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JELENTÉS 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

2016. évi tevékenységéről 

 

 

A közművelődési és közkönyvtárnak, mint kulturális  intézménynek,  feladata az 

ismeretekhez, információkhoz, tudáshoz való általános hozzáférés biztosítása. Mindenki 

korlátlanul, egyenlően hozzáférhet állományához, szolgáltatásaihoz. Hagyományos funkciója 

a kulturális örökség - legfőképpen irodalmi - megőrzése és terjesztése.  

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 

alkalmazta. 

 A tevékenységünkhöz szükséges anyagi eszközöket a község biztosította,  valamint  

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. 

Jelentős CD adománnyal gyarapította állományunkat a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 

nevű rendezvénysorozat. 

 Könyvtári tevékenységünk a József Attila Könyvtáron belül felnőtt és gyermek 

osztályon, illetve a horgosi fiókkönyvtárunkban történik. 

 

KÖNYVBESZERZÉS 

A könyvtár igyekszik bővíteni és frissíteni könyvállományát, figyelembe véve  az 

olvasók igényeit is. 2016-ban a könyvtár anyagi lehetőségeivel összhangban 1369 új könyvet 

szerzett be. 

A leselejtezett könyvek száma 2016-ban 589 könyv volt, így a könyvtárunk a horgosi 

fiókkönyvtárral együtt 71.072 könyvvel rendelkezik. 

Magyarkanizsai és a horgosi könyvállományunk  ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) 

szerinti gyarapodása a következő táblázaton látható: 

 

ETO Magyarkanizsa Horgos 

       0-általános művek   25  16 

       1-Filozófia, pszichológia   35  20 

       2-vallás   15    6 



     3-társ.és politika 

tudomány 

  40   25 

     5-természet tudomány   22     6 

     6-alkalmazott tudomány   38   11 

     7-művészet   33   16 

     8-irodalom és filológia 608 348 

     9-történelem és földrajz   62   43 

Összesen: 878 491 

Összesen 1369 könyvet tártunk az olvasók elé. 

 

174 könyvet saját eszközeinkből, 2 könyvet a községi költségvetésből vásároltunk. 678 

könyvet a Szerb Kulturális Minisztérium ajándékozott, 515 könyv pedig Nemzeti Kulturális 

Alap és a Márai-program juttatása, valamint az olvasók ajándéka könyvtárunknak.                                                 

2016. december 31-én a könyvállomány nagysága az ETO számok tükrében: 

 

Magyarkanizsa 

ETO 0 1 2 3 5 6 7 80 8 9 össz 

Felnőtt 1338 1281 595 1894 745 2120 1448 445 29009 2681 41556 

Gyermek 1095 104 42 63 520 320 260 26 10212 408 13050 

+ 38 idegen nyelvű könyv 

 

Horgos 

ETO 0 1 2 3 5 6 7 80 8 9 összesen 

Felnőtt 316 405 246 506 147 579 330 100 8592 536 11757 

Gyermek 450 24 11 28 150 100 108 5 3660 135 4671 

 

 

Az új könyvek megoszlása a kiadvány nyelve szerint: 

 Magyarkanizsa Horgos 

Szerb 405 285 

Magyar 473 206 

 

A Kárpát-medencei Magyarok Zenéje elnevezésű rendezvénysorozatnak köszönhetően 

93 különböző CD-vel gyarapodott állományunk. 

 

A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA 

 

A könyvtárunk a könyvtári anyag feldolgozásában betartotta a nemzetközi előírásokat 

(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.  

 

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 

1220 528 169 340 5 125 33 2420 



 

Látogatottság: 

Magyarkanizsa 8049 

Horgos 5367 

összesen 13416 

Az össz látogattottság a 2016-os év folyamán:  13416. 

 

Könyvállományunk ETO  felosztás szerinti  kölcsönzése: 

 Magyarkanizsa Horgos összesen 

0-általános     155  446    601 

1- filoz. és psicho.     227  319    546 

2- Vallás       38    81    119 

3- társ. és polit. tud.       62    45    107 

5- természettud.     641   464  1105 

6- alkalmazott tud.     719   372  1091 

7-művészet     211   197     408 

8- irodalom és 

filolog. 

13394 7064 20458 

9- történ. és földrajz.     337   434     771 

Összesen 15784 9422 25206 

 

Gyermekkönyvek kölcsönzése: 

Magyarkanizsa   8970 

Horgos   4663 

Összesen 13633 

 

2016-ban kölcsönzött könyvek összesen:  25206. 

 

 

IDŐSZAKI KIADVÁNYOK HASZNÁLATA/KÖLCSÖNZÉSE 

Magyarkanizsa 4878 

Horgos 2635 

Összesen 7513 

 

 

A KÖNYVTÁR DOLGOZÓI ÁLLOMÁNYA 

 

2016.július 28-ig: igazgató (szakvizsga nélkül), 4 könyvtáros (3 szakvizsgával), 1 

adm. munkás-segédkönyvtáros, 2 kisegítő. 

2016. július 29-től 4 könyvtáros, 1 adm.munkás-segédkönyvtáros, 2 kisegítő. 

2016. december 31-énl 4 könyvtáros, 1 könyvtári informatikus, 1 adm.munkás-

segédkönyvtáros, 2 kisegítő, azzal, hogy egy könyvtáros 2016.december 30-val nyugdíjba 

vonult. 

2016.július 29-től az egyik könyvtáros a könyvtár megbízott igazgatója. 

 

 A Könyvtárunk ősszállományát 71.072 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. 

 

A KÖNYVTÁR ÉPÜLETE 

 

A József Attila Könyvtár szolgáltatásait 2005-től új, az intézmény szükségleteit 

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

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

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

fejeződnek.  

2016-tól az épület polgárok egyesületeinek fenntartott szárnyáért is a könyvtár a 

felelős. 

 

FELSZERELÉS 

 

A könyvtár dolgozóinak 5, az olvasóknak 2 számítógép áll rendelkezésére. 

Rendelkezünk egy hangerősítővel és két hangszóróval, kivetítővel, vetitővászonnal, valamint 

2 fénymásolóval. 

2016-ban nem gazdagodott könyvtárunk semmilyen felszereléssel. 

 

MŰVELŐDÉSI PROGRAMOK 

 

Könyvtárunk, különböző művelődési és oktatási programok keretében, a lakosság 

minden életkori szegmensében, az iskoláskor előtti gyermekektől kezdve  elősegíti a könyvtár 

használatát. Így 2016-ban számos irodalmi estet, könyvbemutatót, kiállítást, előadást 

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

 

Rendezvényeink száma 2016-ban számokban: 

irodalmi est                               13 

kiállítás                                                             10 

előadás                                                               38        

könyvtári foglalkozás ( és egyéb rendezvény)                                179 

 

Számos mások által szervezett rendezvénynek is helyet adott a könyvtár. Ilyen volt a 

Vajdaságért Alapítvány Egészségnap Magyarkanizsáért programsorozat, heti 

rendszerességgel fogadja intézményünkben az érdeklődőket a Tátika Tanoda, ahol szakember 

bábok segítségével foglalkozik tanulásban hátrányos kisdiákokkal, heti rendszerességgel 

vendégek a könyvtárban a Bárka civil szervezet értelmileg sérült gondozottjai. Helyet adott a 

könyvtár a Bibliai Olvasókörnek 

 

2016. januárjában egy hetes téli programot tartottunk a könyvtár legifjabb  

használóinak. Itt készült alkotásaikból  kiállítást rendeztünk. 

Áprilisban a költészet napja alkalmából szavaló versenyt szerveztünk a község diákjai 

számára. 

Június 1-én az község ovódásainak mesemondó versenyt rendeztünk . 

A nyári szünidőben meghírdettük a már hagyományos olvasási versenyt (olvasó napló 

írása) a község általános iskolásainak.(577 napló) 

A József Attila Könyvtár, mint társszervező szeptemberben  részt vett a már több 

évtizedes múltra visszatekintő Írótábor szervezésében. 

Anyagi lehetőségeink függvényében számos könyv- és folyóirat bemutatót 

szerveztünk. 



Egész tanévben, folyamatosan könyvtári foglalkozásokat tartottunk óvodásoknak és az 

általános iskolák tanulóinak, hogy megszeressék és elsajátítsák a könyvek használatát. (131 

foglalkozás)  

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Szakmai téren szorossan együttműködtünk  anyakönyvtárunkkal a Jovan Popović 

Népkönyvtárral. Ilyen téren minden kötelezettségünknek eleget tettünk a Szerbiai 

Népkönyvtár és a Matica srpska felé. 

Fenntartottuk a határon túli, kiskunhalasi  könyvtárral  kapcsolatunkat. 

A Könyvtár a 2016-os évben is szorossan együtt működött Alapítóival, más 

művelődési intézményekkel és szervezetekkel, valamint a község területén lévő iskolákkal. 

Kiváló együttműködést valósítottunk meg a Forum Könyvkiadóval is, amely 

könyvbemutatók, irodalmi estek szervezésében nyílvánult meg. 

Az idei év – legnagyobb örömünkre – bővelkedett kanizsai szerzők könyveinek 

bemutatójában. Klamár Zoltán, Pekla József, Csápek József, Kovács Mária nagysikerű 

könyvbemutatói is a 2016-os évhez köthetők. 

Rendezvényeink látogatottak. Könyvtárunk egyik legjelentősebb meghatározója a 

magyarkanizsai kultúrális életnek. 

                                                                                              Tisztelettel,                                                                                                     

                                                                                                         Vörös Anna  

                                                                                                    megbízott  igazgató 

                                                                                  József Attila Könyvtár Magyarkanizsa 
 


