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JELENTÉS 
A magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

2017. évi tevékenységéről 
 
 

A közkönyvtárnak, mint kulturális  intézménynek  feladata olyan könyvtári-informatikai 

szolgáltatás biztosítása különböző információs forrásokból, melyek használatával kielégítheti a polgárok 

kulturális, informális, tudományos, oktatási és szabadidős szükségleteit. Mindezek mellett hagyományos 

funkciója a kulturális örökség megőrzése és terjesztése. 

Közkönyvtárként fontos szerepet tölt be társadalmunkban azzal, hogy minden egyénnek   

hozzáférhetőséget biztosít számtalan különböző  ismerethez, eszméhez és véleményhez.  

A magyarkanizsai  József Attila Könyvtár tevékenységét a 2017-es évben is az idevonatkozó 
törvényes előírásokkal (Kultúráról szóló törvény,  Könyvtári információs tevékenységről szóló törvény 
valamint a könyvtár tevékenységét szabályzó normatív  ügyiratok) összhangban végezte, míg a 
szakmunkában a korszerű nemzetközi szabványokat alkalmazta. 

 A tevékenységünkhöz szükséges anyagi eszközöket a község biztosította,  valamint  saját 
eszközeinkre is 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. Ezek az adatok megtalálhatók a 2017-es 
pénzügyi jelentésben.   

          
 Könyvtári tevékenységünk a József Attila Könyvtáron belül felnőtt és gyermek osztályon, illetve a 
horgosi fiókkönyvtárunkban  valósul meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÖNYVBESZERZÉS 
A könyvtár igyekszik bővíteni és frissíteni könyvállományát, figyelembe véve  a szükségletet és az 

olvasók kifejezett  igényeit is. 2017-ben a könyvtár anyagi lehetőségeivel összhangban 1280 új könyvet 
szerzett be, ami sajnost kevesebb az érvényes könyvtári szabványban előírt 3500 új könyvnél ( 20-30.000 
lakosra évenként 3500 új könyvvel kellene gazdagítani az állományt.) 

A leselejtezett könyvek száma 2017-ben 408 könyv volt, így jelenlegi állományunk a horgosi 
fiókkönyvtárral együtt 71.944 címszó. 

 
Magyarkanizsai és  horgosi könyvállományunk  ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) szerinti 

gyarapodása a következő táblázaton látható: 
 

ETO Magyarkanizsa Horgos 

       0-általános művek   47  14 

       1-Filozófia, pszichológia   36  17 

       2-vallás, teológia   14    8 

     3-társadalomtudományok   43   19 

     5-természettudományok   10     5 

     6-alkalmazott tudományok   39   14 

     7-művészet   26   11 

     8-irodalom és filológia 624 253 

     9-történelem és földrajz   63   37 

Összesen: 902 378 

Összesen 1280 könyvet dolgoztunk fel. 
 
Ebből: 
 

- saját eszközeinkből 174 könyvet és 
- a községi költségvetésből 126 könyvet vásároltunk, 
- a Szerb Kulturális Minisztérium 580 könyvet ajándékozott, 

               -     más ajándékozóktól 359 könyv. 
            
           2017-ben 408 könyvet selejteztünk le, így 2017 végén a teljes könyvállományunk 71944 könyvől 
áll. 
 
2017. december 31-én a könyvállomány megoszlása az ETO számok tükrében: 
 
Magyarkanizsa 

ETO 0 1 2 3 5 6 7 8 9 össz 

 2444  1416 652 1996 1267 2463 1730 40028 3142 55138 

+ 38 idegen nyelvű könyv 
 
 
 
 
 
 
 



 
Horgos 

ETO 0 1 2 3 5 6 7 8 9 összesen 

 780 446 265 553 302 693 449 12610 708 16806 

 
2017-ben 1280 új könyv et katalogizáltunk. 
 
Az új könyvek megoszlása a kiadvány nyelve szerint: 

 Magyarkanizsa Horgos 

Szerb 423 210 

Magyar 479 168 

 
2017-ben állományunk 55 ajándékba kapott  zenei CD-vel is gyarapodott. 
 
 

A KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY FELDOLGOZÁSA 
 

A József Attila Könyvtár a könyvállomány szakszerű feldolgozásakor (ami alatt beleltározást és 
katalogizálást értünk)  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. A folyó 
katalogizálás mellett a régi könyvállomány katalogizálását is végezzük. 

 
 

FELHASZNÁLÓK ÉS A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK 
 

Minden polgárunk egyenrangú használója lehet a könyvállományunknak. 
 

A könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevők összetétele: 

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

1220 520 160 344 5 130 30 2420 

 
 2420-an használták a könyvtár szolgáltatásait 2017-ben, ami Magyarkanizsa község lakoságának 
9%-át teszi ki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Látogatottság: 
 

Magyarkanizsa 7921 

Horgos 4426 

összesen 12347 

 
Az össz látogattottság a 2017-es év folyamán:  12347. 
 
Könyvállományunk ETO-  felosztás szerinti  kölcsönzése: 
 

 Magyarkanizsa Horgos összesen 

0-általános     143    286     429 

1- filoz. és pszicho.     226    179     405 

2- vallás       39      52      91 

3- társ. és polit. tud.       39      35      74 

5- természettud.    575    351    926 

6- alkalmazott tud.    665    325    990 

7-művészet    177    182     359 

8- irodalom és filolog.   11897   5688  17585 

9- történ. és földrajz.     264     246      510 

Összesen   14025   7344  21369 

 
 
Gyermekkönyvek kölcsönzése: 

Magyarkanizsa   7976 

Horgos   3416 

Összesen 11392 

 
2017-ben kölcsönzött könyvek összesen:  21369. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IDŐSZAKI KIADVÁNYOK HASZNÁLATA/KÖLCSÖNZÉSE 

Magyarkanizsa 4430 

Horgos 1039 

Összesen 5469 

 
 
A KÖNYVTÁR DOLGOZÓI ÁLLOMÁNYA 
 

A könyvtárnak pillanatnyilag 7 meghatározatlan időre felvett dolgozója és 1 meghatározott időre 
felvett dolgozója van a horgosi fiókkönyvtárunkban. Az alkalmazottak beosztása: 6 szakmunkatárs (4 
szakvizsgával) és 2 kisegítő személy.  A megbízott igazgatói állást az egyik könyvtáros látja el. 

A szakmunkatársak 2017 során szaktanácskozásokon, szemináriumokon és a továbbkézésüket 
szolgáló mühelymunkákban vettek részt. (Kikinda, Zenta, Újvidék...) 

A szakmunkatársak képzettségi megoszlása: 
 

szakmunkatársak  Egyetemi végzett.  Főiskolai végzett. középfokú 

6 5  1 

 
 
 A Könyvtárunk összállományát 71.944 könyv képezi. Hogyha ezt összehasonlítjuk a jelenlegi könyvtári 
előírásokkal,  akkor a következő adatok kerülnek fontolóra: 6.000 könyvre látnak elő egy könyvtárost, és 
egy fő segédkönyvtárost, vagy segédkönyvtárost. 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 fő segédkönyvtáros 
szakmunkatárs vagy segédkönyvtáros. Ezen  számítások szerint is durván számolva a könyvtárunknak  
legkevesebb 10 szakkönyvtárosra lenne szüksége. Ezek a  számok is bizonyítják, hogy az intézményünk 
már évek óta nem rendelkezik kellő számú szakmunkatárssal. 
 
 
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 az előírt 
szabványoktól magasabb.  A horgosi fiókkönyvtár bérelt helyiségben dolgozik, míg a kultúrotthon, 
melynek keretében müködött a könyvtár, építkezési munkálatai be nem fejeződnek.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FELSZERELÉS 
 

2017-ben a magyarkanizsai  Könyvtár szükségleteire beszereztünk egy laptopot. 
 
MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK 
 

Könyvtárunk, különböző művelődési és oktatási programok keretében, a lakosság minden 
életkori szegmensében, az iskoláskor előtti gyermekektől kezdve,  elősegíti a könyvtár használatát. Így 
2017-ben számos irodalmi estet, könyvbemutatót, kiállítást, előadást rendezett, azzal a céllal, hogy a 
könyvet, az irodalmat közelebb hozza olvasóihoz. 

1. 2017 januárjában téli programot tartottunk a könyvtár legifjabb  

használóinak. Itt készült alkotásaikból  kiállítást rendeztünk. 

2. Áprilisban a költészet napja alkalmából szavalóversenyt szerveztünk 

diákok számára. 

3. Június 5-én a község óvodásainak mesemondó versenyt rendeztünk . 

4. A nyári szünidőben meghirdettük a már hagyományos olvasási versenyt  a 

község általános iskolásainak (550 olvasónaplót adtak át). 

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

már több évtizedes múltra visszatekintő Írótábor szervezésében. 

6. Anyagi lehetőségeink függvényében számos könyv- és folyóirat bemutatót 

szerveztünk. 

7. Egész tanévben, folyamatosan könyvtárórákat tartottunk óvodásoknak és 

az általános iskolák tanulóinak, hogy megszeressék és elsajátítsák a 

könyvek használatát, melynek célja az olvasóvá való nevelés.  

8. Szakmai téren szorosan együttműködtünk  anyakönyvtárunkkal, a Jovan 

Popović Népkönyvtárral. Ilyen téren minden kötelezettségünknek eleget 

tettünk a Szerbiai Népkönyvtár és a Matica srpska felé. 

9. Fenntartottuk a határon túli, kiskunhalasi  könyvtárral  kapcsolatunkat. 

10. A Könyvtár a 2017-es évben is szorosan együttműködött Alapítóival, más 

művelődési intézményekkel és szervezetekkel, valamint a község területén 

lévő iskolákkal. 

11. Rendszeresen látogattuk a belgrádi, újvidéki, budapesti könyvvásárokat, 

hogy dolgozóink a legfrissebb kiadányokkal megismerkedhessenek. 

 

12. Bemutattuk két kanizsai illetőségű szerző, Koncz István és Pósa Károly 

könyvét. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rendezvényeink száma 2017-ben számokban  összesen:                           189 
irodalmi est                               9 
kiállítás                                                   10 
előadás                                                      9        
könyvtári foglalkozás ( és egyéb rendezvény)                                 161 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              Tisztelettel,   
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                              Vörös Anna  
                                                                                                     megbízott  igazgató 
                                                                                    József Attila Könyvtár Magyarkanizsa 
 

 


