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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Határ Győző Városi Könyvtár 2012. évi működéséről 

I. Alapadatok 
A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történt, 

Kossuth L. út 50. sz. alatt – székhelyén - (320 m2), illetve a Blaha L. u. 21. sz. (240 m2) 
alatti fiókkönyvtárban. 

A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz) 
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik. 

II. Az intézmény gazdálkodása 
 

Bevétel 

Megnevezés eFt 
- Saját bevétel 550 
- Érdekeltségnövelő támogatás 307 
- Önkorm. támogatás 22.526 

BEVÉTEL ÖSSZESEN 23.383 

Kiadás 

Személyi juttatás járulékkal 17.617 
Dologi kiadás 5.766 
Felújítási - 
Felhalmozási - 
Egyéb - 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 23.383 

 
Az intézmény működési költségeiben (dologi kiadások) szerepelnek a szakmai 

munka költségei (állománygyarapításra fordítható összeg, az ehhez kapcsolódó 
szakmai kiadások, rendezvények költségei) amelyek elengedhetetlenül szükségesek 
ahhoz, hogy a könyvtár a törvényben előírtaknak megfelelően működjön.  

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének - 5/2012. (II.21.) 
önkormányzati rendelete Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről- létszámleépítést rendelt el a Határ Győző Városi Könyvtárnál, amely 
két fő létszámleépítést jelentett. Mivel az intézménynek kellett kigazdálkodnia a 
felmondásra került dolgozó végkielégítésének összegét is, ezért 4 dolgozó 
munkaidejének csökkentésére is sor került, valamint a dologi kiadások drasztikus 
visszafogására. Az engedélyezett létszám 4 fő.  

Létszámcsökkentés után: 2 fő könyvtáros 8 órában, 2 fő könyvtáros 4 órában, 1 
fő informatikus 4 órában, 1 fő takarító 4 órában maradt.  
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1 fő könyvtáros 2012. júliusban bejelentette, hogy nyugdíjazását kéri, 
szabadságát és felmentési idejét 2012. augusztus 1- én kezdte meg, ezek után 1 fő 
könyvtáros 8 órában, 2 fő könyvtáros 4 órában, 1 fő informatikus 4 órában, 1 fő 
takarító 4 órában maradt a két könyvtár működtetéséhez. 1 fő takarító álláshelye 2012. 
december 31-el megszűnt. Jelenlegi létszám: 2,5 fő. 
 

Összesített statisztikai adatok 2008 2009 2010 2011 2012 

Az adatszolgáltató település népessége, fő 14 972 14 777 14702 14479 14334

Szolgáltató helyek száma 2 2 2 2 2

Alapterület, nm 560 560 560 560 560

Heti nyitva tartó napok száma 6 6 6 6 5

Heti nyitva tartó órák száma 44 49 49 49 33,5

Leltárba vett állomány, db 2 313 1 597 4130 1743 2340

Vásárolt dokumentumok db száma 2231 1575 1491 1209 503

Állománygyarapításra fordított összeg, eFt 2 952 2 818 3733 2528 1150

Állomány  db összesen, december 31-én 43 730 38 199 41801 39210 41239

Kurrens folyóiratok, címeinek száma 111 130 118 118 108

Kurrens folyóiratok példányok száma 136 150 147 148 118

Számítógépek száma összesen 3 6 19 19 19

- Internetes számítógépek száma 3 6 19 19 19

Könyvtáros, fő /teljes munkaidőre átszámítva 5/5 5/5 5/5 5/5 2

Egyéb alkalmazott, fő /teljes munkaidőre átszámítva 2/1,5 2/1,5 2/1,5 2/1,5 2/1

Fenntartói támogatás 28060 22978 20060 22346 20631

Regisztrált használó, fő 1810 2350 2814 3379 3174

- Ebből újonnan regisztrált, fő 214 428 535 752 646

Személyes használat, db 14 108 19 519 20099 23215 22260

- Ebből internet használat, db 2539 3361 6409 10608 8326

- 14 éven aluli használó, fő 710 833 945 1124 1108

- Használat, személyes, 14 éven aluli, alkalom 7 002 10 684 11826 11141 9992

- Kölcsönzött dokumentum, 14 éven aluli, db 12 657 12 669 11151 7457 13016

- Helyben használat, 14 éven aluli, db 15 091 23 610 27173 11641 32615

Távhasználat, db (telefon) 1 016 1 034 651 554 406
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III.  Az intézmény szolgáltatásai 
 

III. 1. Ellátott tevékenységek, feladatok 

• dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás 
• könyvtár és dokumentum használat helyben 
• információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról, 

irodalomkutatás, elektronikus katalógus 
• információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről 
• könyvtárközi kölcsönzés 
• számítógép és internet használat biztosítása 
• számítógép és internet használathoz segítségnyújtás 
• nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés 
• számítógép-, internet -, könyvtárhasználói képzés 
• rendezvények 
• eMagyarország pont működtetése 
• IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése 
A létszámcsökkentéssel összefüggésben folyamatosan csökkent a nyitva tartás 
 
Időpont Nyitva tartás Gyoma Endrőd 
2012. 01.01. Hétfő - Péntek 8 - 17 9 - 16,30 
 Szombat 8 - 12 - 
2012.04.01.-től Hétfő - Péntek 9 – 12 ; 12,30-17 13 - 16,30 
2012.08.27.-től Hétfő - Péntek 10-12 13 - 17 13 - 16,30 
 Szombat - - 

A nyitva tartás alakulása 2012. évben 

Honlap, OPAC - - 40669 664771 730324

Kölcsönzés, összesen, db 58 926 43 556 41734 64443 74199

Helyben használat dokumentum, db 30 529 44 137 55813 93248 92444

Könyvtárközi kölcsönzések, kapott kérés, db 5 2 5 7 4

Könyvtárközi küldött kérés, db 77 64 64 38 30

Könyvtárközi kölcsönzésben kapott dokumentum, db 77 50 61 35 26
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III. 2. Az ellátott feladatok szakmai tartalma 

• a könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatok 
• az állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatok 
• az olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok 
• az informatikai feladatok 
• rendezvények  

A feladatok ellátása a könyvtár SZMSZ-e és a munkaköri leírásban foglaltak szerint 
történik. 
 
III. 3. A könyvtári dokumentumállomány elemzése 
 

Dokumentum típus Gyoma Endrőd Összesen 
Könyv 21865 16136 38001 
Hanglemez 789 479 1268 
CD 55 13 68 
CDR 12 15 27 
Videokazetta 70 84 154 
DVD 331 113 444 
Egyéb 1277 - 1277 
Összesen: 24399 16840 41239 

A könyvtári állomány dokumentum típusonkénti megoszlása 
 

A vásárlással beszerzett 503 db dokumentumból 46 db DVD, a többi könyv. A 
dokumentumokat elsősorban internetes megrendeléssel, átlagosan 30-35 %-os 
kedvezménnyel vásároljuk, 2012 évben ~700 e Ft-os megtakarítást értünk el ezzel. A 
könyvtár 2012. évi gyarapodásában jelentős szerepet játszott a MÁRAI-program, 
melynek keretében 650.000 Ft-os keretet nyitottak meg számunkra, előre 
meghatározott listáról választhattunk könyveket. Ennek eredményeként 236 db 
könyv, 22 db CD érkezett meg a könyvtárba, 588 eFt értékben. A dokumentumok 
beleltározásra, állományában elhelyezésre kerültek. 

A gyarapodást nagymértékben, a folyamatosan beleltározásra kerülő 
helytörténeti jelentőségű dokumentumok jelentik: folyóiratok, cikkek, 
kisnyomtatványok, fotók, kéziratok, gépiratok. 
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Az un. érdekeltségnövelő támogatás (az előző évi beszerzésre fordított összeg 
arányában biztosít támogatás az EMMI) 2012-ben 307 eFt volt, amelyet dokumentum 
beszerzésre fordítottunk. 

 
ÁLLOMÁNY ÖSSZESEN GYOMA ENDRŐD 
db 41.239 24.399 16.840 
értéke eFt 35.472 23.241 12.231 

Az állomány nagysága, értéke 
A folyóiratokat kölcsönözzük, rendkívül népszerű szolgáltatás. Az előző évi 

lapszámok átadásra kerültek a Térségi Gondozási Központ egységeihez, a Rózsahegyi 
Iskola kollégiumába, 2012. évi endrődi folyóiratokat folyamatosan adtuk át a 
Rózsahegyi Háznak. A folyóiratok számát növeli, változatosságát javítja a mintegy 40 
folyóirat, amelyet könyvtárunk az NKA támogatásával kapott meg. A folyóiratokban 
jelentős lemondás történt, a II. félévben esedékes előfizetéseket nem tudtuk 
megújítani, most főként azok a lapok járnak, amelyek árhúzódó előfizetéssel, 
korábban lettek előfizetve. 

 
TÖRLÉSEK DB FORINT 

GYOMA 
- Behajthatatlan 
- Elhasználódás 
- Tervszerű áll. apasztás 
- Pénzben megtérített 
- Leltárhiány (megengedett) 

 
41 

353 
83 
3 

19 

 
48.714 
27.193 

133.144 
4.900 

16.330 
Összesen: 499 230.281 
ENDRŐD 

- Behajthatatlan 
- Tervszerű áll. apasztás 
- Leltárhiány (normán belüli) 

 
70 
89 
37 

 
59.250 

123.393 
21.167 

Összesen: 196 203.810 
ÖSSZESEN: 695 434.091 

 
A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük, minden 

esetben többszörösen próbálkoztunk a dokumentumok visszaszerzésével. 2012-ben 
még a Polgármesteri Hivatalon keresztüli felszólítást is megpróbáltuk, elenyésző 
eredménnyel. 
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A könyvtárak között volt egy bizonyos szintű állománymozgás, amelyet az egyedi 
nyilvántartás miatt, az egyik állományból kivezettünk, a másikba beleltározásra 
került. Ezzel az olvasók ellátását tudtuk javítani. 

2012-ben a Maros-Mureş Ifjúsági Szervezet Marosfő részére ajándékoztunk 
selejtezett könyveket, videokazettákat, folyóiratokat. 

 
IV. 4. A könyvtárhasználati adatok 

 
2012-es év (fő) Gyoma Endrőd Összesen 

Csoportos használat 
- Kis Bálint ÁI. 
- Rózsahegyi ÁI. 
- Csodavár Óvoda 
- Vásártéri Óvoda 
- Százszorszép Óvoda 
- Margaréta Óvoda 
- Fogyatékos fiatalok klubja 
- Tisza K. SZKI Kollégium 
- Tisza K. SZKI 
- Szülőföld Baráti Kör 
- Kézimunka Baráti Kör 
- Endrődiek Baráti Köre vezetőségi ülés 
- Múzeumbarátok Köre 
- Honismereti Alapítvány 
- Cukorbetegek Klubja 

 
39 

 
 

2 
1 
1 
2 
2 
7 
3 

20 

 
 

8 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
3 
1 
2 

 

Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása 
- 14 éven aluli 
- 14 és 65 év között 
- 65 éven felüli 

1784 
614 

1093 
77 

1390 
494 
855 
41 

3174 
1108 
2099 
118 

 
 
A két könyvtár látogatói között van átfedés is, többen használták mind a két 

könyvtárat. Mind a két könyvtárat használták olyan gyerekek/felnőttek, akik a nyári 
szünet/nyaralás alatt beiratkoztak a könyvtárakba.  

Az előzetes tervekkel ellentétben – a létszám drasztikus csökkenése miatt- mind 
a két könyvtár hosszabb ideig tartott zárva, hogy a dolgozók a szabadságukat ki 
tudják venni, illetve, hogy a felmerült többlet órákat lecsúsztassák. 
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Látogatottsági adatok 
Év Összses Havi átlag Összes Havi átlag Összes Havi átlag 
2008 4568 381 9540 795 14108 1176 
2009 10511 876 9008 751 19519 1626 
2010 10589 882 9510 792 20099 1675 
2011 13702 1142 9513 793 23215 1936 
2012 15281 1389 6979 634 22260 2023 
 
 
III. 5. A könyvtár rendezvényei 
 

Rendezvény Endrőd Gyoma Összesen (fő) 
Szurovecz Kitti író-olvasó találkozó  40 40 
Mesemondó verseny (5 nap) 215  215 
Szavaló verseny  160 160 
Ilyés Szabó Anna előadása 100  100 
Darvasi Ferenc író-olvasó találkozó  40 40 
SZÖVEGELŐ döntő  70 70 
SZÖVEGELŐ játék (Rózsahegyi-ház)  30 30 
Dr. Weigert József könyvbemutatója  20 20 
Népmese Napja (Együtt mesél a járás)   ~2000 
Összesen 13 alkalom 315 1060 2675 
 

Rendezvényeink népszerűek, látogatottak. A nagy hagyománnyal bíró mese- és 
versmondó verseny teljesen egyedül álló létszámát tekintve. Ilyen nagy számban sehol 
nem mondanak mesét és verset a gyerekek. Valószínű, hogy kedvelik is versenyeinket, 
de rengeteg energiát fektetnek be a pedagógusok a siker érdekében.  

A SZÖVEGELŐ, szövegértő olvasást támogató programunk továbbra is nagy 
siker, sok új olvasót, látogatót hozott a könyvtárnak. A záró rendezvényen ismét jót 
játszottunk, nagyon sok előkészítő munka sikert aratott, jó visszajelzéseket kaptunk.  

A Népmese Napja rendezvényünk szintén egyedülálló produkció volt, 
széleskörű összefogással, egyszerre, egyidőben meséltek Gyomaendrődön és a járás 
településein.  

A rendezvények számán is meglátszik a fogyatkozó anyagi lehetőség, több 
előre egyeztetett rendezvényt is visszamondtunk, az anyagi fedezet hiányában. 

IV. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása 
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 Szervezeti egységenként nincs elkülönített könyvelés.  
A finanszírozásnál az év első fele túlfinanszírozott, majd a nyári időszak alatt ez 

drasztikusan csökken, így kb. szeptembertől áll helyre az egyensúly. Az év eleji 
időszakban magasabbak a rezsi költsége, vannak olyan kiadásaink, amelyek egy 
összegben jelentkeznek, az év folyamán egy alkalommal, amikor ezek kifizetésre 
kerülnek, túlfinanszírozás mutatkozhat. 

2012-ben jelentős gázáremelést hozott, az előirányzattal szemben 150 %-on valósult 
meg. Mind a gáz, mind a villany költségekkel kapcsolatban, egész évben levelezett az 
energetikus szerződésellenes számlázás miatt, kevés eredménnyel.  Az év elején 
szétfagyott az endrődi könyvtárnál az ajtózár, tönkre ment egy vízcsap és a bojler. A 
gyomai könyvtárnál a kapuzár fagyott szét, meghibásodott a kazán, a keringtető-
szivattyút kellett cserélni, a rendszert leengedni, újratölteni. Ezek váratlan és azonnali 
kiadást jelentettek. Ugyan így, a TIOP pályázathoz kapcsolódó ellenőrzés, amely előtt 
néhány eszközt ki kellett cserélni, ez szintén nem tervezett kiadás volt. 

V. Személyi és tárgyi feltételek 
V.1. Személyi feltételek 
 

A két könyvtárnak nincs külön személyzete, mindenki ott dolgozik, ahol a 
feladatot el kell látni. 1 fő 8 órás, 2 fő 4 órás könyvtáros, 1 fő 4 órás informatikus. A 
könyvtárosok végzettség és évek alapján - a KJT. szerinti- bért kapják. Semmilyen 
pluszjuttatás nincs. Nem fizetünk túlórát, a felmerült többlet órákat lecsúsztatják a 
dolgozók, de ennek kiadása általában csak újabb túlórákkal oldható meg. 

A szakmai rendezvényeken való részvételhez, a kötelező továbbképzésekhez 
anyagi fedezet nincs a költségvetésben.   
 
V.2. Informatikai ellátottság 
 
Eszköz Gyoma Endrőd 
Olvasói számítógép, internet eléréssel 9 4 
Könyvtáros munkaállomás 5 1 
Munkaügyi adatbázis számítógépe 1  
Laptop 1  
Nyomtató (hálózati, színes)  1 
Nyomtató (fekete-fehér, hálózati) 1  
Nyomtató (fekete-fehér) 1  
Multifunkciós gép  
(scanner, nyomtató, fénymásoló), fekete-fehér 

 1 
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Multifunkciós gép  
(scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati) 

1  

Szkenner (síkágyas, lap) 1  
Fax 1 1 
Belső hálózat 1 1 
WLAN 1  
Fénymásoló fekete-fehér  1 
Projektor+vászon   
Erősítő deck 1 - 
Lemezjátszó 1 - 
Hangszóró 1 - 
 

Mint látható, megfelelő mennyiségű informatikai és munkaeszközzel 
rendelkezünk. Hiányoznak a különböző dokumentum típusok lejátszásához 
szükséges eszközök. A TIOP pályázat fenntartási időszakában van, anyagi gondot 
jelent a fogyóeszközök pótlása: fejhallgatók, szünetmentes áramforrások, vírusirtó 
program frissítése, újabban az elhasználódott billentyűzetek. Szükséges beszereznünk 
nagyobb méretű, külső mentőegységet. Hosszabb távon a saját szerver igénye is 
felmerül.  

 
VI. 2012-ben megvalósult fejlesztések 
 

Nem volt fejlesztés. 
 
VII. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése 
 

Az intézmény TIOP pályázatának fenntartási időszak alatti ellenőrzése történt 
meg az év elején. Előzetesen pótlásra kerültek a tönkre ment fejhallgatók, 
szünetmentes áramforrások, az ellenőrzés mindent rendben talált, hiányosságot nem 
tapasztalt.  

 
 
 

VIII. Adott évben benyújtott pályázatok 
 

Intézményünk 2012-ben nem nyújtott be pályázatot. Két lehetőség lett volna, az 
egyikben már nyertes pályázat fenntartási szakaszában vagyunk, a másik esetben 
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minimum feltétel volt a dolgozók legalább 6 órás foglalkoztatása. A korábbi TIOP és 
TÁMOP pályázatok fenntartási időszakban vannak. 
 
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség 
 
 A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára 
korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét.  
 Az általam igen fontos szempontnak tartott nyitva tartást ez évben többször is 
csökkenteni kellett, melynek oka a könyvtári létszám drasztikus csökkenése. Terveim 
szerint a nyári zárva tartást is megszüntettük volna, legalább is 2 hétre rövidítve, de 
ezt sem tették lehetővé a személyi feltételek. 

A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, sikerült kivívnunk a 
társadalmi elismertséget is. Rendezvényeink látogatottak, időnként már kicsinek 
bizonyult a rendelkezésre álló tér, kevésnek az ülőhely. A visszajelzések jók, 
rendezvényeinket, a szolgáltatások bővülését dicsérik és használják, igénybe veszik 
látogatóink. 
 A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni: 
önkormányzati intézményekkel, civilszervezetekkel. A könyvtár 
kapcsolatrendszerének legfontosabb, meghatározó partnerei voltak a Kis Bálint és 
Rózsahegyi Iskolák, amelyekkel szinte napi kapcsolatban álltunk, a kapcsolat kiváló. 
A Szent Gellért Általános Iskolával való kapcsolatunk jó, rendszeres, részt vesznek 
rendezvényeinken, bár tanulóik kevésbé könyvtárlátogatók. A Térségi Gondozási 
Központtal is sikerült megfelelő együttműködési alkalmakat teremteni. 2012-ben 
könyvtárunk látta el könyvekkel, folyóiratokkal az öregszőlői IKSZT-t. 

A Kis Bálint Általános Iskolát, mint közösséget, Gyomaendrődért Emlékplakett 
kitüntetésre terjesztettük fel.  
  A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési szerződésünk van.  

A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A Békés Megyei 
Tudásház és Könyvtárral, valamint a pályázatokban konzorciumi partner 
könyvtárakkal: Gyula, Sarkad, Békés, Szarvas, Kondoros kitűnő kapcsolatot tartunk 
fenn, amely kapcsolat együttműködésben és szakmai segítségnyújtásban valósul meg.  

A könyvtár honlapjának látogatottsága továbbra is magas. A nyilvánosságra 
hozott tartalmak széles körben, nagyszámú érdeklődőt vonzanak. A honlap tartalmát 
dicsérik, köszönik. Nagy jelentőségűnek tartom, hogy továbbra is tudtuk teljesíteni a 
TÁMOP pályázatban vállalt mutatókat. Rengeteg anyagunk van, amelyet közzé 
szeretnénk még tenni, kapacitáshiánnyal küzdünk. Egyre jellemzőbb az e-mail 
keresztüli kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. Sikerült növelni a gyermek honlap 
látogatottságát is, új on-line kérdőívet teszünk közzé minden hónapban. 
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X. Tervek 
 

A 2013-as költségvetés ismét egy olyan költségvetés, amely egy rendkívül alacsony 
színvonalú, alig működést tesz lehetővé. 

A két telephely összevonása után, vannak olyan költségek, amelyekkel csökkennek 
a kiadásaink ezek önmagában nem nagy összegek, szemben azzal, hogy a tavalyi 
évben a gázköltségek 150 %-on realizálódtak. Az új könyvtár közüzemi költségei 
egyelőre nem ismeretesek, az bizonyos, hogy az év első hónapjaiban még továbbra is 
felmerül a két könyvtár költsége. A folyóirat beszerzésnél tovább kell csökkenteni a 
lapok számát, ugyan így a könyvbeszerzést is. 18 év után, lemondunk a 
mesemondóverseny megtartásáról. A könyvtári rendezvényekről is ugyanígy le kell 
mondanunk. Lehetetlen feladatnak tűnik, hogy összeegyeztessük a könyvtári 
törvényben előírt feladatok ellátását a költségvetéssel. 

Amennyiben lenne rá fedezet, nagyon sok olyan ötletünk, tervünk van, amellyel 
gazdagíthatnánk a város kulturális életét, szolgálhatnánk Gyomaendrőd polgárait. 

 
• az olvasás megszerettetésének támogatása új dokumentumok beszerzésével 
• a szövegértő olvasást támogató programok szervezése, 
• könyvtárhasználati ismeretek, szokások kialakítása programok szervezése 
• együtt működés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
• SZÖVEGELŐ levelezős verseny 
• a már hagyományossá vált, népszerű mese, vers- és prózamondó versenyek 

folytatása 
• gyermekkönyvtári hónap bevezetése 
• ünnepekhez kötődő kézműves foglalkozások, játékos vetélkedők 
• csatlakozás a megyei, országos kezdeményezésekhez 
• segíteni a gyerekeket abban, hogy elsajátítsák a könyvtárhasználati 

ismereteket, hogy ez által magabiztosan, bátran jöjjenek a könyvtárba 
• a középiskolás korúak számára érdekes, életkori sajátosságaiknak megfelelő 

dokumentumok beszerzése, a létrehozott tini-könyvtár bővítése 
• író-olvasótalálkozó szervezése gyermek és tini olvasók számára 
• közösségi programok minden korosztály számára 
• együttműködés az VI. Internetvers Fesztivál rendezvénnyel, különös 

tekintettel Gergely Ágnes és Határ Győző személyére                                                
• együttműködés a Határ Győző Emlékbizottsággal (a Határ Győző Emlékév 

kapcsán (2014-ben, születésének 100. évfordulója alkalmából) 
• be kell vezetni az állományba az e-könyveket, olvasásra alkalmas eszközzel 

együtt 



 
 
 
 
 

 12

Rengeteg lehetőség rejlik még a tartalomfejlesztésben, szükséges lenne 
• adatbázis-kezelő program 
• könyvszkenner 
• jó minőségű fotófelszerelés beszerzésére. 

 
Meg kellene teremteni a jelenkor történelmének, napjaink adatainak, 

dokumentumainak gyűjtését, feldolgozását, közzétételét. Ehhez szélesebb körű 
összefogásra és együttműködésre lenne szükség. 

 
 
Gyomaendrőd, 2013. január 31. 
 
 
         Dinyáné Bánfi Ibolya 
                                                                                  Intézményvezető 


