
Az esztergomi kistérség könyvtárai a statisztikai adatok tükrében Könyvtárközi kölcsönzés dokumentumszáma az esztergomi kistérség 
mozgókönyvtáraiban (2010)

Megyénk legfiatalabb könyvtárellátási szolgáltató rendszere az 
Esztergom Többcélú Kistréségi Társulás keretében működik. 
Ezúttal e terület települési könyvtárainak 2010. évi tevékenységét 
ismertetem a statisztikai adatokra támaszkodva. 
2010 januárjában indult el a mozgókönyvtári ellátás az esztergomi 
kistérségben négy könyvtár csatlakozásával: 

1. Községi Könyvtár (Bajót);
2. Kőrösy László Községi Könyvtár (Dömös);
3. Mogyorósbányai Béke Művelődési Ház Könyvtára;
4. Süttő Községi Könyvtár

Bajót, Dömös, Mogyorósbánya és Süttő könyvtárainak az esztergomi 
Helischer József  Városi Könyvtár nyújt módszertani támogatást és 
segítséget.

2. Közvetlen helyben használatMint korábbi cikkeimben is tettem, e négy könyvtár alapadatait veszem 
Mind a négy települési könyvtár lehetőséget ad az olvasótermi elsőként górcső alá. Ezek szerint a mozgókönyvtári szolgáltatásokat 
kölcsönzésnek a könyvek tekintetében. A folyóiratok, napilapok igénybe vevő könyvtárak területén 2009-ben a szolgálandó közösség 
böngészésére viszont csak Bajóton, Dömösön és Süttőn van száma 5 598 fő volt. A legnagyobb lélekszámú Süttő, melynek lakossága 
lehetőség.2 003 fő volt, míg a legkisebb számban Mogyorósbányán éltek, ott 870 fő 

volt a lakosság száma 2009-ben.
2 3. InformációszolgáltatásA kistérségben a könyvtárak teljes alapterülete átlagosan 46 m , 55 és 35 

2 Bajót és Süttő könyvtára rendelkezik mind cédula-, mind pedig m  között változik. A heti nyitva tartás egy héten átlagosan 3 nap, 
elektronikus katalógussal. Mogyorósbányán és Dömösön óraszámot tekintve pedig átlagosan 17 óra volt. A vizsgált könyvtárak 
egyáltalán nincs katalógus a könyvtárban. Irodalomkutatást egyik közül Süttő volt az egyetlen, amely heti 5 napon 40 órában várta az 
könyvtár sem végzett 2010-ben.olvasókat. A legszűkebb nyitva tartási idő Mogyorósbányán volt, ahol 

heti 2 napon 6 órában kereshették fel a könyvtárat a látogatók.
4. Rendezvények2010-ben átlagosan 131 nap állt rendelkezésére a kistérség olvasóinak, 

Szintén Bajót és Süttő volt 2010-ben az a két könyvtár, amely hogy e négy település könyvtári szolgáltatásait igénybe vegyék.
rendezvényeknek is teret adott. Mindkét településen kiállításon és Melyek voltak ezek a szolgáltatások?
könyvtárhasználati órán is részt vehettek az érdeklődők.

1. Kölcsönzés
5. Számítógép-használatKönyvet mind a négy vizsgált könyvtárban kölcsönözhetünk, de 

Érdekes, hogy a vizsgált könyvtárak közül egyedül a - szolgáltatásait időszaki kiadványt csak Bajót, Dömös és Süttő könyvtárában 
tekintve az egyik legaktívabb könyvtárban -, a süttőiben nincs olvashatunk. Audiovizuális és elektronikus dokumentumokat 
lehetősége internethasználatra, illetve egyéb számítógépes Bajóton érhet el az érdeklődő olvasó. Mogyorósbánya kivételével 
programok használatára az olvasóknak.mindenhol működő szolgáltatás a könyvtárközi kölcsönzés, de – 

ahogy az az alábbi diagramon is olvasható – csak Bajóton működik 
6. Távoktatásténylegesen ez a szolgáltatás. A szerényebb adatok valószínűleg a 

Egyik vizsgált könyvtár sem vállalkozott 2010-ben távoktatás könyvtárellátási rendszer friss kiépülésével magyarázhatók. Süttőn 
lebonyolításával.még házhoz is szállítják a könyveket az arra igényt tartó olvasóknak.

7. Fénymásolni csak a bajóti könyvtárban lehetett az 
elmúlt évben.

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Könyvtárhasználat Dokumentum-használat (2010)
A második diagramon a regisztrált olvasók számát, illetve a 2009-ben 
tagsággal nem rendelkező, úgynevezett újonnan regisztrált olvasók Fontos információkkal szolgálhat a kölcsönzött dokumentumok, és a 
számát elemezhetjük. helyben használt dokumentumok számának összehasonlítása az alábbi 
A legnagyobb regisztrált olvasói körrel egyértelműen a süttői könyvtár diagram segítségével.
rendelkezik. Reméljük, hogy a módszertani segítségnyújtás révén egyre A kölcsönzött dokumentumok számát tekintve kiemelkedőek Süttő 
inkább növekedni fog a könyvtárlátogatók száma az esztergomi könyvtárának adatai. Látható, hogy ott elsősorban az otthoni olvasást 
kistérségben, és a 2012-es adatok a községi könyvtárak egyértelmű preferálják a könyvtárlátogatók. Ugyanakkor Dömösön igen jelentős a 
felélénküléséről fognak beszámolni. helyben böngészett dokumentumok száma.

Mogyorósbányán még sok tennivaló van a könyvtár forgalmának 
Regisztrált könyvtárhasználók (2010) fellendítése érdekében.

Regisztrált könyvtárhasználók korcsoportok szerinti bontásban (2010) Személyes használat alakulása, ebből internethasználat (alkalom; 2010)

Mint az a korábbi adatelemzésekből kiderült, az olvasóknak Süttőn nincs 
lehetőségük internetezésre és általában számítógép-használatra. Nem 
meglepő módon az alábbi diagram is azt erősíti meg, hogy ebben a 
könyvtárban a személyes használat a könyvtár hagyományos 
szolgáltatásainak igénybe vételére terjed ki.
A vizsgált könyvtárak közül Bajóton jelentős az internethasználók 
száma, a könyvtárhasználati alkalmak felében interneteztek a látogatók. 
Dömösön is van érdeklődés a netezés iránt, de ott sem elsősorban ezért 
járnak könyvtárba a használók.
Mogyorósbányán még kiaknázatlannak tűnik a könyvtár számítógépes 
szolgáltatása.

 A könyvtárlátogatók korcsoport szerinti megoszlása azt mutatja, hogy 
általában a felnőtt lakosság látogatja a vizsgált könyvtárakat. A jövő egyik 
feladata talán a gyermekolvasók és az idősebb korosztály „könyvtárba 
csábítása” is lehetne az esztergomi kistérségben. 

Kistérségi hírek

24



Munkaügyi létszámadatok (2010) Kulturális kerekasztal Környén

Mind a négy vizsgált könyvtárban felsőfokú végzettség nélkül Október 3-án ismét találkoztak a Tatabányai Többcélú Kistérségi 
dolgoznak a könyvtárosok szakmai munkakörben. Süttőn és Társulás kulturális intézményeinek munkatársai, Gyermely, Héreg, 
Mogyorósbányán teljes munkaidőben, míg Bajóton és Dömösön Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Várgesztes, Vértessomló és 
részmunkaidőben teljesítenek szolgálatot a munkatársak. A könyvtár Vértesszőlős szakemberei. 
teljes munkaidőben történő működtetését különösen Süttő forgalmi A negyedévente megrendezésre kerülő kulturális kerekasztal-találkozó 
adatai tükrözik. helyszíne ezúttal a környei Közösségi és Tájház volt, ahol Vadász Éva 

önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat kulturális bizottságának 
Kistréségi ellátás elnöke volt a házigazdánk. Vadász Éva előadásában bemutatta Környe 

kulturális programjait, majd Süli Lászlóné idegenvezetésével 
A könyvtárak közül Dömös önkormányzata tartja fenn teljes mértékben lehetőségünk nyílt a tájház régiségeinek, kincseinek megtekintésére is. 
a könyvtárat a kistérségi normatívából. Bajót, Mogyorósbánya és Süttő A későbbiekben Székely Gabriella, a Magyar Művelődési Intézet és 
alkalmaz vegyes finanszírozást, vagyis önkormányzati és kistérségi Képzőművészeti Lektorátus Közép-Dunántúli Kulturális 
normatívából támogatja a könyvtár működését. Koordinációs Iroda vezetője tájékoztatott a legfrissebb, kulturális 
A legnagyobb arányban informatikai eszközök beszerzésére, intézményeket érintő pályázati lehetőségekről. Felhívta a figyelmet arra, 
karbantartásra, épületfenntartásra fordítja a normatívát a négy vizsgált hogy igény szerint a mi kistérségünk szakemberei számára is 
könyvtár önkormányzata (átlag 47,5 %). Dokumentum-beszerzésre megszervezi és koordinálja az OKM és a Budapesti Művelődési 
átlagosan 36,25 %-át használják fel a kistérségi támogatásnak. A négy Központ által kidolgozott, Minőségfejlesztés a közművelődésben – Önértékelés 
könyvtár közül a legnagyobb arányban Süttő szerez be a közművelődési szervezeteknél című tréninget. A kerekasztal tagjai 
dokumentumokat ebből a forrásból, 70 %-át fordítja erre a célra. egyhangúan kifejezésre juttatták a képzésben való részvételi 
Minden egyéb kiadás: a postaköltség, a katalógusépítés vagy a szállítási szándékukat.
költségek fedezésére átlagosan 16,25%-át használják fel a könyvtárak a Következő napirendi pontként a József  Attila Megyei Könyvtár és a 
kistérségi támogatásnak. kistérségi könyvtárak aktuális programjairól, a könyvtárak 

népszámlálásban való segítségnyújtásáról tartottam rövid beszámolót a 
A feldolgozott adatok egy épülőben lévő, fiatal könyvtárellátási kerekasztal munkatársainak.
szolgáltató rendszert tükröznek. Sok még a tennivaló a könyvtárak iránti Végezetül a Jászai Mari Színház és Népház közönségszervezői, 
érdeklődés felkeltése, a szolgáltatások bővítése, a forgalmi adatok Majsai Orsolya és Jenei Gabriella tájékoztattak az évad előadásairól, 
élénkítése területén. illetve intenzívebb együttműködést ajánlottak a kistérség kulturális 
A Bajót, Dömös, Mogyorósbánya és Süttő könyvtárának 2010-dik évi intézményei és a színház között.
tevékenységét mutató adatokat elrugaszkodási pontnak érdemes A tartalmas kerekasztal-találkozón ismét lehetőség nyílt a tapasztalat- és 
tekinteni, melyhez képest az együttműködés és a módszertani információcserére. Legközelebb novemberben lesz összejövetel, amikor 
segítségnyújtás révén biztosan pozitív irányú elmozdulásról fognak kezdetét veszi a közösen megszavazott tréning. 
beszámolni a 2011. évi statisztikák. Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) 
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