
A Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum beszámolója a 2015. évről 

 

A 2015-ös esztendő több olyan változást hozott a Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 

(TPKM) életében, amelyek alapvetően befolyásolták a könyvtári munkát, a már elkezdett 

tevékenységek eredményes folytatását, a ránk váró új feladatok megvalósítását. A fenntartó 

oldaláról új kihívások érkeztek, amelyeket egy megváltozott környezetben kellett az új 

menedzsmentnek megvalósítania. 

Márciusban a korábbi könyvtári főigazgató vezetői megbízatását visszavonták,  április 

1-jétől Ferenczné Oszlánczi Krisztina lett a TPKM megbízott főigazgatója. A vezetőváltás 

sikeresen megtörtént. Áprilistól a Líceum Kiadó teljes egészében függetlenné vált a TPKM-

től.  

A szervezeti átalakításokkal párhuzamosan új munkaköri leírások készültek, megújult a 

Szervezeti és működési rendünk is.  

2015. november 27-én nyilvánossági vizsgálatra került sor, amely eredményesen zárult.  

2015 tavaszán Egerben és Sárospatakon belső munkaerő-átcsoportosítás történt, több 

kolléga munkaszerződését meghosszabbították. December 31-én 17 fő dolgozott a 

könyvtárban, ebből 2 fő gyesen.  

Az év folyamán 13 fő vett részt vezetői tréningeken, valamint szakmai 

továbbképzéseken, egy fő doktorandusz hallgató. 

Több olyan új együttműködési partnerünk lett a főiskolán belül, akikkel eddig nem volt 

szoros kapcsolatunk, pl. a Projektfejlesztési és Koordinációs Osztály vagy az  

Információtechnológia Tanszék. Így hatékonyabban vehettünk részt többek között a főiskola 

pályázati tevékenységében, megújulhatott a honlapunk és elkezdhettük fejleszteni az 

intézményi repozitóriumokat.  

Legfontosabb külső partnereink: Bródy Sándor Könyvtár, Egri Főegyházmegyei 

Könyvtár, Egri Hittudományi Főiskola.  

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) szervezetében aktívan részt vettünk, 

egyikünk az elnökség tagja. Országos szakmai szervezetek munkájába is bekapcsolódtunk. 

Elindítottuk a sárospataki könyvtár integrált rendszerének konverzióját, egy egységes 

rendszer kialakítását.  
A könyvtári állomány gyarapodásának jelentős részét tették ki a pályázati forrásokból 

beszerzett kötetek. A könyvtári állomány gyarapodása 2015-ben 2907 kötet volt. Értéke 

16.246.467,- Ft, ebből számlára kifizetve: 13.596.178,- Ft. A leltári nyilvántartás szerint az 

összállomány 336.139 egység.  
A B-épületben található raktár zsúfoltságát egy állományrendezés csökkentette. 

8917 aktív olvasónk 13.347 alkalommal használta a könyvtárat, 19.690 kötetet 

kölcsönöztek, az online távhasználat közel 120 ezer alkalom volt. 

Március második felében a kiválósági támogatás egy részét, majd különböző intézményi 

pályázatokat az EKF tudományos adatbázisok beszerzésére fordította. A tucatnyi előfizetett 

adatbázisban az év folyamán 32.476 letöltés és keresés történt. 

A felhasználóképzés terén összesen 62 előadást vagy gyakorlatot tartottunk, melyen 907 

fő jelent meg. Tanórákat nem számítva 287 különböző rendezvény volt a könyvtárban (7320 

résztvevő), ebből 82 könyvtári szervezésű (2635 fő). 

Legfontosabb saját szervezésű rendezvényeink: Nemzetközi Hét,sajtótörténeti kiállítás, 

Múzeumok Éjszakája, Kutatók Éjszakája, Ünnepi Könyvhét, Országos Dianap, Ádvent a 

könyvtárban,Tittel Esték és Zöld Kör programsorozat. 

A 2014/15-ös tanév második félévében 365 órát tartottak könyvtári terekben, a 2015/16-

os tanév első félévében ez 293 alkalom volt. A teljes 2015-ös évben ez 658 órát jelent. 


