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Szakmai tájékoztató 

(39/2013 EMMI rendelet 7. §. (5.) bekezdése alapján) 

 

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 

(KSZR) által nyújtott 2020. évi szolgáltatásáról 

Nagytőke Község Önkormányzatának 

 

A törvényi előírások figyelembe vételével (1997. évi CXL. törvény és a 39/2013. EMMI 

rendelet) és Csongrád-Csanád megyén belül a szolgáltatási rendszerhez csatlakozó községi 

önkormányzatokkal kötött „Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására” 

szerződésben leírtak alapján a kistelepülési könyvtárellátás terén 2020-ban könyvtárunk a 

következő feladatok megvalósítására helyezte a hangsúlyt:  

 

● A szolgáltató helyeknek új dokumentumokkal (könyv, időszaki kiadvány,) való 

ellátása, (Az új dokumentumok beszerzése, könyvtári használatra való előkészítése, 

feldolgozása, negyedévenkénti kiszállítása a szolgáltató helyekre.) 

● A beszerzett dokumentumok állományba vétele, nyilvántartása, feltárása az 

elektronikus katalógusban (OPAC-ban) az állományadatoknak más integrált 

rendszerből (HUNTÉKA, Szirén) Corvinába való átkonvertálása.  

● A települési könyvtári állományok tartalmilag avult és a fölöslegessé vált könyveinek 

leválogatása. 

● Könyvtárközi kölcsönzés keretében az egyedi dokumentumokra vonatkozó kérések 

teljesítése, közvetítése.  

● Korszerű technikai eszközök beszerzése, belső környezet esztétikus kialakítása, 

bútorok vásárlása.  

● Közösségi szolgáltatások, könyvtári, kulturális rendezvények szervezése. 

● Továbbképzési alkalmak biztosítása a szolgáltató helyek munkatársainak. 

● Szakmai tanácsadás - személyes telefonos, email formában a szolgáltató helyek 

munkatársainak. 

● A Somogyi-könyvtár honlapján a könyvtárellátási szolgáltatási rendszer híreinek 

közzététele. 

● A szolgáltató helyek egységes arculata kialakítása. 

● A Délmagyarországban 2020-ban a településekről megjelenő helyi írások 

digitalizálása és a honlapunkon való közzététele.   

● Könyvtári statisztikai adatszolgáltatás. 
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Dokumentumszolgáltatás 

A szolgáltató hely könyvtári állományának vásárlással történő gyarapítását a helyi könyvtáros 

közreműködésével végeztük. Negyedévente kiküldött ajánlólistából kérhetett könyveket a 

munkatárs. 

A nagytőkei szolgáltató hely 2020-ben 124 db dokumentummal gyarapodott, ami megfelel az 

eddigi évek gyakorlatának. Ezen kívül 11 diafilmet is vásároltunk, hogy új szolgáltatást 

indíthasson a könyvtár. A Somogyi-könyvtár a szegedi Líra könyvesbolttal való szerződési 

együttműködése alapján jelentős árengedménnyel (átlagban 39-ban% kedvezmény) jutott 

hozzá az újonnan megjelent kiadványokhoz. Ennek köszönhetően december 31-i állapot 

szerint a könyvtár állományában 4720 db dokumentum található. 

 

Időszaki kiadványok 

2020-ra a nagytőkei könyvtárnak a következő időszaki kiadványokat fizettük elő:  

Bravo, Délmagyarország (megyei kiadás), Herbáció, Meglepetés, Nimród, Nők Lapja, Nők 

Lapja Konyha, Szentesi Élet, Természetgyógyász Magazin 

 

Szintén a 2020-as kiegészítő állami normatív támogatásból fizettünk elő a 2021. évben járó 

időszaki kiadványokra: 

Délmagyarország (megyei kiadás), Meglepetés, Nimród, Nők Lapja, Nők Lapja Konyha, 

Szabad Föld, Szentesi Élet, Természetgyógyász Magazin 

A változtatásokat minden esetben egyeztettük a szolgáltatóhely könyvtárosával. Sajnos a 

hazai folyóiratkiadás gyors változása miatt, minden évben szembesülnünk kell 

megszűnésekkel. Ilyen esetben hasonló kiadvánnyal igyekezzük pótolni a kiesést. 

 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Lehetőséget biztosítottunk a nagytőkei lakosok számára a helyben nem megtalálható könyvek 

könyvtárközi kölcsönzéssel való szolgáltatására. Sajnos, a tavalyi évben nem érkezett 

hozzánk kérés a könyvtár részéről. A szolgáltatás további népszerűsítésben minden segítséget 

megadunk. Képzéseinken minden esetben kiemelten foglalkozunk ezzel a szolgáltatással. 

Bízunk benne, hogy idén már az új kolléga felismeri a lehetőségeket. 

 

Számítógépes szolgáltatás 

A vásárlás, ajándékozás útján állományba került könyvek, valamint a régi állomány elérhető a 

Corvina integrált rendszerben, a külön létrehozott CSMKDB (Csongrád megyei könyvtárak 

közös elektronikus katalógusa) adatbázisban. A nagytőkei könyvtár teljes körű információt 

tud szolgáltatni az Interneten elérhető webes katalógusban a könyvtári állományának 

egészéről. 

A Somogyi-könyvtár által vásárolt számítógépek rendszergondozását, szervízszolgáltatását, 

karbantartását és a vírusvédelmi szolgáltatást az év folyamán rendszeresen elvégeztük, illetve 

biztosítottuk. 

 

Eszköz, bútor beszerzés 

Az elmúlt évek fejlesztései után 2020-ban egy két új szolgálatás bevezetéséhez vásároltunk 

eszközöket. A Könyvtármozi bevezetéséhez egy jó minőségű projektort, valamint egy 

diavetítőt a diafilmekhez. 

 



 

Közösségi szolgáltatások 

A KSZR szolgáltatások egyik fontos részét képezi a közösségi rendezvények szervezése, 

rendezése. A szolgáltató helyen 14 rendezvény volt az elmúlt évben, melyen 131 fő vett részt 

a település lakói közül. Ez közel a lakosság harmada. 1 nagyobb rendezvényhez biztosítottuk 

az előadók részvételét, valamint fizettük a közreműködők tiszteletdíjait. A 

rendezvényszervezésnél a Somogyi-könyvtár esetenként NKA pályázati forrást is be tudott 

vonni.  

 

2020 szeptember 14. Lóca együttes műsorát hallgathatták meg. 

 

A felnövekvő generációk olvasáskészségének fejlesztése érdekében kiemelkedően fontosnak 

tartjuk és támogatjuk az olvasásfejlesztéshez köthető gyermekfoglalkozásokat. Baba-

mama klubok kialakításához promóciós anyagokat (baba-olvasójegy, baba olvasónapló, 

mondókázó, mérőke) tudunk biztosítani. 

A megyei könyvtár kínál számos előadót és rendezvényt, melyekből átlagosan évente 4 

eseménynek átvállalja szervezését, az előadók szállítását és a tiszteletdíjak fizetését a KSZR 

költségvetés terhére. Sajnos a járványhelyzet nem tette lehetővé ezeknek megtartását. A 

programok szervezéséhez esetenként az NKA pályázati forrást is biztosít. A járványhelyzet 

elmúltával szeretnénk, ha az ambrózfalvi könyvtár is választana az általunk kínál színvonalas 

könyvtári programokból, rendezvényekből – figyelembe véve a közösség igényeit. A kínálati 

lista megtekinthető itt: https://tinyurl.com/2mnta6u4 

 

KönyvtárMozi - A magyar filmkultúra alapvető értékei az ország közel 300 kistelepülési 

könyvtárában 

Az országos programot az Informatikai és Könyvtári Szövetség koordinálja a megyei 

könyvtárak közreműködésével. 2016-ban a megyében 5 KSZR szolgáltató helyen indult be ez 

az ingyenes szolgáltatás, a tavalyi évre 14-re növekedett. Ezeknek a rendezvényeknek a 

technikai hátterét az együttműködés korábbi éveiben megteremtette a Somogyi-könyvtár. A 

KönyvtárMozihoz való csatlakozáshoz és a vetítések elkezdéséhez folyamatos szakmai 

módszertani és technikai segítséget biztosítunk. 

Sajnos a könyvtárban 2020-ben egy vetítés sem valósult meg, de bízunk benne, hogy az 

újranyitás új lendületet ad. 

● Negyedévente egy vetítést mindenképpen ajánlunk, természetesen igény esetén ez 

több is lehet. Ezek az alkalmak a közösség épülését, fejlődését, összekovácsolódását 

szolgálják. 

● Jelenleg 709 filmből lehet választani az adatbázisból. 

● A vetítések csak a könyvtárban történhetnek (egyébként jogdíj fizetés köteles).  

● A vetítésekhez foglalkozást is kell minden esetben csatolni. Egy kvíz, kézműves 

foglalkozás, beszélgetés az adott témáról, a filmről elegendőnek minősül. 

 

Képzés, továbbképzés 

A minőségi szolgáltatás ellátása érdekében fontosnak tartjuk, hogy a szolgáltatásban részt 

vevőket mind szaktudásukban mind szakmai készségeikben, kompetenciáikban rendszeresen 

fejlesszük. 2020-ban sajnos az átlagosnál kevesebb ilyen típusú rendezvényt tudtunk 

szervezni. Mivel 2020-ban könyvtáros váltás is volt a szolgáltatóhelyen, így az új kolléga még 

https://tinyurl.com/2mnta6u4


nem tudott részt venni a képzéseinket. Bízunk benne, hogy az idei továbbképzésen már itt tud 

lenni. 

A képzésekre érkező munkatársaknak fizettük az utazási költséget. Amennyiben az 

önkormányzat tartósan meg tudja oldani egy állandó könyvtáros munkáltatását, 

mindenképpen javasoljuk biztosítani számára a képzéseken való részvétel lehetőségét. 

 

Szakmai tanácsadás, pályázat-menedzsment 

A személyes, telefonos, email-es kapcsolattartás mellett a szakmai információk közvetítésére a 

kszr@sk-szeged.hu listát használtuk. Ez egy közös levelezési rendszer, melynek tagjai a 

szolgáltatásban közreműködő (részt vevő és a szolgáltatást nyújtó) kollégák. De természetesen a 

legnagyobb közösségi oldalon is közvetlen el tudnak bennünket érni a kollégák zárt 

csoportjainkon keresztül. 

 

Egységes arculat 

A szolgáltatások népszerűsítését szolgálják különböző marketing eszközeink. Minden 

település számára készítettünk plakátot és szórólapot, ezeket az adott településen élők kapják 

meg. 2016-ban elkészült a reklámfilmünk, melyet már több szakmai fórumon levetítettünk, 

illetve az interneten is elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=nAMxPsMamss  

A KSZR szolgáltató helyek egységes arculatát biztosítják a kihelyezett nyitvatartási táblák, a 

megállító táblák és babzsákfotelek, melyek átgondolt színvilágban és logóval ellátva kerültek 

kivitelezésre. A rendezvényeken roll-up segítségével népszerűsítjük a KSZR szolgáltatásokat. 

 

Helyismereti információk gyűjtése 

2020-ban is folytattuk a megyei napilapból, a Délmagyarországból a KSZR települések 

életével kapcsolatos legfontosabb cikkek kigyűjtését, feltárását, melyek digitalizálás után a 

honlapunkon, az adott könyvtár oldalán hozzáférhetőek: http://www.sk-

szeged.hu/hu/web/guest/nagytoke  

Hamarosan elkészül a digitalizált cikkek CD-re írása, mely minden könyvtár állományában 

elérhető lesz.  

 

Könyvtári statisztikai adatszolgáltatás 

A 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a könyvtáraknak kötelező minden évben 

statisztikai adatokat szolgáltatni könyvtáruk előző évi munkájáról. A Somogyi-könyvtár 

ezeket az adatokat bekérte a szolgáltató helyről, elkészítette a statisztikai jelentést, és 

rögzítette azokat a kulturális statisztikai rendszerben. Az adatszolgáltató települési könyvtárak 

statisztikai adatai, valamint az azokból összeállított szakmai települési teljesítménymutatók 

elérhetők könyvtárunk honlapján. Ezek segítségével összehasonlíthatóvá, elemezhetővé 

válnak az azonos nagyságrendű könyvtárak, szolgáltató helyek adatai: http://www.sk-

szeged.hu/telepuleseink-konyvtari-ellatasa-teke 

Információszolgáltatás a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer működéséről, 

szolgáltatásairól 

2020. február 6-án a Csongrád megyei KSZR működtetése című szakmai napunkon, melyre 

meghívást kaptak az önkormányzatok képviselői. A szolgáltató helyek munkatársai számára 

beszámoltunk az előző évben végzett munkánkról, a tárgyévi fejlesztési elképzelésekről, 

lehetőség volt tapasztalatcserére és párbeszédre is a rendszer működésével kapcsolatosan. 

https://www.youtube.com/watch?v=nAMxPsMamss
http://www.sk-szeged.hu/telepuleseink-konyvtari-ellatasa-teke
http://www.sk-szeged.hu/telepuleseink-konyvtari-ellatasa-teke


Évek óta építjük és frissítjük a Somogyi-könyvtár honlapján a megyében található könyvtárak 

adatbázisát, ahol a legfontosabb információk megtalálhatók a települési könyvtárakról, így a 

nagytőkei könyvtári szolgáltató helyről is. http://www.sk-szeged.hu/hu/web/guest/nagytoke   

 

A honlapunkról is elérhető KSZR blogunkban (http://kszr.sk-szeged.hu), rendszeresen 

tájékoztatjuk a tagkönyvtárak munkatársait a rendszer új híreiről, eseményeiről, módszertani 

ötleteket, jól bevált gyakorlatokat osztunk meg a kollégákkal az eredményesebb, hatékonyabb 

szolgáltatások nyújtása érdekében. 

Továbbá szakmai információkkal, hírekkel, tudnivalókkal, ötletekkel segítjük a szolgáltató 

helyek munkatársait a legnagyobb közösségi oldalon két zárt csoportban is (Csongrád Megyei 

Könyvtárosok, Csongrád Megyei KSZR-esek). 

 

Összegzés:  

A Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer kialakításával, működtetésével megteremtődtek a 

feltételek arra, hogy a Csongrád megyei kistelepülések lakói is egyenlő esélyű hozzáféréssel 

rendelkezzenek az információk, dokumentum ellátás és a könyvtári közösségi szolgáltatások 

elérésében. 

Intézményünk a rendelkezésre álló forrásokat 2020-ban is igyekezett legoptimálisabban 

felhasználni, élve a partnerei által nyújtott vásárlási kedvezményekkel.  
A könyvtári közösségi rendezvények szervezésével, koordinálásával, előadók biztosításával, 

és az előadóknak a településre való kijuttatásával a közösségi szerepet igyekeztünk erősíteni. 

Az értékteremtésben és az értékmegőrzésben szerepet vállalva hozzájárultunk a gyermekek 

iskolán kívüli ismeretszerzéséhez, valamint irodalmi, közösségi élmények részesévé tettük 

mindazokat, akik részt vettek egy-egy találkozón.  

 

Biztosak vagyunk benne, hogy az eddigi sikeres közös munkát folytatni tudjuk a település 

lakossága érdekében. 

Együttműködő partnerként tisztelettel kérjük az önkormányzatot, hogy az év közben 

esetlegesen bekövetkező személyi változást hivatalos úton szíveskedjék a Somogyi-

könyvtárral tudatni a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása érdekében. Genczinger Ildikó 

Megyei hálózati osztályvezető e-mail címe: genczinger.ildiko@sk-szeged.hu.  

 

Könyvtáros munkatársunktól azt kérjük, hogy naponta legalább egy alkalommal lépjen be az 

általunk biztosított e-mail postafiókjába, és olvassa el tájékoztatóinkat, munkaanyagainkat és 

az aktuális információkat.  

 

A következő oldalon az elmúlt év legfontosabb sarokszámait láthatja szolgáltatásunkra 

vonatkozólag. 

 

A további eredményes együttműködésben bízva, üdvözlettel: 

 

 

 
 

Sikaláné Sánta Ildikó 

könyvtárigazgató 
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