Beszámoló az Arany János Városi Könyvtár 2012. évi tevékenységér l

Szakmai tevékenységünket az 1997. évi CXL. törvényben el írtak szerint végezzük.
I.

Az intézmény m ködése, személyi, tárgyi feltételeinek alakulása
1. Az intézmény m ködési körülményei

Az épület állapota f leg küls állapota rossz. 2012-ben az önkormányzat pályázatot nyert
Értékmeg rz és funkció b vít város rehabilitáció a 10000 f feletti és 20000 f alatti
városokban címmel, melynek megvalósítására az idei évben kerül sor. Reményeink szerint
az épület felújításával és átalakításával a 21. század kihívásainak is megfelel közösségi
színteret alakít ki az Önkormányzat, amelyben színvonalas kulturális munka végezhet .
.
Az intézmény részben önálló, bérgazdálkodási jogkörrel. Pénzügyeinket a Kincstári
Szervezet segítségével, együttm ködési megállapodás el írásai szerint végezzük.
A 2006-ban kialakított fiókkönyvtárat 2012-ben megszüntettük és a Közm vel dési Kht-nak
m ködtetésre átadtuk.
Személyi ellátottság
Intézményünkben 6 könyvtáros dolgozik.
1 f igazgató, tanító-könyvtáros, gyermek könyvtárosi tanfolyamot végzett, középfokú
nyelvvizsgával rendelkez könyvtáros, szakvizsgázott kulturális menedzser.
1 f igazgatóhelyettes gyermekkönyvtáros-tanító,
1 f helyismereti könyvtáros, aki középfokú nyelvvizsgával és informatikai végzettséggel is
rendelkezik.
2 f olvasószolgálati-tájékoztató könyvtáros, mindketten pedagógusi végzettséggel is
rendelkeznek, egyikük szakvizsgázott kulturális menedzser.
1 f feldolgozó könyvtáros, informatikus
Egy könyvtárosnak egyetemi végzettsége, 5 könyvtárosnak f iskolai végzettsége és
könyvtárosi szakképesítése van. Ketten rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával.
Helyismereti könyvtárosunk ebben az évben egyetemi diplomát szerzett könyvtárinformatikai szakon.

Tárgyi feltételek
A gyors információszerzés világában megváltozott a könyvtárak eszközhasználata. Az
alapvet könyvtári dokumentumok könyvek, folyóiratok mellett egyre nagyobb szerep jut
a technikai eszközöknek. Ezek az eszközök segítik az információszerzés gyorsaságát és
emelik a szolgáltatások színvonalát.
Eszközállományunk szinte teljesen leamortizálódott, de az intézmény TIOP pályázaton 8
millió forintot nyert, melyet könyvtári eszközök vásárlására fordíthat. A pályázat
megvalósítását 2013-ban végezzük el negyedévenkénti felosztásban. Könyvtárunkban
jelenleg 10 db számítógép van.
Egyéb technikai eszközökkel is rendelkezik könyvtárunk, amelyek sajátos módon segítik
munkánkat és a szolgáltatások színvonalasabbá tételét. DVD lejátszónk a gyermekkönyvtári
foglalkozások segédeszköze.
A digitális fényképez gép jól alkalmazható a helyismereti munkában, az archiválás
eszközeként. A könyvtári munkát színesíti még 1db TV készülék, 2 db video lejátszó, 2 db
szkenner, 6 db nyomtató és 1 db fénymásoló. 2009-ben a Kulturális Közalapítvány jóvoltából

vásároltunk egy nagyobb szkennert, ami megoldotta az újságok archiválásának lehet ségét
a helyismereti munkában.

II.

A könyvtár szakmai tevékenysége

Mozgókönyvtár
Négy éve alakult meg a mozgókönyvtári hálózat 10 település csatlakozásával. Folyamatosan
végeztük a módszertani feladatokat 2012-ben is. Figyeltük és tanácsokkal segítettük a
települési könyvtárak dokumentum beszerzését, statisztikai jelentést végeztünk
szolgáltatásukról. Minden évben tartottunk értekezletet a hálózati könyvtárosok
részvételével, ahol gyakorlati tanácsokkal láttuk el a hálózatban dolgozókat.
Olvasószolgálat
Az olvasószolgálati tevékenység az egyik legfontosabb egy könyvtár szolgáltatásai között.
Az olvasószolgálati visszajelzések alapján mérhet leginkább a könyvtári szolgáltatások
min sége. Papp István az alábbiakat fogalmazta meg az új könyvtári törvény kéziratában
(1995.):
A könyvtári ellátást és szolgáltatásokat szellemi beruházásnak kell tekinteni, amely az
egész ország létének és fejl désének nélkülözhetetlen el feltétele. Az információ ebben az
összefüggésben t keként mutatkozik meg, melynek haszna az egész ország javát szolgálja.
Könyvtárosi tevékenységem során arra törekedtem és munkatársaimat is arra ösztönöztem,
hogy a fent megfogalmazottak szerint alakítsuk ki szolgáltatásainkat és ennek értelmében
kívánunk megfelelni olvasóink elvárásainak.

Olvasószolgálatban mért adatok:
Olvasóink száma 2012-ben:
Ebb l 14 éven aluli:
Újonnan regisztrált:

1698 f
594 f
237 f

Rendezvények:
27 alkalom
Rendezvényi résztvev k:
1073 f
Kiállítások:
10 alkalom
Könyvtárhasználat adatai:
Személyes használat:
11527 f
14 éven aluli:
6111 f
Kölcsönz k száma:
5742 f
14 éven aluli:
2151 f
Internet használók :
1618 f
Telefon, fax, e-mail használat:
1673 alkalom
OPAC használat:
2519 alkalom
Kölcsönzött dokumentumok száma:
22482 db
14 éven aluli:
6159 db
Helyben használt dokumentumok száma: 4670 db
Referensz kérdések száma:
2331 db
Másolt dokumentumok száma:
1519 db

2012-ben a legfontosabb feladatunk volt a gépi kölcsönzésre való felkészülés.
Folyamatosan vonalkódoztuk a könyveket és számítógépes adatbázisba rögzítettük az
olvasókat. A gépi kölcsönzés kialakításával modernebb, gyorsabb és pontosabb
könyvtárkezelést biztosítunk a lakosság számára.
Az internet használat díján nem változtattunk. 2012-ben növekedett az internet használók
száma 381 f vel. Sokan veszik igénybe szolgáltatásainkat f leg álláskeresés céljából.

Internet használat: 1618 f
14 éven aluli:
1109 f
Könyvtárunk sokoldalú szolgáltatást nyújt a lakosság számára, valamint segít a közhasznú
információk megoldásában is. Ezt igazolják az alábbi mutatók:
Telefon, fax, e-mail használat:
OPAC honlap használat:
Másolt dokumentumok:
Helyben használt dok.:
Referensz kérdések száma:

1673 alkalom
2519 alkalom
1519 db
4670 db
2331 db

A helyben használt dokumentumok és a referensz kérdések számossága igazolja (2011-hez
képest is növekedtek az adatok), hogy intézményünk min ségi munkát végez az olvasók
körében. Hiszen a magas számokból látszik, hogy törekszünk személyes foglalkozás
keretében megoldani az olvasói problémákat. Jó törekvésünket pozitív olvasói visszajelzések
igazolják.
A folyóiratok iránt rendkívül nagy az érdekl dés. A legkeresettebbek a napilapok és
hetilapok. Örömmel tapasztaljuk, hogy növekszik azoknak a száma, akik folyóirat olvasásra
térnek be könyvtárunkba.
A legfrissebb információt közl újságok és folyóiratok népszer sége miatt 2011 óta
kölcsönöztük a periodikákat is. Mindkét olvasószolgálati könyvtáros a hálózatban
módszertani feladatokat is ellátott.
Nagy fontosságú szolgáltatásunk a könyvtárközi kölcsönzés, amely évr l évre népszer bbé
válik az olvasók körében. Annak ellenére növekszik a könyvtárközi kölcsönzés rendeléseinek
száma, hogy már két éve a szolgáltatás nem ingyenes.

A 2012-es év minden tekintetben sikeres év volt a könyvtárközi kölcsönzésben.
2012-ben 478 db könyvtárközi rendelést vettünk fel. Ez 122-vel több az el z évnél, még a
2006-os legsikeresebb évet is meghaladta. Ebb l a kérésb l 26 sikertelennek bizonyult, 21
fénymásolat formájában érkezett, 18 pedig elektronikus formában vált elérhet vé. Mivel a
szolgáltatás egyre elterjedtebb és egyre ismertebb
mi is igyekszünk rendszeresen
propagálni.
A korábban beiratkozott, de a szolgáltatást igénybe nem vev olvasók is élnek a
lehet séggel, hogy a számukra keresett könyvet más könyvtártól kölcsönözzük.
Mindezek mellett továbbra is az egyetemisták és a feln tt képzésben résztvev k használják
leginkább.
A dokumentumok raktározása továbbra is gondot okoz. Ez a gond a nyertes pályázattal
reményeink szerint megoldódik.

Könyvtári feldolgozó munka
Állományunkat a közm vel dési könyvtár kritériumainak megfelel en alakítottuk ki. Az Új
Könyvek ajánlásaiból válogatjuk nagy körültekintéssel az irodalmat és törzsanyagot. Sajnos
2012-ben a gazdasági válság miatt kevesebb könyvet tudtunk vásárolni az el z évekhez
képest. A rendelésnél nagy gondot fordítunk az olvasói igényekre.
2012-ben a új könyvek nagy része az érdekeltségnövel támogatásból és a Máraiprogram -ból tev dött össze.
Állomány 2012-ben:
- könyv- és folyóirat:
44465 db
- audiovizuális dokumentum:
1612 db
- elektronikus dokumentum:
89 db

2012-ben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. szolgáltatásai mellett igénybe vettük a Könyvellátó
Kft. ajánlásait is, mert kedvezményesebb elérhet séget nyújtottak.
Ebben az évben 690 db dokumentumot vásároltunk. Keressük a lehet ségeket, hogy
könyvvásárlási keretünket növeljük (adományok, érdekeltség növel támogatás).
Id szaki kiadványok száma: 97 db.
Állománygyarapításra 2012-ben mindössze 1.584.301,- Ft-ot fordítottunk.
Az idei évben kevesebbet költöttünk dokumentum vásárlásra a gazdasági válság miatt.
A feldolgozás 2012-ben b vült a gépi kölcsönzés el készítésével. A dokumentumok
vonalkódozása folyamatosan történik, amelyet a könyvtár személyzete végez.
Az állomány feltárása
Mivel a könyvtár állománya számítógépen nyilvántartott, ezért a cédulakatalógust lezártuk.
A tájékoztatás 2011-t l elektronikus katalógus segítségével történik, melyet jelenleg a
könyvtárosok végeznek. Az olvasók önálló keresését az elektronikus katalógusban új
számítógép beszerzésével kívánjuk lehet vé tenni.
A tájékoztatás fontos eszközei a katalógusok, amelyeket a feldolgozó könyvtáros
folyamatosan frissít és b vít.
A tájékoztatás fontos eszköze még a könyvtár honlapja, melyet feldolgozó könyvtárosunk
folyamatosan frissít.
2012-ben folytatódott állományunk b vítése a Márai-program keretében. A programhoz
tartozó megrendel ben 253 db könyvet vásároltunk.
Rendszeres a kurrens, illetve retrospektív anyagok feldolgozása és Textlib-be vitele (1432 db
dokumentum, ebb l 1425 db könyv, 7 db hangzó- és számítógépes dokumentum).
Az ajándékba kapott könyvekr l bibliográfiai leírást készítünk, azokat számítógépbe visszük
(103 db). Néhány éve informatikai eszközök segítségével történik a cédulanyomtatás. Ez
némileg gyorsítja a feldolgozást.
Állandó feladat az állomány revíziója. A kevésbé forgalmazott állományrészeket leválogatjuk
és raktározzuk. Ezek céduláit átsoroljuk a katalógusokban és jelöljük a Textlib-ben.
A feldolgozói munkakört ellátó könyvtáros szintén végez módszertani feladatot a
mozgókönyvtári hálózatban. A könyvtári programokról tájékoztatót készít és elküldi a
sajtóreferensnek.
Alapfeladatán kívül rendszergazdai feladatokat is ellát és szerdánként olvasószolgálati
ügyeletet teljesít. A három éve elkészült honlapunkat folyamatosan aktualizálja és frissíti.
Segítséget nyújtunk a számítógépet használó olvasóknak. Állandó kapcsolatot tartunk az
Infoker és a CompL szakembereivel, illetve a Polgármesteri Hivatal rendszergazdájával is.
Helyismereti munka
Intézményünknek fontos része a helyismereti munka, mivel a városban nagy gondot
fordítunk a hagyományok ápolására. Helyismereti állományunk minden tekintetben kielégíti a
kutatóknak és tudományos munkákat végz k igényeit.
A jöv ben törekszünk arra, hogy helyismereti dokumentumaink minél könnyebben elérhet ek
legyenek, ezért helyismereti könyvtárosunk jelenleg egyetemi tanulmányokat folytat.
Reméljük, hogy a felújítás során olyan eszközökkel gyarapodik könyvtárunk, hogy a
helyismereti anyag digitalizálása valóra válik.
Folyamatos a sajtófigyelés. Figyeljük a megyei újságokat és folyóiratokat (24 óra, Limes, Új
Forrás).
Ugyancsak átnézzük az országos folyóiratokat, valamint dorogi, illetve térségi vonatkozású
folyóiratok: Közhírré Tétetik, Zöld Sorok, Helyi Téma, Hídlap 2011-es számai.
A helyi vonatkozású cikkeket kimásoljuk, dossziékban elhelyezzük és számítógépen is
feldolgozzuk.
rizzük és az érdekl d k rendelkezésére bocsátjuk a testületi ülések
jegyz könyveit. Gy jtjük a dorogi meghívókat, képeslapokat, plakátokat és
aprónyomtatványokat.

Rendszeresen kiállítási anyagokat helyezünk el a H sök-terei tárlóban. A kiállítások
segítenek tájékoztatni a város lakosságát a sokoldalú ismereteket nyújtó helyismereti
állományunkról.
A helyismereti könyvtáros alapfeladata mellett mozgókönyvtári módszertani munkát is ellát.
Folyamatosan segíti a hálózati könyvtárosok adatfelvev i munkáját. A könyvtár
rendezvényeire
plakátokat,
meghívókat
készít.
Alkalmanként
helyettesít
a
gyermekkönyvtárban és hetente egyszer ügyeletes az olvasószolgálatban.
A helyismereti gy jtemény 2012-es statisztikája:
Látogatók:
Kérdés:

51 f
53 db

Tájékoztatáshoz felhasznált:
Könyv:
102 db
Dosszié:
7 db
Pick gy jtemény:
3 db
Önkormányzati rendelet:122 db
CD:
1 db

Gyermekkönyvtári munka
Legifjabb olvasóink rendelkezésére áll a kellemes környezet, a jó könyvállomány, hogy
m velt, sokoldalúan fejlett feln ttekké fejl djenek. Természetesen munkánkkal és minden
tevékenységünkkel erre törekszünk.
Els sorban az olvasás népszer sítése a célunk, de be kell látnunk, hogy el térbe kerülnek
más szabadid s tevékenységek is.
2012-ben a beiratkozott gyermekolvasók száma: 594 f . Ez az el z évhez képest 30 f vel
emelkedett. A gyermekkönyvtárban az újonnan beiratkozottak száma (111 f ). Ez a tavalyi
adathoz képest minimálisan csökkent
Egy könyvtár munkájában nem a beiratkozott olvasók száma jelenti a legfontosabb
értékmér t. Sokkal fontosabb a könyvtárhasználók száma, mert az a forgalmat mutatja.
A környez falvak lakosságából egyre többen válnak a gyermekkönyvtár olvasóivá. A szül k
részér l a könyvtár állománya nagy elégedettséget vált ki. Szívesen íratják gyermekeiket a
könyvtárba.
Látogatók száma:
Kölcsönz k száma:
Internetez k száma:
Kölcsönzött kötetek sz.:

6111 f
2151 f
1109 f
6159 db

2012-ben a forgalmi adatok némi csökkenést mutatnak a gyerekeknél, ami kompenzálódik
az egyéb programokon való részvételben.
A gyermekkönyvtárban nagy fontosságúak a rendezvények.

2012-ben is számos foglalkozást, vetélked t és rendezvényt szerveztünk.
Folytatódott a minden hónap utolsó péntekjén tartandó kézm ves foglalkozás Koncz
Árpádné és Safranku Katalin vezetésével. k mindketten a NAPÚT Alapítvány önkéntesei.
Kölcsönös együttm ködés alakult ki az alapítvány és a könyvtár között e rendezvénnyel: a
foglalkozás anyagköltségeit az alapítvány finanszírozza, a helyet és a szervezést a könyvtár
biztosítja. Ötletes ajándékok egész sorát készítettük el az év során, amelyek mindig az adott
hónap aktualitásához köt dtek.

Másik állandó programunk a Pöttöm-klub, amelyet minden hónap harmadik hétf jén tartunk.
Második éve m köd baba-klubunk iránt az érdekl dés változatlanul nagy. A rendezvény
célja a közösségi együttléten és a könyvtárhasználaton túl az, hogy hasznos tudnivalókhoz
jussanak a szül k a gyerekneveléssel kapcsolatban. Ehhez el adókat hívunk, akiket
el zetes igény alapján keresünk meg. E program lebonyolításában segítségünkre van Riegel
Éva véd n és Nagy Józsefné óvón .
Vendégeink voltak az elmúlt évben:
-

Juhász Aida Laura fogorvos
Dr. Tókos László gyermekgyógyász
Dr. Pfeiffer István b rgyógyász
Dr Balázsy Károly szülész-n gyógyász
Takács Erika gyógytornász (Divényi Anna módszer)
Dr. Dávid Anna gyermekgyógyász

Májusban Andrekovics Aranka bábel adással szórakoztatta a gyerekeket Gyermeknap
alakalmából.
Decemberben együtt vártuk a Mikulást az apró klubtagokkal és szüleikkel.

Rendezvényeink havi bontásban:
Rendszeresen hetente látogatnak gyermekkönyvtárunkba a Zrínyi Ilona Általános iskola
alsós tanulói könyvtárhasználati órákra. A beiratkozás és kölcsönzések mellett megismerik a
könyvtár rendjét, elhelyezését, hogyan kell tájékozódni a könyvtárban. Megtanulják a
különböz lexikonok, szótárak használatát, valamint egy-egy konkrét téma feldolgozását
könyvek segítségével.
Könyvtárbemutató foglalkozások részesei lehetnek vidéki iskolák tanulói is. (Tokod,
Leányvár).
Helyi és vidéki óvodások is jönnek, hogy megismerjék a közm vel dési könyvtár nyújtotta
lehet ségeket. Természetesen ezek a foglalkozások, bemutatók az életkori sajátosságok
figyelembevételével történnek.
Januárban H s állatok Állath sök elnevezés levelez s játékot tartottunk 3-4. osztályos
tanulóknak. Felhívásra 32 csapat jelentkezett, nemcsak Dorog valamennyi iskolájából,
hanem Tokodról és Leányvárról is. A verseny célja, hogy egy-egy kortárs magyar
íróm veivel megismerkedjenek a csapatok és olvasásra, könyvtárhasználatra motiváljuk
ket. Nagy örömükre szolgált, hogy a csapatok többsége (30) kitartott a verseny végéig.
Februárban vendégünk volt Dr. Hidán Csaba történész, aki rendhagyó történelem óra
keretében bemutatta az Árpád-kori vitézek életét.
Márciusban Takács Mari illusztrátor munkáját ismerhették meg a gyermekolvasók.
A Víz Világnapján játékos vetélked t tartottunk.
Állandó program a Nemzetközi Gyermekkönyvnap, Andersen születésnapja, ebb l az
alkalomból megismerhetik a gyerekek a legújabb kiadványokat, a legnépszer bb szerz ket,
hogy olvasásra ösztönözzük ket.
Májusban a Pet fi Sándor Általános Iskola rajzszakköröseinek munkáival díszítettük a
gyermekkönyvtárat. A kiállított m veket nagyon sokan megtekintették.
A dorogi Zrínyi Iskola Téma-Hét programjában rendszeresen részt veszünk, 2012-ben az
olimpia történetét kutattuk, valamint a dorogi sportolókat, akik részt vettek olimpiákon.
A hónap végén a levelez s játék jutalmaként Tóth Gábor el adását hallgathatták meg a
csapatok Alkalmazkodás mesterei címmel. Az el adásból sok érdekességet tudtak meg az
állatok szokásairól.

A nyár folyamán, mint az el z években is, meghirdettük a Legyél Te a nyár könyvfalója c.
olvasópályázatot.
Szeptemberben a Népmese Napján felolvasó napot rendeztünk, mellyel Benedek Elek
születésnapja el tt tisztelegtünk.
Az Eötvös Iskola t zzománc szakköröseinek munkáiból rendeztünk kiállítást még ebben a
hónapban.
Október végét a Tök jó nappal zártuk. Kézm ves foglalkozás keretében tökös ablakdíszt
készítettünk a résztvev szül k és vendégek süt tökb l készült ételekkel vendégelték meg
egymást.
Decemberben adventi folton folt kiállítást rendeztünk Szakmár Krisztina munkáiból az el z
évi nagy sikerre való tekintettel.
A gyermek könyvtáros folyamatosan építi raktári katalógusát, valamint rendszeresen végzi
az állomány revízióját.
Gyermekkönyvtári feladatai mellett a mozgókönyvtári hálózat munkájában is részt vett.

A könyvtár mint m vel dési intézmény helye, szerepe a város életében
Könyvtárunk a hagyományos irodalom népszer sít és oktatást segít , valamint informáló
munkája mellett rendezvények, kiállítások szervezésével színesíti programját.
A civil csoportok: DVBE, Bio Csoport, DKE havi rendszerességgel tartják könyvtárunkban
összejöveteleiket.
Egy-egy rendezvény közös szervezésben történik velük.
2012-ben is sokoldalú és színvonalas rendezvényekr l számolhatunk be.
Január 26-án vendégünk volt dr. Zacher Gábor, aki A toxikológia tízezer éves
kultúrtörténete címmel tartott el adást a nagyszámú közönségnek. (104 f )
Február 22-én Kádár Lujza divattanácsadó adott ötleteket a változatos és ízléses
ölotözködéshez.(32 f )
Már hagyományosan rendezzük meg évente az Ünnepi Könyvhetet. Az idei könyvhéten az új
kiadványok mellett retro könyvvásárral színesítettük programunkat. Régi könyvek és
hanglemezek között válogathattak a látogatók.
Kiállítást rendeztük a Könyvhét id tartamára Tettamanti Béla könyvillusztrációiból.
Az Ünnepi Könyvhét programját immár hagyományosan a helyi oktatási intézmények
kulturális csoportjainak fellépése színesíti. 2012-ben a Pet fi iskola színjátszó csoportjának
interaktív mesejátékát, a Zrínyi Óvoda Aprótalpak néptánccsoportjának el adását, valamint
a Pinokkió színjátszó csoport mesejátékát látták az érdekl d k.
A háromnapos programot Dzsotjánné Krajcsír Piroska Tükörcserepek c. memoárjának
bemutatója zárta. A rendezvény sorozat egyre népszer bbé válik a három nap alatt 600 f
vett részt a programokon.
Minden év szén kerül megrendezésre a Megyei Könyvtári Hét. 2012-ben a könyvtári hét az
Id s korban Is aktívan szlogen keretében zajlott. Vendégeink voltak: Holló Márta
pszichológus, aki A társas élet lehet ségei id s korban címmel tartott el adást. Kovács
Dóra a helyes táplálkozáshoz adott tanácsokat. Mit (t)egyek, hogy jól legyek Az el adást a
Menta Biobolt ételbemutatója színesítette. Koncz Árpádné kézm ves foglalkozásával az
Együttalkotás örömére tanította a nagyszül ket is unokáikat. Fekete István rend rhadnagy
Id skorúak sérelmére elkövetett b ncselekmények megel zése címmel tartott el adást az
id skorú résztvev knek. A Könyvtári Hét rendezvénysorozatot Benk Péter színm vész
verses el adása koronázta meg, melynek címe: Ha egy kicsit jobb lesz a világ A megyei
könyvhéten kiállítást is rendeztünk, Fürst János fafaragásaiból.
A rendezvénysorozaton 183 f vett részt.

A könyvtár kapcsolatai más intézményekkel, szervezetekkel

Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a Dorog Város Barátainak Egyesületével, a Dorogi
Környezetvédelmi Egyesülettel, a Tájak, Korok, Múzeumok Dorogi Csoportjával, valamint a
Biokultúra Csoporttal, Dorog Város Kulturális Közalapítványával és a városban m köd
kisebbségi önkormányzatokkal is. 2012-ben az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 25.000
Ft-tal támogatta könyvtárunkat. Az összeget a gépi kölcsönzés bevezetéséhez szükséges
eszköz (blokk nyomtató) megvásárlására fordítottuk. A kapcsolattartás szempontjából
fontosnak tartom naprakész kapcsolatunkat a város Önkormányzatával.

Helyismereti anyagunkat rendszeresen gyarapítják a testületi ülések jegyz könyveivel,
valamint megkapjuk és archiváljuk az önkormányzati rendeleteket, melyeket tárolunk
állományunkban és a lakosság igényeinek megfelel en rendelkezésre bocsátjuk.
A városban m köd intézményekkel jó kapcsolatunk van, segítjük egymás munkáját,
többször fordulnak hozzánk helytörténeti vonatkozású kérdésekkel, melyeket igyekszünk
maximálisan megválaszolni. Továbbra is jó együttm köd kapcsolatot folytatunk a
kisebbségi önkormányzatokkal Segítségünkre vannak irodalmi el adások rendezésében és
folyóirat állományunk gyarapításában.
Szlovák Kisebbségt l rendszeresen megkapjuk a
Ludové Novyni,
Szlovák Kalendárium c. kiadványokat. Szakmai nap keretében részt
vettünk a Megyei Könyvtár által szervezett továbbképzésen, ahol a könyvtári tájékoztatáshoz
szükséges honlapokkal ismerkedtünk meg.
Könyvtárunk a város életének meg határozó intézménye. Munkánkkal arra törekszünk,
hogy ez a dominancia tovább er södjék.
Kérem beszámolóm elfogadását.
Dorog, 2012. február 1.
Mucha Ildikó
Igazgató
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