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KÜLDETÉSNYILATKOZAT  
 
 
A Lőrinci Városi Könyvtár, mint a város nyilvános települési közkönyvtára és az 
országos közkönyvtári rendszer tagja, feladatának tekinti, hogy a település és 
vonzáskörzete lakói számára biztosítsa a kultúrához, az információhoz és a 
tudáshoz való hozzáférést. Szolgáltatásait igyekszik a használói igényeket 
figyelembe véve, a lehetőségeihez mérten, minőségi ellátásra törekedve biztosítani. 
 
Támogatja: 

 az írni és olvasni tudás fejlesztését, 
 az oktatást és az egész életen át tartó tanulást, 
 a kulturális értékek közvetítését, 
 a szabadidő hasznos eltöltését. 

 
Kiemelten segíti: 

 a település és vonzáskörzete lakóinak információhoz jutását, ezzel az 
esélyegyenlőség növelését; 

 az információs írástudás gyarapodását használói körében; 
 az alap- és középfokú, valamint a felsőoktatás és az iskolán kívüli szakképzés 

résztvevőinek tanulmányait. 
 
Céljai megvalósítása érdekében: 

 állományát folyamatosan korszerűsíti, fejleszti és feltárja; 
 a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett kiemelt figyelmet fordít a 

számítástechnika könyvtári alkalmazására, az elektronikus információkhoz 
való hozzáférés biztosítására, az internet-használat segítésére; 

 ismeretterjesztő tevékenységet folytat, előadásaival, rendezvényeivel 
bekapcsolódik a település kulturális életébe; 

 a használói szokások és igények ismeretében folyamatosan módosítja, bővíti 
a könyvtár szolgáltatásait; 

 kapcsolatot épít és tart fenn a település oktatási kulturális és egyéb 
intézményeivel, civil szervezeteivel; 

 részt vesz a kistérségi, megyei könyvtári életben, közvetíti más könyvtárak 
szolgáltatásait és dokumentumait az Országos Dokumentum-ellátási 
Rendszer aktív tagjaként. 
 

A könyvtár a fenntartó önkormányzat célkitűzéseivel összhangban arra törekszik, 

hogy kultúraközvetítő tevékenységével, szolgáltatásaival és munkatársai 
szaktudásával a fenti célok megvalósítását szolgálja. 
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JÖVŐKÉP  

 

A Lőrinci Városi Könyvtár a hagyományos könyvtári funkcióit is megtartva, de a 

digitális kor igényeiből eredő szükségszerű változtatásokat végrehajtva, tovább 

növeli társadalmi szerepét Lőrincin. Szakképzett, segíteni tudó és akaró 

munkatársaival, megújuló és bővülő szolgáltatásaival, jól kihasznált közösségi 

tereivel, minden korosztályt megszólító kínálatával, rendezvényeivel és 

folyamatosan korszerűsödő számítógépes infrastruktúrájával nélkülözhetetlen 

szerepe lesz a helyi társadalom műveltségének, digitális írástudásának 

növelésében, tanulmányainak és munkába állásának elősegítésében, a szabadidő 

hasznos eltöltésében. 

A közeljövőben kialakítandó városközpont szerves részeként a könyvtár innovatív 

ötletek alkalmazásával, a nyomtatott és elektronikus dokumentumaival, 

adatbázisaival, szolgáltatásaival, a könyvtárban működő csoportjaival, a belső terek 

igény szerinti átrendezésével, megújításával a település leglátogatottabb, a város 

kulturális életének legmeghatározóbb többfunkciós közösségi terévé válik.   

A babakorosztályon keresztül még több szülő, nagyszülő bevonásával, a helyi 

intézmények, civil szervezetek és a Lőrinci története iránt érdeklődők 

megszólításával a könyvtár lehetőséget teremt a közösségi élmény megélésére, 

megerősíti a települési összetartozás érzését. 
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A LŐRINCI VÁROSI KÖNYVTÁR MAKROKÖRNYEZETÉNEK 

BEMUTATÁSA 

ÉS A KÖNYVTÁR SWOT-ANALÍZISE 
 

 

Makrokörnyezet 

 

Lőrinci az Észak-magyarországi régióban, Heves megyében, azon belül a Hatvani 

Járásban található. 1992 óta város, lakosainak száma: 5.553 fő (2018. jan. 01-i adat). 

A járás 13 települést foglal magába, melyekből 2 város. Természetesen Hatvané a 

vezető szerep, amit többek között nagysága, hosszabb városi múltja, fejlettebb 

infrastruktúrája és intézményrendszere indokol. Hatvan város közelsége jelenthet 

előnyöket, amennyiben a két település együttműködik. Viszont hátrányokat is, 

amennyiben a két közeli város közül kell választani egy-egy döntés alkalmával, akár 

városi, akár intézményi szinteken (pl. pályázatoknál). 

Lőrinci hosszan elnyúló település 3 jól elkülöníthető településrésszel: Selyp, az „öreg” 

Lőrinci és Mátravidéki Erőmű. 

Selypen a rendszerváltás előtt nagymértékű ipari termelés folyt, volt itt cukorgyártás, 

cementgyártás majd eternitcső-gyártás, csőszerelő-ipari vállalt, jelenleg is működik 

még a Zsófia Malom. A családi házak mellett a társasházak is jellemzőek. A város 

középső részén élők hajdanában mezőgazdasággal foglalkoztak, később ők is a helyi 

tsz, ktsz és ipari üzemek dolgozói lettek, de a kertművelés továbbra is, bár egyre 

csökkenő mértékben jellemző maradt mindkét településrészen. A Mátravidéki Erőmű 

lakossága a hajdani erőműben és műanyagipari szövetkezetben dolgozott, a 

településrész nagyobb része kertvárosi jellegű, társasházas. Ez a hármasság a mai 

napig megvan Lőrincin, más típusú emberek lakják Selypet, az "öreg" Lőrincit és 

Mátravidéki Erőműt. A településrészek lakói között a mai napig tapasztalhatók 

bizonyos ellentétek, pl. 3 nyugdíjas klub működik nem kevés rivalizálással. A fiatalabb 

korosztályok között azonban a különbségek az utóbbi időben egyre inkább eltűnnek az 

ipar átalakulásának, valamint a bevándorlóknak köszönhetően. Lőrincire ugyanis 

szívesen költöznek pl. Budapestről, mert közel van a gyorsforgalmú utakhoz, jó a 

tömegközlekedése. 

A megszűnt vállalatok helyén kisebb vállalkozások ma is működnek, de természetesen 

nem foglalkoztatnak annyi embert, mint hajdanában. Így településünkre is jellemző a 

sok ingázó, a távoli munkahelyre járó aktív korú dolgozó. 
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Lőrinci intézményrendszere: A Napsugár Óvoda és Bölcsőde két helyen működik, 

Selypen és Lőrinci, a mátravidéki erőműi 2016-ban megszűnt. Alapfokú művészeti 

oktatást is nyújtó általános iskolája szintén 2 városrészben található, Lőrincin és 

Selypen. (Mátravidéki Erőműn 1995-ig működött.) Az ESZC Március 15. 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a selypi részen található, teljesen a 

város szélén, többségében más településről érkező diákkal. A városnak van Szociális 

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézménye (Idősek Otthona, Védőnői Szolgálat, Családsegítő 

Szolgálat), Mátravidéki Erőműn pedig a Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ 

Fészek Gyermekotthona található. A művelődési ház az önkormányzat szakfeladatán 

működik, a feladatokat közművelődési referens útján látják el. A településen 

kormányablak is nyújt szolgáltatásokat. Meg kell még említeni a városban működő civil 

szervezeteket. 

A Lőrinci Városi Könyvtár önállóan működő intézmény 3 fő szakalkalmazottal. 

Könyvtár, Digitális Jólét Program Pont, NAVA-pont, ELMŰ-ÉMÁSZ Panaszfelvételi Pont, 

többfunkciós közösségi tér, az önkormányzati kulturális feladatellátás alapintézménye. 

Ebben a makrokörnyezetben kell tehát megtalálnia jelenlegi helyét és szerepét az 

1950 óta folyamatosan működő Lőrinci Városi Könyvtárnak. Kihasználni ERŐSSÉGEIT 

és abból adódó LEHETŐSÉGEIT, feltérképezni GYENGESÉGEIT és az azokban rejlő 

VESZÉLYEKET, melyek részletesen a következők: 

 

SWOT-analízis 

 

ERŐSSÉGEK 

 

 Segítően támogató önkormányzat. 

 A könyvtár egy 2003/2004-ben, a fenntartó önkormányzat által átalakíttatott és 

felújíttatott volt kastélyépületben működik. A munkálatok és a költözködés élvezték 

mind az önkormányzat, mind a lakosság támogatását, szimpátiáját. 

 Az épület a település középső harmadában, a hamarosan készülő új 

városközpontban helyezkedik el, közel sok gyakran látogatott köz- és egyéb 

intézményhez, üzlethez, szolgáltató helyiséghez.  

 Az általános iskola és az óvoda székhelyintézményei néhány percnyi sétával 

elérhetők, az itteni és más gyermekcsoportok fogadása igényeik szerint 

megoldható. 

 Központi helye ellenére könyvtárunk csendes és nyugodt környezetben, egy 

parkban található. Szabadtéri programokra is lehetőséget nyújt (nyáron 



 

6 
 

gyermekfoglalkozások, városi rendezvények, stb.) 

 Tömegközlekedési eszközökkel is könnyen megközelíthető, a helyközi autóbusz-

megálló, és a vasútállomás is 5 percen belül elérhető. 

 Külön parkolója van, a parkjában kerékpártároló. 

 Akadálymentes az épület. 

 Az épület megfelel a könyvtári céloknak. A helyiségek világosak, fűtése, 

áramellátása korszerű, gazdaságos, főképp a napelemes rendszernek 

köszönhetően. 

 Az épület és a belső tér esztétikus, egységes, nyugodt könyvtári hangulatot 

árasztó; a berendezési tárgyak elfogadható állapotúak a 2004-es évben kihasznált 

pályázati lehetőségeknek köszönhetően. 

 A kölcsönzőterek tágasak, az ülőhelyek elegendőek, a látogatottság mértékének 

megfelelőek. 

 Viszonylag magas a könyvtárhasználók száma, nem csupán helybéliek, hanem a 

környező kisebb települések lakói is rendszeresen látogatják. 

 Könyvtárunk még ma is “személyes” könyvtár, a könyvtárosok ismerik olvasóikat, 

ízlésüket, igényeiket. 

 A Digitális Jólét Program Pont 10 internetes számítógépe együtt a multifunkciós 

nyomtatókkal és a fénymásolóval a könyvtár egyik nagy vonzereje, mivel 

szolgáltatásai a mai napig egyedülállóak a városban, sőt a környező településeken 

is. 

 Mindhárom dolgozónak szakirányú felsőfokú végzettsége van és szakmai 

továbbképzéseken is részt vesznek. 

 A használók információs írástudásának fejlesztését magas szintű személyes 

segítségnyújtással tudja segíteni két DJP mentor. 

 A könyvtár NAVA Pont is. 

 A könyvtárban ÉMÁSZ Panaszfelvételi Pont is működik. 

 Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer aktív kérő tagjai vagyunk, elsősorban a 

felsőoktatásban tanuló olvasóinkat segítve így. 

 Jó a kapcsolatunk a hatvani könyvtárral. 

 Az iskolarendszerű és szakképzésben részt vevőket, az élethosszig tartó tanulást 

kiemelten segíti az intézmény. Referensz kérdéseik megválaszolására, 

dokumentum-ellátásukra hangsúlyozottan figyelünk. 

 Az állomány fejlesztése folyamatos, a helyi igényeket és azok változásait 

figyelembe vevő. 

 A könyvtár többfunkciós közösségi térként működik, a szervezett és spontán 

csoportok, civil szervezetek a közösségi összetartozást, a lokálpatriotizmust erősítik. 
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 A könyvtár falain belül működik a Lőrinci Őszirózsa Nyugdíjas Klub. Nekik, mint az 

információs társadalom hátrányos helyzetű tagjainak így hathatósabb segítséget 

tudunk nyújtani. Szívesen részt vesznek a könyvtár rendezvényein, illetve olvasóink 

is csatlakozhatnak az ő programjaikhoz. Továbbá egy nyugdíjas jógacsoport és egy 

idősekből álló egészségmegőrző tornacsoport is rendszeresen tart foglalkozást 

nálunk. 

 Az időseknek 2008 óta tartunk csoportos számítógép- és internethasználati 

felhasználóképzést. 

 Az előadások, tanfolyamok technikai háttere biztosított. 

 Nyáron a Szünidei Időtöltő keretében általános iskolásoknak foglalkozásokat 

tartunk, kirándulásokat, túrákat szervezünk. 

 A könyvtár közkedvelt a közösségi szolgálatot teljesítő diákok körében. 

 

GYENGESÉGEK 

 

 Az épület minden helyisége maximálisan kihasznált.  

 Helyiség hiányában előadásokhoz a kézikönyvtárat kell átrendezni, melynek 

befogadóképessége maximum 40-45 fő. 

 Az épület adottságai miatt a gyerekkönyvtári rész és a látogatói számítógépek egy 

helyiségben vannak. 

 A raktár tovább nem bővíthető. 

 Az elmúlt években kevés pályázati lehetőséget használt ki a könyvtár. 

 Az ajándékba kapott könyvek leválogatása, jegyzékekre vétele, leltározása és 

feldolgozása lassú, mert erre a tevékenységre tudjuk a legkevesebb időt fordítani. 

 A park a központi elhelyezkedése ellenére nincs az adottságaihoz mérten 

kihasználva. 

 Kevés a meghívott előadó által tartott könyvtári rendezvény. 

 Még nem teljes a katalóguskonverzió. 

 A számítógépes kölcsönzés és az online használat lehetősége még nem megoldott. 

 Nincsenek a könyvtárnak nyilvánosan elérhető elektronikus dokumentumai. 

 A helyismereti dokumentumok még csak részlegesen feltártak és digitalizáltak. 

 

LEHETŐSÉGEK 

 

 A fenntartó támogatásával az adódó pályázati lehetőségek kihasználása 

berendezési tárgyak, technikai eszközök, könyvtári dokumentumok, rendezvények 

tekintetében.  
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 Intézmények, könyvtárak közötti összefogás. 

 A közeli Közösségi Ház helyszínt biztosíthat a nagyobb könyvtári rendezvényekre. 

 A szolgáltatások féleségének növelésével a saját bevételek emelése. 

 A helyi igényekhez fokozottan igazodó szolgáltatásokkal a használói kör további 

bővítése. 

 Az internet nyújtotta lehetőségekkel a hátrányos helyzetű használói réteg 

könyvtárba csalogatása. 

 A város iskoláival, óvodáival, a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézménnyel, a 

Fészek Gyermekotthonnal való együttműködés az olvasóink, programjaink 

résztvevőinek számát is növelheti 

 A lőrinci civil szervezetekkel történő együttműködések erősítése. 

 A Lőrinci Híreiben és a Lőrinci Hírei közösségi oldalán való szerepléssel a könyvtár 

és szolgáltatásainak népszerűsítése. 

 A könyvtár honlapjának és facebook oldalának fenntartásával a távoli használat 

lehetőségének biztosítása, a digitális nemzedék elérése. 

 Gyermekfoglalkozások tartásával a diákoknak hasznos szabadidő biztosítása, 

személyes kapcsolatok kiépítése velük, ezáltal is könyvtárlátogatókká nevelésük. 

 Az adó 1%-os adatbázisba történő regisztrálással újabb bevételi forrás lehetősége, 

ami a könyvtár fejlesztésére fordítható. 

 A kulturális közfoglalkoztatás lehetőségének kihasználása. 

 A kötelező 50 órás közösségi szolgálat révén eddig könyvtárba nem járó diákok 

megjelenése a könyvtárban, szakképzettséget nem igénylő munkafolyamatokba 

való bevonhatóságuk. 

 A könyvtár jelenléte a városi rendezvényeken. 

 A legkisebbeknek és szüleiknek készült gyermeksarokkal a legfiatalabb korosztályok 

és szüleik megszólítása. 

 

VESZÉLYEK 

 

 Az épület nagysága a jelenlegi látogatottsági igényekhez méretezett. 

 A dokumentumállomány növekedésével az épületet előbb-utóbb ki fogjuk nőni. 

 Ha alacsonnyá válna a finanszírozás és továbbra is kedvezőtlenek maradnak a 

pályázati mutatók, nem lesznek megoldhatók a fejlesztések. 

 A feladatok számának és féleségének túlzott megemelkedése a szakmai munka 

rovására mehet. 

 Valamely dolgozó tartós távolléte a másik két könyvtáros túlterhelését 

eredményezheti. 
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 A könyvtárban megjelenő deviáns személyek, problémás gyermekek kezelése. 

 A vissza nem hozott dokumentumok, tartozók számának növekedése. 

 A nyitott park a rongálás veszélyét rejti magában. 

 A lakosság elöregedése, a lakosságszám csökkenése, a sok ingázó a könyvtár 

látogatottságára is kedvezőtlenül hat. 

 Csökkenő olvasói létszám, kevesebb új beiratkozó. 

 Csökkenő kölcsönzésszám és helybenhasználat. 

 A rendezvények látogatottságának csökkenése. 

 Elöregedő berendezési tárgyak és számítástechnikai eszközök. 

 A lakossági internet elterjedésével csökken a meglévő számítógéppark 

kihasználtsága. 



 

10 

 

PARTNERLISTA 
 
 

Közvetlen partnerek 

Külső partnerek 

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete és az Oktatási, Kulturális és 

Ifjúsági valamint a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságok tagjai 

Városi Polgármesteri Hivatal dolgozói 

A könyvtár beiratkozott olvasói, a könyvtár és a Digitális Jólét Program Pont 

használói, látogatói 

Belső partnerek 

A könyvtár munkatársai 

Közvetett partnerek 

Helyi intézmények és civil szervezetek: 

Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és 

diákjai 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde pedagógusai és óvodásai 

Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény dolgozói 

Egri SZC Március 15. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

pedagógusai és diákjai 

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ Lőrinci Fészek Gyermekotthona nevelői és 

gyermekei 

Lőrinci Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai 

Pitypang Egyesület, Lőrinci 

Lőrinci Kultúrájáért és Sportjáért Közhasznú Alapítvány 

Lőrinci Város Jövőjéért Baráti Egyesület 

Római Katolikus Plébánia, Lőrinci 

Mátravidéki Erőmű Horgászegyesület, Lőrinci 

Országos, megyei és környező településeken található intézmények, 

civil szervezetek: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest 

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 

Könyvtári Intézet, Budapest 

Informatikai és Könyvtári Szövetség, Budapest 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Budapest 

Digitális Jólét Koordinációs Központ, Budapest 

Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest 

ODR tagkönyvtárak 
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Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 

Ady Endre Könyvtár, Hatvan 

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár, Apc 

Petőfibánya Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Petőfibánya 

Könyvtár és Művelődési Ház, Szűcsi 

Cimbora Nagycsaládos Egyesült, Szűcsi 

Könyvtár és Művelődési Ház, Rózsaszentmárton 

Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan 

Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum, Hatvan 

Hatvani Környezetvédő Egyesület, Hatvan 

Pásztói Múzeum 

Üzleti partnereink: 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft., Budapest 

Libri-Bookline Zrt., Budapest 

Magyar Posta Zrt., Budapest 

MédiaCity Magyarország Kiadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest 

Project029 Media & Communications Kft., Budapest 

Mediaworks Hungary Zrt., Budapest 

Central Média Csoport Zrt., Budapest 

Szép Házak Kft., Budapest 

Kulcslib Kft., Budapest 

Intrex-Hosting Kft., Székesfehérvár 

Huczka Norbert e.v., Hatvan 

Irodagép Szerviz 60, Hatvan 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft., Budapest 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Budapest 

SCH Ózon Kft., Lőrinci 

C.K. Security Kft., Tura 

Magyar Reprográfiai Szövetség, Budapest 

Kéményseprőipari Kft., Nyíregyháza 

UPC Magyarország Kft., Budapest 

Heves Megyei Vízmű Zrt., Eger 

NKM Földgázszolgáltató Zrt., Budapest 

Start 2000 Kft., Hatvan 

Egyéb partnereink: 

A közösségi szolgálatukat könyvtárunkban töltő középiskolás diákok 

A gyakorlatukat nálunk töltő felsőfokú oktatásban részt vevő diákok 

Helyi kisvállalkozások és egyéni vállalkozók 

Egyéb helyi civil szervezetek 
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Lőrinci Városi Könyvtár  

Használói elégedettség- és igényfelmérő kérdőív 2019 

 

Tisztelt Látogatónk! 

 

A Lőrinci Városi Könyvtár szolgáltatásaival szeretne még jobban megfelelni az Ön igényeinek.  

Kérjük, szánjon pár percet az alábbi kérdőív kitöltésére. A kérdőív névtelen, a benne szereplő 

adatok csupán statisztikai célokat szolgálnak. 

A kérdésekre adott pontos és őszinte válaszok segíthetnek minket abban, hogy még hatékonyabban 

el tudjuk látni feladatainkat, és a jövőben is eredményesen állhassunk az Ön rendelkezésére! 

 

Köszönettel, 

a Lőrinci Városi Könyvtár dolgozói 

 

Kérjük, karikázza be a megfelelő választ! 

 

1. Milyen gyakran használja könyvtárunkat? 

1. hetente többször  

2. hetente egyszer  

3. havonta párszor  

4. havonta  

5. pár havonta 

6. negyedévenként vagy ritkábban 

 

2. Mióta tagja könyvtárunknak? 

1. nem vagyok tagja a könyvtárnak 

2. egy éve, vagy kevesebb ideje  

3. két-három éve  

4. négy-öt éve  

5. öt évnél régebben 

 

3. Ha könyvet kölcsönöz könyvtárunkból, milyen típusúakat választ a leggyakrabban? 

(Maximum négy kategóriát jelöljön meg!) 

1.  Általános művek, bibliográfia, könyvtárügy 

2.  Filozófia, pszichológia, logika, etika 

3.  Vallás, egyházak, teológia 

4.  Társadalomtudományok, közigazgatás, jog, oktatás 

5.  Matematika, természettudományok, fizika, kémia 

6.  Alkalmazott tudományok, műszaki tudományok, orvostudományok 

7.  Művészetek, játék, sport, szórakozás 

8.  Nyelvészet, irodalom 

9.  Régészet, földrajz, életrajz, történelem 

10. Mesék, képeskönyvek 

11. Ifjúsági regények 

12. Romantikus regények 

13. Történelmi regények 

14. Bűnügyi regények, krimik 

15. Kortárs szépirodalom 

16. Klasszikusok 

17. Egyéb, éspedig:__________________________________________________________ 

 

4. Mely esetekben szokott segítséget kérni a könyvtárosoktól? Sorolja fel! 

 

 _____________________________________________________________________________  
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5. Melyik könyvtári szolgáltatásunkat használta már? (Több válasz is megjelölhető) 

1. kölcsönzés 

2. könyvtárközi kölcsönzés 

3. kézikönyvtár használata 

4. folyóiratolvasás 

5. internet- és számítógéphasználat 

6. fénymásolás 

7. nyomtatás 

8. szkennelés 

9. faxolás 

10. rendezvények, előadások, foglalkozások 

 

6. Látogat-e más könyvtárakat is? 

1. igen  

2. nem  

 

Ha más könyvtárakat is látogat, mi indokolja ezt? (Több válasz is megjelölhető. Csak akkor 

válaszoljon, ha az előző kérdésre igennel válaszolt!) 

1. máshol nagyobb a választék, szélesebb a kínálat  

2. speciális szakterület érdekel  

3. máshol tanulok, dolgozok  

4. több könyvtárból több dokumentumot tudok egyszerre kölcsönözni 

5. több rendezvényen tudok részt venni 

6. számomra nem megfelelő a Lőrinci Városi Könyvtár nyitva tartása 

 

7. Szokott-e részt venni könyvtári programokon, rendezvényeken? 

1. igen  

2. nem, mert ______________________________________________________________ 

 

8. Honnan szerez tudomást programjainkról? Állítsa sorrendbe a lehetőségeket 1-től 6-ig! 

__   a könyvtár honlapja 

__   facebook 

__   ismerősök 

__   könyvtárosok 

__   plakátok, szórólapok 

__   Lőrinci Hírei 

 

9. Milyen típusú programokat, rendezvényeket látogatna szívesen könyvtárunkban?  

(Több válasz is megjelölhető) 

1. könyvbemutatók 

2. irodalmi előadások 

3. ismeretterjesztő előadások 

4. zenés programok 

5. kirándulások 

6. gyerektáborok, foglalkozások 

7. könyv- és olvasói klubok 

8. egyéb, éspedig: ___________________________________________________________ 

 

10. Megfelel-e Önnek könyvtárunk jelenlegi nyitvatartási ideje?  

1. igen 

2. nem  

Amennyiben nem, miért nem? ______________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________  
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11. Könyvtárunk, szolgáltatásaink mely területét fejlesztené leginkább? (Több válasz is 

megjelölhető) 

1. beiratkozás menete 

2. kölcsönzés adminisztrációja 

3. könyvek kereshetősége 

4. előjegyzés 

5. könyvek állapota 

6. állomány áttekinthetősége 

7. bútorok állapota 

8. számítógépek állapota 

9. internetkapcsolat minősége 

10. fénymásolás / nyomtatás minősége 

11. gyereksarok, játszósarok 

12. programok, rendezvények sokszínűsége 

13. programok, rendezvények gyakorisága 

 

 

Kérjük, "osztályozza" könyvtárunkat az alábbi szempontok alapján 1-5-ig, az iskolai osztályzatok 

szerint! 

 

 1 2 3 4 5 

12.  A könyvtár épülete könnyen megtalálható      

13.  A könyvtár épülete könnyen megközelíthető      

14.  A könyvtárban elegendő bútor található      

15.  A könyvtári berendezések kényelmesen használhatóak      

16.  A könyvtárban megtalálom az éppen szükséges könyveket      

17.  A könyvtárban megtalálom az engem érdeklő folyóiratokat      

18.  Önálló használatnál is könnyen eligazodom      

19.  A könyvtári honlap könnyen áttekinthető      

20.  Az internetkapcsolat stabil      

21.  A könyvtárosok megszólíthatók      

22.  A könyvtárosok udvariasak      

23.  A könyvtárosok segítőkészek      

24.  A könyvtárosok figyelnek a felhasználó egyedi kéréseire      

25.  A könyvtárosok törődnek az olvasóval      

26.  A könyvtárosok kellő szakmai tudással rendelkeznek      

27.  A könyvtárosok könnyen megértik az olvasó kérdéseit      

28.  A panaszkezelést megfelelőnek tartom      

29.  A könyvtár légköre tanulásra, kutatásra megfelelő      

30.   Munkámhoz saját informatikai eszközt is tudok használni      

31.  Az épület közösségi térnek, találkozóhelynek is megfelelő      

32.  Az épület rendezvények lebonyolítására is megfelelő      

33.  A kiszolgálóhelyiségek jól megközelíthetőek      

 

34. Ha van további észrevétele, javaslata, véleménye, kérjük, pár szóban ossza meg velünk. 

 

  _______________________________________________________________________________  

 

  _______________________________________________________________________________  

 

  _______________________________________________________________________________  
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Kérjük, végezetül adjon meg pár, a kérdőív értékeléséhez szükséges adatot! 

 

35. Az Ön neme: 

1. férfi 

2. nő 

 

36.  Életkora: 

1. 18 év alatt 

2. 18-21 év között 

3. 21-35 év között 

4. 35-65 év között 

5. 65 év felett 

 

37. Iskolai végzettsége: 

1. általános iskola 

2. szakiskola 

3. középiskola 

4. gimnázium 

5. felsőoktatás 

 

38. Foglalkozása: 

1. tanuló, diák 

2. aktív dolgozó 

3. GYES, GYED, hivatásos anya 

4. munkanélküli 

5. nyugdíjas, rokkantnyugdíjas 

 

39. Melyik városrészben él? 

1. Lőrinci 

2. Mátravidéki Erőmű 

3. Selyp 

4. más településen lakom: ___________________________________ 

 

 

Köszönjük válaszait! 
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PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT  
 

 

1. Általános rendelkezések 

A panaszkezelési szabályzat célja, hogy a Lőrinci Városi Könyvtárnak (továbbiakban 

könyvtár), mint nyilvános könyvtárnak, a funkcióinak és minőségbiztosítási 

rendszerének figyelembe vételével egységes könyvtári panaszkezelési szabályozása 

legyen, amely alapján a könyvtárhasználók véleményüket, panaszukat egyszerűen 

és eredményesen tudják eljuttatni a megfelelő helyre. 

Panasznak minősül minden olyan észrevétel vagy reklamáció, amelyben a panaszos 

a könyvtár tevékenységével, működésével, szolgáltatásaival, esetleges 

mulasztásával szemben kifogást emel, és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű 

igényt fogalmaz meg. 

A visszajelzéseket tartalmazó panaszokat a minőség javítása érdekében 

dokumentálni, elemezni és értékelni kell. A panaszok kezelése a könyvtárhasználók 

elégedettsége és igényeinek magasabb szintű kielégítése érdekében történik. 

Alapelv, hogy a könyvtár a panaszokat és a panaszosokat mindenfajta 

megkülönböztetés nélkül, egyenlően, ugyanazon eljárás keretében és szabály 

szerint kezeli. 

A panaszok lehetnek nem hivatalosak és hivatalosak. 

1. Nem hivatalos panaszkezelési eljárás - A panaszos célja csupán az, hogy jelezze 

az észrevételét, illetve kifogással éljen valamilyen szolgáltatással, tevékenységgel 

kapcsolatban. Ebben az esetben hivatalos válaszra a könyvtár részéről nem tart 

igényt. 

2. Hivatalos panaszkezelési eljárás - a panaszos és a könyvtár a panaszkezelési 

szabályzatban leírtak szerint jár el, a panasz benyújtása Panaszfelvételi űrlapon 

történik, minden esetben a könyvtár vezetőjének válaszával zárul. 

A könyvtár minden panaszt (függetlenül annak benyújtási módjától) a hatályos 

adatvédelmi szabályozásnak megfelelően kezel. 

2. A panasz benyújtásának módjai 

1. Szóbeli panasz - A panasz előterjeszthető személyesen (3021 Lőrinci, Szabadság 

tér 4/A), vagy telefonon (+36-37/388-868) a könyvtár nyitva tartási idejében 

(hétfő, szerda, péntek 9:00-18:00, kedd 13:00-18:00, szombat 9:00-13:00). 

2. írásbeli panasz – A panasz előterjeszthető postai úton a könyvtár 3021 Lőrinci, 

Szabadság tér 4/A címére, vagy elektronikus levélben az info@lorincikonyvtar.hu 

email címre. 

 

 

mailto:info@lorincikonyvtar.hu
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3. Panaszfelvételi űrlap 

Hivatalos panaszkezelési eljárás kizárólag a jelen szabályzat mellékleteként szereplő 

Panaszfelvételi űrlap szabályos kitöltésével kezdeményezhető. Bármilyen kötelező 

adat kitöltésének hiányában a könyvtár a nem hivatalos panaszkezelési eljárás 

szerint jár el. 

4. Űrlapok hitelesítése 

A postai úton történő benyújtás esetén a kitöltött űrlap tartalmát a panaszos 

aláírásával hitelesíti. 

Elektronikus benyújtás esetén a kitöltött űrlap tartalmát a panaszos aláírásával 

hitelesítve szkenneli be, vagy fényképezi le. 

A telefonos panaszbejelentés alapján a könyvtár munkatársa által kitöltött 

panaszfelvételi űrlap hitelesítésére a hívást követő 3 munkanapon belül van 

lehetőség személyes, vagy akadályoztatás esetén meghatalmazott útján történő 

aláírással. 

Az aláírás nélküli Panaszfelvételi űrlap nem minősül hivatalosnak. 

5. Hivatalos panaszkezelési eljárás 

A könyvtár csak a hivatalos panaszok esetén biztosítja a panaszkezelési folyamat 

lefolytatását. Amennyiben a panasz benyújtása nem a megfelelő formában történik 

(hiánytalanul kitöltött, aláírás nélküli Panaszfelvételi űrlap), a könyvtár a panaszt 

nem tekinti hivatalosnak, és ennek megfelelően jár el. 

Határidők: 

A személyesen, vagy postai úton írásban benyújtott panaszt a beérkezés napján 

nyilvántartásba kell venni. 

Az elektronikus formában elküldött panaszok az email elolvasása után kerülnek 

nyilvántartásba. 

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a hivatalos panasztételi szándékot külön 

jelezni kell. Ilyenkor a könyvtár munkatársa a panaszról Panaszfelvételi űrlapot vesz 

fel, annak tartalmát egyezteti, jóváhagyatja az ügyféllel, majd a könyvtárvezető 

részére továbbítja. 

A panaszok elbírálása: 

A Lőrinci Városi Könyvtárba kerülő összes panasz a könyvtár vezetőjéhez kerül. A 

panaszra hivatalos választ a könyvtár vezetője tesz írásban. 

A benyújtott, nyilvántartásba vett hivatalos panaszok kezelésére a nyilvántartásba 

vételtől számított 15 munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben a panasz 

kivizsgálásához további információra van szükség, a panasztevőt értesíteni 

szükséges. A hivatalos panaszról írásban tett választ a panaszfelvételi űrlapon 

megadott elérhetőségre kell eljuttatni. 

A könyvtárba érkező írásos panaszokat a könyvtár 1 évig őrzi. 
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6. A panasz felülvizsgálata 

A panaszos, amennyiben a hivatalos válaszban foglaltakkal nem elégedett, akkor 

kérheti a panaszára adott hivatalos válasz felülvizsgálatát. 

A Felülvizsgálati kérelmet írásban lehet benyújtani, személyesen, postai úton vagy 

email csatolmányaként. A felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a panaszos 

adatait, aláírását és a felülvizsgálati kérelem indoklását. 

A Felülvizsgálati kérelem alapján a könyvtár vezetője dönt, hogy bevonja-e a 

panasz kivizsgálásába a fenntartót. 

A felülvizsgálati kérelemre adott hivatalos válasz -attól függően, hogy ki vizsgálja ki 

a panaszt- a könyvtár vezetője, illetve ha a panasz kivizsgálásába a fenntartót is 

bevonja, akkor a könyvtárvezető és a fenntartó képviselője ellenjegyzésével ellátva 

érvényes. 

7. Panaszkezeléssel kapcsolatos további adminisztrációs teendők: 

A könyvtár az ügyfelek panaszairól, és azok rendezését, megoldását szolgáló 

intézkedésekről hivatalos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: 

 a panasz leírását 

 a panasz benyújtásának időpontját 

 a panasz rendezésére szolgáló intézkedést 

 a teljesítés határidejét, a végrehajtásáért felelős személy megnevezését 

 a panasz megválaszolásának időpontját 

 a panaszfelvételi űrlapot 

8. A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendők 

A könyvtár a panaszok nyilvántartását oly módon alakítja ki és vezeti, hogy az 

alkalmas legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére is, amelyek célja 

többek között a panaszügyintézés hatékonyságának mérése. 

A könyvtár a panaszokról éves gyakorisággal elemzést készít, amelyben felméri a 

panaszügyek kapcsán leginkább érintett szolgáltatásokat vagy egyéb működési 

területeket, és meghatározza a panaszok megelőzése, illetve csökkentése 

érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. 

Az elemzés célja a levonható tapasztalatok beépítése a mindennapi munka és 

szolgáltatás folyamatába. 

9. Záró rendelkezés 

A könyvtár a Panaszkezelési szabályzatot, a Panaszfelvételi, és a Felülvizsgálati 

kérelem űrlapot a honlapon közzéteszi, illetve a könyvtárban kifüggeszti. 

Jelen szabályzatot a munkatársak megismerték, a benne foglaltakkal egyetértettek. 

Mellékletek: 

1. számú Panaszfelvételi űrlap 

2. számú Felülvizsgálati kérelem űrlap 
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1. sz. melléklet 

Panaszfelvételi űrlap 
 

 

Panaszos neve: 
 
 

Dátum: 
 

Panaszos elérhetőségei: 
 
 
 

Panasz tárgya: 
 
 

Panasz leírása: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panaszos aláírása 

 
 

Panaszt átvevő aláírása 

Válasz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dátum: 

 
 

Könyvtárvezető aláírása 
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2. sz. melléklet 

Felülvizsgálati kérelem 
 
 

Panaszos neve: 
 
 

Dátum: 
 

Panaszos elérhetőségei: 
 
 
 

Panasz iktatószáma (ld. a visszaküldött eredeti panaszfelvételi űrlapon): 
 
 

Felülvizsgálati kérelem tartalma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Panaszos aláírása 

 
 

Panaszt átvevő aláírása 

Válasz a felülvizsgálati kérelemre: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum:  
 

Könyvtárvezető                 Fenntartó  
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FOLYAMATLELTÁR  
 
 

1. FŐFOLYAMATOK 

1.1. Állományalakítás 

1.1.1. Gyarapítás 
1.1.1.1. Dokumentumok kiválasztása 
1.1.1.2. Rendelés 
1.1.1.3. Érkeztetés 
1.1.1.4. Ajándékkönyvek, egyéb dokumentumok elfogadása, jegyzékekre vétele 
1.1.1.5. Nyilvántartásba vétel 

1.1.2. Apasztás 
1.1.2.1. Selejtezendő dokumentumok kiválogatása 
1.1.2.2. Selejtezési jegyzékek elkészítése 
1.1.2.3. Állományból történő kivonás 

1.2. Dokumentumok feldolgozása 

1.2.1. Felszerelés 

1.2.2. Feltárás 
1.2.2.1. Formai feltárás 
1.2.2.2. Tartalmi feltárás 
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FOLYAMATLEÍRÁSOK  
 
 

1. FŐFOLYAMATOK 

1.1. Állományalakítás 

1.1.1. Gyarapítás 

A Lőrinci Városi Könyvtár típusának, jellegének, a könyvtárhasználók igényeinek 
figyelembe vételével, valamint az igényesség szem előtt tartásával válogatva gyűjti 
a magyar nyelven kiadott 
- felnőtt és gyermek szépirodalmi könyveket, 
- kézi- és segédkönyveket – segítve elsősorban az iskolai rendszerű oktatásban, 

felnőtt-, tovább- és átképzésekben résztvevőket, 
- általános művelődést, tanulást, közélethez és munkához szükséges tájékozódást 
szolgáló felnőtt és gyermek ismeretterjesztő és szakkönyveket – fokozottan 
figyelve a helyi igényekre. 
Továbbá 

- válogat a nyelvtanulást segítő több- vagy idegen nyelvű könyvek kínálatából, 
- gyűjti és megőrzi a Lőrinci helyismeretével foglalkozó könyveket, egyéb 
dokumentumokat, helyi folyóiratokat. 

Egyéb dokumentumtípusok tekintetében a könyvtár válogat 
- a magyar nyelvű időszaki kiadványok közül, melyek időleges megőrzésűek, 
- a megjelenő magyar nyelvű hangoskönyvek, 
- valamint az iskolai kötelező és ajánlott olvasmányokból, klasszikus mesékből 
készült DVD filmek közül. 

A könyvtár a mindenkori éves dokumentum-beszerzési keretét (költségvetés, 
érdekeltségnövelő támogatás, esetleges pályázatok, egyéb támogatások) igyekszik 
a leggazdaságosabban felhasználni, figyelembe véve az adódó kedvezményeket. 

1.1.1.1. Dokumentumok kiválasztása 

A könyvtár munkatársai a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelő új, és az állományból 
hiányzó antikvár dokumentumokat a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., a 
könyvértékesítő vállalkozások, a kiadók honlapjairól, vagy könyvesboltokban, 
könyvügynököknél, antikváriumokban választják ki, lehetőleg a legkedvezőbb áron. 
A kosárba tett, előjegyzett dokumentumokról a könyvtár vezetője, távollétében a 

helyettese megrendelőt ír, engedélyezteti a beszerzést. 

1.1.1.2. Rendelés 

A beszerzés engedélyezése után a kosárba tett dokumentumok megrendelhetők, a 
személyes vásárlás lebonyolítható. 

1.1.1.3. Érkeztetés 

A postai úton érkezett vagy személyesen vásárolt dokumentumokat össze kell vetni 
a számlán/szállító levélen szereplő tételekkel, ellenőrizni kell meglétüket és a 
dokumentumok hiánytalanságát, épségét. Le nem szállított dokumentum vagy 
hibás, hiányos dokumentum esetén fel kell venni a kapcsolatot a szállítóval, a 
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hiányt vagy hiányosságot írásban jelezni kell, kérni kell a dokumentum pótlását, 
cseréjét, gondoskodni kell a hibás dokumentumok visszapostázásáról. 

1.1.1.4. Ajándékkönyvek, egyéb dokumentumok elfogadása, jegyzékekre vétele 

A könyvtár magánszemélyektől, szervezetektől elfogadhat gyűjtőkörének megfelelő 
dokumentumadományokat. Az így kapott dokumentumokról, ha azokhoz 
kísérőjegyzék nem tartozott, a könyvtár munkatársai ajándékozási jegyzéket 
készítenek, mely tartalmazza az adományozó adatait, a dokumentum szerzőjének 
nevét, a mű címét, megjelenési adatait és árát vagy becsértékét. 

1.1.1.5. Nyilvántartásba vétel 

A dokumentumok nyilvántartásba vétele az egyedi leltárkönyvbe a kísérőjegyzék 
(számla, szállítási jegyzék, ajándékozási jegyzék) alapján, annak sorrendjében 

történik, az azokon szereplő árral. Az ugyanazon szállítótól érkezett dokumentumok 
a csoportos leltárkönyvbe egy sorba kerülnek. A csoportos leltárkönyv gyarapodási 
része félévente, a törlési része évente, az állománymérleg rész félévente kerül 
összesítésre. Az összesített törlés az év végén kerül bevezetésre az állománymérleg 
részbe. A papír alapú nyilvántartást mindaddig folytatni szükséges, míg a 
retrospektív katalóguskonverzió be nem fejeződik, és összevetésre nem kerül a 
leltárkönyvekkel. A nyilvántartásba vétel után a dokumentumokba bekerül a leltári 
bélyegzés, a leltári szám, a számla leadásra kerül a polgármesteri hivatalba. 
A folyóiratok csak időleges megőrzésűek. A megérkezett számokat évente folyóirat-
nyilvántartó lapokon szükséges vezetni, hogy az esetleges hiány kiderüljön, 
reklamálni lehessen. 

1.1.2. Apasztás 

A könyvtár állományából törölhet fölöspéldányokat, elavult, megrongálódott, 
elhasználódott, olvasók által megtérített, elveszített vagy megrongált 
dokumentumokat, behajthatatlan vagy leltár során jelentkező hiányokat, vis major 
vagy bűncselekmény következtében megrongálódott vagy eltűnt dokumentumokat.   

1.1.2.1. Selejtezendő dokumentumok kiválogatása 

A selejtezendő megrongálódott, megtérített vagy behajthatatlan dokumentumok 
összegyűjtése folyamatosan történik, azok 1-3 évente kerülnek leselejtezésre. A 
tervszerű állományapasztás (pl. már nem használt dokumentumtípusok, elavult 
dokumentumok, fölöspéldányok) szükség esetén végzendő, a vis major és 

bűncselekmény következtében történő selejtezés a káresemény után, a leltározás 
során jelentkező hiány a leltározás után. A dokumentumokat raktári 
katalóguslapjaikkal és kölcsönzőkártyáikkal együtt készítjük elő selejtezésre. 

1.1.2.2. Selejtezési jegyzékek elkészítése 

A selejtezésre kijelölt dokumentumokról törlési jegyzéket szükséges készíteni a 
következő adattartalommal: dokumentum leltári száma, szerzője és címe, leltári 
értéke, kötetszáma, raktári jelzete. A törlést engedélyeztetni kell a fenntartó 
(Lőrinci Város Önkormányzata) képviselőjével (polgármester). 
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1.1.2.3. Állományból történő kivonás 

A törlési jegyzék engedélyezése után a dokumentumokat a megfelelő bélyegzővel ki 
kell bélyegezni az egyedi leltárkönyvekből, a jegyzékek szerint összesítve be kell 
vezetni a csoportos leltárkönyvbe, törölni kell a Szirén Integrált Rendszerből. A 
dokumentumokban áthúzásra kerül a leltári bélyegzés és a leltári szám, beírásra 
kerül a „selejtezve” szó. A megrongálódott, elhasználódott dokumentumok 
bedobozolásra kerülnek a hulladéktelepre történő elszállítás, a még jó állapotúak az 
esetleges további hasznosítás céljából. 

1.2. Dokumentumok feldolgozása 

1.2.1. Felszerelés 

A leltári számmal, bélyegzéssel ellátott dokumentumok további felszerelése: 

könyvsarok, cutter jelzet, szakjelzet, kölcsönzőkártya. 

1.2.2. Feltárás 

Annak érdekében, hogy a könyvtár állománya visszakereshető legyen, a 
dokumentumokat katalogizálni kell, el kell készíteni a szükséges formai és tartalmi 
feltárást. Az ezt rögzítő raktári katalóguslap a Szirén Integrált Könyvtári Rendszerrel 
történő feldolgozás után a raktári jelzet alapján bekerül a megfelelő állományrész 
raktári katalógusába, az azonos adattartalmú kölcsönzőkártya pedig a könyvbe. 

1.2.2.1. Formai feltárás 

A leltárba vett dokumentumról el kell készíteni a szabványok szerinti bibliográfiai 
leírást a meglévő adatbázisok (Szirén, MOKKA) segítségével, feldolgozottság 
hiányában önállóan. 

1.2.2.2. Tartalmi feltárás 

A bibliográfiai leírást el kell látni a szükséges ETO jelzetekkel, tárgyszavakkal, meg 
kell határozni a főtétel besorolási adatát, a cutter jelzetet, szakjelzetet a meglévő 
adatbázisok segítségével, feldolgozottság hiányában önállóan. 

1.2.2.3. Formai és tartalmi feltárás elkészítése Szirén Könyvtári Integrált 
Rendszerrel 

A Szirén Könyvtári Integrált rendszerbe az ISBN szám alapján, annak hiányában a 
honosítás (Szirén vagy Mokka) segítségével beemeljük a feldolgozandó 
dokumentum adatait. Szükség esetén javítjuk, majd ellátjuk a saját adatainkkal 

(leltári szám, lelőhely, beszerzés módja, leltározás dátuma, beszerzési ár). 
Feldolgozottság hiányában a könyvtáros maga visz be minden adatot, amelyek 
feltöltendők a Szirén Központi Lelőhely Adatbázisba, hogy olvasóink elérjék 
dokumentumaink adatait a honlapunkon keresztül, az OPAC-unkban. E munka a 
Szirén könyvtárkezelő Integrált Rendszer felhasználói kézikönyve alapján végzendő. 

1.3. Szolgáltatások 

A könyvtár a könyvtárhasználati szabályzatban meghatározott nyitvatartási időben 
a következő szolgáltatásokat nyújtja használóinak: 
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1.3.1. Tájékoztatás 

A könyvtáros elsődleges feladata az olvasók és érdeklődők tájékoztatása, hogy 
eligazodjonak az adott szakterületre vonatkozó információforrások (hagyományos – 
elsődleges és másodlagos, és modern tájékoztatási eszközök) között. 

1.3.1.1. Szak-és szépirodalmi tájékoztatás 

A szak- és szépirodalmi tájékoztatás könyvtárosok által használható eszközei: 
szabadpolcos és raktári állomány, kézikönyvtári állomány, helyismereti anyag, 
katalógusok rendszere, bibliográfiák, számítógépes adatbázisok, internet. 

1.3.1.2. Irodalomkutatás 

Egy téma alaposabb megismeréséhez, egy dolgozat megírásához a könyvtárosok 
segítséget nyújtanak. Az irodalomkutatás megkezdéséhez a következőket kell 

tisztázni: A kérdés, a téma pontos megjelölése, az olvasó pontosan mihez kéri az 
irodalomkutatást, milyen forrásokat kíván felhasználni (könyv, folyóirat, egyéb 
dokumentumok, internetes források), mely évek forrásanyaga jöhet számításba, 
hány tételig kéri az irodalomjegyzéket, milyen formában érdeklődik a válaszért. 

1.3.1.3. Közhasznú információszolgáltatás 

A könyvtár vállalja a mindennapi élethez kapcsolódó információk szolgáltatását, 
amelyek az állampolgárok problémáihoz, gondjaihoz, valamint a hivatali és 
társadalmi életben való eligazodáshoz nyújthatnak segítséget: programajánlatok, 
kultúra, szabadidő, sport, oktatás, továbbképzés, szolgáltatások, céginformációk, 
utazás, vendéglátás, vásárlás, egészségügy, szociális ellátás, intézmények, 
szervezetek, hirdetések, stb. 

1.3.1.4. Helyismereti információszolgáltatás 

A könyvtár a helyi élethez kapcsolódó információkat szolgáltat 
dokumentumgyűjteménye és az interneten megtalálható források segítségével 
kronológiai és tematikai határok nélkül. A információszolgáltatás vonatkozhat 
Lőrinci és környéke múltjára, jelenére jövőjére is. 

1.3.1.5. Referensz kérdés 

A könyvtárosok vállalják a könyvtári dokumentumok vagy az internet adta 
lehetőségek segítségével a ténybeli adat illetve információszolgáltatást. 
Tisztázandó, hogy mit ért pontosan a kérdező a feltett kérdésen, milyen célból és 

mélységben van a válaszra szüksége. 

1.3.2. Használóképzés 

A használóképzés célja, hogy a könyvtárhasználókat felvértezze az eredményes 
könyvtárhasználattal kapcsolatos ismeretekre, hogy a használó megismerje a 
könyvtárhasználat szempontrendszerét. 

1.3.2.1. Könyvtár bemutatása, segítő szolgálat 

Új beiratkozó esetén a könyvtárosok bemutatják a könyvtárat, az állományrészek, 
azon belül a dokumentumok elhelyezkedését, a könyvtári dokumentumtípusokat. 
Ismertetik a helyben használat és a kölcsönzés legfontosabb szabályait. A további 
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szabályokat a beiratkozáskor átadott könyvtár-, internet- és számítógép-használati 
szabályzat tartalmazza. A könyvtárosok igény esetén segítik az olvasókat, 
könyvtárhasználókat a kölcsönzendő dokumentumok kiválasztásában, a 
kézikönyvtári állomány, a folyóiratok, a helyismereti anyag, az audiovizuális 
dokumentumok használatában. 

1.3.2.2. Könyvtári és könyvtárhasználati foglalkozások és órák 

Az óvoda és általános iskolai pedagógusai, a gyermekotthon nevelői kérésére a 
könyvtárosok felkészülnek könyvtári és könyvtárhasználati foglalkozások és órák 
tartására a pedagógusok és nevelők által megjelölt témakörökben. Az órák 
tartásához igénybe veszik az internet, a számítógép, a projektor, a könyvtár 
audiovizuális dokumentumai adta lehetőségeket is. (Erre sor kerülhet nyitvatartási 
időn kívül, csütörtökön is.) 

1.3.2.3. Számítógép- és internethasználati felhasználóképzés időseknek 

A könyvtár rendszeresen tart számítógép- és internethasználati felhasználóképzést 
időseknek és érdeklődő aktív korúaknak. A képzés a csütörtöki napokon lehetséges, 
a nyugdíjas csoport igényei szerint, délelőtt vagy délután 3 óra időtartamban, fél 
órás szünettel, 20-25 alkalommal. A résztvevők a 2,5 órára a mindenkori 
számítógép- és internethasználati díjat fizetik. A képzés tematikája a csoport 
igényeihez igazodik, de a cél a számítógép, az alapvető programok és az internet 
használatának, előnyeinek, hátrányainak, veszélyeinek megismerése, a böngészés, 
a célzott információkeresés, az email, a közösségi oldalak, az elektronikus 
ügyintézés, az internetes vásárlás, a kapcsolattartás, stb. elsajátítása. 

1.3.2.4. Egyéni számítógép- és internethasználat, elektronikus ügyintézés 
segítése 

A könyvtár célja a használók digitális írástudásának fejlesztése. Ennek érdekében a 
könyvtárosok igény esetén segítenek dokumentumok, önéletrajzok, motivációs 
levelek elkészítésében, email postafiók létrehozásában, a közösségi és egyéb 
oldalakon történő regisztrációban, az információ megkeresésében, dokumentumok 
le és feltöltésében, az ekormányzati szolgáltatások, stb. használatában, mindenféle 
elektronikus ügyintézésben. 

1.3.3. Helyben használat 

A könyvtár használói részére a könyvtárhasználati szabályzatban meghatározott 

nyitvatartási időben és feltételekkel biztosítja a könyvtárban található 
dokumentumok, katalógusok, számítógépek és az internet használatát. A helyben 
használat során a látogatókat meg kell kérni a raktári rendet megőrzésére, a 
nézegetésre, olvasásra levett dokumentumoknak a pontos helyretételére, vagy 
asztalokon hagyására. 

1.3.3.1. Folyóirat-olvasás 

A könyvtárba járó folyóiratokat bárki olvashatja helyben, beiratkozási vagy napidíj 
megfizetése nélkül. Igyekezni kell elkerülni, hogy a használók azokat megrongálják. 

 



 

29 

 

1.3.3.2. Kézikönyvek használata és kölcsönözhető állomány használata 

A kézikönyvtárat az érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasó, vagy a 
napidíjat megfizető könyvtárlátogató használhatja helybeni tanulmányozás céljára. 
A dokumentumokról másolat (fénymásolás, szkennelés) is kérhető a mindenkori 
díjszabás szerint, ha az nem sért szerzői jogokat. Indokolt esetben (pl. tanulás, 
tanulmányi verseny, vizsga) az itt található dokumentumok is kölcsönözhetők 
rövidített határidővel, a kézikönyvekre rendszeresített kölcsönzőlapokon történő 
olvasói aláírással, a határidő szigorú betartásával. A könyvtáros felhívja az olvasó 
figyelmét, hogy a kölcsönzött dokumentumokat a könyvtár értesítésére (telefon, 
email, facebook) vissza kell szolgáltatnia, ha arra időközben másnak is szüksége 
lenne. 

1.3.3.3.Helyismereti dokumentumok használata 

Az érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasó, vagy a napidíjat megfizető 
könyvtárlátogató kérhet a könyvtárostól Lőrincire vonatkozó dokumentumokat 
(könyvek, folyóiratok, cikk-kivágatok, szakdolgozatok, egyéb nyomtatványok) 
melyeket helyben tanulmányozhat. A dokumentumokról másolat (fénymásolás, 
szkennelés) is kérhető a mindenkori díjszabás szerint, ha az nem sért szerzői 
jogokat. 

1.3.3.4. Audiovizuális állomány használata 

Az érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasó, vagy a napidíjat megfizető 
könyvtárlátogató a könyvtár számítógépein DVD-filmet nézhet, hangoskönyvet 
hallgathat, CD- és DVD-ROM-ot használhat fejhallgatóval. Igény esetén a 
könyvtáros segít. 

1.3.3.5. Katalógusok használata 

A katalógusok használatát a katalógushasználati szabályzat rögzíti. A 
cédulakatalógusokat bárki használhatja a szabályok betartásával, kérés esetén a 
könyvtárosok segítségével. A könyvtár online katalógusa bárki számára elérhető 
távolról, időkorlát nélkül, a könyvtár honlapján keresztül az ott elhelyezett leírás 
szerint. 

1.3.3.5. Internet- és számítógéphasználat 

Az internetet és a számítógépeket bárki használhatja, aki tudomásul veszi és 
betartja az internet és számítógépek használatára vonatkozó szabályzatot. Az 

internet és a számítógépek használhatók önállóan, vagy könyvtárosi segítséget 
kérve. 10 éven aluli gyerekek idősebb diákok, felnőttek kíséretével vagy könyvtárosi 
segítséggel ülhetnek a gépek előtt. A számítógépek használatának kezdetét a 
használó beírja az erre a célra rendszeresített nyilvántartó lapra, mely alapján a 
könyvtáros ki tudja számolni a mindenkori díjat, melyet nyugta, kérés esetén 
számla ellenében munkája végeztével a használó kifizet. 

1.3.4. Kölcsönzés 

A könyvtár beiratkozott, és érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasói részére 
kölcsönzési lehetőséget biztosít. A kölcsönözhető dokumentumok típusai: könyvek 
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és esetleges mellékleteik, folyóiratok nem legfrissebb számai, hangoskönyvek, 
DVD-filmek, CD- és DVD-ROM-ok. 

1.3.4.1. Beiratkozás 

A beiratkozás feltétele a személyi adatok rögzítése, és az éves beiratkozási díj 
megfizetése, mely alól a 16 éven aluliak, a 70 éven felüliek és a közgyűjteményi 
dolgozók mentesek. A beiratkozás érvényes arcképes igazolvány, lakcímkártya, 
félárú kedvezményre jogosító dokumentum alapján történhet. 16 éven aluliak, nem 
cselekvőképes személyek csak szülő, gondviselő (bizonyos esetekben nagykorú 
hozzátartozó) beleegyezésével, jótállásával iratkozhatnak be. Ehhez szükség van az 
érte kezességet vállaló személyes megjelenésére, adataira (arcképes igazolványa, 
lakcímkártyája alapján) és aláírására. A beiratkozáskor elkért adatok: név, születési 
név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, munkahely/oktatási intézmény, 

foglalkozás, arcképes igazolvány száma, elérhetőség, kiskorúak esetén a jótálló(k) 
adatai. Beiratkozáskor a könyvtár kiállítja az olvasó névre szóló olvasójegyét, aki 
ezzel egyidejűleg vállalja a könyvtárhasználati szabályok betartását. A 

könyvtárhasználók adatainak hatályos jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár 
minden dolgozója felelős. 

1.3.4.2. Dokumentumkölcsönzés 

A dokumentumok kölcsönzésének feltétele a beiratkozás, az érvényes éves 
könyvtári tagság és a fennálló tartozások (késedelmi díj, felszólítók postaköltsége, 
megrongált vagy elvesztett dokumentumok értéke) megtérítése. A kölcsönzés 
időtartama dokumentumtípusonként különböző. A könyvek és esetleges 
mellékleteik, hangoskönyvek, folyóiratok kölcsönzési határideje 4 hét, a CD- és 
DVD-ROM-oké, DVD filmeké 1 hét, mely határidők meghosszabbíthatók, 
amennyiben ezt az olvasó jelzi, és a dokumentumokra nincs előjegyzés. 
Személyenként és dokumentumtípusonként maximum 10 db kölcsönözhető egy 
alkalommal. Óvodás vagy általános iskolás gyermekek nevére csak a 
gyermekkönyvtár állományában található dokumentumok kölcsönözhetők. A 
kölcsönzés tényét a teljes katalóguskonverzió befejezéséig és a számítógépes 
kölcsönzésre történő áttérésig az olvasó a kölcsönzőkártyán aláírásával igazolja, 
vagy az audiovizuális dokumentumok és a kézikönyvek kölcsönzésére 
rendszeresített kölcsönzőlapokon. A kölcsönzés határidejét és a kölcsönzött 
dokumentumok darabszámát a könyvtáros az olvasójegyben rögzíti, amit ezután 
átad az olvasónak. A kölcsönzőkártyák az olvasó tasakjába kerülnek, a tasak az 
adott napi kölcsönzések közé, a kölcsönzőpultba. Ha az olvasó segítséget kér a 
választáshoz, a könyvtáros segít az olvasónak. 

1.3.4.3. Dokumentumok visszavétele 

Az olvasó visszahozza a dokumentumokat. A könyvtáros az olvasójegy alapján 
megkeresi a kartonját. Ha felszólításra hozta vissza a dokumentumokat, akkor az 
olvasó számla ellenében rendezi a késedelmi díjat, ha II. vagy III. felszólítót is 
kapott, akkor a postaköltség-térítés(eke)t is. Ha nem mindent hozott vissza, és 
nincs előjegyzés az otthon maradt dokumentum(ok)ra, akkor a könyvtáros 
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meghosszabbítja azokat. Ha előjegyzés van, akkor kéri azok visszahozatalát. Az 
olvasó mehet válogatni.  

1.3.4.4. Előjegyzés 

A beiratkozott olvasó személyesen, emailen, telefonon, vagy facebookon kérheti 
egy vagy több dokumentum előjegyzését, ha az megtalálható a könyvtár 
állományában, de kölcsönzés miatt adott pillanatban nem elérhető. A könyvtárosok 
ezt az előjegyzési füzetben rögzítik és figyelik a dokumentum beérkezését. Ezután a 
könyvtár emailen, telefonon, vagy facebookon értesíti az olvasót és legközelebbi 
látogatásáig fenntartja az(oka)t részére. 

1.3.4.5. Hosszabbítás 

Az olvasó kérheti a nála levő dokumentum(ok) kölcsönzési határidejének 

meghosszabbítását, ha arra/azokra nincs előjegyzés. A hosszabbítás kérhető 
személyesen, emailen, telefonon vagy facebookon. Személyes megjelenésre van 
szükség, ha az olvasó felszólítót kapott, mert akkor előbb a könyvtáros által 
kiállított számla ellenében rendeznie kell a könyvtárhasználati szabályzatban 
meghatározott késedelmi díjat, az esetleges II. vagy III. felszólító postaköltség-
térítését, az esetleg elveszített vagy megrongált dokumentumok ellenértékét. 
Személyes kérés esetén az új dátumot a könyvtáros rögzíti az olvasójegyben, távoli 
kérés esetén közli ezt az olvasóval, és megkéri őt ennek olvasójegybe történő 
beírására. 

1.3.4.6. Felszólítás ügyintézése 

Amennyiben az olvasó a kölcsönzési határidő és a türelmi idő leteltéig az általa 
kölcsönzött dokumentumokat nem szolgáltatja vissza, és a kölcsönzési idő 
hosszabbítását sem kéri, a könyvtár felszólítóval (I-II-III.) figyelmezteti őt a 
tartozás rendezésére. Az első felszólítót a könyvtárosok vagy a posta kézbesíti, sima 
küldeményként. Az olvasó köteles az I., II. vagy III. felszólító kézhezvétele után a 
mindenkori könyvtárhasználati szabályzatban rögzített késedelmi díjat megfizetni. A 
II. felszólítót ajánlott, a III. felszólítót tértivevényes küldeményként küldi a 
könyvtár, melynek mindenkori postaköltsége is az olvasót terheli. A késedelmi díj és 
a postaköltség-térítés megfizetése számla ellenében történik. A felszólított olvasók 
tartozásairól és a tarozás megfizetéséről a könyvtár nyilvántartást vezet. Az egyes 
felszólítók utáni türelmi idő minimum 15 nap. Amennyiben az olvasó tartozásait 
(dokumentumok vagy azok ellenértéke, késedelmi díj, felszólítók postaköltségei) a 

III. felszólító kiküldése után sem rendezi, a követeléseket a könyvtár jogi úton 
érvényesítheti közjegyzői fizetési meghagyás, illetve bírósági végrehajtási eljárás 
útján. A tartozás rendezéséig a könyvtár megtagadhatja szolgáltatását az olvasótól. 

1.3.4.7. Elveszett vagy megrongált dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézés 

A kölcsönzés során elveszített vagy megrongált dokumentum(ok) értékét az olvasó 
minden esetben köteles megtéríteni. A dokumentumok értéke eltérhet azok leltári 
értékétől, a minimálisan fizetendő összeget az aktuális könyvtárhasználati 
szabályzat rögzíti. A dokumentumok értékének megtérítése számla ellenében 
történik. Ezt a számlát és az elveszett vagy megrongált dokumentum 



 

32 

 

kölcsönzőkártyáját a könyvtáros lefénymásolja, és az eredeti kölcsönzőkártyát 
hozzátűzve az erre kijelölt dossziéba helyezi. Az így összegyűjtött iratok alapján 1-3 
évente törlési jegyzék készül a dokumentumokról.  

1.3.4.8. Könyvtárközi kölcsönzés 

A könyvtár a gyűjteményében nem található dokumentumokat az Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszer segítségével, könyvtárközi kölcsönzés útján 
biztosítja olvasói számára. A regisztrált könyvtáros a dokumentumokat megkeresi a 
MOKKA-ODR katalógusban. Több dokumentum esetén igyekszik a hozzáférhetőeket 
az elektronikus felületen azonos könyvtárból megkérni, hogy csökkentse a 
visszaküldés postaköltségét az olvasónak. A dokumentumok megérkezéséről a 
könyvtár emailben, telefonon vagy facebookon értesíti az olvasót. Az olvasó 
aláírásával igazolja a dokumentum átvételét az erre rendszeresített kölcsönzőlapon. 

A könyvtáros a dokumentum(ok)ba helyezi a kölcsönzési határidőt és a visszaküldés 
várható postaköltségét (mindenkori postai díjszabás szerint) tartalmazó tájékoztató 
lapot. Az olvasó kérheti a könyvtártól a hosszabbítást, mely kérést a könyvtár 
továbbítja a küldő könyvtár felé. Amennyiben pozitív a válasz, akkor erről értesíti az 
olvasót a fenti módok egyikén. Az eredetiben érkezett dokumentumok esetében a 
visszaküldés (ajánlott küldemény vagy postacsomag) postaköltsége az olvasót 
terheli, amit ő a dokumentum visszahozásakor készpénzfizetési számla ellenében 
megtérít. A könyvtárközi kölcsönzéssel kért dokumentumok használatának 
feltételeit mindenkor a kölcsönadó könyvtár szabja meg, így a kölcsönzési határidőt 
is, amire fel kell hívni az olvasó figyelmét.   

1.3.5. Távolról elérhető szolgáltatások 

A könyvtár igyekszik minél több olyan felületet biztosítani, ahol partnerei, olvasói, 
használói elérhetik a nyitvatartási időn túl is. 

1.3.5.1. Könyvtári honlap 

A könyvtár honlapját a Városi Polgármesteri Hivatal rendszergazdája szerkeszti, a 
naprakészségéről a könyvtárosok a neki megküldött leírásokkal, fotókkal járulnak 
hozzá. A honlap információt tartalmaz a könyvtár nyitva tartásáról, működéséről, 
szolgáltatásairól, elérhetőségeiről, történetéről, a leendő és elmúlt rendezvényeiről, 
a használatára vonatkozó szabályokról, tartalmazza a közzéteendő 
dokumentumokat. 

1.3.5.2. Szirén elektronikus katalógus 

A dokumentumok elektronikus feldolgozása után az adatok feltöltésre kerülnek a 
Szirén Központi Lelőhely Adatbázisba. A 2007. január 1. után beszerzett 
dokumentumok feldolgozottsága teljes, az ez előttiek feldolgozása a vége felé 
közelít. Az aktuális állapotról és a katalógus használatáról a könyvtár honlapján, az 
online katalógusnál lehet tájékozódni. 

1.3.5.3. Könyvtári Facebook-oldal 

A könyvtár facebook oldalt tart fenn mindenkori nevén a facebook használati 
szabályai alapján. E felületen a könyvtárosok közzéteszik a könyvtár híreit, 
elkövetkező programjait, megosztják Lőrinci város és a környék kulturális 
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eseményeit, tudósítanak a lezajlott könyvtári programokról, kapcsolatot tartanak az 
olvasókkal, könyvtárhasználókkal, érdeklődőkkel. A feltett kérdésekre válaszolnak, 
információt nyújtanak, fogadják a dokumentumokra, azok hosszabbítására 
vonatkozó kérdéseket és kéréseket. A Facebook-elérhetőséget a könyvtár 
közzéteszi a honlapján, és a kölcsönzőpulton elhelyezett szórólapon. 

1.3.5.4. E-mail 

A könyvtár hivatalos email címe. Csak a könyvtárosok használhatják, online 
felületen keresztül, jelszóval történő bejelentkezés után. Az email jelszavát 
illetékteleneknek átadni nem szabad. Az email-elérhetőségét a könyvtár közzéteszi 
a honlapján, facebook oldalán és a kölcsönzőpulton elhelyezett szórólapon, így az 
olvasók, könyvtárhasználók és érdeklődők írhatnak ide, kérhetnek információt. A 
könyvtárosok e felületen is fogadják a dokumentumokra, azok hosszabbítására 

vonatkozó kérdéseket és kéréseket, melyekre elolvasás, elintézés után válaszolnak.  
Ezt az email címet csak könyvtári ügyek intézésére lehet használni. Az email címmel 
nem rendelkező könyvtárhasználók ügyeinek intézése egy gmail-es felületen 
fenntartott email címen történhet. 

1.3.5.5. Telefon 

A könyvtár telefonszámát közzéteszi a honlapján, a facebook oldalán és a 
kölcsönzőpulton elhelyezett szórólapon. A könyvtár telefonját csak a könyvtárosok 
használhatják és csak könyvtári ügyek intézésére. Kivétel: valamely könyvtárban 
tartózkodónak elkerülhetetlen segítségre van szüksége. Beiratkozott olvasóknak 
telefonon keresztül is lehet hosszabbítani, előjegyeztetni, dokumentumok után 
érdeklődni, könyvtárközi kérést igényelni. A telefonon érdeklődőket a könyvtárosok 
a kérdések megválaszolása, információk megtalálása után visszahívják. 

1.3.5.6. Fax 

A könyvtár faxszámát közzéteszi a honlapján, a facebook oldalán és a 
kölcsönzőpulton elhelyezett szórólapon. A könyvtár partnerei üzenetet küldhetnek a 
könyvtár számára, amire a könyvtárosok válaszolnak. 

1.3.6. Reprográfia könyvtári és hozott dokumentumokról 

A könyvtár vállalja, hogy a beiratkozási vagy napidíjat megfizetett 
könyvtárhasználói részére kérés esetén másolatot készít könyvtári 
dokumentumokról, ha az nem sért szerzői jogokat. Továbbá regisztrált 

könyvtárhasználói részére másolatot készít hozott dokumentumaikról. 

1.3.6.1. Fénymásolás 

Könyvtárhasználói kérésre a könyvtár munkatársai fénymásolnak a mindenkori 
technológia alkalmazásával, aminek kezelésével minden könyvtáros megismerkedik 
és zökkenőmentesen alkalmazza azt. A fénymásolat sikeres elkészítése után a 
könyvtáros a szolgáltatásról nyugtát, kérés esetén számlát állít ki az önkormányzat 
éves költségvetési rendeletében meghatározott díjszabás szerint. 
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1.3.6.2. Nyomtatás 

Könyvtárhasználói kérésre a könyvtár munkatársai segítenek kinyomtatni a hozott, 
vagy internetről letöltött dokumentumokat a dokumentumoknak megfelelő 
technológia alkalmazásával, aminek kezelésével minden könyvtáros megismerkedik 
és zökkenőmentesen alkalmazza azt. A nyomtatás sikeres elkészítése után a 
könyvtáros a szolgáltatásról nyugtát, kérés esetén számlát állít ki az önkormányzat 
éves költségvetési rendeletében meghatározott díjszabás szerint. 

1.3.6.3. Szkennelés 

Könyvtárhasználói kérésre a könyvtár munkatársai beszkennelik a hozott 
dokumentumokat a dokumentumoknak, illetve a könyvtárhasználó kérésének 
megfelelő fájlformátumba. A szkennelés folyamatával minden könyvtáros 
megismerkedik, és zökkenőmentesen alkalmazza annak technológiáját. A 

szkennelés történhet a könyvtárhasználó által hozott külső eszközre, továbbítható a 
könyvtárhasználónak a könyvtár email címéről, vagy közvetlenül felhasználhatja a 
könyvtárhasználó, a saját email címéről történő elküldésre, feltöltésre, nyomtatásra, 
stb. A beszkennelt dokumentumot a könyvtárhasználóhoz történő kerülése vagy 
könyvtárhasználó általi felhasználása után el kell távolítani a könyvtár 
számítógépéről, emailes küldés esetén a levelet ki kell törölni a könyvtár elküldött 
levelei közül. A szkennelés sikeres elkészítése, illetve a vele kapcsolatos munka 
elvégzése után a könyvtáros a szolgáltatásról nyugtát, kérés esetén számlát állít ki 
az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott díjszabás szerint. 

1.3.6.4. Faxszolgáltatás 

Könyvtárhasználói kérésre a könyvtár munkatársai faxszolgáltatást indítanak a 
mindenkori technológia alkalmazásával, aminek kezelésével minden könyvtáros 
megismerkedik és zökkenőmentesen alkalmazza azt. A fax jelszóval védett online 
felületen keresztül érhető el, a jelszót illetéktelen személynek nem szabad átadni. A 
könyvtárhasználó által megadott faxszámra történő sikeres küldés után a 
könyvtáros kinyomtatja a visszaigazolást és átadja a szolgáltatást igénybe 
vevőjének. Könyvtárhasználó kérheti, hogy részére a könyvtár fax-számára 
küldjenek üzenetet. Annak megérkezéséről a könyvtárosok értesítik a 
könyvtárhasználót, személyes megjelenésekor kinyomtatják neki azt. A könyvtáros 
a szolgáltatásról nyugtát, kérés esetén számlát állít ki az önkormányzat éves 
költségvetési rendeletében meghatározott díjszabás szerint. 

1.3.7. Digitális Jólét Program Pont működtetése 

A könyvtár nyitvatartási idejében Digitális Jólét Program Pontként is üzemel. Ezért 
kihelyezi az információs táblát, az DJP mentorok nevét, a bejáratok közelébe a 
közlekedési táblákat. A DJP mentorok az eKözszolgáltatások és mindenféle 
eÜgyintézés területén segítséget nyújtanak a DJP Pont használóinak. 
Együttműködnek a felügyeleti szervvel. A könyvtár a honlapján megjeleníti, hogy 
DJP Pont, feltünteti az ID-számot, a DJP mentorok ID-számát, elérhetőségét, 
felettes szerv elérhetőségeit. 
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1.3.8. NAVA Pont működtetése 

A könyvtár nyitvatartási idejében NAVA Pontként is üzemel. A könyvtárosok 
ismerjék meg a felületet, tudjanak bejelentkezni, benne keresni, a keresett 
tartalmat megjeleníteni. A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 2006 óta 
digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a magyarországi 
közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók 
magyar gyártású műsorait törvényi szabályozás keretében. Katalógusa az 
interneten bárki számára szabadon hozzáférhető, azonban a médiatartalom 
megtekintésére csak a zárt hálózatot alkotó NAVA-pontokban van lehetőség.  

1.3.9. ÉMÁSZ Panaszfelvételi Pont működtetése 

A könyvtár az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-vel 2013 
szeptemberében megkötött, majd 2015 decemberében az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Energiaszolgáltató Zrt. nevére módosított együttműködési megállapodás alapján 
ÉMÁSZ Panaszfelvételi Pontként is működik. E feladatot a könyvtár az 
együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint heti két alkalommal látja el. A 
könyvtárosok az együttműködési megállapodásban rögzítetteket megismerik, az 
abban foglaltak szerint járnak el az ügyfelekkel kapcsolatban. 

1.4. Gyűjtemény rendezése 

1.4.1. Gyűjteményrészek, különgyűjtemények kialakítása és fenntartása 

A könyvtárnak helyiségenként elkülönített gyűjteményrészei vannak, melyek a 
következők: felnőtt könyvtár, gyermekkönyvtár, kézikönyvtár és raktári állomány. A 
felnőtt könyvtári rész a felnőtt könyvtári termet, az előteret és a folyosót is magába 
foglalja. Az előtérben találhatók a folyóiratok, a hangoskönyvek, a DVD-filmek, 
valamint a CD- és DVD-ROM-ok. A folyosón könyvek és folyóiratok, a felnőtt 
könyvtári teremben folyóiratok és könyvek kerültek elhelyezésre. A 
gyermekkönyvtárban találhatók az általános iskolás és a tini korosztály könyvei, 
valamint a felnőtt szak- és ismeretterjesztő irodalom egy része, elkülönítve. A 
kézikönyvtári teremben lexikonok, enciklopédiák, szótárak, monografikus, az egész 
életen át tanulást segítő művek kerültek elhelyezésre. A raktár mind felnőtt, mind 
gyermek könyvek tárolására is szolgál. A Lőrinci helyismeretére vonatkozó irodalom 
a kézikönyvtárban és az irodai szekrényekben található. Olvasói kérésre helyben 
tanulmányozhatók. A könyvtári segédkönyvek az irodában találhatók. 

1.4.2. Raktári rend kialakítása és fenntartása 

A könyvtár raktári rendjét a szépirodalom esetében a Cutter-számok, a 
szakirodalom esetében az ETO-számokon alapuló szakjelzetek, azon belül a Cutter-
számok határozzák meg. A besorolás újrakezdődhet, ha ezt a könyvek mérete (pl. 
nagy alakúak), alakja (pl leporellók) vagy korosztályos jellege (mesék, ifjúsági 
regények, stb.) indokolja. Kiemelésre kerülhetnek az új könyvek, a sorozatok, az 
1952 előtti, a kétnyelvű könyvek, stb. A raktári rendről és a könyvek, egyéb 
dokumentumok elhelyezéséről, polcokon belüli sorrendjéről feliratok és osztólapok 
tájékoztatják a könyvtárlátogatókat. A könyvtárosok megismerik a raktári rendet, és 
visszapakoláskor a könyveket és egyéb dokumentumokat a megfelelő terem, 



 

36 

 

megfelelő polcára teszik vissza. Visszapakoláskor ellenőrzik a már polcokon levők 
helyes sorrendjét is. A szükségessé váló nagyobb átrendezések a nyári zárva tartás 
alatt végezhetők. 

1.4.3. Állományellenőrzés 

A könyvtár állománynagyságának megfelelően 5 évente ellenőrzi állományát. Az 
állomány nagysága miatt a könyvtárosok az ellenőrzést a nyári zárva tartás alatt, 
több éven át, gyűjteményrészenként végzik. Az állományellenőrzés előtt a 
selejtezendő könyveket, egyéb dokumentumokat ki kell vonni az állományból. Az 
állományellenőrzés alapja a teljes visszamenőleges feldolgozás befejezésééig a 
raktári katalógus és a leltárkönyvek. Az állományellenőrzés során a dokumentum és 
a raktári katalóguslap (kikölcsönzött dokumentumoknál a kölcsönzőkártya) is 
dátumbélyegzést kap. Az utolsó évben az évenkénti gyarapodást is leleltározva a 

leltározási részjegyzőkönyvek összesítésre kerülnek a záró leltározási 
jegyzőkönyvben. Az állományellenőrzés során jelentkező hiányról törlési jegyzéket 
kell készíteni és e dokumentumok nélkül kell az összesítést elvégezni. 

1.5. Állományvédelem 

A könyvtár állományát a kölcsönzőterekben, a kézikönyvtárban és a raktárban 
elhelyezett polcokon, továbbá helyismereti dokumentumait az irodai szekrényekben 
tárolja. 

1.5.1. Gyűjteményrészek, különgyűjtemények védelme 

A könyvtárban gondoskodni kell a viszonylag állandó hőmérsékletről, a pára- és 
nedvességmentességről, a napsugárzás elleni védelemről, az időnkénti 
szellőztetésről. Az állomány védelme érdekében a könyveket, egyéb 
dokumentumokat és a polcokat rendszeres időközönként portalanítani szükséges. A 
polcok folyamatos átrendezésével gondoskodni kell a könyvek polcokon történő 
laza elhelyezéséről a gerincsérülésük elkerülése érdekében. 

1.5.2. Könyvek helybeli javítása 

Ha a könyveknek megsérül a borítója, gerince vagy a könyvteste, a további, 
nagyobb sérülések elkerülése érdekében meg kell ragasztani. A szétesett, hiányos, 
javíthatatlan könyveket a selejtezésre várók közé kell tenni. Köttetéssel kell 
megőrizni a pótolhatatlan helyismereti dokumentumokat. 
 

1.5.3. Helyi vonatkozású dokumentumok digitalizálás 

A könyvtár a helyi vonatkozású dokumentumokról (iratok, fényképek, helyi 
lapszámok) digitális másolatokat készít szkenner segítségével. 

1.6. A könyvtár külső megjelenésének alakítása 

A könyvtár külső megjelenítését úgy alakítja, hogy vonzó intézmény lehessen 
Lőrinci lakosai számára. 

1.6.1. Éves működési statisztika készítése 

A könyvtár lezárt nyilvántartásai alapján a könyvtár vezetője minden évben elkészíti 
az előző év működési statisztikáját. A pontos adatszolgáltatás érdekében minden 
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könyvtáros köteles a nyilvántartásokat pontosan és naprakészen vezetni. A 
pénzügyi adatokat a gazdálkodási osztályon egyezteti szükséges. A kulturális 
statisztikai oldalra feltöltött adjanak képet a könyvtár működéséről, hűen tükrözzék 
az ott folyó munkát! 

1.6.2. Rendezvények 

A könyvtár saját rendezvényeivel, más szervezetek rendezvényeinek befogadásával, 
illetve a városi rendezvényeken való megjelenésével törekszik olyan emberek előtt 
is láthatóvá válni, akik nem rendszeres vagy egyáltalán könyvtárhasználók. 

1.6.2.1. Könyvtári rendezvények, előadások, kirándulások, foglalkozások 
szervezése 

A könyvtár lehetőségeihez mérten igyekszik közösségi programokat, 

ismeretterjesztő, olvasásnépszerűsítő előadásokat, foglalkozásokat, kirándulásokat 
szervezni mind a felnőtt, mind a gyermek korosztály részére. Az általános 
iskolásoknak az iskolai szünetekben a Szünidei Időtöltő keretében a csütörtöki 
napokon elfoglaltságot biztosít, foglalkozásokat, közösségi programokat, 
kirándulásokat szervez. Ezen alkalmakkor a könyvtárosok igyekeznek játékos 
formában elsajáttíttatni a könyvtár, a könyvek használatát, olyan kirándulásokat, 
foglalkozásokat szervezni és tartani, ahol ismereteket is szerezhetnek a résztvevő 
gyerekek. Ezeket a programokat a könyvtár szórólapokon, plakátokon, személyes 
meghívókon, a honlapján, Facebook-oldalán és a helyi médiában népszerűsíti. 

1.6.2.2. Helyi önkormányzat, intézmények, civil szervezetek rendezvényeinek 
befogadása, segítése 

A könyvtár az önkormányzat által meghatározott feltételek mellett (ingyenesen 
vagy bérleti szerződés megkötésével rezsidíj vagy bérleti díj megfizetése mellett) 
helyet biztosít az önkormányzat, más intézmények, civil szervezetek, önszerveződő 
csoportok rendezvényeinek, foglalkozásainak. A könyvtárosok segítik a közös 
rendezvények lebonyolítását. 

1.6.2.3. Egyéb terembérletes rendezvények 

A könyvtár a működési bevétele emelése érdekében kiadhatja kézikönyvtári termét 
bérleti szerződés megkötése mellett vállalkozásoknak, ha ez saját működését, 
programjait vagy a helyi szervezetek programjait nem zavarja. 

1.6.2.4. A könyvtár megjelenése az önkormányzati rendezvényeken 

A könyvtár igyekszik a városi rendezvényeken megjelenni. Vagy programot biztosít 
a rendezvények keretein belül, vagy a könyvtárosok is részt vesznek az 
önkormányzati rendezvények lebonyolításában. 

1.6.3. Feliratozás 

A könyvtár épületének külső részén és az épületen belül az olvasók, 
könyvtárhasználók könnyebb tájékozódása érdekében az alábbi táblákat, feliratokat 
szükséges elhelyezni: nyitva tartás, a könyvtár használatára vonatkozó szabályok, 
az egyes termekben található dokumentumokra utaló, a polcokon való eligazodást 
segítő, a termek raktári rendjét bemutató feliratok, a katalógus használatára 
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vonatkozó eligazítás. A könyvtár átrendezésével a könyvtárosok cserélik, pótolják a 
feliratokat. 

1.6.4. A könyvtár megjelenítése a médiákban 

A könyvtár szolgáltatásait és programjait a következő médiafelületeken 
népszerűsíti: saját honlap, Facebook-oldal, Lőrinci Hírei, Heves Megyei Hírlap. 

1.7. Partnerkapcsolatok 

1.7.1. Kapcsolat a könyvtár olvasóival, használóival, Lőrinci és a környező 
települések lakosaival 

A könyvtár munkatársai személyes kapcsolatot ápolnak a könyvtár olvasóival, 
használóival. A könyvtár programjairól személyesen, emailen, meghívókon 
tájékoztatják a lehetséges célközönséget. Lőrinci lakosai a szórólapok, plakátok és a 

Lőrinci Hírei c. helyi lap útján tájékozódhatnak a könyvtár eseményeiről. 
Mindenkinek rendelkezésére áll a könyvtár honlapja és Facebook-oldala. 

1.7.2. Kapcsolat a fenntartóval 

A könyvtár fenntartója Lőrinci Város Önkormányzata. A könyvtárat a könyvtár 
vezetője, távollétében a helyettesítésére kijelölt könyvtáros képviseli a bizottsági és 
önkormányzati üléseken, egyéb önkormányzati rendezvényeken. A könyvtár 
ügyeinek intézése írásban történik a Városi Polgármesteri Hivatal titkárságán 
leadott levelek, kérelmek, stb. útján. A könyvtár vezetője, távollétében a helyettese 
szükség esetén szakmai ügyekben személyes megbeszélést folytat Lőrinci város 
polgármesterével, alpolgármesterével, a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökével, 
tagjaival, az önkormányzati képviselőkkel. A könyvtár vezetője, távollétében 
helyettese szükség esetén személyesen intézi a könyvtár ügyeit a Városi 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjével, aljegyzőjével, osztályainak vezetőivel és 
ügyintézőivel. A könyvtár értesíti eseményeiről a fenntartó képviselőit, a 
polgármesteri hivatal dolgozóit. 

1.7.3. Kapcsolat a városban, környező településeken működő intézményekkel 

A könyvtár rendszeres kapcsolatot ápol a városban működő intézményekkel, a 
környező településeken működő közgyűjteményi és kulturális intézményekkel. A 
könyvtár és a lőrinci intézmények kölcsönösen segítik egymás munkáját, közvetítik, 
támogatják egymás programjait. A könyvtár igyekszik megismertetni a gyerekekkel 
foglalkozásai alkalmával a környező települések közgyűjteményi és kulturális 

intézményeit is. 

1.7.4. Kapcsolattartás a városban, környező településeken működő civil 
szervezetekkel 

A könyvtár, mint közösségi tér, lehetőséget nyújt a helyi civil szervezeteknek a 
könyvtárban történő találkozásra, összejövetelekre. A könyvtár közös programokat 
szervezhet helyi és kistérségi civil szervezetekkel. 

1.7.5. Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel és intézményekkel 

A könyvtár könyvtárszakmai kérdésekben kapcsolatot tart fenn a szakmai 
szervezetekkel és intézményekkel, szükség esetén tanácsot, állásfoglalást, 
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útmutatást, stb. kér tőlük. Közös pályázati lehetőség alkalmával együttműködik 
velük. A könyvtárosok részt vesznek a Megyei Könyvtár és a szakmai szervezetek 
továbbképzésein. A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. 

1.7.6. Kapcsolattartás szolgáltatókkal, vállalkozásokkal 

A könyvtár szükség (pl. hiba, új ajánlat, stb.) esetén emailen vagy telefonon keresi 
a szolgáltatókat, illetve válaszol a szolgáltatók megkeresésére. 

1.7.7. Panaszkezelés 

A könyvtár lehetőséget biztosít olvasóinak és könyvtárlátogatóinak, hogy szóban 
vagy írásban panaszt tegyenek, amennyiben a könyvtár működésével, 
szolgáltatásaival, esetleges mulasztásával kapcsolatban észrevételt szeretnének 
tenni, kifogást szeretnének emelni. A panaszkezelés szabályait az erre vonatkozó 

szabályzat tartalmazza. 
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