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JELENTÉS 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

2015. évi tevékenységéről 

 

A közkönyvtárnak, mint kulturális  intézménynek,  feladata az ismeretekhez, 

információkhoz, tudáshoz való általános hozzáférés biztosítása. Betölti  a helyi tájékoztatási 

központ szerepét azzal, hogy mindenki korlátlanul, egyenlően férhet állományához, 

szolgáltatásaihoz. Hagyományos funkciója a kulturális örökség megőrzése és terjesztése, 

kielégíti a szabadidős és kulturális szükségleteket.  

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár tevékenységét a tavalyi évben is az 

idevonatkozó törvényes előírásokkal (Törvény a Kultúráról,  Könyvtári információs 

tevékenységről szóló törvény valamint a könyvtár tevékenységét szabályzó normatív  

ügyiratok) összhangban végezte, mig a szakmunkában a korszerű nemzetközi szabványokat 

alkalmaztuk. 

 A tevékenységünkhöz szükséges anyagi eszközöket a község biztosította,  részben  

saját eszközeinkre támaszkodtunk. Pozitív eredménnyel zárultak  a Szerb Köztársasági 

Kulturális Minisztériumhoz, a Tartományi Művelődési Titkársághoz valamint a 

magyarországi  Bethlen Gábor Alaphoz és a Márai – programhoz benyújtott pályázataink. A 

Magyar Nemzeti Tanács is jelentős donációval járult hozzá könyvállományunk bővítéséhez, 

valamint az Írótábor költségeinek fedezéséhez.  

A József Attila Könyvtár a szabad, egyenlő és korlátlan hozzáférhetőség biztosításával 

a kulturális és civilizációs vívmányokhoz, tudáshoz, eszmékhez és információkhoz,  

hozzájárult a  helyi lakosság  életminőségének emeléséhez, ami az alapfeladata is.  

 Könyvtári tevékenységünk a József Attila Könyvtáron belül felnőtt és gyermek 

osztályon, illetve a horgosi fiókkönyvtárunkban történik. 



 

 

I. KÖNYVBESZERZÉS 

A Könyvtár igyekszik bővíteni és frissíteni könyvállományát, figyelembe véve  az 

olvasók igényeit is. 2015-ben a Könyvtár anyagi lehetőségeivel összhangban 2284 új könyvet 

szerzett be. 

A leselejtezett könyvek száma 2015-ben 557 könyv volt, így a Könyvtárunk a horgosi 

fiókkönyvtárral együtt 70.292 könyvvel rendelkezik. 

Magyarkanizsai és a horgosi könyvállományunk  ETO- szám (Egyetemes Tizedes 

Osztályozás) szerinti gyarapodása a következő táblázaton látható: 

 

ETO Magyarkanizsa Horgos 

       0-általános művek 8 4 

       1-Filozófia, pszichológia 43 26 

       2-vallás 12 7 

     3-társ.és politika 

tudomány 

49 23 

     5-természet tudomány 2  

     6-alkalmazott tudomány 37 19 

     7-művészet 48 27 

     8-irodalom és filológia 657 338 

     9-történelem és földrajz 54 21 

Gyerek könyvek 605 304 

Összesen: 1515 769 

Összesen 2284 könyv lett feldolgozva. 

 

A könyvek az alábbi szervezetek juttatásaiból lettek beszerezve: 

Magyar Nemzeti Tanács                                                       903     könyv                   

Önkormányzati eszközökből                                                173        könyv  



  Szerb Kulturális Minisztérium adománya:                          744 könyv 

Ajándék (Kölcsey-program, Márai program, NKA):           464  könyv 

2015-ben összesen 557 könyv lett leselejtezve, igy könyvállományunk 2015.  végén  70292   

könyvegységből áll. 

2015. december 31-én a könyvállomány nagysága az ETO számok tükrében: 

Magyarkanizsa 

ETO 0 1 2 3 5 6 7 80 8 9 össz 

Felnőtt 1331 1249 583 1854 760 2099 1420 430 28984 2636 41346 

Gyermek 1096   101   39   63 521   312   257   25 10166   391 12971 

+ 38 idegen nyelvű könyv 

Horgos 

ETO 0 1 2 3 5 6 7 80 8 9 összesen 

Felnőtt 313 388 241 481 144 569 317 88 8399 513 11453 

Gyermek 437   21    10   28 147   99  105   4 3518  115   4484 

 

 

Az új könyvek megoszlása a kiadvány nyelve szerint: 

 Magyarkanizsa Horgos 

Szerb   495 255 

Magyar 1020 514 

 

 

II. A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA 

A József Attila Könyvtár a könyvtári anyag feldolgozásában betartotta a nemzetközi 

előírásokat a könyvtári anyag feldolgozásáról  (ISBD/ International standard bibliographic 

description – Bibliográfia leírás)  Az új könyvállományunkat két program szerint dolgoztuk 

fel:  a szerb nyelvű könyveket a Wisis program szerint, a magyar könyvek a Szirén 

programmal kerültek feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy két külön elektronikus adatbázissal 

rendelkezünk. Az új könyvek gépi feldolgozása mellett a régi, korábbi könyvállomány 



számítógépbe vitele is folyamatban van. Ezzel egyidejűleg folyamatosan építjük a kézi 

katalógusunkat is.  

III. FELHASZNÁLÓK ÉS A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 

Minden polgárunk egyenrangú használója lehet a könyvállományunknak. 

A könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők összetétele a magyarkanizsai és a horgosi 

adatokat összesítve: 

Gyerekek Köz.isk. Egyet. Munkások Mez.gaz.m. Nyugd. Egyéb össz 

1200 515 160 330 5 120 50 2380 

Látogatottság: 

Magyarkanizsa   9102 

Horgos   6140 

összesen 15242 

Az össz látogattottság a 2015-ös év folyamán:  15242. 

Könyvállományunk ETO  felosztás szerinti  kölcsönzése a felnőtt osztályon: 

 Magyarkanizsa Horgos összesen 

0-általános       64    202     266 

1- filoz. és psicho.     319    352     671 

2- Vallás       41    103     144 

3- társ. és polit. tud.       61      84     145 

5- természettud.       37      84     121 

6. alkalmazott tud.     109    168     277 

7-művészet       42      34       76 

8- irodalom és 

filolog. 

  6457   4095  10552 

9- történ. és földrajz.     114     218      332 

Összesen   7244   5340  12584 

 

Gyermekkönyvek kölcsönzése: 



Magyarkanizsa 10812   

Horgos   5612   

Összesen 16424   

2015-bеn kölcsönzött könyvek összesen:  28 212 

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK HASZNÁLATA/KÖLCSÖNZÉSE 

Magyarkanizsa 4422   

Horgos 2590   

Összesen 7012   

 

 

IV. A KÖNYVTÁR DOLGOZÓI ÁLLOMÁNYA 

A könyvtárunknak 8 állandó  dolgozója van. Szakmai összetétel szerint az igazgató, 5  

szakmunkatárs (3 személy könyvtárosi szakvizsgával rendelkezik) és 2 segéd munkásunk van.  

2015. év folyamán könyvtárosaink szakelőadásokon és szemináriumokon vettek részt 

a szakmai továbbképzés végett, Zentán, Nagykikindán és Újvidéken. 

Szakmunkatárs. 

száma 

Egyetemi Főiskola Középisk. összesen 

6 5  1 6 

 

 A Könyvtárunk ősszállományát 70.292 könyv képezi. Hogyha ezt összehasonlítjuk a 

jelenlegi könyvtári előírások szerint akkor a következő adatok kerülnek fontolóra: 6.000 

könyvre látnak elő egy könyvtárost, illetve könyvtárosi szakmunkatársat. Így könnyen 

kiszámolható, hogy a József Attila Könyvtár nem rendelkezik kellő számú szakmunkatárssal. 

Az érvényes szabályzat szerint 11 dolgozóra  lenne szükség. 

A következő paraméter a város lakosait illetve a könyvtári  dolgozók szükséges 

számát  veti össze. Így az előírt normatívák szerint 5.000 lakosra kellene egy könyvtáros és  

egy könyvtárosi szakmunkatárs vagy segédkönyvtáros. Ezek a számítások szerint is durván 

számolva a könyvtárunknak  legkevesebb 10 szakkönyvtárosra lenne szüksége. Ezek számok 

is bizonyítják, hogy az intézményünk már évek óta nem rendelkezik kellő számú 

könyvtárossal. 

V. A KÖNYVTÁR ÉPÜLETE 



A József Attila Könyvtár szolgáltatásait 2005-től új, a könyvtár szükségleteit 

figyelembe vevő épületben nyújtja, melynek hasznos területe 600 m2. Az olvasóhelyek száma 

47, ami a szabványoktól magasabb.  A horgosi fiókkönyvtár bérelt helyiségben dolgozik, mig 

a Kultúrotthon, melynek keretében müködött a könyvtár, építkezési munkálatai be nem 

fejeződnek.  

2015 folyamán a Könyvtár  magyarkanizsai épületén állagmegtartó javítási 

munkálatokat végeztünk. 

 

VI. FELSZERELÉS 

2015-bеn a Könyvtár vásárolt két számítógépet teljes felszereléssel és nyomtatóval az 

önkormányzat támogatásával  és gazdagodott könyvtárunk még egy számítógéppel, melyet 

Magyar Nemzeti Tanácstól  kapott. 

Tartományi támogatásból bútort vásároltunk a horgosi fiókkönyvtár részére. 

 

VII. MŰVELŐDÉSI PROGRAMOK 

Könyvtárunk, különböző művelődési és oktatási programok keretében, a lakosság 

minden szegmensében, az iskoláskor előtti gyermekektől kezdve  elősegíti a könyvtár 

használatát. Így 2015-ben számos irodalmi estet, könyvbemutatót, kiállítást, előadásokat 

rendezett, azzal a céllal, hogy a könyvet, az irodalmat közelebb hozza olvasóihoz. 

Rendezvényeink száma 2015-ben 280 ebből: 

- Irodalmi estek                               24 

- Kiállítások                                      13 

- Előadások                                      38        

- Könyvtári foglalkozás ( olvasóvá nevelés diákok számára)             205 

 

1. 2015. januárjában téli programot tartottunk a könyvtár legifjabb  

használóinak. Itt készült alkotásaikból  kiállítást rendeztünk. 

2. Áprilisban a költészet napja alkalmából szavaló versenyt szerveztünk 

diákok számára. 

3. Június 1-én az község ovódásainak mesemondó versenyt rendeztünk . 

4. A nyári szünidőben meghírdettük a már hagyományos olvasási 

versenyt (olvasó napló írása) a község általános iskolásainak. 

5. A József Attila Könyvtár, mint társszervező szeptemberben  részt vett a 

már több évtizedes múltra visszatekintő Írótábor szervezésében. 

6. A községnapi rendezvény sorozat keretein belül a József Attila 

Könyvtár teret adott a Kis Lajos Néprajzi Társaság által megszervezett 

dr. Pap György emlék-konferenciának. 

7. Anyagi lehetőségeink függvényében számos könyv- és folyóirat 

bemutatót szerveztünk. 



8. Egész tanévben, folyamatosan Könyvtárórákat tartottunk óvodásoknak 

és az általános iskolák tanulóinak, hogy megszeressék és elsajátítsák a 

könyvek használatát, melynek célja az olvasóvá való nevelés.  

9. Szakmai téren szorossan együttműködtünk  anyakönyvtárunkkal a 

Jovan Popović Népkönyvtárral. Ilyen téren minden 

kötelezettségünknek eleget tettünk a Szerbiai Népkönyvtár és a Matica 

srpska felé. 

10. Fenntartottuk a határon túli, kiskunhalasi  könyvtárral  kapcsolatunkat. 

11. A Könyvtár a 2015-es évben is szorossan együtt működött Alapítóival, 

más művelődési intézményekkel és szervezetekkel, valamint a község 

területén lévő iskolákkal. 

12. Rendszeresen látogattuk a belgrádi, újvidéki, budapesti 

könyvvásárokat, hogy dolgozóink a legfrissebb kiadányokkal 

megismerkedhessenek. 

 

13. Ezen kívül  a 2015-es évben a Regionális  Kreatív Műhellyel közössen 

író-olvasó találkozókat szerveztünk az Art Café kávézóban neves 

magyarországi írókkal, előadóművészekkel. Kiváló együttműködést 

valósitottunk meg  a Forum Könyvkiadóval is, amely könyvbemutatók, 

irodalmi estek  szervezésében nyílvánult meg. 

                                                                                                          Tisztelettel,                                                                                                     

                                                                                                         Katkics Zoltán  

                                                                                                            igazgató 

                                                                                  József Attila Könyvtár Magyarkanizsa 

 

 


