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Csorba GyızıMegyei Könyvtár
és a Városi Könyvtár szolgáltatásai

- Számítógépes kölcsönzés

- Elıjegyzés

- Könyvtárközi kölcsönzés

- Helyben olvasás, helyben használat

- Videó, DVD, CD-ROM kölcsönzés

- Általános tájékoztatás

- WWW szolgáltatások (OPAC, digitális folyóiratok, letöltés,  stb)

- Szaktájékoztatás

- Fénymásolás, szkennelés

- Helyismereti szolgáltatás

- Önálló kutatási lehetıség, hagyományos és számítógépes tájékoztatás



- Zenei szolgáltatás

- Zenehallgatási lehetıség, kölcsönzés, hagyományos és számítógépes 
tájékoztatás.

- Hangoskönyv kölcsönzés

- Internet-szolgáltatás 

- „Könyvet házhoz” szolgáltatás

- eMagyarország pont

- Rendezvényszervezés

- Könyvkötés

A Városi Könyvtár a Várkonyi Nándor fiókkönyvtárában és 
gyermekkönyvtári fiókhálózatában látja el a fenti szolgáltatásokat



A Csorba Gyızı Megyei Könyvtár 
speciális szolgáltatásai

• Kistérségi ellátás

• Nemzetiségi könyvtári letéti ellátás, szavalóverseny, 
olvasótábor 

• GatewayUK

• Európai Információs Pont

• EBSCO adatbázis

• Pécsi Hangtár

(A Megyei Könyvtárnak nincs gyermekkönyvtára)



Városi Könyvtár speciális 
szolgáltatása:

• Gyermekkönyvtári szolgáltatás

(A Városi Könyvtárnak nincs központi könyvtára)



Társadalmi szocializáció

• Sok szereplıs

• Könyvtárak szerepe ebben megkérdıjelezhetetlen



•Kedvezı könyvtárpolitika

•Törvényi szabályozás rendszerben gondolkodik együtt 

•Portál program

Lehetıség



Problémák

•Fenntartói forráshiány

•Integrációs folyamatok

•Kettıs funkciójú könyvtárak

•Városi könyvtárak- iskolai könyvtári integráció
•Mohács

•Iskolai könyvtári szolgáltatás megosztott munkaidıben
•Sellye, Pécsvárad



I.
•Életen át tartó tanulás stratégia:

•baba program

•óvodai könyvtár

•iskolai könyvtárak-gyermekkönyvtárak közötti kapcsolat

Portál program



II.
TIOP 
Infrasturktúra fejlesztés–könyvtárbusz

a.)mozgókönyvtári ellátóhely a településen – szolgáltatói 
szerep
b.) könyvtárbusz szolgáltatás- 100 millió Ft-ot nyertünk

26 kistelepülésen indulhat be a szolgáltatás
Az országban ez lesz az elsı könyvtári, és IKT szolgáltatás

Portál program



A jövı könyvtári szolgáltatása: 
Könyvtárbusz



Baranyai könyvtári szolgáltató helyek + 
könyvtárbusz megállóhelyek (195+ 30)



III.

•TÁMOP - közoktatást segítı átfogó program

• Közoktatás –nevelés segítı uniós pályázat

• Olvasáskultúra fejlesztés

• Digitális írás-olvasási kompetenciák fejlesztése

• Cselekvési program

• ODR – lelıhely, elektronikus könyvtárközi kölcsönzés

Portál program



Cél:

- Az igénylı a lakóhelyéhez legközelebb esı könyvtárban is 
átveheti/leadhatja a dokumentumot.

- Az állományok konverziója, 

-Kihívásokra választ kell adni- nagy a verseny 
az info-kommunikációs piacon

-Interaktív portálszolgáltatások

Portál program



Kapcsolódás nagy hazai-, és nemzetközi rendszerekhez

• Telnet, European/Local

• Sok-sok nyitott forráskódú szoftver –

• új keresırendszer/ Google mellett, vagy akár helyett

Portál program



A települések lélekszám szerinti 
megoszlása Baranyában
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2004- a többcélú kistérségi társulások megalakulása
Baranya megye kistérségei



Feladatok 

• Fenntartói oldalon:
– épület alkalmassá tétel (fejlesztés, vagy új 

épület)

– információs technológia fejlesztés

– tárgyi, személyi feltételek biztosítása

(a személyi feltételekhez az önkormányzat 
kiegészítı forrást is biztosíthat a nyitva tartási 
idı arányában)

a szolgáltatási szerzıdésben 10 óra a minimum 
nyitva tartási idı



A mozgókönyvtári ellátás további 
forrásai

• ODR, érdekeltségnövelı, NKA

• Pályázatok felújításhoz, technikai eszközök 
fejlesztéséhez, bútorzat vásárláshoz

Községi önkormányzatezekbıl is  biztosítja a
feladat-ellátáshoz szükséges tárgyi, személyi 

feltételeket



Községi könyvtárak, 2004. évi 
statisztika
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Községi könyvtárak, 2008. évi 
statisztika

234

13

54

0

50

100

150

200

250

mőködı könyvtárak szünetelı könyvtárak nincs könyvtár



A nyilvános jegyzéken szereplı

könyvtárak
2004-2009

Községi könyvtárak 2004.
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Községi könyvtárak 2009.
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Elért eredményeink képekben
ilyen volt



Elért eredményeink képekben
könyvtárrendezés, selejtezés



Elért eredményeink képekben
olvasóbarát könyvtári szolgáltatóhelyek



Együttmőködés az oktatási intézményekkel

• 42 kettıs funkciójú könyvtár van Baranya megyében, 
• ebbıl 21 a mozgókönyvtár, ahol a megyei könyvtár a szolgáltató

• Baranya megyei szakfelügyelete 2002. óta

• Pályázatok, projektek (Közkincs, TIOP, TÁMOP)

• Középfokú könyvtáros képzés, stb.



Együttmőködés az oktatási intézményekkel

• Helyi lakossági szolgáltatások részeként
• Csoportos foglalkozás, rendhagyó óra 201 csoport, 5028 fı (2008)

- Viszonyításként: a könyvtár látogatóinak, használóinak száma 2008-ban 
222.995 fı, ebbıl távhasználó 28090 fı

• A tavaszi -ıszi „Nyílt Heteken” könyvtárbemutatók 

•A Költészet napja „Versrıl versre” címmel folyamatos vers felolvasás 

• Internet Fiesta

• Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei döntıje a 
könyvtárunkban

• A Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvánnyal együtt rendszeresen 
rendezünk német szavalóversenyt általános iskolások számára. 
(Sombereken, Villány)



Együttmőködés az oktatási intézményekkel

• Rendhagyó irodalom- és történelem órák

• Évfordulók, dokumentumkiállítások tanárok, középiskolások részére 

•Radnóti Miklós dokumentum kiállítás 2009

• „100 éves a Nyugat”2008

• Heinekiállítás 2006

• 1956 Pécsett és Baranyában2006

• Biblia  a mővészetekbenkiállítás 2008
(hitoktatók, magyar-, rajz-, ének tanárok  részére is készült).



Együttmőködés az oktatási intézményekkel

„Tini Könyvtári Napok 2008”

• 53 vidéki könyvtári szolgáltató helyen vontunk be a 
rendezvénysorozatba 

• Számos kettıs funkciójú könyvtárban rendkívüli irodalomórán 
vehettek részt az általános iskolások 

• Kuncz László operaénekes Petıfi Sándor szerelmi költészetét 
mutatta be versekben és dalokban.



Együttmőködés az oktatási intézményekkel

Zenemőtár

• Fogyatékkal élık: zeneterápia

• „Haydn Matiné” több oktatási intézménnyel 

• Rendhagyó énekórák



Együttmőködés az oktatási intézményekkel

Helytörténet

• „Évezredek öröksége” címmel vetélkedık általános iskolások részére
• Felkészülésük a helytörténeti részlegben történt
•Játékos könyvtárhasználati vetélkedı

•keresztrejtvény 
•segédlet a Corvina katalógus használatához

• Szent Mór Iskolaközpont  
• Ápr. 28-án könyvtárunk volt az egyik állomása az iskola irodalmi 

vetélkedıjének. Hat osztály, több mint 150 tanuló részvételével



Együttmőködés a  vendéglátó Gandhi 
Gimnáziummal

• Zenei foglalkozások

• 2010. Megyei Roma Szavalóverseny



İszi Könyvtári Napok

Kuncz László mővész rendhagyó
irodalomórája Petıfi Sándorról 
Somogyapátiban, Szentlászlón

Együttmőködés az oktatási intézményekkel



Délutáni tartalmas könyvtári elfoglaltság
játszóház, beszélgetés, könyvismertetés, klubfoglalkozás

Együttmőködés az oktatási intézményekkel



Baba-Mama Koncert

Együttmőködés az oktatási intézményekkel



Minden évben kistérségi szakmai 
napot tartunk (2008. Komló)

Mindegyik kistérségbıl sok kolléga 
részt vett a rendezvényen.

Együttmőködés az oktatási intézményekkel



Az új könyvtárba költözés

• A felvezetı évek programja

• Megyei könyvtár - Városi könyvtár integrációja

• KSZR - Folytatjuk a kistelepülésen élık felzárkóztatását

• Készülünk a három könyvtár győjteményharmonizációjára és a 
szolgáltatás integrációra



Mit tehetünk együtt? 

Lehetıség az együttmőködésre

iskolai és területi könyvtárak



Kulcsfontosságú terület

• Kistelepüléseknek nyújtott szolgáltatások

• KSZR állománygyarapítási javaslat - törzsanyag

• Közösségi élet szervezı funkció - iskolai könyvtárak ebben 
fontos szerepet töltenek be (Berkesd, Véménd)



• Saját állomány megtisztítása/rendezése

• Információs paradigmaváltás 

• Szellemi örökség digitalizálása

• Állományokban levı értékek feltárása

• Kapcsolódás hazai nagy rendszerekhez: Humanus

• Nemzetközi Telnet, Europana Local

• Szakfelügyeletben rejlı lehetıségek (érdekérvényesítés)

Lehetıség az együttmőködésre



Távlat? Valóság!

A 30 éves lemaradást behoztuk!

A koncepció országos szinten 2009-re kistelepülések 55%-a 
felzárkóztatását prognosztizálja.

Baranya megyében 2009-2010-re szinte 100%-os a szolgáltató
helyek lefedettsége.

Megvalósul a KSZR koncepcióban vázolt felzárkóztatási 
program 2010-ig a kistelepüléseken!!  (Portál program)



Megyei könyvtár a lakosság szolgálatában

A helyi értékek megırzése - digitalizálási koncepció

2000-tıl folyóiratok- mikrofilmen

2009-tıl a fotó-győjtemény digitalizálása



• A helyi médiumok analóg kép- és hanganyagának digitalizálása 

• Audovizuális Archívum és MédiaDigiTár elıkészítése a 
Tudásközpontban beindításra kerülı szolgáltatásra 

• Baranyai „Nava” szolgáltatás

• Emelt szintő szolgáltatások nyújtása - az eddig hiányzó
infrastrukturális feltételek ehhez kedvezı lehetıségek nyújtanak

A helyi értékek megırzése - digitalizálási 
koncepció 2009-2010



Megyei könyvtár a lakosság szolgálatában

• A tanuló ifjúság átvezetése az egyik könyvtártípusból a másikba, 
hogy végezetül felnıttként természetes közegük legyen a könyvtár

• Aktív irányítói lehessenek saját életüknek, javuljon életminıségük



Befejezés

Sok teendırıl számoltam be, remélem a megvalósításban is 
együttmőködünk, mi könyvtárak, és a használok.

Egy újabb tanácskozásuknak - reményeink szerint - már a 
Tudásközpontban adhatunk helyet! 



Köszönöm a figyelmüket!

Csorba Gyızı Megyei Könyvtár


