
A Tatai Kistérségi Társulás könyvtárai a statisztika E 8 könyvtár 2010-ben végzett szolgáltató tevékenységét 
tükrében vizsgálva – különösen az átlagok és az összesített adatok 

elemzésekor –, figyelembe kell vennünk, hogy ez évben két 
A Tatai Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 30-án könyvtár is szünetelt a kistérségben: a naszályi és a 
jött létre a Tatai Kistérség Területfejlesztési Társulás vértestolnai Községi Könyvtár.
jogutódjaként. A KSH adatai szerint a kistérségi könyvtáraknak összesen 
Feladatai között szerepel a kistérségi könyvtárhálózathoz 14 150 fős lakosság könyvtárhasználattal kapcsolatos 
tartozó könyvtárakkal kapcsolatos közös munka, melynek igényét kellett kielégíteni a 2010-es esztendőben. Ennek a 
keretében községi könyvtárak eltérő adottságok között tettek eleget. 

2
Alapterületüket tekintve átlagosan 63,38 m -en működtek. 

2a) biztosítja a települési gyűjtemények folyamatos A legnagyobb könyvtárral Baj büszkélkedhet (100 m ), a 
fejlesztését, feltárását, gondozását; legkisebb kistérségi könyvtár pedig Dunaszentmiklóson 

2b) folyamatosan gyarapítja a könyvtárak állományát várja az olvasókat (30 m ). Egy héten átlagosan heti 2 
és növeli a szolgáltatás színvonalát és volumenét; napon, és heti 7,75 órában tartottak nyitva a könyvtárak. 

c) szervezi a könyvtárak közötti dokumentum- és (Az év folyamán átlagosan 78,75 napon). A legkevesebb 
információcserét;  nyitva tartási nap Dunaszentmiklós könyvtárában volt (52 

d) folyamatos tájékoztatást ad az ellátó könyvtár nap/év), a legtöbb pedig a tardosi Vörösmárvány 
dokumentumairól és szolgáltatásairól. Művelődési Ház és Könyvtárban (162 nap/év).

A feladatok ellátását Tata Város Önkormányzati A könyvtári szolgáltatások közül a statisztikai kérdőív a 
Képviselő-testülete által fenntartott Móricz Zsigmond legalapvetőbbekre kérdez rá. A tatai kistérség könyvtárai a 

1Városi Könyvtár intézménye biztosítja.” következő adatokat mutatják e területen:

A tatai kistérségben összesen nyolc községi könyvtár 1. Kölcsönzés
működését segíti a városi könyvtár. Ezek a következők: Könyvet, időszaki kiadványt és AV-dokumentumot mind a 

6 működő könyvtárban lehet kölcsönözni. Elektronikus 
1. Baj Községi Könyvtár dokumentummal Dunaszentmiklós és Szomód könyvtára 
2. Lenhardt György Községi Könyvtár Dunaalmás rendelkezik. Könyvtárközi kölcsönzést mindegyik működő 
3. Községi Könyvtár Dunaszentmiklós könyvtárban igénybe lehet venni, de csak Kocson van 
4. ÁMK Községi Faluház és Könyvtár Kocs házhozszállítás.
5. Községi Könyvtár Naszály
6. ÁMK Könyvtára Szomód
7. Vörösmárvány Művelődési Ház és Könyvtár 

Tardos
8. Községi Könyvtár Vértestolna

1 www.tata.hu/system/files/Tájékoztató.doc
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Könyvtárközi kölcsönzés dokumentumszáma a tatai kistérség 5. Számítógép-használat
mozgókönyvtáraiban (2010) Az internet és számítógépes programok használatára 

összesen négy könyvtárban volt lehetőség a tatai 
kistérségben, a vizsgálat időszakban. Ezek a baji, a duna-
szentmiklósi, a kocsi és a tardosi települési könyvtárak.

6. Távoktatás
Távoktatást egyik könyvtár sem vállalt 2010-ben.

7. Fénymásolás
Mindössze Tardoson kérhettek fénymásolást a könyvtár-
látogatók a vizsgált könyvtárak közül.

Könyvtárhasználat

A könyvtárak tevékenységét vizsgáló statisztikai kérdőív-Első diagramunk jól mutatja, hogy könyvtárközi 
ből kiemelésre, említésre méltónak tartom a könyvtár-kölcsönzés tekintetében a legaktívabb könyvtár a szomódi 
használatra vonatkozó adatokat. ÁMK könyvtára volt.
A könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos információkat  
az imént már elemeztük. Fontos adatokat mutat a 2. Közvetlen helyben használat
könyvtárhasználók- és a könyvtárhasználat számának A 2010-ben működő könyvtárak közül mind a 6 
alakulása. lehetőséget biztosított az olvasóteremben való böngészés-
A könyvtárhasználók lehetnek rendszeres olvasói a re, és az időszaki kiadványok helyben olvasgatására. 
könyvtárnak, és újonnan regisztráltak is, vagyis olyanok, 
akik a korábbi évben nem rendelkeztek tagsággal a 3. Információszolgáltatás
könyvtárban.A statisztikai adatlap vizsgálja, hogy hány könyvtár épít 
A II. diagram azt mutatja, hogy a tatai kistérségben inkább a elektronikus- vagy cédulakatalógust, illetve hány könyvtár 
rendszeres könyvtárhasználók látogatták a könyvtárakat, új végez irodalomkutatást. Nos, ez utóbbi szolgáltatás a 
olvasók szinte alig iratkoztak be a 2010-es esztendőben.dunaalmási, a szomódi és a tardosi könyvtárban található. 

Elektronikus katalógus 2010-ben még nem működött a 
Regisztrált könyvtárhasználók (2010)községi könyvtárakban, viszont cédulakatalógust mind a 6 

működő könyvtár épített.

4. Rendezvények
2010-ben 1 kiállítás, előadások és könyvtári órák várták a 
könyvtárlátogatókat a kistérségben. Közülük a tardosi 
Vörösmárvány Művelődési Ház és Könyvtár mindegyik 
rendezvénytípusból szervezett egyet-egyet, sőt kiállítás 
csakis itt várta a mintegy 120 fős érdeklődők táborát. 
Dunaalmás, Dunaszentmiklós előadással, Baj, Kocs és 
Szomód könyvtára könyvtári órával gazdagította a 
település könyvtárhasználóit. Összesen 72 használó-
képzést bonyolítottak le a könyvtárak a kistérségben, 
melyeken 986 fő vett részt.
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Érdemes összehasonlítani a könyvtárhasználók korcsopor- Dokumentum-használat (2010)
tonkénti megoszlását. Míg Bajon inkább a gyerekek 
látogatják a könyvtárat, addig Tardoson és Dunaalmáson a 
14 és 65 év közöttiek vannak felülreprezentálva. Kiegyen-
súlyozott a gyerekek és az aktív korúak aránya a kocsi és a 
szomódi könyvtárban.
Dunaalmás, Kocs és Tardos könyvtáraiban jelentősebb az 
idősebb  olvasók száma a kistérségben.

Regisztrált könyvtárhasználók korcsoportok szerinti bontásban 
(2010)

Érdemes megtekinteni és összehasonlítani a személyes 
használaton belül az internethasználat alakulását. A 
diagram jól mutatja, hogy a tatai kistérség könyvtárhaszná-
lói inkább a hagyományos könyvtári szolgáltatások, 
lehetőségek igénybe vételét preferálják, szemben az 
internetezési lehetőséggel.

Személyes használat alakulása, ebből internethasználat
(alkalom; 2010)

Dokumentum-használat

A könyvtárhasználók szokásait kísérli meg felmérni a 
statisztikai adatlap 5. táblája, mely a kölcsönzött és a 
helyben használt dokumentumok számát összesíti.
A tatai kistérség olvasói szívesen járnak böngészni a 
könyvtárakba a diagram tanúsága szerint. A legtöbb 
dokumentumot Kocson és Szomódon vették kezükbe az 
olvasók.

Munkaügyi létszámadatok

A kocsi ÁMK Községi Faluház és Könyvtárban teljes 
munkaidős, felsőfokú végzettségű kolléga gondozza a 
könyvtárat. Rajta kívül még Tardoson dolgozik teljes 
munkaidőben könyvtáros, nem felsőfokú végzettséggel, de 
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szakmai munkakörben. A kistérség többi könyvtárában könyvtárak közös, integrált katalógusának kiépítését. Ez 
részmunkaidőben teljesítenek szolgálatot a kollégák mindenképpen gyorsabb és szakszerűbb ellátást fog 
felsőfokú végzettséggel, szakmai munkakörben. eredményezni a községekben, melyekről a könyvtárak 

2011. évi tevékenységét vizsgáló statisztikában már 
Kistérségi ellátás elemezhetünk adatokat. 

Végül tekintsük át, hogy milyen arányban használja fel a Az elmúlt hónapokban áttekinthettük a KeMLIB hasábjain 
tatai kistérség a könyvtári ellátó rendszerre fordított Komárom-Esztergom megye valamennyi kistérségét, a 
normatívát! működő könyvtári szolgáltatások tekintetében – legalábbis 
Mind a nyolc községi könyvtár működését az önkormány- amit a fekete-fehér statisztika tanulmányozásával 
zati költségvetés és a normatíva felhasználása egyaránt megtudhattunk erről. 
biztosítja. A mindennapok örömeit, nehézségeit, terveit azonban 
A legnagyobb arányban, átlagosan a normatíva 41,25 %- nem tükrözik a számok. Ezekről viszont szívesen 
ában személyi kiadásokra fordította a fenntartó a kapott beszámolunk a KeMLIB-ben. (Itt ragadom meg az 
működési támogatást. 29,31 %-át épület-karbantartásra, alkalmat, hogy ismételten buzdítsam a kollégákat – 
informatikai eszközök beszerzésére, 24,54 %-ot nemcsak a kistérségi könyvtárosokat – arra, hogy írjanak a 
dokumentum-beszerzésre használhattak fel a könyvtárak. KeMLIB-be, szerkesszük közösen a megyei lapot!) 
A normatíva 4,9 %-ában a dokumentum-feldolgozással, -
szállítással, a kommunikáció zavartalan működésének A statisztikai adatlap kitöltése most újra aktuális. 
fenntartásával összefüggő költségek fedezését biztosí- Februárban a József  Attila Megyei Könyvtár, mint 
tották az önkormányzatok és könyvtáraik. megyei feldolgozó központ ellenőrzi a beküldött 

adatlapokat, és szükség esetén kéri az adatok pontosítását. 
Az elsők között megalakult kistérségi társulások egyike, a A precízen kitöltött kérdőívek hozzájárulnak ahhoz, hogy 
Tatai Többcélú Kistérségi Társulás hosszú múltra tekint tiszta képet kaphassunk a könyvtárak működéséről, 
vissza. A Társulás könyvtárellátó tevékenysége a Móricz nehézségeiről, s mindezen információk –reményeim 
Zsigmond Városi Könyvtár módszertani irányítása alatt szerint – pozitív hozzáállásra sarkallhatják a döntéshozókat 
szép fejlődési ívet mutat. A 2011. évben fejezték be talán a is. 
legnagyobb közös munkát: az ellátó könyvtár és a kistérségi Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)
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