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Számadatok a könyvtár 2010. évi tevékenységéről

2010-ben a  beiratkozott  könyvtári  tagok száma 2298 fő volt,  ebből  608 fő a  14 év alatti  
olvasó. A beiratkozott olvasók 11046 alkalommal  49041 db dokumentumot kölcsönöztek ki, 
ebből a gyermekek 2450 alkalommal 11353 db-ot. A helyben használt dokumentumok száma 
17996 db volt, ebből 6361 dokumentumot gyermekek használtak.

Könyvtárközi kölcsönzésben 72 db dokumentumot kértünk más könyvtártól, mi pedig 6 db 
dokumentumot küldtünk. Valamennyi használati mutatószám emelkedett az előző évekhez 
képest.

A beszerzés megoszlása dokumentumtípusok szerint

 Dokumentumtípus Mennyiség [db] Érték [Ft]
könyv 1884 3063940
folyóirat 12 14400
zenei CD 2 6422
elektronikus dokumentum 40 54285
hangoskönyv 27 59103
térkép 1 1000

összesen: 1966 3199150

A gyarapodás megoszlása beszerzési forrás szerint

Beszerzés forrása Mennyiség [db] Érték [Ft]
vétel pályázat érdekeltségnövelő 190 330.505

felzárkóztató 222 397.817
összesen: 412 728.322

1% 58 54.480
önkormányzati támogatás 1166 1.950.915

összesen: 1636 2.733.717
ajándék 330 465.433

összesen: 1966 3.199.150

A tárgyévben 787 db dokumentumot töröltünk 131.403 Ft értékben.

A könyvtárba járó folyóiratok, heti- és napilapok száma 117 db volt 2010-ben, ebből 50 lapot 
az  NKA  jóvoltából  térítésmentesen  kapott  a  könyvtár.  Folyóiratokra  a  költségvetésből 
590.000 Ft-ot költöttünk.
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Dokumentumrendelés

A  könyvtár  gyűjtőkörébe  tartozó  újonnan  megjelent  dokumentumok  (hangsúlyozottan 
könyvek és hangoskönyvek) figyelemmel kísérése elsősorban az UK (kéthetente megjelenő 
Új  Könyvek  c.  könyvtárak  számára  készülő  annotált  újdonságértesítő  kiadvány)  alapján, 
valamint kiadói újdonságértesítők (papír alapú és elektronikus) és internetes könyváruházak 
kínálatának figyelése által történik.

Ebben az évben is több olyan nagykereskedelmi céggel kötöttünk szerződést, melyek jelentős 
kedvezménnyel  szállították  a  könyveket.  (35%)  A  takarékosság  érdekében  a  folyóiratok 
megrendelésénél is  kihasználtuk a kedvezményeket nyújtó akciókat.

Bevételek

A könyvtár bevételi előirányzata 550.000 Ft volt, a bevétel teljesítése 505.088 Ft.

A könyvtár bevételét növelte 
az  1  %  -ból  a  könyvtárnak 
2009-ben felajánlott 283.462 
Ft,  amelyet  2010-ben 
költöttünk el.

Állománygondozás

2010 nyarán a szabadpolcos állományt válogattuk le, mivel beteltek a polcok. Az rongálódott, 
rossz  állapotú,  elpiszkolódott  példányokat  vagy  törlésre  vagy  kötészetre  válogattuk  le. 
Kötészetre  kiválasztásnál  figyelembe  vettük  a  köttetés  költségét,  a  könyv  fontosságát, 
beszerezhetőségét, új árát és csak indokolt esetben küldtünk kötészetre a könyvet (168 db)
 
A selejtezés szempontjai: elavultság, régi kevésbé keresett ismeretterjesztő művekből a többes 
példányok,  állományba  nem  illő  művek,  olyan  művek  selejtezése,  melyek  csak  részben 
avultak  el,  de  van  belőlük  frissebb  hasonló  tartalmú  könyv,  újra  már  nem  köttethető 
elpiszkolódott példányok. A selejtezett dokumentumokról törlési jegyzékek készültek. 2010-
ben összesen 787 db dokumentumot töröltünk 131403 Ft értékben. A selejtezett művek egy 
részét a könyvtár olvasói részére értékesítettük, ezáltal is növelve a könyvtár bevételét.

Ezen a nyáron kb. 1200 kötetet válogattunk le, hogy raktárba kerüljenek. Ezek a könyvek a 
raktárban a megfelelő helyre besorolásra kerültek. .
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Forrás Összeg
Fénymásolás 59.050 Ft
Internet 109.520 Ft
Hangtár 4.710 Ft
Késedelmi díj 200.208 Ft
Postai díj 21.270 Ft
Könyvtári szolgáltatás 99.025 Ft
Térítés 10.255 Ft

Összesen: 505.088 Ft



Informatika, felhasználóképzés

A könyvtár 2008 óta  eMagyarország Pont-ként is  működik,  ezzel  is segítve a budakeszi 
lakosok ügyfélkapun keresztül történő ügyintézését. A digitális világban kevésbé otthonosan 
mozgó  felhasználóknak  személyre  szóló  segítséget  nyújtunk  az  internet  által  kínált 
lehetőségek kihasználásában.

A  könyvtár  olvasói  részére  mérsékelt  díjazású  kis  csoportos  felhasználói  tanfolyamokat 
tartottunk.

Folyamatosan  bővítjük  a  honlapunkon  keresztül  elérhető  információk  körét,  és  ezeket 
rendszeresen  frissítjük  Az  aktuális  információkat  a  Könyvtári  Hírlevél  szolgáltatásunkon 
keresztül is közöljük.

A teljesen elavult vagy elromlott technikai eszközök helyett az 1 %-ból 2 db számítógépet, 1 
db monitort, 1 db nyomtatót vásároltunk 176.900,- Ft-értékben.

2010-ben négy pályázaton kaptunk támogatást:

Kiíró szervezet Tárgya Összeg [Ft]

NKA - PMK könyvtári programok 
szervezésére a Budakeszi 
Könyvtári Napokon

80.000

Művészeti és Szabadművelődési 
Alapítvány

rendezvények gyerekeknek 70.000

OKM Felzárkóztató 167.000
OKM Érdekeltségnövelő 329.000

TEMPUS Pályaválasztás segítése 3.000.000
 

Személyi állomány, szakmai egyesületi tagság, továbbképzések

Jelenleg hat főfoglalkozású, felsőfokú végzettségű könyvtáros és egy négy órás könyvtáros 
asszisztens dolgozik a könyvtárban, valamint egy négy órás technikai munkatárs (takarító).
Két  fő  olvasószolgálatos  könyvtáros,  akik  közül  az  egyik  a  könyvtárközi  kölcsönzést  is 
bonyolítja  és  meghívók,  plakátok  készítésével  is  foglalkozik,  a  másik  pedig  részt  vesz  a 
feldolgozásban  is,  valamint  szervezi  a  baba-mama  klub  foglalkozásait.  Egy 
gyermekkönyvtáros  és  egyben  helyismerettel  foglalkozó  könyvtáros,  egy  feldolgozó 
könyvtáros, aki rendeli és leltározza a dokumentumokat és emellett a túrákat is szervezi és 
vezeti.  Egy  informatikával,  számítógép  használatát  oktató  tanfolyamokkal,  a  honlap 
szerkesztésével  és  az  eMagyarország  Pont  feladataival  foglalkozó  könyvtáros  és  az 
intézményvezető, aki egyben a pályázatok írója és elszámolója, a rendezvények szervezője 
alkotja a személyi állományt.

A nyitva tartási órák számát és a feladatok sokféleségét tekintve ez a létszám éppen megfelel 
a szakmai irányelvekben ajánlottnak.

A  könyvtár  testületi  tagja  a  Magyar  Könyvtárosok  Egyesülete  szakmai  szervezetnek,  a 
könyvtár  dolgozói  közül  öten  egyéni  tagjai  az  MKE  Pest  Megyei  Szervezetének. 
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Rendszeresen részt veszünk az olvasószolgálatos, gyermekkönyvtáros szekció és helyismereti 
szervezet munkájában.

A szakmai továbbképzés keretében 2010-ben Szőts Dávid elvégzett egy 120 órás kulturális 
projektciklus menedzsment tanfolyamot.

A Comenius Regio pályázat keretében az intézményvezető részt vett Graz-ban a projekt nyitó 
rendezvényén,  ahol  megismerkedett  a  partnerintézmények  munkájával  és  PowerPointos 
bemutató segítségével bemutatta a könyvtár tevékenységét.

Olvasószolgálat

A  Mikszáth-emlékév  kapcsán vetélkedőt rendeztünk, ehhez hétféle feladatlapot állítottunk 
össze. A következő könyvekhez és témákhoz készítettünk játéklapokat: A beszélő köntös, A 
gavallérok, Lovagvárak, A Noszty fiú esete Tóth Marival, Szent Péter esernyője, Mikszáth és 
a  politika,  Néprajzi  kérdések  a  palóc  tájegységről,  népszokásokról,  népművészeti 
alkotásokról. Mivel 2010 a családi olvasás éve is volt, ezért családok számára is hirdettünk 
Mikszáth olvasási versenyt. Decemberben megtartottuk a vetélkedő sorsolását és kiosztottuk a 
könyvjutalmakat és egyéb díjakat. 

Nyelvgyakorlók Klubja

Tavaly is hétfői napokon volt lehetőség a német nyelvgyakorlók óráján részt venni, amikor is 
mindenféle témáról eszmét lehetett cserélni, de csak német nyelven. Angol nyelven ugyanezt 
a csütörtöki napokon lehetett megtenni.

Új  szolgáltatást  indítottunk kisgyermekes  szülők  részére  „baba-mama  szerda”  néven. 
Ilyen  alkalommal  átrendezzük  a  könyvtárat  és  biztonságossá  tesszük  a  kúszó-mászó 
apróságok  részére  is.  Az  anyukák  nyugodt  körülmények  között  tudnak  beszélgetni  és 
könyveket  válogatni,  újságokba  belenézni.  Minden  foglalkozás  témájához  könyvajánló 
bibliográfiát készítünk.

Novemberben az első alkalommal a gyermeknevelésről, a gyermek érkezésével megváltozott 
hétköznapok szervezéséről beszélgettünk.

A második kismama-klub témája a karácsonyi készülődés volt, ajándéktárgyak, többek között 
egyedi gyertya készítésével összekötve.

Gyermekkönyvtár

Rendszeresen  fogadtunk  általános  iskolai  és  óvodai  csoportokat  is  könyvtári  órákon, 
foglalkozásokon. 

Csoportos foglalkozások:
Január 9. Budakeszi úti nevelőintézet 8
Február 2. SZIÁI 1.B osztály 24
Február 23. Süni csoport 12
Március 4. 4.B 21
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Március 30. 1.B 23
Április 10. Telki Ált. Isk. 3. o. 22
Május 29. 1.B 28
Május 31. Találkozás Schmidt Egonnal 30

(Kihelyezett foglalkozás az általános iskolában)
Június 9. Pitypang Óvoda 13

Szivárvány Óvoda 20
(Körmendi Csilla foglalkozásai állatokról, madarakról)

Június 10. 1.B 27
Szeptember 23. Őzike csoport 25
Szeptember 25. Budakeszi úti nevelőintézet 6
Október 20. Tarka-barka Kunterbunt óvoda 52
Október 30. Csigabiga csoport 18
November 6. Budakeszi úti nevelőintézet 5
November 11. 1.B 24
December 10. 1.B 25

Összesen: 383 fő

Április 21-én volt Mark Twain halálának 100. évfordulója. Ebből az alkalomból vetélkedőt 
tartottunk felső tagozatosok számára. Feladatlapokat osztottunk szét a gyerekek között, de az 
interneten is ki lehetett  tölteni  a lapokat.  Kétféle  feladatlap készült,  az egyik a Koldus és 
királyfi,  a  másik  pedig  a  Tom Sawyer  kalandjai  c.  ifjúsági  regény  alapján.  Összesen  23 
hibátlan megfejtés érkezett be, közülük 8-an kaptak jutalomkönyvet.
Ősszel  nagyszabású  Mikszáth-vetélkedőt  rendeztünk  az  író  halálának  100.  évfordulója 
alkalmából.  Sokféle  feladatlapot  készítettünk,  a  gyerekek  is  adtak  be  megfejtéseket,  ők 
jutalomkönyvet kaptak.

Rendezvények

2010. január 12. Vendégünk volt Nádas László, a Palackposta... Levél Rozikának a  
múltról  és  1956-ról  című  könyv  szerzője.  A  könyvet  egy,  a 
forradalomról  írandó  iskolai  házi  dolgozat  ihlette,  amelynek 
megírásához  Bechtold  Róza  segítséget  kért  az  eseményeket 
személyesen átélt nagyapjától, Nádas Lászlótól. A Munkácsy-díjas 
iparművész grafikákat is készített  a témáról, ezekkel illusztrálta a 
könyvet.  A  beszélgetés  hangulatának  megteremtéséhez  a 
nézőközönség kivetítőn meg is tekinthette  a képeket,  az emlékek 
felidézésében  pedig  az  eseményeket  szintén  átélt  beszélgetőtárs, 
Karádi Ilona segített.

2010. február 16. Szabó  Kata  Julianna,  a  Corvinus  Egyetem  harmadéves 
nemzetközi  tanulmányok  szakos  hallgatója  A finn  csoda címmel 
Finnországról  tart  bemutatót.  Előadásában  a  finn  irodalomról, 
művészetről,  gazdaságról,  munkavállalási  lehetőségekről  és  a 
mindennapi életről adott átfogó képet.

2010. február 25. A „Kommunizmus áldozatainak emléknapja” alkalmából

A  túlélés  művészete  címmel  az  Erkel  Ferenc  Művelődési 
Központtal  közösen  szervezett  emlékesten  a  Gulágon  eltöltött 
éveire  emlékezett  Galgóczy  Árpád  József  Attila-díjas  költő, 
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műfordító. A beszélgetőtárs Szentpály-Juhász Miklós volt.

2010. április 13. A  költészet  napja  alkalmából  Simon  Aladár előadóművész 
összeállítását  hallhattuk  Kosztolányi  Dezső  műveiből  Boldog,  
szomorú dal címmel.

2010. június 4. Schmidt  Egon számtalan  ismeretterjesztő  könyv  szerzője  tartott 
előadást a madarak életéről, viselkedéséről.

2010. október 4. A  Budakeszi  Könyvtári  Napok  első  rendezvényeként  Agócs 
Gergely néprajzkutató,  mesemondó,  a  Hagyományok  Háza 
munkatársa Palócország szívében címmel tartott előadást

2010. október 5. Száz  év,  százféle  Mikszáth címmel  Dr.  Praznovszky  Mihály 
irodalomtörténész,  a  Mikszáth  Kálmán  Társaság  örökös  elnöke 
tartott derűs előadást az íróról

2010. október 6. A gyerekek találkozhatak  Nyulász Péterrel, a Zsubatta! Miazami, 
Miazmég című könyvek Budakeszin élő szerzőjével. A beszélgetés 
témája mondókázás, verselés, találós kérdések megoldása volt. 

2010. december 15. Málnási  Gábor  tanácsadó  tartott  előadást  az  önismeretről  és  a 
pályaválasztásról. 

Kirándulások 2010

Célok: 
1. A  mozgásszegény  életmód  és  a  túlzott  kalóriabevitel  sok  betegség  okozója, 
egészségromboló  hatású.  Ezek  megelőzésére  életmódváltásra  szeretnénk  buzdítani 
túráinkkal.  A  Budakeszi  környéki  erdők,  hegyek  kincset  érő  lehetőséget  rejtenek  a 
természetjárásra, a mozgásra és a jó levegőn tartózkodásra kiválóan alkalmasak. 

2.Túráink  során  ismerkedünk  a  környezetünkben  lévő  természeti  és  kulturális 
értékekkel.
A  túrákat  meghirdetjük  a  könyvtár  honlapján,  az  iwiw-en,  plakátokon  és  szórólapokon, 
csoportos e-mailben.

Megvalósítás:
Minden  túrához  könyvajánló  készül,  mely  mindig  tartalmaz  egészséges  életmódról  szóló 
könyvet, a megtekintendő nevezetes épületről, műemlékről, természeti értékről szóló művet és 
egy-két színvonalas szépirodalmi alkotást.
A  tervezéskor  szem  előtt  tartjuk,  hogy  a  4-6  órás  időtartamot  ne  haladja  meg,  a  terep 
nehézségi foka megfeleljen a résztvevők állóképességének. Ha lehetőség van rá, legyenek a 
túra során kiszállási pontok jó tömegközlekedési lehetőséggel, azok számára, akik valamilyen 
okból rövidebb túrát szeretnének tenni.

A meglátogatandó nevezetességekről a túravezető felkészül a könyvtárban rendelkezésre álló 
helyismereti és honismereti anyagból, és a túra során röviden bemutatja ezeket.
A résztvevők térképmásolatot kapnak az útvonalról.
A túrát követően összegyűjtjük a fotókat, átválogatva felkerülnek a könyvtár honlapjára, és 
ezek  alapján  beszámolót  is  készítünk  a  túráról.  A  beszámolóban  bemutatásra  kerülnek  a 
nevezetességek és a túra izgalmasabb eseményei.
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2010-ben havonta tartottuk a túrákat. A résztvevők száma alkalmanként 10-20 fő között volt.

2010. január 16. 
Útvonal:
22-es  busszal  és  a  61-es  villamossal  a  Hűvösvölgyi  végállomásig,  sárga  jelzésen  a 
Határnyeregig, jobbra a kék jelzésen az Árpád-kilátóhoz, majd a zöld jelzésen a Hűvösvölgyi 
útig (kb. 8 km). Visszaút: 61-es villamos, 22-es busz.

2010. február 27. 
Útvonal:
Perbáltól  Zsámbékig  a  sárga  jelzésű  turistaúton (kb.  9  km),  a Romtemplom megtekintése 
igény szerint, belépőjegy 400 és 600,- Ft. Visszaút: Zsámbéktól Volánbusszal.

2010. március 20.
Útvonal:
Hideg-völgyi erdészlak - Tarnai-pihenő - Csergezán-kilátó - Anna-vadászlak - Hideg-völgyi 
erdészlak. Visszaút: Volánbusszal.

2010. április 17.
Útvonal:
Himnusz-szobor - Vadaspark mellett gyalogosan Ady-ligetig (3-4 km) – 63-as BKV-busszal 
Nagykovácsi, Tisza István térig – gyalog Perbálig (9,5 km). Visszaút: Volánbusszal.

2010. június 13.
Útvonal:
Budakeszi  Erdészet  –  az  Arborétum  megtekintése  vezetéssel  (időtartama  kb.  2,5  óra) 
Visszaút: Volánbusszal (11.58, 12.58) vagy gyalog a mamutfenyők felé.

2010. június 19.
Útvonal:
Szépjuhászné  .  H_vösvölgy(2,5-3  km).-.64/164-es  BKV-busszal  -  Solymár  Templom 
térig.-.Nagy-szénásig a zöld majd a kék jelzésen(kb. 6 km).-.Nagykovácsiba a piros jelzésen 
(kb. 2 km). Visszaút: 63-as busszal Ady-ligetig, innen gyalog a Himnusz-szoborig (kb. 3km).

2010. július 17.
Útvonal:
Mária-szurdok . Végvári-szikla . Sorrento . Huszonnégyökrös-hegy .Törökugrató (kb. 12 km)
Visszaút: Budaörsről Volánbusszal.

2010. augusztus 14.
Útvonal:
Páty Mézeshegy-megálló  -  pátyi  fenyves  -  Főkút-forrás -  Hidegvölgyi  erdészlak  -  Dezső-
vadászkunyhó - nagy Sziklafal.  Telkire  vezető  útra érkeztünk az Erdészet  és a Szőlőtelep 
megálló között (kb. 12 km). Visszaút: Volánbusszal vagy gyalog a mamutfenyők felé.

2010. szeptember 18.
Egész napos kirándulás a Velencei-hegységbe
Pákozdi ingókövek, Barlang-kút, Don-kanyar kápolna, Honvéd-emlékmű, hajózás a Velencei-
tavon Agárdra.  Gyülekezés: 7.30-kor a Moszkva téren az óra alatt.  Útvonal: 139-es BKV-
busz, Volánbusz Pákozdra, kb. 15 km gyalog, kishajó a Szúnyog-szigetről Agárdra. Visszaút: 
Agárdról vonattal.
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2010. október 16.
Kirándulás a János-hegyre. Gyülekezés: 8.50-kor a könyvtár előtt, indulás 9-kor. Útvonal:
Himnusz-szobor, Szépjuhászné, (zöld+ majd zöld3szög jelzésen) Jánoshegy, (S+, S, PS, P+
jelzésen) Budakeszi. Érkezés a könyvtár elé 13 órakor. A túra hossza kb. 10 km.

2010. november 20.
Kirándulás Biatorbágyra. Gyülekezés: 9-kor a könyvtár előtt, indulás 9.l7-kor Volán-busszal
a Gyógyszertár megállóból Páty felé. Útvonal: Páty Mézes-hegy, Főkút-forrás, Katalin-hegy,
Biatorbágy vasútállomás
(Az újonnan kijelölt zöld háromszög jelzésen 5-6 km), Faluház, Viadukt majd vissza a
vasútállomás. (kb. 3 km). Visszaút vonattal a Déli pályaudvarra.

2010. december 11.
Normafa-Kis Svábhegy - Gyülekezés: 8.50-kor a könyvtár előtt, indulás 9-kor. Útvonal:
Budakeszi - Normafa (P+, S, S+, Z+), Normafánál forralt bor és rétes, Zöld jelzésen Kis
Svábhegy - Moszkva tér (kb. 10 km) Visszaút 22-es busz. Lecsatlakozási lehetőség a
Fogaskerekűnél vagy a 21-es busznál.

(!Jt~J 0~;ol u ~&iQ
Béresné Dávid Magdolna

igazgató



2010. novemberében indult új szolgáltatásunk: 
Baba-mama szerda  

Körmendi Csilla, a Bagolyvár Birodalom vezetője a klub vendége, téma 

a játék, és az, hogyan neveljük gyermekeinket. 2010. november 10. 



2010. decemberében 8-án is Kör-

mendi Csilla volt a vendégünk, a 

karácsonyi készülődés volt a té-

mánk. Mindenki hozott magával 

egy jó ötletet ajándékba.  

Méhviasz gyertyákat tekerünk 

az adventi koszorúkra a kisma-

mákkal és a gyerekekkel. 

Baba-mama szerda  
2010. december 



2010. október 4-én Agócs Gergely néprajzkutató, mesemondó, a 
Hagyományok Háza munkatársa Palócország szívében címmel tar-
tott előadást mesével és énekkel fűszerezve. 

KÖNYVTÁRI NAPOK 2010. 
A CSALÁDI OLVASÁS ÉVÉBEN 

Száz év, százféle Mikszáth címmel Dr. Praznovszky Mihály iroda-
lomtörténész, a Mikszáth Kálmán Társaság örökös elnöke tart de-
rűs előadást az íróról. 



Találkozás Nyulász Péterrel, a Zsubatta! Miazami, Miazmég című könyvek 
Budakeszin élő szerzőjével. Közös mondókázás, verselés, kitalálósozás. 

CSALÁDI OLVASÁS ÉVE 2010. 
GYERMEKPROGRAMOK 

KörmenDi Csilla, a Budakeszi Vadaspark munkatársa vezetésével gyermek-
foglalkozást tartottunk óvodások részére, a játékosan ismetetett téma a 



Képek a kirándulásokról

Biatorbágy, Viadukt A budai hegyekben

Budakeszi Arborétum A Csiki-hegyekben a Sorrentónál

Határkövek Nagykovácsi és Perbál között A Katalin-hegyen Páty és Biatorbágy között
Erzsébet-kilátó

Csergezán Pál-kilátó Pákozd, ingó köveknél
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