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„Ha beszélgetsz a könyvvel, inkább a kutató kételyével, mint a csodavárók vakhitével fordulj hozzá!”
/Müller Péter/

Bevezetés
A 2016. évi munkatervünkben szerepelő feladatok nagy részét sikerült megvalósítanunk.
Kiemelt feladatként tűztük ki a könyvtár Stratégiai tervének elkészítését, és a
Minőségbiztosítási kézikönyv előkészítő szakaszának megkezdését.
A Stratégiai terv elkészítése hosszabb folyamatot igényel, és figyelembe véve azt, hogy a Kar
szervezeti átalakításának következtében a Kar három könyvtára összevonásra került, a
feladatokat a három könyvtárnak egységesen kellett megfogalmaznia, egy közös stratégiát
kelettl kidolgoznia. A Minőségbiztosítási Kézikönyv elkészítése a Gödöllői Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár szakmai vezetésével, velük együttműködve készül.
A TÁMOP-3.2.4-08/1/2009-0023 pályázatunk fenntartási időszakának utolsó évébe léptünk
2016
májusában.
Az
ezzel
kapcsolatos
feladatokat
(honlapszerkesztés
(http://szakkonyvtar.szie.hu/szarvas),
olvasásfejlesztéssel
kapcsolatos
rendezvény,
könyvtárhasználati ismeretek bővítése, digitalizálás, stb.) teljesítettük, és a pályázat befejezése
után is fent kívánjuk tartani, hisz külön anyagi ráfordítással nem jár, de könyvtárunk
szolgáltatásait bővíti.
A virtuális térben való részvétel nagyon fontos napjainkban, a fiatalok szinte csak ezen a
csatornán szólíthatók meg, ezért a honlapszerkesztés mellett könyvtárunk Facebook oldalát
is rendszeresen frissítjük, hírül adjuk rendezvényeinket, népszerűsítjük új könyveinket (1502
„ismerőse” van jelenleg a könyvtárnak, ez 666 fővel több, mit a 2015-ös évben). Jelentősen
növekedett a Könyvtárat kedvelők száma a Kutatók Éjszakájára meghirdetett fotópályázat
képeire történő internetes szavazásnak köszönhetően.
Integrált könyvtári rendszerünk, a HunTéka folyamatos karbantarása fontos feladaink közé
tartozik, a rendszer segítségével tájékoztatjuk olvasóinkat a könyvtár állományával
kapcsolatosan. A pályázat feladatai közé tartozik a tárgyszavak és nevek egységesítése az
adatbázisban, ennek köszönhetően a keresés egyértelműbbé és könnyebbé válik a
felhasználók számára. Ezt a feladatot, valamint a képzésekhez kapcsolódó szakirodalom
analitikus feltárását folyamatosan végezzük.
Együttműködünk a SZIE Egyetemtörténeti Bizottsággal és a Tessedik Öreggazdász
Egyesülettel. Fontosnak tartjuk az intézmény múltjának megőrzését, feldolgozását és a
nagyközönség elé tárását; és ennek a munkának a segítését. 2016. április 26-án a Tessedik
Öreggazdász Egyesület kezelésében, - és részben tulajdonában - lévő Iskolatörténeti
kiállítás a Könyvtárba költözött. Ez egy újabb lépés, hogy a Kar hallgatói megismerhessék
nagy múltú intézményünket.
Szeptember 13-án előadásokkal egybekötve tartottuk meg a kiállítás megnyitóját, ahol a
hallgatóság megismerhette az Egyesület tevékenységét, kiadványait, valamint a Könyvtár
hagyományőrző munkáját. A rendezvény kísérő kiállításán régi iskolai tankönyvekkel,
szakkönyvekkel ismerkedhettek vendégeink.
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Részlegadminisztrátorként Molnárné Pető Beáta segíti folyamatosan a Karok oktatóit
publikációik bevitelében a Magyar Tudományos Művek Tárába és a felmerülő problémák
megoldásában. A 2016-os évben a részlegadminisztrátor a bevitt publikációk, „admin
láttamozását” is elvégezte.
A 2015-ös évben felmerült probléma, mely szerint az MTMT nem követi az intézmények
névváltozásait, (a SZIE GAEK a 2011-es állapot szerint SZIE GK, SZIE EI, SZIE VKK-ként
szerepelt az adatbázisban) a 2016-os év első negyedében megoldódott, miután felvettük a
kapcsolatot az MTMT fejlesztőivel.
A napi munka mellett rendezvényeket szerveztünk olvasóinknak:
- Havonta új, aktuális évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódó könyvkiállításokat
rendezünk. (pl. Kommunizmus áldozatainak emléknapja, Húsvét, Költészet napja, Föld napja,
Magyar nyelv napja…)
- A Kar oktatói szívesen tartanak ismeretterjesztő előadásokat, melyeken bemutatják kutatási
területüket és az elért eredményeiket (Dr. Jakab Gusztáv, Csengeri Erzsébet, Dr. Egri Zoltán).
- A Kutatók Éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódva fotópályázatot hirdettünk, valamint
társasjátékokkal, színezőkkel és mikroszkópokkal vártuk az érdeklődőket a rendezvény ideje
alatt a Könyvtárban.
- Könyvtárunk a „Rukkola” internetes könyvcserélő portál „happont”-jaként nyújt
szolgáltatást az érdeklődőknek. A szolgáltatást igénybe vevők a könyvtárban leadhatják ill.
átvehetik az internet segítségével gazdát cserélő könyveket.
- Igyekszünk olvasóinkat megismertetni a könyvtárhasználat és az irodalomkutatás
fortélyaival, csoportos, illetve egyéni gyakorlati bemutatókkal.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének tagjaiként részt vettünk
a szakmai rendezvényeken, ahol fontos szakmai információkkal gazdagodtunk. A
Könyvtárosok Világnapja alkalmából április 22-én szakmai kirándulást tettünk a
Könyvfesztiválra Budapestre.
A SZIE Egyetemi Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei
Szervezetének támogatásának köszönhetően Molnárné Pető Beáta részt vett a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlésén Veszprémben. Az évente megrendezésre
kerülő vándorgyűlésen értékes szakmai előadások mellet megismerkedhetünk a szakma
újdonságaival, a nemzetközi trendekkel, és workshop-ok keretében a technikai újdonságokkal.
Május 18-21-ig a Kar három könyvtárosa Bánfiné Kovács Mária, Molnárné Pető Beáta és
Uhrin Katalin Erasmus+ Személyzeti Mobilitás program keretében szakmai látogatást tett a
kolozsvári Sapientia Egyetemen.
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Könyvtárunk a számok tükrében
a. Gyűjteményszervezés
1. táblázat
Leltári állomány
Leltárba vett
dokumentumok (könyv,
tékázott folyóirat,
kartográfiai, hang, kép,
elektronikus, egyéb) száma:
Törölt
dokumentumok(könyv,
tékázott folyóirat,
kartográfiai, hang, kép,
elektronikus, egyéb) száma:
december 31-én a
könyvtári egységek száma:
Kurrens folyóiratok
Állománygyarapításra
fordított összeg számlák
alapján (Ft):
Ajándék könyvek becsült
értéke (Ft)
Összes gyarapodás (Ft)
A könyvtár állománya
Az állomány nagysága
Értéke:

2016

2015

981

734

-

35.325

38.479
11

37.498
7

csak nyomtatott

csak nyomtatott

-

5.466.000

2.652.847

620.474

2.652.847

6.086.474

2016. december 31-én:
38.479 db dokumentum
47.950.031 Ft

2015. december 31-én
37.498 db dokumentum
45.297.184 Ft

A könyvtár állományának 2016 évi gyarapodása a ajándék könyveknek köszönhető. Sajnos
Kari költségvetésből nem volt lehetőségünk új könyvek beszerzésére. A bevételezett
dokumentumok beszerzési forrását az alábbi táblázatban részletezzük:
2. táblázat
Beszerzés forrása
Nemzeti Könyvtár sorozat
VI. Márai program
Tessedik Öreggazdász Egyesület
Oktatói felajánlások (Izsáki Zoltán,
Bukovinszky László)
Dr. Misúr György ny. olaszországi
nagykövet adománya (retrospektív
feldolgozás)
Egyéb felajánlások, ill. retrospektív
feldolgozás
Összesen:
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db
42
19
9
78

Érték (Ft)
105.000
58.824
18.000
131.100

332

1.528.500

501

811.423

981

2.652.847

A 2016-os évben csak a Márai VI. elnevezésű NKA által kiírt pályázatban tudtunk új könyveket
beszerezni, illetve a Magyar Állam Nemzeti Könyvtár könyvsorozatának legújabb példányait
kaptuk meg (40 db). Sajnos tervszerű állománygyarapításra már évek óta nincs lehetősége a
Könyvtárnak, ami az oktatást támogató szolgáltatásunkat egyre nagyobb veszélybe sodorja, a
friss szakirodalmakat nem tudjuk beszerezni és szolgáltatni.
Dr. Misúr György korábban felajánlott gyűjteményének feldolgozása közfoglalkoztatott
kolléganőnk Ráczné Patakfalvi Katalin munkája.
Könyvtárunk dokumentumainak számát növelték a 2015-ben végzett hallgatók
diplomamunkái, melyeket elektronikus (CD) formátumban kaptunk meg. A beérkezett
dokumentumok, folyamatosan kerülnek feltárásra katalógusunkban. A diplomadolgozatok cím,
szerző és tárgyszó szerint visszakereshetőek. A 2016-os évben 92 szakdolgozat került
feldolgozásra.
b.

Könyvtárhasználat

3. táblázat
Könyvtárhasználat:
Használó (fő):
- regisztrált:
- ebből újonnan regisztrált
- aktív használó:
=ebből „külső” (nem
kari hallgató, oktató,
dolgozó)
Használat:
- használatok (alkalom)
- kölcsönzött dokumentum
(db)
- helyben használt
dokumentum (db)

2016

2015

1086
103
258
74

7598
67
578
311

4798 helybeni
4048 távhasználat
4341

8925 helybeni
3320 távhasználat
6053

3210

2718

A könyvtárhasználók száma évről évre csökken, melynek egyik oka a Pedagógiai Kar
könyvtárának elköltözése, így a „külsős” helyi pedagógusok már kevésbé látogatják
könyvtárunkat, hisz a pedagógiai szakkönyvek nagy része átkerült a GFF-PK Könyvtárába;
másik oka a hallgatók létszámának csökkenése. Az aktív használók létszáma is jelentősen
csökkent, ennek okát abban látjuk, hogy beíratkoznak ugyan a könyvtárba első félévben, de
regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat nem veszik igénybe (kölcsönzés, tájékoztatás,
könyvtárközi kölcsönzés stb.). Legnépszerűbb szolgáltatásaink a hallgatók körében továbbra
is a reprográfiai szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás) és az internethasználat.
c. Könyvtárközi kölcsönzés
4. táblázat
Könyvtárközi kölcsönzés
- adott dokumentum (db)
- kapott (db)

2016
beérkezett kérések:
teljesített kérések:
elküldött kérések:
teljesített kérések:
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26
26
92
89

2015
12
12
33
31

A könyvtárközi kölcsönzések száma az előző évhez képest megnőtt, mind az általunk
szolgáltatott könyvtárközi kérések, mind pedig a más könyvtáraktól kért kérések tekintetében.
A szakdolgozatot, ill. TDK dolgozatot készítők közül egyre többen veszik igénybe ezt a
szolgáltatást, főképp folyóirat cikkek elektronikus változatát kérték. A postai úton történő
könyvtárközi kölcsöntés inkább az oktatóink körében népszerű.
d. Saját bevételek
5. táblázat
Bevételek
fénymásolás, nyomtatás,
késedelmi díj, beiratkozás,
(Ft)

2016

2015

90.900

183.470

Sajnos a beiratkozott aktív könyvtárhasználói létszámmal egyenes arányban a bevételeink is
csökkentek az előző évhez képest.
2.

Olvasószolgálat és tájékoztatás

2016-ban a nyitva tartott napok száma 223 nap volt.
A nyitva tartási órák száma heti 44.
A Könyvtár nyitva tartása 2015. január 1-től változott meg, a dolgozói létszám lecsökkenését
követően:
H: 8.00-16.00
K: 8.00-18.00
Sz: 10.00-18.00
Cs:8.00-16.00
P: 8.00-16.00
Szolgáltatásainkat a teljes nyitva tartási idő alatt igénybe vehették olvasóink.
A 2016-es évben 798 referensz kérdést válaszoltunk meg az érdeklődő olvasóknak.
A hagyományos könyvtári tájékoztató munka mellett elsőéves hallgatóink a tanév kezdetekor
csoportos könyvtárlátogatáson vesznek részt, ahol megismerkedhetnek a könyvtár
szolgáltatásaival, bemutatjuk elektronikus katalógusunkat, és tájékoztatást kapnak a
könyvtárban elérhető fontosabb adatbázisokról (EISZ, MOKKA, ODR MABI, MATARKA
stb.). Az adatbázisok használatának bemutatása, segítése egyénileg vagy csoprtosan történik.
Az Internet Fiesta elnevezésű országos könyvtári programsorozat keretein belül március 21én „Információkeresés a könyvtárban” címmel ismeretterjesztő előadáson vehettek részt
hallgatóink, ahol a könyvtárunkban elérhető adatbázisokat mutattuk be, ezzel is segítve a
szakirodalom keresést. Bemutatott adatbázisok: MOKKA-ODR, MATARKA, MABI, EISZ,
EBSCO.
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3.
a.

Elektronikus szolgáltatások
Tartalomszolgáltatás

A 2016-os évben is biztosítottunk olvasóink számára - a szabadon elérhető adatbázisokon
kívül, - az EISZ adatbázisait, (melyet az Egyetemi Könyvtár fizet elő), valamint a Nemzeti
Audiovizuális Archívum anyagát szolgáltattuk olvasóink számára a könyvtár számítógépein
ingyenesen.
Az alábbi EISZ adatbázisokat érhettük el 2016-ban az intézmény számítógépeiről:

- Academic Search Comlete
- Akadémiai Kiadó Folyóiratai
- Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)
- Business Source Premier
- CAB Abstracts
- Econlit Index
- FSTA
- JHCD
- Science Direct
- Scopus
- SpringerLink
- Web of Science
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b.

Honlap

A Könyvtárunk honlapja http://szakkonyvtar.szie.hu/szarvas folyamatosan frissül, napra
készen hírt adunk a könyvtár életében bekövetkező változásokról, rendezvényeinkről.
Galériánkban képes beszámolóban mutatjuk be rendezvényeinket.
A honlapról elérhető a Könyvtár katalógusa, az Egyetem és a Karok honlapjai az Egyetemi
Könyvtár szakkönyvtárai, közös kereső az Egyetem könyvtárainak katalógusaiban és az
Egyetem területéről elérhető EISZ adatbázisok és az MTMT.
Nyitva tartásunk mellet népszerűsítjük új könyveinket és e-folyóirat olvasóval, valamint
hasznos linkekkel segítjük az érdeklődő látogatókat.

A könyvtár honlapját 2016 március 1. óta a google Analytics látogatottság mérő
alkalmazásával figyeljük.
Ez alapján megállapíthatjuk, hogy 1340 fő látogatta meg honlapunkat az elmúlt 10 hónap
alatt, 2469 oldalmegtekintés történt.
A látogatók 65 %-a visszatérő vendég volt.
A grafikonból kiolvasható, hogy vizsgaidőszakban nagyobb a látogatottság, ennek oka lehet,
hogy a könyvtár elektronikus katalógusát a honlapról tudják legegyszerűbben elérni
hallgatóink, ezúton tudnak tájékozódni, hogy az általuk keresett szakirodalom megvan-e a
Könyvtárban.
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c. HunTéka integrált könyvtári rendszer (IKR)
A Könyvtár Integrált Könyvtári rendszere, a HunTéka segítségével végzi mindennapi
munkáját: a tájékoztatást a könyvtár állományának feltárását és szolgáltatását.
A HunTéka rendszer lehetővé teszi, hogy olvasóink a 24 órás katalógushasználat mellett
otthonról meg tudják hosszabbítani kölcsönzéseiket, illetve az éppen kölcsönzésben lévő
dokumentumokra előjegyzést kérjenek.
A rendszer segítségével e-mailben értesítjük a késedelmes olvasóinkat. Ennek köszönhetően
egyre kevesebb a késedelmes kölcsönzés, illetve a késedelmes napok száma. 2016-ben 426 email és 84 postai késési figyelmeztetést küldtünk ki.
Az olvasóknak lehetőségük van e-mailben, telefonon, vagy személyesen hosszabbítást kérni
kölcsönzéseikre, mely lehetőséggel élnek is, főként levelezős olvasóink.
Könyvtári rendszerünkben folyamatosan dolgozzuk fel a könyvtár állományát és az új
beszerzéseket, valamint a fontosabb szakirodalmak analitikus feltárására is sor kerül.

Online katalógusunkat 2016-ban 338 fő látogatta meg, a keresések száma 592 db.
Könyvtárunk online katalógusa: http://gaia.szie.hu/szarvas címen érhető el, vagy a
honlapunkról, a „Katalógus” menüpontról. ( http://szakkonyvtar.szie.hu/szaravas).
d. Elektronikus könyvtár
Az Egyetem által működtetett Elektronikus könyvtárba 2011 óta töltünk fel teljes szövegű
dokumentumokat és helytörténeti, iskolatörténeti dokumentumokat, képeket. A Campuson
készült szakdolgozatok pdf formátumban kerülnek be a SZIE Archívumba (archivum.szie.hu).
A 2016-os évben a Középfokú Mezőgazdasági Tanintézet értesítőit (1927-1935-ig)
digitalizáltuk, így az archívumban, megtekinthetővé váltak. Jelenleg 46 kép és 1181 szöveges
dokumentumunk található meg az adatbázisban.
Az elkövetkező években, tervezzük a Karhoz kapcsolódó helytörténeti dokumentumok
digitalizálását; (a Tessedik Öreggazdász Egyesülettel együttműködve az Agrártörténeti
Füzetek kiadványsorozatot tervezzük digitalizálni és feltölteni az adatbázisba). Sajnos a
könyvtár dolgozói létszáma miatt ez csak nagyon lassan valósítható meg.
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e.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A Magyar Tudományos Művek Tára (www.mtmt.hu) részlegadminisztrátori feladatait 2016ban Molnárné Pető Beáta látta el.
A részlegadminisztrátor feladata az oktatókkal való kapcsolattartás, a bevitel segítése,
valamint a rekordok részlegekhez rendelése és az admin láttamozás.
Az MTMT fejlesztése révén 2016-ban végre az intézmények nevének változásait, illetve a
szervezeti változásokat is követni tudjuk, így már a Kar publikációs mutatóit pontosan le lehet
kérdezni.
A SZIE GAEK Tesedik Campus-ra vonatkozó mutatók 2015-ben és 2016-ban.
2015

2016

30

33

Folyóiratcikk
Könyvrészlet
Könyv
Egyéb konferenciaközlemény
Egyéb konferenciakötet
Oltalmi formák
Disszertáció
Egyéb
Közlemények összesen

358
293
36
82
5
2
13
147
936

466
367
38
104
5
2
14
201
1197

független idézők
önidézetek
nem megállapított idézők
idézetek összesen

231
69
1
301

328
101
1
430

Szerzők
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2016-ban a Tessedik Campus oktatói 261 publikáció bibliográfiai adatatit töltötték fel az
MTMT-be. (folyóiratcikk: 108; könyvrészlet: 74; könyv: 2; egyéb konferenciaközlemény:
22; disszertáció: 1; egyéb: 54; a független idézők száma az adatbázis szerint 97-tel nőtt, az
önidézetek száma pedig 32.

4. Informatikai, technikai háttér:
a. Számítógépek
Olvasóink egyre többször jelezték, hogy a könyvtári számítógépek elavultak, lassúak, nem
működnek megfelelően, a nyomtatás és az irodalomkeresés sok időt vesz igénybe. A
számítógépeink 8-10 évesek, így már a memóriabővítésre sincs lehetőség a 4 hallgatói gép
közül már csak 3 működőképes.
Sajnos az elmúlt években nem került kiírásra olyan pályázat, melyre önrész nélkül pályázni
tudtunk volna, és ezt a problémát megoldhattuk volna.
A könyvtári munkafolyamatok elvégzésére használt számítógépek is lassúak, melyek sokszor
a tájékoztatás minőségét és gyorsaságát veszélyeztetik. A határidős feladatok elkészítése
nehézkes az elavult irodai gépeken. Az integrált könyvtári rendszerünk biztonságos
működéséhez is korszerűbb számítógépekre lenne szükség.
Valamelyest enyhíti a helyzetet, hogy a Könyvtár olvasói számára lehetőséget biztosítunk
saját laptop vagy más arra alkalmas eszköz használatával vezeték nélküli internet (WIFI)
szolgáltatás igénybe vételére. Ez a szolgáltatás némileg kompenzálja a Könyvtár olvasói
gépeinek műszaki állapotából adódó hátrányokat.

b. Nyomtatás, fénymásolás, szkennelés
A hallgatók körében népszerű szolgáltatásunk a fénymásolás és a nyomtatás. A
multifunkciós berendezésünk a nyomtatáson és a fénymásoláson kívül szkennelésre is
használható. Ezt a funkciót egyelőre csak könyvtári munkafolyamatokban használjuk
(adminisztrációs feladatok, digitalizálás), de egyre több igény érkezik hallgatók részéről is
erre a szolgáltatásra. A technikai feltételek azonban nem megfelelőek ezen szolgáltatás
bevezetéséhez. A rendszergazdával keressük erre a megoldást.
5. Személyi kérdések
2016. március 2-től könyvtárunknak lehetősége nyílt kulturális közfoglalkoztatott
alkalmazására Ráczné Patakfakvi Katalin személyében. A közfoglalkoztatott munkáltatója
az Országos Széchényi Könyvtár; és az Egyetemmel kötött Együttműködési megállapodás
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alapján dolgozik a Könyvtárban. A Könyvtárnak ezzel kapcsolatosan adminisztrációs
feladatokat kell ellátnia az OSZK felé.
A közfoglalkoztatott nagy segítsége a lecsökkent könyvtárosi létszámmal működő
könyvtárnak.
Elsősorban a dokumentumok nyilvántartásában, feldolgozásában vett részt az elmúlt 10
hónapban, de megismerkedett szinte minden könyvtári munkafolyamattal. Nagy biztonsággal
kezeli a könyvtár adatbázisát.
A közfoglalkoztatási program 12 hónapig tart, azaz 2017. február 28-ig.
Bízunk benne, hogy a program folytatódik a 2017-es évben is!
Kerekes Éva könyvtáros 2016. november 3-a óta tartós betegállományban van, így az ő
feladatait is Molnárné Pető Beáta látja el.
6. Pénzügyi adatok
a. Bevétel
Bevételek
Működési bevétel

2015 Érték (ezer Ft)
169

2016 Érték (ezer Ft)
91

7490

6980

5466

-

7659

7071

Felügyeleti szervtől kapott
támogatás
Ebből pályázati (EU)
támogatás
Bevétel összesen
b. Kiadás
Kiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat
terhelő összes
járulék
Állománygyarapítás
(vétel)
Folyóirat vásárlás
Dologi kiadás
Egyéb
Kiadás összesen:

2015 Érték (ezer Ft)
2016 Érték (ezer Ft)
3637
3599
982
972

-

-

2556
484
7659

2500
7071

A 2016-os év gazdasági szempontból az előző évekhez képest is visszaesést mutat, a
Könyvtár állománygyarapításra fordítható összege nullára csökkent. Az oktatáshoz,
kutatáshoz elengedhetetlenül szükséges szakirodalmat nem tudjuk beszerezni, mely a
szolgáltatás színvonalának csökkenéséhez vezet és veszélyezteti a könyvtár feladatainak
ellátását.

15

7. Felhasználóképzés
Napi munkánk során, személyre szabottan bemutatjuk olvasóinknak a könyvtári
információkeresés leghatékonyabb módjait, valamint az „Internet Fiesta” országos könyvtári
rendezvénysorozat keretein belül előadásra került sor Információkeresés a könyvtárban
címmel, melyen 15 fő vett részt. Az előadás során megismerkedhettek a könyvtár
adatbázisának használatával, az ingyenesen elérhető folyóirat adatbázisokkal és bennük való
eligazodással, keresési módszerekkel (MATARKA, MABI, ODR), valamint az Egyetem által
előfizetett EISZ adatbázisokkal.
2016-ban is, ahogy minden évben az első évfolyamosoknak bemutattuk könyvtárunkat és
rövid könyvtárhasználati előadáson tájékoztattuk őket a könyvtár katalógusának
használatáról, és felhívtuk figyelmüket az elérhető adatbázisokra is.
Személyreszabottan segítettük oktatóinkat, doktorandusz hallgatókat, és az érdeklődő hallgatókat
az irodalomkutatásban és az EISZ és más adatbázisok használatában.

8.

Adatszolgáltatás

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elsődlegesen a könyvtári
haszonkölcsönzések után járó jogdíjak kifizetésével foglalkozó jogvédő egyesület felkérte
könyvtárunkat adatszolgáltatásra, az állományunk 2015 évi kölcsönzésére vonatkozó
adatokból.
Az adatokat könyvtárunk Integrált Könyvtári Rendszerének szolgáltatója a Monguz Kft. küldi el
a MISZJE részére, megbízásunk alapján.
9.

A könyvtár világítása és takarítása

Világítás
A könyvtári szolgáltatás színvonalát nagy mértékben rontja, hogy a könyvtár világítása nem
megfelelő sem a kölcsönzőtérben, sem az olvasótermi részben. A 2015-ös évhez képest ugyan
változott a helyzet, többszöri kérésünkre 2016 őszén történtek fénycső cserék, de nem
mindenhol, így még mindig nem teljesen megfelelő a könyvtári terek megvilágítása.
Takarítás
A könyvtár takarítása sem megfelő, hisz hetente csak egy alkalommal jönnek a takarítók a
könyvtárba, ez arra elegendő, hogy felporszívózzák, illetve felmossák a tereket, de pókhálózásra,
portörlésre, nincs idő. Már a második évben maradt el a nyári nagytakarítás, amikor ablak- és
kárpittisztításra is sor került korábban.
Bízunk benne, hogy hamarosan megoldódik mindkét technikai hiányosság!
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10. Kapcsolattartás, kommunikáció:
a. Egyetemen belül
 Folyamatos kapcsolattartás az Egyetem Könyvtárainak munkatársaival telefonon, emailben, SZIE EK WIKI segítségével.
b.

Karon belül

 Összdolgozói értekezletek, videokonferenciák,
 Folyamatos egyeztetés a campus intézetvezetőivel, dolgozóival aktuális kérdésekben személyesen, e-mail-ben, telefonon.
c.

Könyvtáron belül

 Folyamatos kapcsolattartás a Könyvtár vezetőjével (személyesen, telefonon, e-mailen),
 Munkaértekezlet. Havi rendszerességgel: az aktuális események és a tennivalók
megbeszélése, az egyes feladatok megoldásának módjának és felelősének kiválasztása,
kijelölése.

d.

Olvasókkal

 személyesen, telefon,
 honlap, Facebook,
 e-mail.

e.

Kapcsolattartás a város intézményeivel

- részvétel egymás rendezvényein (Városi Könyvtár, Cervinus Teátrum, Tessedik Sámuel
Múzeum, oktatási intézmények stb.),
- Szakmai együttműködés a Városi Könyvtárral, könyvtárközi kölcsönzés.

f.

Megyei és országos szakmai szervezetek:

- Békés Megyei Könyvtár: szakmai értekezletek, előadások,
- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete: szakmai programok,
közös levelező lista,
- katalist: internetes könyvtáros levelező fórum,
- Könyvtárközi kölcsönzés internetes levelező fórum.
- Könyvtárközi kölcsönzés (ODR).
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11 . Rendezvények, szakmai programok, tanfolyamok
a.

Könyvtári rendezvények

Időpont

Rendezvény

február 25március 4.
március 4március 19.
március 19áprilris 1.
április 2április 17.
március 21.
április 18május 3.
május 4-13.
május 17.

Könyvkiállítás a Kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából/
Könyvkiállítás az 1848-as Forradalom és
Szabadságharc emlékére
Könyvkiállítás a Húsvéti ünnepkörről

augusztus 29.
szeptember
13.

szeptember
10-26.
Szeptember
30.
október 4.
október 13.
november 8.

november 13december 18.

Résztvevők
száma

Könyvkiállítás a Költészet napja alkalmából
Internet Fiesta – Információkeresés a könyvtárban
Könyvkiállítás a Föld napja alkalmából
Könyvkiállítás a Madarak és Fák napja alkalmából
Történelemformáló klíma, emberformálta táj – Dr.
Jakab Gusztáv előadása
Könyvtárbemutató és tájékoztató az első
évfolyamosoknak
Iskolatörténeti kiállítás a könyvtárban – előadás, és
kiállítás megnyitó (Gyulavári András, Molitorisz Pál,
Molnárné Pető Beáta és Szitó János előadásai)
+könyvkiállítás régi iskolai tankönyvekből
Fotópályázat meghirdetése „Klímaváltozás – ahogyan
én látom” címmel (Kutatók éjszakája)
Kutatók éjszakája a könyvtárban – fotópályázat
eredményhirdetés – társasjátékozás, mikrószkópos
megfigyelések, színezés, rajzolás, könyvnézegetés,
olvasás (18-23 óráig)
Hogyan legyünk környezettudatosak? – Csengeri
Erzsébet előadása + könyvkiállítás az előadás témájához
kapcsolódóan
A Tessedik Öreggazdász Egyesület közgyűlése
Térségi életesélyek, regionális
egészségegyenlőtlenségek Európában – Dr. Egri Zoltán
előadása
Könyvkiállítás a Magyar nyelv napja alakalmából
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15 fő

40 fő
50 fő
45 fő

70 fő

57 fő
10 fő
30 fő

b. Szakmai rendezvények, melyeken részt vettünk
Időpont
január 13.
február 1.
március 21.
március 21.
április 11.
április 22.
április 25.
május 18-21.
június 13.
június 28-29.
július 7-9.
szeptember 8.
november 9.
november 24.
december 16.

Rendezvény /helyszín/ (résztvevő)
Részvétel az Egyetemtörténeti Bizottság ülésén /Gödöllő/ (Molnárné Pető
Beáta)
MKE Békés Megyei Szervezete taggyűlés /Békéscsaba/ (Molnárné Pető
Beáta)
A Vers világnapja – verses rendezvény a Mokka Delicates Bisztróban
/Szarvas/ (Molnárné Pető Beáta)
Részvétel a „Veszíts el egy könyvet” országos könyvtári rendezvényen
Versmarathon a Városi Könyvtárban /Szarvas/ (Molnárné Pető Beáta,
Ráczné Patakfalvi Katalin)
Szakmai kirándulás a Békés Megyei Könyvtár szervezésében a
Könyvfesztiválra a Könyvtárosok Világnapja alkalmából /Bp./ (Molnárné
Pető Beáta)
MKE Békés megyei Szervezete szakmai napja /Békéscsaba/ (Molnárné Pető
Beáta)
Látogatás a Kolozsvári Sapientia Egyetem Könyvtárában ERASMUS+
ösztöndíj /Kolozsvár/ (Molnárné Pető Beáta)
Kari szakmai nap, értekezlet /Gyula – SZIE GAEK/ (Molnárné Pető Beáta)
Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai konferencia /Szarvas/ (Kerekes
Éva, Molnárné Pető Beáta, Ráczné Patakfalvi Katalin)
MKE Vándorgyűlés /Veszprém/ (Molnárné Pető Beáta)
MKE BMSZ Szakmai nap /Gyula Mogyoróssy Könyvtár/ (Molnárné P. B.)
Könyvtárhasználati vetélkedő /Városi Könyvtár Szarvas/ (Molnárné Pető
Beáta –zsűritag)
Városi Könyvtár Szakmai nap /Szarvas/ (Molnárné P. B., Ráczné P. K.)
MKE Békés megyei Szervezete szakmai napja /Békéscsaba/ (Molnárné
Pető Beáta)
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c. Rendezvények, konferenciák, melyeken részt vettünk
Időpont
márc. 17.
június 13.
június 25.
szeptember
22.
november 4.
november
24.

Rendezvény /helyszín/ (résztvevő)
Theatrumi vigasságok – Színházi világnap alkalmából /Városi Könyvtár
Szarvas/ (Molnárné Pető Beáta)
Kari Pedagógus Nap /Békéscsaba/ (Kerekes Éva, Molnárné Pető Beáta)
V. SZIE Regatta – szurkolóként /Tessedik Campus/ (Kerekes Éva, Molnárné
Pető Beáta)
Mobilitás Hét – Autómentes Nap /Városi Könyvtár Szarvas/ (Molnárné Pető
Beáta)
Könyvbemutató: Forradalom és megtorlás Szarvason 1956-1963. / szerk.:
Kutas Ferenc /Cervinus Teátrum – Kamaraterem/ (Molnárné Pető Beáta)
Tudomány Napja /SZIE Tessedik Campus/ (Molnárné Pető Beáta, Ráczné
Patakfalvi Katalin)

Szarvas, 2017. február 21.

--------------------------------------Molnárné Pető Beáta
könyvtáros

-----------------------------------Uhrin Katalin
könyvtárvezető

Jóváhagyta:
------------------------------------Dr. Futó Zoltán
Dékán
SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
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1. számú melléklet
Fényképek

Könyvkiállítás a Kommunizmus
áldozatainak emléknapja alakalmából

2016. február 25 - március 4.

Veszíts el egy könyvet! Országos könyvtári
rendezvény

2016. március 18 - 20.
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Internet Fiesta – Információkeresés a
könyvtárban

2016. március 21.

Vers világnapja a szarvasi Mokka delicates
Bistroban

2016. március 21.

Könyvkiállítás a Költészet napja alkalmából

2016. április 2 - 17.
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Történelemformáló klíma, emberformálta
táj –Dr. Jakab Gusztáv előadása

2016. május 17.

Látogatás a Kolozsvári Sapientia Egyetem
könyvtárában és a Lucian Blaga Központi
egyetemi Könyvtárban

2016. május 18-21.
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Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48.
vándorgyűlése Veszprém

2016. július 7-9.

Gólyatábor Tessedik Campus

2015. augusztus 29.
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Iskolatörténeti kiállítás a könyvtárban –
előadás, és kiállítás megnyitó

2016. szeptember 13.

Kutatók Éjszakája

2016. szeptember 30.
25

Kutatók Éjszakája

2016 szeptember 30.

Hogyan legyünk környezettudatosak? –
Csengeri Erzsébet előadása

2016. október 4.

26

Térségi életesélyek, regionális
egészségegyenlőtlenségek Európában – Dr.
Egri Zoltán előadása
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2016. november 8.

