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Pápa Város Önkormányzatának  

Humánerőforrás Bizottsága 

 

Szám: 6/4-9/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: a Humánerőforrás Bizottság 2013. június 27-én 7.30 órakor, a Polgármesteri 

Hivatal tárgyalótermében tartott nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Hermann István bizottsági elnök,    

  Máté István bizottsági tag,  

  Szirbek Rita bizottsági tag,  

Venczel Csaba bizottsági tag,       

 

Rádi Róbert polgármesteri kabinetvezető, 

  Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő. 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Köszönti a megjelenteket, megállapítja a bizottság határozatképességét, majd szavazásra 

bocsátja a napirendet: 

 

1. Jókai Mór Városi Könyvtár vezetői állására kiírt pályázat elbírálása 

 

 

A Humánerőforrás Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

   42/2013. (VI.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága a 

fenti napirendet elfogadja. 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Bejelenti személyes érintettségét és az SZMSZ vonatkozó rendelkezései alapján az ülés 

vezetésével megbízza Venczel Csaba bizottsági tagot. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Köszönti a megjelenteket és megkérdezi a pályázót, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni 

pályázatát?  

 

Dr. Hermann István pályázó 

Nem. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati kiírásban 

foglaltaknak.  

Kéri a bizottság tagjait, tegyék fel kérdéseiket. 
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Rádi Róbert kabinetvezető 

Elmondja, hogy a kabinet a jogszabályi előírásoknak megfelelően megkérte a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete, mint országos szakmai szervezet véleményét a pályázattal 

kapcsolatban. Pálmai Judit a Veszprém Megyei Könyvtár igazgatója, könyvtári szakértő, 

szakfelügyelő az egyesület Veszprém megyei képviselője a következő értékelést adta: 

„Dr. Hermann István pályázata megfelel a jogszabályi előírásoknak. Kiemelkedő szakmai 

tevékenységét publikációinak jegyzéke, a közéletben vállalt, valamint a közkönyvtári 

rendszerben végzett tevékenysége mutatja. Helyzetelemzésen és értékelésen alapuló 

fejlesztési elképzelései korrektek, előremutatóak. Az intézmény előtt álló költözés, az új 

könyvtár kialakítása, beüzemelése stabil könyvtári vezetést kíván. A jelenlegi igazgató 

szakmai munkája garancia erre.” 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Megkérdezi a pályázótól, hogy mit tekint az eddigi időszak legnagyobb eredményének és 

mire fektetné a legnagyobb hangsúlyt a következő pályázati ciklusában? 

 

Dr. Hermann István pályázó 

A kérdés második felére válaszolva elmondja, hogy legfontosabb feladatának az új könyvtár 

kialakítását tartja. A kollégáival egy olyan helyszínt szeretnének kialakítani, ami alkalmas 

arra, hogy azt a munkát, amit a Jókai Mór Városi Könyvtár az elmúlt 70 évben végzett 

folytatni tudja. Továbbá szeretnék az új helyszín adta lehetőségeket is minél jobban 

kihasználni. 

Véleménye szerint az elmúlt 15-18 év legfontosabb eredménye az intézmény digitális 

kultúrához történő csatlakozása volt. Ennek keretében megpróbálták a helyismereti 

dokumentumoknak egy olyan spektrumát nyújtani az olvasóknak – gondolván itt nem csak 

azokra az olvasókra, akik megjelentek a könyvtárban, hanem azokra is, akik interneten 

keresztül elérik a könyvtár honlapját - ami Pápa városáról, a város fejlődéséről, kultúrájáról 

egy összefoglaló képet ad. Felkeltheti a tudományos, irodalmi érdeklődést vagy akár kedvet 

csinálhat egy pápai látogatáshoz is. 

Fentiekhez kapcsolódóan három dolgot emelne ki: 

Az első a viszonylag jelentős számú Pápáról szóló cikkek feldolgozása, ez azt jelenti, hogy az 

elmúlt 6-7 év hírlap anyaga teljes egészében feldolgozott. Az előző időszakok tekintetében is 

jól haladnak az ezzel foglalkozó kollégák. Elmondja, hogy ez a munka hatalmas feladat, 

hiszen át kell tekinteni a rendelkezésre álló teljes folyóirat-állományt, ami nincs meg a 

könyvtárban azt máshonnan, a megyei könyvtárból, vagy az Országos Széchenyi Könyvtárból 

be kell kérni. Ezek az anyagok aztán bekerülnek egy adatbázisba, ahol nemcsak a feltárásukra 

kerül sor, hanem a szkennelésükre és digitalizációjukra is. Az így elkészült anyagokat az 

olvasó, kutató, érdeklődő már tanulmányozni tudja. 

A második említendő dolog a könyvtár által készített képekből, fotókból, képeslapokból 

összeállított adatbázis. Ennek a munkának az igazi főpróbája a Fő tér átadása. Az adatbázist 

eddig főként kutatók, látogatók használták, ez volt az első alkalom arra, hogy az elkészült 

anyagot nagyobb terjedelemben is bemutassák. Érdekességként elmondja, hogy rengeteg 

pozitív visszajelzést kaptak és kapnak. A megjelentetés révén sok új fotó felajánlása is 

történik. 

A Fő téren kiállított fotókon a város egy korábbi állapotát tudták bemutatni a XIX. században 

készült képeslapok sokaságával. A nagytemplom mögötti téren a háromszög alakban 

elhelyezett paravánokon olyan fotók bemutatására volt lehetőség, amelyeken egyes 

épületeknek 80-100 éves történetét lehetett nyomon követni.  
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Elmondja még, hogy kb. 1 évvel ezelőtt kezdtek hozzá egy pápai életrajzi lexikon 

kialakításához, Az életrajzi lexikon anyagához a kutatásokat nagyobbrészt a megyei 

helyismereti lexikonokat készítő kollégák, elsősorban Varga Béla nyugalmazott 

könyvtárigazgató végezte. 

Azokat a megyei jelentőségű pápai személyeket, akiket ő feldolgozott, automatikusan 

kibővítéssel, áttekintéssel átemelik. Azon személyek életútját, akiket a megyei életrajzi 

lexikon nem említett fel, saját kutatások alapján próbálják feldolgozni. 

A harmadik lényeges szempont, hogy a könyvtár a digitális tevékenysége során olyan 

olvasóbázist is el tud érni, akik nem rendszeres könyvtárba járók. A meglévő archívum ilyen  

jellegű feldolgozása azért is jelentős, mert ezek az anyagok nemcsak hazánkban, hanem 

külföldre is elérnek. 

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Az anyagban szerepel, hogy az új helyszínen több olyan helyiség is van, aminek a régi 

könyvtárhoz képest új funkciókat kellene találni. Véleménye szerint az új helyszín adta 

lehetőségeket kuriózumként kellene kezelni és kihasználni. 

 

Dr. Hermann István pályázó 

Elmondja, hogy az intézmény új épülete 3 házból és a hozzájuk tartozó kertből tevődik össze, 

amit természetesen próbálnak majd minél jobban kihasználni. A jövőben a kialakítandó 

udvarban, kertben a tavasztól őszig tartó időszakban szeretnének zenés irodalmi 

rendezvényeket tartani, ahol nemcsak olvasók, hanem bárki látogatóként jelen lehetne. 

Az elképzelések között szerepel az is, hogy a sportpálya területét szeretnék megtartani 

parkolónak. 

Bíznak abban, hogy lehetősége lesz az intézménynek karbantartót alkalmazni, akire rá lehetne 

bízni az udvar, a kert gondozását, rendben tartását is. Az első évben természetesen az 

állagmegóvás lesz a cél, az elkövetkező években pedig – természetesen az anyagi lehetőségek 

függvényében - a szépítés és az új funkciók kialakítása. 

A könyvtár átadását kora őszi időpontra tervezik egy nagyszabású gyerekeknek, felnőtteknek 

szóló zenés-bábos előadással, amely elsősorban a figyelem felkeltését célozná meg.   

 

Szirbek Rita bizottsági tag 

Felveti, hogy a Városgondnokság kertészével érdemes lenne felvenni a kapcsolatot. 

 

Dr. Hermann István pályázó 

Elmondja, hogy jelenleg is kiváló a kapcsolatuk a Városgondnoksággal és az ott dolgozó 

kertésszel. A udvar, kert kialakításához, szépítéséhez pénzre van szükség, ezért az 

átalakításnak elsősorban a fedezetét kell majd előteremteni és csak ezt követően lehet 

nekifogni a munkálatoknak. 

 

Máté István bizottsági tag 

Elmondja, hogy ismerve a pályázó több évtizedes munkáját, jó szívvel tudja a pályázatát 

támogatni. 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

Javasolja, hogy alkossanak véleményt a pályázó alkalmasságáról. 
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A Humánerőforrás Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozza: 

 

   43/2013. (VI.27.) HEB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága  

támogatja dr. Hermann István pályázatát, tekintettel sokoldalú, 

kreatív személyiségére, szakmai és tudományos munkásságára, 

mely ezidáig is pozitív hatással volt a könyvtár közművelődési 

feladatkörének legszélesebb értelemben vett színvonalas 

ellátására. Ebből adódóan dr. Hermann István újraválasztása 

garanciája lehet Városi Könyvtárunk szakmai, társadalmi és 

infrastrukturális megújulásának.  

 

 

 

Venczel Csaba bizottsági tag 

A napirend tárgyalását lezárja és az ülés vezetését visszaadja dr. Hermann István elnöknek. 

 

 

 

 

Dr. Hermann István bizottsági elnök 

Megköszöni a jelenlévők részvételét és a bizottság nyilvános ülését 7.47 órakor bezárja. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Dr. Hermann István         Szirbek Rita 

 bizottsági elnök                     bizottsági tag 

 

 

 


