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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az intézmény stratégiai tervének megvalósulása a 2019. évben 

4.1 kulcsterület 

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvár szabad, korlátozás nélküli hozzáférést biztosít minden 

nyilvánosságra került információhoz és dokumentumhoz, hogy ezzel hozzájáruljon az 

állampolgárok életminőségének javításához. 

1. Szolgáltatások otthonról történő elérésének biztosítása 

Távhasználati alkalmak száma mutatja, hogy az online katalógus biztosította lehetőségeket 

használják olvasóink. 

2. Az egyetemes (befogadó) tervezés elvei alapján a szolgáltatási struktúra és folyamatok 

folyamatos felülvizsgálata 

Az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 azonosító számú, „Egy CSEPP a nevelésért” című pályázat 

keretében hátrányos helyzetű iskolások számára kínáltunk tanórán kívüli foglalkozásokat és 

előadásokat. 

3. Az egyetemes (befogadó) tervezés elveinek érvényre juttatásával törekszünk a funkcionális 

akadálymentesítés megvalósítására 

Otthon Könyvtár elnevezésű szolgáltatásunk keretében az elmúlt évben néhány 

olvasónknak házhoz vittük az igényelt dokumentumokat. 

4. Informális és nem formális képzésekkel támogatjuk az élethosszig való tanulást, különösen a 

digitális kompetenciák fejlesztését. 

Könyvtárunk Digitális Jólét Program Pontként is működik, nyugdíjasok számára biztosít 

több alkalomból álló képzést a digitális eszközök használatáról. 

5. Felkutatjuk, őrizzük, ápoljuk a helyi értékeket, a helyi hagyományokat, helyismereti és 

helytörténeti dokumentumokat. Minden évben támogatjuk egy helytörténeti témájú könyv 

kiadását a Hiador sorozatban. 

Pákolitz István születésének 100. évfordulója alkalmából Kernné Magda Irén helytörténész 

szerkesztésében válogatáskötetet jelentettünk meg Pákolitz István Pakshoz kötődő 

műveiből. 

4.2 kulcsterület 

Intézményünk kiemelt feladataként tekint a közösségépítésre. 

1. Csoportok számára versenyeket, vetélkedőket hirdetünk. 

A Kincskereső Gyermekkönyvtár Vakációzz hősökkel! és a Vakációzz 14+ elnevezésű 

nyári olvasópályázataink teljesítőinek létszáma idén meghaladta az 50 főt. 

2. Klubokat, civil szervezeteket fogadunk be. 

A kéthetente összeülő Kezdőjátékos Társasjáték Klub látogatóinak száma idén már 

nagyságrendileg elérte a 150 főt. 

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
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3. Könyvtárépületből kimozduló klubfoglalkozásokat szervezünk. 

A Geobook Catching nyári kincskereső játék az idén az Ökocsiga Egyesület családi 

játéknapjával legalább 100 főt foglalkoztatott a Cseresznyéskerti Erdei Iskolában. 

4. Részt veszünk a város életében, más intézményekkel, civil szervezetekkel közös 

rendezvényeket valósítunk meg. 

Pákolitz István születésének 100. évfordulóját Paks Város Önkormányzata, a Paksi Városi 

Múzeum és a könyvtár közös programon ünnepelte koszorúzással, emlékkiállítás avatásával 

és könyvbemutatóval. 

4.3 kulcsterület 

Minőségirányítási rendszert vezetünk be és alkalmazunk, amely hozzájárul a szolgáltatások 

színvonalának fejlesztéséhez és megőrzéséhez, az állandó megújuláshoz. Célunk, hogy minősített 

könyvtárrá váljunk. 

A 2019. július 30-án zárult NKA 204131-00153 azonosító számú, „De vagyunk-e azok, 

amik lehetnénk?” elnevezésű pályázat keretében dr. Ficzkó Zsuzsanna szervezet- és 

működésfejlesztési szakértő konzultánsként segítette a minőségirányítási rendszer 

bevezetésére irányuló munkát. 

4.4 kulcsterület 

A szolgáltatási színvonal hatékonyságának növelése érdekében törekszünk minél több pályázati 

forrás kiaknázására. 

2019 folyamán teljesültek az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Cselekvő 

közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” elnevezésű projekt keretében tett vállalások. 

Megvalósult az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 azonosító számú, „Egy CSEPP a nevelésért” 

elnevezésű projektben keretében vállalt tevékenységeknek erre az évre ütemezett része. 

Benyújtásra került az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek – „Az én könyvtáram” elnevezésű pályázat keretében 

fejlesztett könyvtári mintaprogramok helyi kipróbálására vonatkozó munkaterv. 

Elkészült az NKA 204131-00153 azonosító számú, „De vagyunk-e azok, amik lehetnénk?” 

elnevezésű pályázat szakmai beszámolója. 

Benyújtásra került a TÁMOP-3.2.4.A-11-1-2012-0013 azonosító számú, „A Paksi Pákolitz 

István Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás 

érdekében” elnevezésű projekt 4. pályázati fenntartási jelentése. 

4.5. kulcsterület 

Megerősítjük külső és belső partnerkapcsolatainkat. 

Rendszeresen közreműködünk a kulturális programokat egyeztető városi intézményközti 

értekezleteken és közös pályázati lehetőségeket keresünk. Az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 

azonosító számú „Egy CSEPP a nevelésért” elnevezésű pályázatban konzorciumi tagként 

veszünk részt a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. és a Paksi Városi Múzeum mellett. 

A közreműködő intézményekkel együttműködési megállapodást kötöttünk. 
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Közös adatbázist és katalógust működtetünk, a TextLib integrált könyvtári rendszert 

használó kistérségi könyvtárak számára biztosított közös katalóguson keresztül elérhető 

dokumentumállományunk a kollégák számára. A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében könyvtárunkba szervezi az év első 

kistérségi szakmai napját. 

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár vezetője látja el a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete Tolna Megyei Szervezetének küldötti feladatait. Intézményünk tagja az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és 

Közgyűjteményi Számítógép-hálózati Egyesület (HUNGARNET) szakmai egyesületeknek. 

4.6. kulcsterület 

Célunk, hogy fejlesszük munkatársaink szakmai felkészültségét. 

Az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás” elnevezésű projekt keretében elvégzett tevékenységről könyvtári 

szakfolyóirat közölt cikket. (Pumerscheinné Bedekovity Zóra: A használó könyvtára. A 

közösségi részvételi alapú működés kialakulása a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban. 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, XXVIII. évf. különszám 4–16. o.) 

2019 folyamán Nagy Balázs a Pécsi Tudományegyetemen könyvtáros MA képzésének 2-3. 

félévét, Weinhardt Bettina az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtáros BA 

képzésének 4-5. félévét teljesítette. 

2019-ben a munkatársaink hat alkalommal vettek részt szakmai napokon (Országos 

Széchenyi Könyvtár, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Vörösmarty Mihály Könyvtár) 

4.7. kulcsterület 

Célunk a zöld könyvtári kritériumoknak megfelelő működés. 

Az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 azonosító számú „Egy CSEPP a nevelésért” elnevezésű 

pályázatban vállaltaknak megfelelően környezetvédelmi megbízottat nevezett ki a könyvtár. 

Energia-, víz-, fűtés- és eszköztakarékos munkavégzés érdekében 2019-ben megtörtént a 

hiányzó fűtésszabályozók, illetve az elavult lámpatestek felmérése, az újrahasznosított 

alapanyagok felhasználási arányának növelése érdekében pedig újrahasznosított papírt 

használunk a mindennapos tevékenységeinkhez. 

2019. évi tapasztalatok 

Dr. Ficzkó Zsuzsanna hathatós közreműködése ellenére a minőségirányítási rendszer bevezetését 

elősegítő tevékenységek területén (pl. minőségügyi technikák elsajátítása, mérések és 

önértékelések megvalósítása, projektcsoportok munkaszervezése stb.) számottevő elmaradás 

tapasztalható. 

Az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Cselekvő közösségek – aktív közösségi 

szerepvállalás” elnevezésű projekt keretében kifejlesztett kulturális intézmények közösségi alapú 

működése módszertan alapján kidolgozott önértékelés szerint intézményünk ugyan 

megvalósította a közösségi részvételen alapuló működést (Pumerscheinné Bedekovity Zóra 

igazgató munkája nyomán könyvtárunk ezért a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 51. 

Vándorgyűlésén Székesfehérvárott elismerő oklevélben részesült), azonban ez nem egy teljesített 

feladatot, hanem egy továbbiakban is érvényesítendő szemléletet jelent. 
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A következő időszakban intézményünk előtt álló feladat lesz a nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok szervezésében, illetve a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 

programok szervezésére történő felkészülésben tapasztalható elmaradás ledolgozása. 

Az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 azonosító számú, „Egy CSEPP a nevelésért” elnevezésű projekt 

megvalósítási időszaka 2020. január 31-én lezárult. A közreműködő partnerek eddigi visszajelzései 

alapján megállapítható, hogy az elégedettséget a szakmai tartalom megvalósítási minősége mellett 

jelentősebb mértékben befolyásolják a technikai jellegű körülmények (időpont-egyeztetés, 

távolság, időtartam, előkészületek stb.), mint ahogy korábban feltételeztük. 

2019-ben párhuzamosan öt pályázat volt valamilyen okból aktuális, és a tevékenységek 

dokumentálása során kiderült, hogy a személyi változások miatt érintetté váló munkatársak közül 

még nem mindenki rendelkezik elegendő tapasztalattal ilyen téren. 

A tavalyi év során hiába vett részt több kolléga iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben, 

országos projektben vagy szakmai információs napokon, az intézményen belüli tudásmegosztás a 

halaszthatatlan napi vagy sürgős ütemezett teendők miatt hátrébb sorolódott a feladatlistán a 

gyakorlatban. 

Mind az intézményi, mind a médiapartnerek részéről rendszeres és készséges segítséget kaptunk 

feladataink ellátásához. A könyvtári kommunikáció területén lehetséges volna még előrelépés az 

előzetes tervezés és a kreatív tartalmak közzététele terén. A civil szervezetekkel fennálló 

személyes kapcsolatok formálissá tétele, továbbá a testvérvárosi könyvtárakkal történő 

együttműködés lehetőségének feltérképezése még előttünk álló feladat. 

Az intézmény helyzete a 2019. évben 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

SZOROS PARTNERKAPCSOLATOK 

MEGFELELŐ KÖNYVÁLLOMÁNY 

JÓ TECHNIKAI FELSZERELTSÉG 

STABIL ANYAGI HÁTTÉR 

FOLYAMATOS MEGÚJULÁSI IGÉNY 

BARÁTSÁGOS LÉGKÖR 

NYITOTTSÁG 

HOSSZÚ NYITVATARTÁS 

OLVASÓBARÁT ÁRAK 

KÖNYVTÁRÉPÜLET KIVÁLÓ ELHELYEZKEDÉSE 

OTTHONKÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁS 

SOKSZÍNŰ, INGYENES PROGRAMOK 

JÓL MŰKÖDŐ KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS 

AKADÁLYMENTESÍTÉS HIÁNYA 

ÁLLANDÓ INFORMATIKUS KOLLÉGA HIÁNYA 

KÜZDELEM A HELYHIÁNNYAL 

ELŐADÓ-, OKTATÓTÉR HIÁNYA 

FELNŐTT KÖNYVTÁRBAN KLÍMABERENDEZÉS HIÁNYA 

FELNŐTT ÉS GYERMEK ÁLLOMÁNY KÜLÖN ÉPÜLETBEN 

HIÁNYOSSÁGOK A KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDÉSBEN 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

KORSZERŰ KÖNYVTÁRÉPÜLETBE KÖLTÖZÉS 

RÉSZVÉTEL SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSEKEN 

SZABADIDŐS SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA 

INTÉZMÉNYI ÁLLÁSHELY IGÉNYLÉSE 

BEHAJTHATATLAN TARTOZÁSOK 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA 
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SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

 
2018. 

évi tény 

2019. 

évi terv 

2019. 

évi tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
13 13 13 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 7 7 6 

átszámítva teljes munkaidőre 7 7 6 

Középfokú 

szakk. 

(kvtár. 

asszisztens, 

adatrögzítő-

OKJ) 

összesen 0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 0 

Egyéb 

felsőfokú 

összesen 1 1 4 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 4 

Mindösszesen könyvtári 

szakmai munkakörben 

összesen 8 8 10 

átszámítva teljes munkaidőre 8 8 10 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb 

alkalmazott 

felsőfokú 

összesen 2 2 0 

átszámítva teljes munkaidőre 2 2 0 

Egyéb 

alkalmazott 

középfokú 

összesen 3 3 3 

átszámítva teljes munkaidőre 3 3 3 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 5 5 3 

átszámítva teljes munkaidőre 5 5 3 

Összes létszám (fő): 13 13 13 

Közfoglalkoztatottak száma (fő) 4 0 0 
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Személyzeti és szervezeti változások a 2019. évben 

A 2019. április 25. és 2020. április 24. közötti időszakban Dudásné Béda Zsuzsanna információs 

munkatárs munkakörben kerül foglalkoztatásra a TOP-5.1.1-TL1-2016-00001 program 

keretében. 2019. szeptember 1-től 2020. március 8-ig Péterfia Ágnes Judit helyettesíti könyvtárosi 

pozícióban a tartós távolléten lévő Gyulainé Cserenyecz Katalint a Kínálgató Iskolai és 

Gyermekkönyvtárban. 

SZAKMAI MŰKÖDÉS 

NYITVATARTÁS 

NYITVATARTÁS A (KÖZPONTI) KÖNYVTÁRBAN 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma 

(a központi könyvtárban) (óra) 
44 44 44 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen 

(óra) 

4 4 4 0 

Heti 16 óra utáni nyitva tartás 

összesen (óra) 
2 2 2 0 

Nyári zárvatartási idő 

Munkanapok száma: 
20 15 15 -25 

Téli zárvatartási idő 

Munkanapok száma: 
0 0 1 +100 

Nyitvatartási napok 

egy átlagos héten 
5 5 5 0 

Nyitvatartási napok száma 

a tárgyévben: 
226 219 227 +0,4 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban 

(csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!) 

A fiókkönyvtárak száma: 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) 
    

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
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Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás (összesítve, óra) 
    

Heti 16 óra utáni nyitva tartás 

(összesítve, óra) 
    

Nyári zárva tartási idő 

Munkanapok száma (összesítve) 
    

Téli zárva tartási idő 

Munkanapok száma (összesítve) 
    

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben (összesítve) 
    

Nyitvatartás a 2019. évben 

A 2019. december 24-től (keddtől) 27-ig (péntekig) tartó hosszú munkaszüneti időszakra való 

tekintettel kérelmeztük a zárvatartást 28-ra (szombatra). Ezzel az egy nappal nőtt a téli 

zárvatartási idő a tervezetthez képest. 

Olvasói és dolgozói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus 

(csak az IKR/OPAC érhető el) 
0 0 0 0 

Olvasói munkaállomás 13+3 13+3 12+3 -8,2 

Dolgozói munkaállomás 10+5 10+5 11+4 0 

Összesen 31 31 30 -3,3 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota 

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db): 7 

3 évnél idősebb, de felújított (db): 23 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 0 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3 

Reprográfiai eszköz: 

5 évesnél fiatalabb (db): 3 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 0 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2 

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
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Projektor: van 

Digitális fényképezőgép: van 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: mikofon, erősítő, aktív hangfal 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 3 

Számítástechnikai eszközök műszaki állapota a 2019. évben 

2019-ben 3 asztali számítógép, egy fekete-fehér többfunkciós lézernyomtató, 2 hálózati 

blokknyomtató és egy vonalkód-leolvasó került beszerzésre. Az eszközök mennyisége és állapota 

a feladatok ellátásához megfelelő. 

Internet-szolgáltatás adatai 

Sávszélesség: 100 Mbit/s 

Sebesség: 100 Mbit/s 

Olvasói wifi szolgáltatás: van 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

Gyűjteményfejlesztés 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. 

évi tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg 

(bruttó ezer Ft) 
7699 6962 7510 -2,4 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 825 662 629 -23,7 

- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (bruttó ezer Ft) 
195 190 187 -4,1 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
1551 1600 1631 +5,1 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
44 44 42 -4,6 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
0 0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
77 77 146 +89,6 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 

összesen (db) 
6834 6700 6503 -4,9 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 
4944 4900 9491 +91,9 

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf


 

10 

Gyűjteményfejlesztés a 2019. évben 

A folyóirat-beszerzésre fordítandó összeg évenkénti változását részben az olvasói igények 

folyamatos módosulása, részben pedig az esetleges kedvezményes kiadói ajánlatok indokolják. A 

zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma magasabb darabszámát az előre nem látott 

megjelenések és az aktuálisan kedvezményes ár okozta. A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok számában a selejtezett folyóiratpéldányok is megjelennek, mert a Jelentés a 

könyvtárak a 2019. évi tevékenységéről elnevezésű adatszolgáltatási űrlapon már szerepel a 

folyóiratpéldányok számára vonatkozó kérdés. 

Gyűjteményfeltárás 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Épített elektronikus katalógusokban, 

adatbázisokban rögzített rekordok száma 
5675 5600 5714 +0,6 

Feldolgozás időtartama 

(egy dokumentum feldolgozásának átlagos 

időtartama percben kifejezve) 

20 20 20 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

2 2 2 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

(az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 

100 100 100 0 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLib 

Beszerzés éve: 2002 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen 

Állományvédelem 

Mutatók 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

0 30 0 0 

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
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Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 0 

Restaurált muzeális 

dokumentumok száma 
0 0 0 0 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

0 0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
0 0 0 0 

Állományvédelem a 2019. évben 

A tervezett állományvédelmi intézkedéseket a következő évre halasztottuk, amikor is a 

helytörténeti gyűjtemény feldolgozottságának növelése érdekében megbízási szerződés keretében 

Kernné Magda Irén, Pro Urbe emlékéremmel kitüntetett helytörténész segítségét szeretnénk 

igénybe venni. 

Használati mutatók 

Könyvtárhasználat 

Könyvtárhasználat 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2291 2291 2321 +1,3 

A könyvtári látogatások száma (db) 1803 1803 24673  

Ebből csoportok (db) 151 151 171 +13,2 

Könyvtárhasználati tapasztalatok a 2019. évben 

A könyvtári látogatások száma elnevezésű sorban 2019. évi tényleges adatként a 

dokumentumokhoz kapcsolódó alapszolgáltatások és származtatott alapszolgáltatások igénybe 

vételi alkalmainak összesített száma található a korábbi aktív használók száma helyett. A 

csoportok számában az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 azonosító számú „Egy CSEPP a nevelésért” 

elnevezésű pályázat keretében könyvtárunkba érkező óvodai csoportok és iskolai osztályok is 

szerepelnek. 

Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
2291 2291 

17865 

50041 
 

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
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– ebből kölcsönzött e-dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 36556 36556 43426 +18,7 

Könyvtárközi kölcsönzés – küldött 

dokumentumok (db) 
796 800 1516 +89,5 

Könyvtárközi kölcsönzés – kapott 

dokumentumok (db) 
401 420 432 +2,8 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
48 48 54 +12,5 

Dokumentumforgalom a 2019. évben 

Az állományokból kiválasztott időben kölcsönzött példányok száma 17865. A kölcsönzött 

dokumentumok darabszáma esetében a Jelentés a könyvtárak a 2019. évi tevékenységéről 

elnevezésű adatszolgáltatási űrlap útmutatója alapján („Ideszámít a könyvtárból kivitt („hazavitt”) 

és a könyvtáron belül, helyben kölcsönzött dokumentum, és a könyvtár által készített és 

állományba vett nyomtatott vagy elektronikus másolat szolgáltatása. A másolatok esetében nem a 

másolt oldalak, hanem a másolt dokumentumok számát kell beírni! Újabb kölcsönzésnek számít a 

használó által kért hosszabbítás.”) a kölcsönzések és hosszabbítások száma számolható (50041). 

A helyben használt példányok számának emelkedésében szerepet játszott a felnőtt könyvtár 

emeleti olvasótermében kialakított „Zug” ifjúsági sarok állományának, illetve a szabadpolcos 

állomány elrendezésének átalakítása, amit Nagy Balázs végzett. Intézményünk nem funkcionál 

szolgáltató könyvtárként az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben, a könyvtárközi 

kölcsönzésben küldött dokumentumok számát a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár és a 

kistérségi könyvtárak által kölcsönzött és hosszabbított példányok száma adja. 2019-ben Tolna 

Megyei Illyés Gyula Könyvtár megbízásából Szabó Dóra kezelte intézményünkben a kistérségi 

letéti állományt. 

Online és elektronikus szolgáltatások 

Elektronikus szolgáltatások 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. 

Amennyiben fejlesztésre került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át. 

Szolgáltatás 

2019-ben 

megvalósult 

(I=1/N=0) 

A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 0 https://www.vkpaks.hu 

OPAC 0 http://katalogus.vkpaks.hu/ 

Adatbázisok /hazai 

vagy külföldi adatbázis/ 
1 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/ 

https://mersz.hu/ 

Referensz szolgáltatás 0  

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
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Közösségi oldalak 0 https://www.instagram.com/pakolitz.konyvtar.paks 

Hírlevél 0  

RSS 0 vkpaks.hu/?format=feed&type=rss 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): nem 

Ha igen, akkor milyen témakörben: 

Online szolgáltatások 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 129499 130000 121723 -6 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) 

mely nyelveken érhető el a 

magyaron kívül 

1 1 1 0 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

12 15 10 -16,6 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma 

összesen 

145 180 127 -12,4 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 
1 3 2 100 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 
8 8 8 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

2215 2300 1498 -32,3 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) 

(kattintás az OPAC-ra) 

97399 97500 92714 -4,8 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

0 0 0 0 

Elektronikus szolgáltatások a 2019. évben 

A távhasználati lehetőségek és az online adatbázisok népszerűsítésének, illetve a kreatív 

tartalomfrissítések területén leginkább kapacitáshiány miatt nem valósult meg előrelépés. 

https://www.vkpaks.hu/files/PPIVK_Stratgiai_terv_2017-2022.pdf
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(A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma csak a Facebook 

és Instagram követőket tartalmazza, a honlap Google Analytics adatai technikai nehézség miatt 

nem volt elérhető.) 

Digitalizálás 

 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma 0 0 0 0 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

Összesítő táblázat 

 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
307 307 293 -4,5 

A könyvtári programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

összesen 

7750 7800 6309 -18,5 

A könyvtári képzéseket, 

tevékenységeket támogató helyi 

kiadványok száma 

0 0 0 0 

Téma szerint 

 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések és programok száma 

98 98 101 +3 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken és programokon 

résztvevők száma 

2124 2124 2082 -1,9 
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A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések és programok 

száma  

35 22 31 -11,4 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

378 272 323 -14,5 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett, akkreditált képzések, 

továbbképzések száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett, akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások 

száma 

39 39 27 -30,7 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

834 834 422 -49,4 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi közösségi programok, 

rendezvények száma összesen 

77 77 165 +114,2 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi közösségi programok, 

rendezvényeken résztvevők száma 

2040 2040 3709 +81,8 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma 
4 1 3 -25 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 
240 60 49 -79,5 

Egyéb témájú programok, képzések 

száma 
54 57   

Egyéb témájú programon, képzésen 

résztvevők száma 
2621 2851   

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
307 307 293 -4,5 
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Célcsoport szerint 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzések, 

programok száma 

10 10 73 +730 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

160 160 1330 +831,2 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi identitást 

erősítő programokon résztvevők 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, 

képzések száma  

15 15 12 -20 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

90 90 54 -40 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvények száma  
56 56 52 -7,1 
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Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvényeken 

résztvevők száma 

1983 1983 1637 -13,5 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 

száma 
226 226   

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
6004 6004   

Az összes könyvtári 

képzés, program száma 
307 307 293 -4,5 

Programokkal kapcsolatos tapasztalatok a 2019. évben 

Az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 azonosító számú, „Egy CSEPP a nevelésért” című pályázat 

keretében óvodai foglalkozásokon és iskolai tanórákon kívüli foglalkozásokat, előadásokat 

szerveztünk 149 alkalommal, ezeken összesen 2812 fő vett részt. A Geobook Catching nyári 

kincskereső játék az idén az Ökocsiga Egyesület családi játéknapjával legalább 100 főt 

foglalkoztatott a Cseresznyéskerti Erdei Iskolában. A Kincskereső Gyermekkönyvtár Vakációzz 

hősökkel! és a Vakációzz 14+ elnevezésű nyári olvasópályázataink teljesítőinek létszáma idén 

meghaladta az 50 főt. A Digitális Jólét Program Pont keretében az elmúlt évben két turnusban 

tucatnyi nyugdíjas számára biztosított több alkalomból álló képzést a digitális eszközök 

használatáról. A kéthetente összeülő Kezdőjátékos Társasjáték Klub látogatóinak száma idén már 

nagyságrendileg elérte a 150 főt. (A tavalyi programok az egyéb témájú programok, képzések 

száma kategórián kívüli mezőkbe mind besorolásra kerültek.) 

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), 

a település lakosságához viszonyított aránya: ~ 5,2% 

Dokumentumok a nemzetiségek 

számára 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek 11 11 11 0 

Folyóiratok (címek száma) 1 1 1 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 0 

Összesen 12 12 12 0 

Tapasztalatok a nemzetiségi ellátással kapcsolatban a 2019. évben 

Nem volt tapasztalható jelentősebb, látványosabb igénynövekedés. Könyvtárunk tagja a megyei 

nemzetiségi könyvtári ellátórendszernek, könyvtárközi szolgáltatásunkkal az évben felmerült 

kéréseket teljesíteni tudtuk. 
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Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

Szolgáltatások száma 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 
0 0 0 0 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 
1 1 1 0 

Speciális szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok a 2019. évben 

Tapasztalataink szerint Otthonkönyvtár szolgáltatásunk egyrészt nem elég ismert városunkban, 

másrészt a szolgáltatás jellemzője, hogy az állományból csak katalóguson keresztül vagy 

munkatársaink ajánlásai alapján tudnak választani az érdeklődők, így 2019-ben kevés kérés 

érkezett intézményünkhöz. 

FEJLESZTÉSEK 

Épület állapota (kérjük kiválasztani): 4 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2018 

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem 

használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, 

sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül 

bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb:  

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 5 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2018 

1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:  

Az épületek, intézményi terek állapota a 2019. évben 

Mind a felnőtt, mind a Kincskereső Gyermekkönyvtár épülete központi, jól megközelíthető 

helyen található, bár piacnapokon a parkolás nehézségeket okozhat a könyvtárlátogatóknak. 
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A rendszeres karbantartásnak és fenntartói támogatásnak köszönhetően mindkét épület a 

megfelelő állapotban van, de a könyvtári terekre vonatkozó legkorszerűbb elveknek nem felelnek 

meg. Az oszlopok miatt nincsenek teljesen nyílt, a válaszfalak, bútorok, eszközök mozgatása 

révén variálható terek, így nehézségekbe ütközik a raktározás és nem alakítható ki kényelmes 

oktató-, előadótér. 

A Villany utca 1. szám alatti épület esetében műszaki akadályba ütközik néhány probléma 

megoldása (például a szükséges lejtési szögből adódóan rámpával nem kivitelezhető 

akadálymentesítés vagy a nagy belmagasság és az összefüggő tér miatt nehezen megvalósítható 

légkondicionálás), a többi aktuális felújítási munka felmérése (mosdók ablakainak cseréje, lépcső 

csúszásmentesítése, világítótestek korszerűsítése, oldalfalak javítása) megtörtént. 

A felnőtt könyvtár emeletén található polcok többsége kifejezetten régi, az olvasói számítógépek 

asztalai nem esztétikusak, de a többi intézményegységben új vagy korszerű bútorzat található. 

Megvalósult infrastrukturális fejlesztések a 2019. évben 

A Villany utca 1. szám alatti épület teakonyhája és mosdói tisztasági festésen estek át. 

Jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab 
ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0  

ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 3 250  

ebből olvasói 0 0  

ebből szerver 0 0  

Fénymásoló 0 0  

Szkenner 0 0  

Storage, egyéb adattároló 

(kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni TB-ban) 
0 0  

IKR fejlesztés 0 0  

egyéb: többfunkciós nyomtató 1 80  

egyéb: hálózati blokknyomtatónyomtató 2 85  

egyéb: vonalkódleolvasó 1 20  

egyéb: projektorállvány 1 15  

Eszközbeszerzésre fordított 
összeg összesen 

 1035  
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Jelentősebb eszközbeszerzések a 2019. évben 

2019-ben beszerzésre került három asztali számítógép (részben az elhasználódott 

munkaállomások kiváltására, részben a harmadik gyermekkönyvtári munkaállomás kialakítása 

érdekében), egy Techly 309593 projektorállvány a gyermekkönyvtári programokra, egy Symbol 

LS2208 USB vonalkódleolvasó, kettő Star TSP100 hálózati blokknyomtató és egy Xerox B215V 

többfunkciós fekete-fehér lézernyomtató a Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtárba. 

Pályázatok, projektek 

Pályázatok és projektek eredményei a 2019. évben 

2019 folyamán teljesültek az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosító számú, „Cselekvő közösségek 

– aktív közösségi szerepvállalás” elnevezésű projekt keretében tett vállalások. 

Megvalósult az EFOP-3.2.2-16-2016-00365 azonosító számú, „Egy CSEPP a nevelésért” 

elnevezésű projektben keretében vállalt tevékenységeknek erre az évre ütemezett része. 

(A pályázatot elnyerő konzorcium összesen 29806870 Ft támogatásban részesült, a megvalósítási 

időszak 2018. augusztus 1-től 2020. január 31-ig tartott.) 

Benyújtásra került az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek – „Az én könyvtáram” elnevezésű pályázat keretében 

fejlesztett könyvtári mintaprogramok helyi kipróbálására vonatkozó munkaterv. 

Elkészült az NKA 204131-00153 azonosító számú, „De vagyunk-e azok, amik lehetnénk?” 

elnevezésű pályázat szakmai beszámolója. (Időszak: 2018. május 1–2019. július 31., támogatás: 

300000 Ft.) 

Benyújtásra került a TÁMOP-3.2.4.A-11-1-2012-0013 azonosító számú, „A Paksi Pákolitz István 

Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” elnevezésű 

projekt 4. pályázati fenntartási jelentése. 

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

A könyvtár kommunikációs tevékenysége 2019-ben 

Kommunikáció 
2018. 

évi tény 

2019. 

évi terv 

2019. 

évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 0 0 0  

TV megjelenések száma 

(fizetett hirdetések nélkül) 
30 30 12  

Rádió megjelenések száma 

(fizetett hirdetések nélkül) 
40 40 12  

Írott sajtó megjelenések száma 

(fizetett hirdetések nélkül) 
14 14 8  
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Online hírek száma 40 40 127  

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 40 40 127  

Hírlevelek száma 2 2 0  

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték, ezer Ft) 
0 0 0  

Egyéb: 0 0 0  

Partnerség, együttműködések 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
15 15 9 -40 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

14 14 16 +14,2 

A könyvtárban dolgozó 

önkéntesek száma  
2 2 1 -50 

Partnerség 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 0 1 0 -100 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 

Vállalkozók 0 0 0 0 

Oktatási intézmények 9 9 17 88,8 

Egyéb 3 3 0 -100 

Összesen 12 13 17 +41,6 
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Kommunikáció és partnerkapcsolatok 2019-ben 

Mind az intézményi, mind a médiapartnerek részéről rendszeres és készséges segítséget kaptunk 

feladataink ellátásához. A könyvtári kommunikáció területén lehetséges volna még előrelépés az 

előzetes tervezés és a kreatív tartalmak közzététele terén. 

Használói elégedettségmérés 

Használói igény- és 

elégedettségmérések 

2018. évi 

tény 

2019. évi 

terv 

2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez képest 

A használói igény- és 

elégedettség-mérések száma 
0 1 0 0 

A használói igény- és 

elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma 

0 100 0 0 

Használói elégedettségmérés 2019-ben 

Dr. Ficzkó Zsuzsanna közreműködése ellenére a minőségirányítási rendszer bevezetését elősegítő 

tevékenységek területén számottevő elmaradás volt tapasztalható, ezért az előrelépés egyik 

kulcsterülete a használói és könyvtári értékelésekre történő felkészülés és a mérések előkészítése 

lesz 2020-ban. 

Innovatív megoldások, újítások 

2018-ban az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek – „Az én könyvtáram” elnevezésű pályázat keretében a Könyvtári 

Intézet és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársainak közreműködésével Pumerscheinné 

Bedekovity Zóra könyvtári mintaprogramot fejlesztett. Ennek nyomán, Bodor Éva révén, 

intézményünk mintaprogramot kipróbáló könyvtár lett. 

GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása 

 
Pénzügyi adatok 

(ezer Ft-ra kerekítve) 

2018. 

évi 

tény 

2019. 

évi 

terv 

2019. 

évi 

tény 

eltérés %-ban 

az előző évhez 

képest 

B
ev
ét

el
 

Az intézmény 

működési bevétele 
1350 1250 1396 +3,4 

Ebből a könyvtár 

szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól 

származó bevételek) 

1350 1250 1396 +3,4 

 






