
 
 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

„Egységes értelmezés és számítás a könyvtári statisztikában” -  

szakmai továbbképzés a Dél-alföldi régióban 

 

2016. november 10-én „Egységes értelmezés és számítás a könyvtári statisztikában” címmel 

szakmai továbbképzés zajlott a Békés Megyei Könyvtárban. A Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával megvalósuló rendezvényen nemcsak a Dél-alföldi régióban tevékenykedő 

könyvtárosok képviseltették magukat, Budaörs, Kecskemét, Szentendre, Nyíregyháza, Szolnok 

könyvtárosai is jelen voltak a programon. 

A könyvtári statisztika a könyvtári munkafolyamatokról, eseményekről, tranzakciókról ad 

pontos képet, elősegíti a felhasználóbarát, és hatékonyan működő szolgáltatási rendszer 

kialakítását. A magyarországi könyvtárak 1998 óta szolgáltatnak statisztikai adatokat az éves 

tevékenységükről. A statisztikai adatgyűjtést több jogszabály rendeli el, az adatszolgáltatás 

minden könyvtár számára kötelező.  Évente megújuló kormányrendelet határozza meg, hogy 

az adott évben milyen kérdéseket tartalmaz az adatlap, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, 

valamint azt, hogy meddig kell lebonyolítani az adatközlést. A statisztikai adatok egyrészt a 

könyvtár fenntartójának, másrészt a könyvtár vezetőinek tervezési eszközei. 

Az adatokat 2008 óta elektronikus formában jelentik a könyvtárak az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Kulturális Statisztikai Rendszerében.  

A megyében az adatszolgáltatás és az adatgyűjtés feldolgozó központja a Békés Megyei 

Könyvtár. Békés megyében, 2015 márciusában 95 könyvtár szolgáltatott adatot az előző évi 

működésükről. A feldolgozó központ feladatai közé tartozik a beküldött adatlapok 

regisztrálása, ellenőrzése, egyeztetése a könyvtárakkal, a hibák kijavítása. Továbbá a 

visszaküldött adatok folyamatos bevitele a kulturális statisztikai rendszerbe, illetve 

kapcsolattartás a Könyvtári Intézet munkatársaival.  

A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai visszakereshetők a Könyvtári Intézet 

honlapján. Az országos adatok összesítését, elemzését és a könyvtári rendszernek nyújtott 



 
szakmai szolgáltatását a Könyvtári Intézet látja. Az összesített országos adatokból 

megállapítható a magyarországi könyvtárügy helyzete és fejlesztési lehetősége. 

A statisztikakészítés során gondot okozhat, ha eltérően értelmezünk fogalmakat, különböző 

módon számítunk értékeket. 

A Békés Megyei Könyvtár szakmai továbbképzése lehetőséget adott a statisztikai fogalmak 

egységes értelmezésére, melynek eredményeként egymással összevethető adatokhoz 

jutunk. A képzés során a témakörben már megtapasztalt problémák, kérdések megbeszélésével 

foglalkoztunk. Meghívott előadóink a statisztika megújításával külön foglalkozó 

munkabizottság tagjai. 

A résztvevők száma: 50 fő. 

A résztvevők összetétele:  

 könyvtárigazgatók 

 könyvtárosok 

 a KSZR szolgáltató helyein dolgozó munkatársak 

 könyvtárostanárok. 

 

Előadók: 

1. Somogyi József statisztikus, Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet: az 

országos helyzetkép, a statisztikai adatközlés hibái, adattáblák, tervek az új adatgyűjtési 

lehetőségekről témában tartotta előadását. 

2. Huszkáné Horváth Andrea - Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét: a Bács 

megyei tapasztalatok, különösen a kistelepüléseken alkalmazott módszerek, technikák 

a statisztikai adatgyűjtésben címmel adott elő. 

3. Sikaláné Sánta Ildikó a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár képviselője: a 

Somogy megyei gyakorlatról, tapasztalatokról, az adatgyűjtés helyi sajátosságairól 

beszélt a megjelenteknek. 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Az előadások után kérdések, problémafelvetések hangzottak el, melyekre előadóink 

válaszoltak. Az egyes fogalmak egységes értelmezésére is lehetőség nyílott.  

Összességében megfogalmazható, hogy fontos tapasztalatokat szereztek a résztvevők. 

Különösen a megyei könyvtárakból érkezett kollégák gyakorlatból hozott és ismertetett 

„praktikái” voltak minden jelenlévő számára hasznosak. 

Távolról érkező résztvevők is megtisztelték rendezvényünket: Budaörs, Kecskemét, 

Szentendre, Nyíregyháza, Szolnok könyvtárosai is jelen voltak programunkon. Jelenlétük 

mutatta a probléma és téma aktualitását, jelentőségét. 

 

 

 


