még a megyei 

könyvtárak esetében is. Ezért – noha a 

könyvtár hatóköre a teljes megye 

lakosságát felöleli -, ez a szám a JAMK 

esetében Tatabánya lakosságszáma lesz a 

jövőben. 

 Nagyon zűrzavaros az elektronikus 

dokumentumok kölcsönzésének számon 

tartása. Ebben nem jutott közös nevezőre a 

műhelynap szakmai közönsége. 

Módszertani útmutatóul azt a megoldási 

javaslatot kaptuk, hogy a könyvtárak 

maguk döntsék el, hogy mit tartanak 1 db 

e-kölcsönzésnek: 1 db kép, 1 db cikk, vagy 

akár 1 db teljes könyv kölcsönzését. 

(Másokkal együtt én is úgy vélem, hogy a 

vázolt egyedi adatgyűjtési metódus nem 

fogja szolgálni az egységes 

adatszolgáltatást.) 

 Szintén az adott könyvtár döntheti el, hogy 

a könyvtári internethasználat kategóriába 

csak a helyben lévő számítógépeken való 

internetezést számolja bele, vagy a WIFI-

használatot is. 

 Határozott lehetőségként hangzott el 

viszont az, hogy a könyvtárban 

rendelkezésre álló számítógépek számába 

bele lehet számolni a laptopokat is, 

nemcsak a hálózatba kötött gépeket. 

 Felvetődött kérdésként, hogy az 

állományadatokat rögzítő táblázatban a 

digitalizált kép minek számít: 

képdokumentumnak vagy elektronikus 

dokumentumnak? Továbbá, ha egyetlen 

fájl 100 db digitalizált képet tartalmaz, 

akkor hány darabnak számít az 

állományban? Valójában ennek eldöntését 

is a könyvtárakra bízta Somogyi József. 

 Lényeges eltérést jelenthet a könyvtárak 

korábbi adatszolgáltatási gyakorlatában, 

hogy a távhasználókat (tehát akik 

felkeresik a honlapot, a könyvtárak távoli 

elérésű adatbázisait vagy minden más 

könyvtári webterületet) bele kell számítani 

az aktív használók számába. Sőt, az ODR-

szolgáltatást használók és a reprográfiai 

szolgáltatásokat igénybe vevők is az aktív 

használók sorába tartoznak. 

 Ha egy használó a könyvtár több 

részlegében regisztrált, akkor hányszor 

számítható regisztrált olvasónak? – merült 

fel egy újabb kérdés. Azt a választ kaptuk, 

hogy ez is a könyvtár egyedi döntésén 

múlik. Gyakorlati példaként került 

említésre az a helyzet, ha egy egyetemi 

hallgató több kari könyvtár tagja, vagy ha 

egy közművelődési könyvtár több 

épületben működik, és ezek akár 

mindegyikében regisztrált egy adott 

olvasója. Ebben az esetben akár annyiszor 

lehet regisztrált olvasóként számolni egy 

olvasót, ahány helyen regisztrált. Vannak 

könyvtárak, melyek ebbe a mutatóba 

nemcsak a beiratkozott olvasókat számítják 

bele, hanem a könyvtárba látogató és 

számon tartott, tehát ily módon regisztrált 

óvodai/iskolai csoportok gyerekszámát is. 

  A személyes használók számába viszont 

továbbra sem tartozik bele a 

rendezvényeken résztvevők létszáma. 



 Ha egy olvasó e-mailben kér hosszabbítást, 

akkor ezt a kölcsönzések számába és a 

távhasználatok számába is bele kell 

vennünk. 

 Felvetődött, hogy a rendezvények táblában 

sok az átfedés az egyes kategóriák között. 

Elhangzott, hogy nincs kőbe vésett 

szabálya annak, hogy ha egy könyvtári 

használó-képzést szolgáló 

rendezvénysorozat több részből áll, akkor 

az egynek számítandó, vagy annyinak, 

ahány részből áll. Sőt, elhangzott az is, 

hogy már az is beleszámítható a 

könyvtárhasználó-képzésbe, ha egy olvasót 

olvasószolgálati tevékenységünk során 

felvilágosítunk a katalógusunk 

használatáról.  

 Javasolták a könyvtárak, hogy a faxok 

száma, illetve a szakkönyvtári állomány 

táblából az idegen nyelvű könyvek száma 

kerüljön ki az adatlapból – ezzel egyet 

értett Somogyi József. Kíváncsian vártuk a 

választ arra a kérdésre is, hogy mi a jó 

gyakorlata a KSZR-es könyvtári állomány 

és a megyei könyvtár állományadatainak 

rögzítésének. Erre azt válaszolta Somogyi 

József, hogy vannak könyvtárak, melyek 

úgy jelentenek, ahogy a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár, tehát az ellátó 

könyvtár állományadataiba beleveszik a 

KSZR-es könyvtárak állományadatait is, de 

ezzel egyidejűleg az ellátott 

szolgáltatóhelyek egyedi adatait is közlik 

külön-külön adatlapon. Más ellátó 

könyvtárak két adatlapot töltenek ki: az 

egyik csak a saját adataikat tartalmazza, a 

másik pedig – melyben, mint ellátók 

szerepelnek –, a KSZR-es adatokat. 

Somogyi József ezúttal a JAMK által is 

alkalmazott módszert tekintette jobbnak, de 

támogatta a másik metódust is, ezért a 

jövőben ebben a tárgykörben is 

megmaradnak az eltérések a könyvtárak 

jelentései között. 

Összességében elmondható, hogy a 

műhelynap sok kérdés tisztázásában 

segített, ugyanakkor nem vezetett a 

statisztikai adatszolgáltatás maradéktalan 

egységesítéséhez. 

 

 

 

 



 

Ilyen volt a tatabányai „Múzeumok 

Éjszakája” 

Taizs Gergő 

Az országos múzeumi rendezvényekre mindig 

kiemelt eseményként készül a Tatabányai 

Múzeum kollektívája. A Múzeumok Éjszakáján 

hagyományosan szerepet vállal az intézmény, 

szem előtt tartva – az alapvető múzeumi 

funkción túl – a változatos és szórakoztató 

közönségprogramok kidolgozását. 2015-ben – 

kapcsolódva a városi sörfesztivál programjához 

– Sör és perec címmel sikerült egy nagy 

látogatószámot produkáló, egyben rendhagyó 

estével magasra tenni a lécet. 

Az idei Múzeumok Éjszakája nívódíj pályázatát 

három kategóriában – Hősök, felfedezők, újítók 

– írta ki az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Kultúráért Felelős 

Államtitkársága. A Tatabányai Múzeum 

pályázatát az „Újítóké a jövő” kategóriában 

közönségdíjra jelölték, azaz bejutott az országos 

öt legjobb pályázó közé. Pályázatunk címe: „És 

igyekezzetek a városnak jólétén… mert annak 

jóléte lesz a ti jólétetek” (Jer 29, 7) – Egy újító 

bányamérnök, Ranzinger Vince emlékezete. 

Ez a tény eo ipso lendületet és lelkesedést adott a 

szervezési munkálatokhoz annak ellenére, hogy 

mint utóbb kiderült, a közönségdíj idén sajnos 

nem Tatabányára került. 

A program összeállításakor több szempontot is 

figyelembe kellett venni, hogy maximalizáljuk 

az éjszakában és a témában rejlő remek és 

izgalmas lehetőségeket. A rendezvény elsődleges 

célja Ranzinger Vince munkásságának 

bemutatása volt, emiatt az OMBKE Tatabányai 

Helyi Szervezetének tagjaihoz fordultunk 

szakmai segítségért, akik – mint minden 

alkalommal, úgy most is – készséggel álltak a 

múzeum rendelkezésére. A Bányászati és Ipari 

Skanzenben, valamint a Ranzinger-kilátónál 

tartott előadásaikból sok mindenre fény derült 

ezen a nyári éjen. A program egyébként három 

helyszínen valósult meg, a már említett skanzen 

mellett a Tatabányai Múzeum központi 

kiállítóhelyét, és a Kő-hegyről induló éjszakai, 

bányászlámpás túrát kell megemlíteni.  

 

Kovács Éva múzeumpedagógus alkalmi osztályával. 

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Az est a Bányászati és Ipari Skanzenben indult 

Balogh Csaba (OMBKE) előadásával, amit 

Kovács Éva múzeumpedagógus játékos 

ráhangolója követett. A résztvevők ezután tollat 

és feladatlapot ragadva igyekeztek megoldani a 

skanzen különböző pontjain kijelölt 

feladványokat, amelyben a Tatabányai Múzeum 

Baráti Körének tagjai is segítségükre siettek. A 

kasházban Pápai Zoltán fotográfus készült 

kreatív fényképezéssel: bányászlámpa, kobak és 

egy kis szénpor, na meg pár vállalkozó kedvű 

látogató, és máris készen álltak a föld alá szállás 

imitálására a fotózás érdekében.  

A skanzen után buszra szálltunk, és a város fölé 

magasodó, több látványosságot is a hátán hordó 

Kő-hegyre érkezett csapatunk. Kisné Cseh 

Julianna régész-történész vezetésével először a 

Turul Emlékműnél, majd a Szelim-barlangban 

ismerhették meg az érdeklődők Ranzinger Vince 

és a MÁK Rt. szerepvállalását a térség kulturális, 

szociális és infrastrukturális fejlődésében. 



A barlangból kiérve már tapintható volt a 

félhomály, és az est is beszőtte lassan a tájat. Így 

már indokolt volt a kis bányászlámpák 

bekapcsolása, melyek szolid fénye csodás 

hangulatot varázsolt a kilátóhoz vezető úton. 

Megérkezve az impozáns fémszerkezethez − 

mintegy akklimatizálódás gyanánt − a frissebbek 

a kilátó tetején, a többiek a környező padokon 

fújták ki magukat. Itt Bársony László, az 

OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének elnöke 

mondott el pár értékes gondolatot Ranzingerről. 

A Bányászhimnusz közös eléneklése után a 

harmadik, egyben utolsó állomása következett az 

éjszakának.  

 

A Turul-emlékműnél.  

Fotó: Vágó-Lévai Katalin 

Az akkor még megnyitás előtt álló, de már kész 

állapotban lévő új, kétszintes, interaktív állandó 

kiállítás, a Metamorfózis bemutatásával zárult a 

Múzeumok Éjszakája Tatabányán. A kiállítás 

ember és természet kapcsolatát mutatja be az 

őskortól napjainkig, s az általa nyújtott kiváló 

audiovizuális miliőt a muzeológus kollégák, 

Altdorferné Pál Gabriella, Kisné Cseh Julianna 

és Kiss Vendel szakvezetése tette igazán teljessé.  

Az éjszaka sikerét a látogatói visszajelzések 

mellett a nagy médiaérdeklődés is mutatja, 

hiszen a helyi sajtó mellett országos publicitást is 

nyert a program. Az MTVA M1 hírműsora 

élőben jelentkezett be a múzeum rendezvényéről, 

ráadásul többször is. E cikk írójának tudomása 

szerint ezt az országban csak a Tatabányai 

Múzeum mondhatja el. 

 

Bársony László leszállásra készen.  

Fotó: Pápai Zoltán 

Programunkat a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatta. 


