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Kisalföldi Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és

Közösségi Tér tevékenységében kiemelkedő helyet foglal el a térségi szolgáltatás,
a községekben élő lakosság minőségi
könyvtári ellátásának megszervezése, az
információhoz való hozzáférés, valamint
az esélyegyenlőség biztosítása a kistelepüléseken élők számára.

Pannonhalma
Tét

Győr-Moson-Sopron megye településeinek száma 183, ebből 12 város, 171 község;
az utóbbiak közül a Kisalöldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében
eddig 152 településsel kötöttünk megállapodást. A 39/2013. (V. 31.) számú, a Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)
működéséről szóló EMMI rendelet értelmében, az országos könyvtárfejlesztési
koncepciót figyelembe véve folyamatosan szervezzük és bővítjük megyénk
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerét.

Dokumentumszolgáltatás
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és

Közösségi Tér a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer keretében rendszeresen gyarapítja
a szolgáltató hely könyvtári állományát a
központi költségvetés önkormányzati fejezetében nevesített, „Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú
kiegészítő támogatására” előirányzat terhére,
az önkormányzat által kijelölt szolgáltatást
végző személy közreműködésével. A lehetőségeket figyelembe véve soron kívül beszerzi
az egyedi gyarapítási igényeket, időszaki
kiadványokat is megrendel. A vásárolt dokumentumokat számítógépes nyilvántartásba
veszi, elvégzi formai és tartalmi feltárásukat,
majd könyvtári használatra előkészítve
kiszállítja azokat a szolgáltató helyre.

Országos
Dokumentum-Ellátási
Rendszer
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér az Országos Dokumentum-Ellátási

Könyvet,

folyóiratcikket keres?
Nem találja könyvtárunkban?
Forduljon a könyvtároshoz!
Az Országos Dokumentum-Ellátási Rendszer
eljuttatja Önnek a könyvtáron keresztül.

Rendszer tagjaként többek között koordinálja Győr-Moson-Sopron megye települési könyvtárainak könyvtárközi kölcsönzését is. Ennek segítségével a beiratkozott olvasók számára a
települési könyvtárakban nem található dokumentumok – könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok – megkérhetők a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tértől eredetiben,
másolatban vagy elektronikus formában. A könyvtárak kéréseiket e-mailen, telefonon,
személyesen vagy az ODR-en keresztül továbbíthatják a megyei könyvtár felé.

A dokumentumok visszaküldésének postaköltségét a jogszabályok szerint a kérő könyvtár
olvasója fizeti. Ezt azonban a megyei könyvtár a tőle kért dokumentumok esetében átvállalja a
települési könyvtárak olvasóitól. Ezt a szolgáltatást ingyenesen csak a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer tagkönyvtárai részére biztosítjuk.
Részletes tájékoztatást az ODR szolgáltatás technikai lebonyolításáról az alábbi elérhetőségeken
kérhetnek: telefon: 96/328-231; e-mail: konyvtarkozi@mail.kkmk.hu

Információszolgáltatás,
számítógépes szolgáltatások
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében információt nyújt az Interneten elérhető webes katalógusban a
szolgáltató hely teljes könyvtári állományáról; a megyei
könyvtár honlapján elérhetővé teszi a szolgáltató helyeken
igénybe vehető könyvtári állományt; honlapot működtet a
szolgáltató helyek információinak elérésére; segíti a
magyar könyvtári rendszer elektronikusan elérhető szolgáltatásainak (ODR, EBSCO, NAVA, MaNDA, EU-s információk stb.) eljuttatását a kistelepülésekre; segítséget nyújt
a helyi lakosság információs igényeinek kielégítéséhez;
a KITUD Portálon, a Duna Menti Közös Katalógusban
hozzáférhetővé teszi a szolgáltató helyek állományát, egységes felületen közös katalógust működtet.

Közösségi szolgáltatások
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

a közösségi szolgáltatások keretén belül segíti a helyi
programok szervezését.

Összegyűjti és a vele szerződő települési könyvtárak
rendelkezésére bocsátja a megyében fellépéseket
vállaló előadók elérhetőségeit, programajánlóit.
Biztosítja a folyamatos kapcsolattartást a művészek és
a helyi programszervezők között.
Az országos könyvtári rendezvénysorozatokról tájékoztatja a községi könyvtárosokat és olvasókat, elősegítve ezáltal az olvasásnépszerűsítő programokhoz
való csatlakozást. Eljuttatja a települések részére a
programokhoz kapcsolódó nyomtatványokat, szóróanyagokat. A megyei könyvtári rendezvényekbe meghívókkal, programajánlókkal bevonja a szolgáltató
helyek használóit.

Képzés, továbbképzés
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szakmai

segítséget nyújt a szolgáltató helyen dolgozó könyvtáros munkájához. Továbbképzési lehetőséget biztosít a szolgáltató hely könyvtárosának. Betanulási, továbbképzési lehetőséget kínál a szolgáltató helyen foglalkoztatott könyvtári dolgozóknak. Szakmai
tanácsadással segíti a könyvtári szolgáltató hely szolgáltatásainak
kialakítását, bővítését.

Szakmai tanácsadást nyújt a könyvtári szolgáltató hely egységes
arculatának kialakításához. A település lakosságának digitális írniolvasni tudását fejlesztő, elektronikus ügyintézését elősegítő
tanfolyamokat szervez.

Könyvtárszakmai
szolgáltatások
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szakmai segítséget

nyújt az önkormányzatoknak a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését,
bővítését érintő pályázatok elkészítéséhez. A települések könyvtári állományát szakmai szempontok alapján leválogatja; korszerű, használható, a települések igényeihez igazodó gyűjteményt alakít ki a helyben található
dokumentumokból. A szolgáltató helyeken lévő állományt a megyei közös
adatbázisban retrospektív módon feldolgozza, vonalkóddal ellátja. A könyvtári dokumentumok raktári rendjének biztosítása érdekében elvégzi a
dokumentumok egységes felszerelését, valamint a raktári rend kialakítását.
A könyvtárakba tájékoztató feliratokat készít.

