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„A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban 
kevesek számára rezgő délibáb, hanem a mindennapi élet szerves 

része”      /Spiró György gondolata/ 



Tisztelt Képviselő Testület!  Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az előző beszámolóm óta egy év telt el. A 2012-es év a községi könyvtárban a 
TIOP1.2.3-11/2012. nyertes pályázata által a fejlesztések és a könyvtár belső 
tereinek felújítása jegyében telt el.  2013-ban a műszaki és számítás technikai 
fejlesztések eredményeként elkezdtük a könyvtári rend helyreállítását, annak 
érdekében, hogy a könyvtárlátogatók rendszerezett, feldolgozott, jól feltárt 
(katalogizált) gyűjteményt találjanak könyvtárunkban, ezáltal minél rövidebb 
úton jussanak el a keresett információhoz, könyvhöz. A könyvtári munka 
minőségi változásának kezdete volt az elmúlt év. 

A könyvtár bemutatása 

A Községi Könyvtár a faluközpontban található, a Művelődési Házzal egy 
épületben, de önálló intézményként működik. Külső megjelenésében változás az 
elmúlt évben nem történt. A könyvtár megközelítése továbbra is nehézséget 
jelent a mozgáskorlátozott, az idős és a kisgyermekes látogatók számára. 

A kölcsönző teret az új szőnyegek, a sok szép zöld növény barátságos, kellemes 
hangulatúvá varázsolja. A bejárat közelében internetes sarkot alakítottunk ki. Az 
internetezők részére 3 könyvtári számítógép és saját gép használatának 
lehetőségét tudjuk biztosítani. 

Nyitvatartási idő heti 24 óra, hetente 5 nap. Az olvasók kérését is figyelembe 
véve hosszabb délutáni, és szombati nyitva tartással működik a könyvtár. 

Könyvtárunk a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, amely 
korlátozás nélkül biztosítja szolgáltatásait valamennyi beiratkozott olvasó 
részére. Alapszolgáltatásaink ingyenesek. A könyvtár szolgáltatásai nálunk is 
bővülnek, átalakulnak, változnak – egyrészt a kor követelményeinek 
megfelelően, másrészt a lakosság igényei szerint. A visszajelzésekre, bírálatokra 
odafigyelek és ennek megfelelően, a tőlem telhető legjobb színvonalon végzem 
a munkámat, és szeretném a jövőben is végezni. Bár az időhiány és a 
körülmények gyakran megnehezítik ezt. 

 Régi és új szolgáltatásaink a következők: 

• Kölcsönzés: könyvek, magazinok, folyóiratok 
• Helyben olvasás: kézikönyvek, folyóiratok, napilapok, képes könyvek 



• Könyvtárközi kölcsönzés: könyvtárunkból hiányzó könyveket, 
folyóiratból cikkmásolatokat ODR kérőfelületén keresztül az ország 
bármely könyvtárából megkérjük az olvasó részére. 

• Közhasznú információk szolgáltatása: menetrendek, továbbtanulási, 
pályázati lehetőségek, önéletrajz feltöltése, önkormányzati rendeletek stb. 

• internethasználat 
• könyv házhoz szállítása, előzetes megbeszélés alapján 
• tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól a könyvtárban, plakátokon, helyi 

újságban 
• fénymásolás, nyomtatás, szkennelés(kedvező térítési díj ellenében) 
• társasjátékok, rajzolás, kötetlen beszélgetés a barátokkal, ismerősökkel 

(gyerekek és idősek gyakran ezért is jönnek be a könyvtárba) 
• Hímző szakkör április óta a könyvtárban tartja foglalkozásait, hétfőnként 

(december óta iskolások részére is indult foglalkozás, melyre nagy az 
érdeklődés a kislányok körében) 

• Író-olvasótalálkozók szervezése, évfordulók megünneplése, helytörténeti 
vetélkedő megrendezése. 

A könyvtár szolgáltatásaiban, a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe 
vette a helyi sajátosságokat, a könyvtárlátogatók igényeit. A könyvtárba betérő 
emberek egy része igényli a személyes törődést, erre is figyelek az olvasóval 
való kapcsolattartás során. Van, aki segítséget kér a könyvek kiválasztásához, de 
van, aki önállóan szeret böngészni a polcokon. 

A könyvtár személyi ellátottsága 

 A könyvtár dolgozói: 

 1 fő könyvtáros, 1 főtakarító napi 2 órában, 1 fő kisegítő közfoglalkoztatású 
alkalmazott, aki a dokumentumok számítógépre felvitelét végzi. 

Minden könyvtárban a hatékony szolgáltatás döntő tényezője a könyvtáros, aki 
tevékenyen közvetít az olvasó és az információ között. Készségesen, nagy 
szakmai hozzáértéssel tájékoztat, az új olvasóknak bemutatja a könyvtárat, 
ismerteti a szolgáltatásokat. 

A Kéthelyi Községi Könyvtárban a könyvtáros rendelkezik az előírt szakirányú 
végzettséggel (főiskola és felsőfokú könyvtárosi végzettség), továbbá a 
munkájához szükséges számítástechnikai ismeretekkel, képesítéssel. 



 A szakma megyei továbbképzésein, szakmai értekezletein, rendezvényein 
lehetőség szerint részt vettem az elmúlt évben is. 1993. december 1. óta 
dolgozom a Kéthelyi Községi Könyvtárban, mint könyvtáros. Eleinte, főállású 
teljes munkaidős közalkalmazottként, majd 1995-től 2009-ig félállású 
könyvtárosként dolgoztam. Jelenleg részmunkaidős 6 órás foglalkoztatásban 
dolgozom, és igyekszem a könyvtárosi feladatokat a lehető legjobban, az 
olvasók megelégedettségére ellátni. A könyvtári munkaidő szűkössége miatt 
csak a legfontosabb napi teendőkre, a könyvtár zavartalan működését biztosító 
feladatok elvégzésére jut időm. 2012-ben a 14/2001.(VII.5) NKÖM rendelete 
alapján Varga Róbert könyvtári szakértő átfogó vizsgálatot végzett 
könyvtárunkban. Tapasztalatai alapján a Kéthelyi könyvtárra vonatkozóan 
indokoltnak és reálisnak tartotta a könyvtáros teljes munkaidős foglalkoztatását. 
A nyitvatartási időben sokszor kell a könyvtárhasználóknak is segítenie, az 
internetet használókra is felügyelni kell. Az olvasószolgálat és a dokumentumok 
feldolgozása szinte kitölti a teljes munkaidőt, a fennmaradó időben a könyvtári 
adminisztrációt, könyvrendeléseket, a beérkezett dokumentumok nyilvántartásba 
vételét, feldolgozását kell elvégezni. Rendezvények, gyermekfoglalkozások, 
vetélkedők stb. szervezését többnyire munkaidőn kívül végeztem már hosszú 
évek óta, a könyvtárlátogatók pozitív visszajelzései, a rendezvények 
látogatottsága adott erőt ehhez, és az, hogy a könyvtárban szervezett műsorok, 
előadások a falu kulturális kínálatát bővítették, színesítették. A szervezésben, 
tervezésben a helyi civil szervezetekkel, oktatási és kulturális intézményekkel 
igyekeztem egyeztetni, és együttműködni. Kölcsönösen segítjük egymást, részt 
veszünk egymás programjain.   

 

A könyvtár gazdálkodása 

A könyvtárunk nem önálló gazdálkodási jogkörű, gazdasági tevékenységét 
fenntartója, a helyi önkormányzat végzi, de rendszeresek a közös egyeztetések a 
pénzfelhasználás érdekében. Így mindig tudjuk, hogyan állunk, mennyi pénz áll 
rendelkezésünkre dokumentumok vásárlására. A betervezett összeg tényleges 
felhasználásának mértéke azonban attól is függ, hogy az elküldött 
megrendeléseinket a könyvtárellátó és a posta időben, vagy csak jelentős 
késéssel szállítja le. 

2013-ban a költségvetésben dokumentum beszerzésre biztosított keretből 323 
kötetet vásároltunk és 14 féle folyóiratra fizettünk elő. 



A könyvtár bevételi lehetőségei korlátozottak, a szolgáltatásaink nagy része 
ingyenes (törvényi előírás szerint), csak a fénymásolásért, nyomtatásért, 
szkennelésért kell fizetni. 2013-ban e szolgáltatásokból közel 40 000 forint 
bevételünk volt, melyet az önkormányzat főszámlájára negyedévente fizettünk 
be. Érdekeltségnövelő támogatás összege 2013-ban 165 ezer forint volt. 

 A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőség szerint 
pályázunk. 2013-ban a Liget Műhely Alapítvány pályázatán elnyert 30 ezer 
forint értékű kiadvány csomag segítségével szeretnénk a vetélkedőkön 
résztvevőket megjutalmazni. Mivel az elmúlt évben megnőtt a könyvtár 
számítógépparkja (a pályázaton nyert gépek 2013 januárjában kerültek 
beüzemelésre), így a hálózat üzembiztos működése, a szoftvertelepítések, 
adatmentések, valamint a kisebb üzemzavarok gyors elhárítása miatt, nagy 
szükség lenne egy helyi rendszergazda időnkénti közreműködésére a jövőben is. 
Az internet és egyéb számítógépes szolgáltatás zavartalan használata is csak így 
képzelhető el./Az elmúlt évben 1 új számítógép meghibásodott, javítása 
csaknem 2 hónap alatt oldódott meg. A nyomtatás szolgáltatása is novembertől 
akadozott, internet kapcsolat többször nincs-, hiányzik egy hozzáértő szakember 
segítsége / 

A könyvtár műszaki, számítógépes fejlesztése 

A könyvtár életében az előző évben megvalósult műszaki, informatikai 
fejlesztés jelentős változást indított el. Nemcsak az információszolgáltatást 
gyorsította meg, hanem a könyvtári munkafolyamatok számítógépesítésében is 
előre lépést sikerült elérnünk. A Szirén Integrált Könyvtári Rendszer 
alkalmazásával tavaly áprilisban elindítottuk az állomány számítógépes 
adatbevitelét, egy kisegítő alkalmazott közreműködésével. 

 Ezt megelőzően természetesen már az év elején elkezdtük, majd folyamatosan 
végeztük a könyvtár teljes körű állomány ellenőrzését és katalógus revízióját, 
melynek során jelentős selejtezésre, tervszerű állományapasztásra is sor került a 
könyvtárban. Ez ugyanis feltétele az állományunk számítógépes 
adatbevitelének. A könyvtár ez idő alatt is fogadta a könyvtárlátogatókat. 
Jelenleg a szépirodalom közel 90%-a, a szakkönyvek  csaknem 80%-a már 
felkerült a számítógépre és  a Szirén közös katalógusban  visszakereshető. Az 
állomány teljes felvitele után kerülhet sor a számítógépes kölcsönzés 
beindítására, és egyéb könyvtári munkafolyamatok gépesítésére. 



Régi és új szolgáltatásaival, úgymint: internet hozzáférés 3 könyvtári gépen, 
valamint saját laptop illetve telefon használatának lehetősége, nyomtatás, 
fénymásolás, szkennelés-, könyvek kölcsönzése, olvasói kérések teljesítése, stb.-
a könyvtár a leltározás ideje alatt is az olvasók rendelkezésére állt. 

 A lakossági internet hozzáférés iránt igen nagy az érdeklődés. Nemcsak 
szórakozásra, kapcsolattartásra használják, hanem közhasznú információk 
elérésére, szövegszerkesztésre, munkakeresésre, nyomtatásra, gyakran 
tanfolyamokról és pályázatokról tájékozódnak az internet segítségével.  A 
felnőtt lakosság gyakran igényli a könyvtáros segítségét a számítógép 
használatában, információkereséshez, ügyintézéshez, vagy egyéb programok 
használatához. 

 

A könyvtár tevékenysége számokban 

A könyvtárban jelenleg 15 060 db dokumentum található, ebből 

 dokumentum típusok szerint: 

• könyv 15 043db, 
•  CD              4 db  
• térkép         13db, 

 a tartalom jellege szerint: 

• felnőtt szakirodalom                 6432kötet, 
• felnőtt szépirodalom                 5407 kötet,  
• gyermek és ifjúsági könyvek    3221 kötet. 

2013-ban selejtezés, tervszerű állományapasztás során 1235 kötet került törlésre, 
melyek egy részét a helyi általános iskolának felajánlottuk, a többit a könyvtár 
nyitvatartási idejében kedvezményes áron megvásárolhatják a régi könyvek iránt 
érdeklődők. Az eladásra kínált könyvek között válogatva igazi ritkaságokra, régi 
kedves emlékekre találhatnak a kitartó olvasók. 

A tárgyévben összesen 323 db könyvet vásároltunk. Ebből  

• felnőtt szakirodalom      78 db,  
• felnőtt szépirodalom    147 db  
•  gyermekirodalom          98 db 



A könyvek beszerzésére fordított összeg 2013-ban 799 Ezer Ft volt.  

A könyvek mellett 14 féle folyóiratra fizettünk elő 2013-ban, mintegy 175 Ezer 
Ft értékben. A folyóiratokat a könyvekhez hasonló feltételek mellett a 
beiratkozott olvasók kikölcsönözhetik könyvtárunkból. 

Könyvtárhasználat számokban: 

Kölcsönzések száma összesen:       5841              alkalom, 

Ebből 14 éven aluliak              1844                     alkalom. 

Kölcsönzött kötetek száma összesen:      7877     kötet 

Ebből 14 éven aluliak                               1758    kötet 

Helyben használt  dok. száma összesen:     2665 db 

Ebből 14 év alattiak                                     1420 db 

Könyvtárközi kérések száma összesen:           36 db 

Ebből interneten keresztül kért kérések:            6 db 

Referensz kérdések száma összesen:           1120 db 

Internet használatok száma összesen:          1988 alkalom 

A könyvtárhasználat az előző évhez hasonlóan alakult, jelentősebb változás, 
növekedés, az internet használatok számánál volt megfigyelhető.(2012-ben 1521 
alkalom volt) 

A könyvtár statisztikai adatai 

Olvasók létszáma 2013-ban: 

      Regisztrált olvasó:   373 fő (új olvasó:  43 fő) 

     14 éven aluli:             97 fő 

     14és 65 év közötti: 246 fő 

     65 év feletti:    30 fő 

Az előző évhez képest 6%.kal nőtt az olvasók létszáma, és valamennyi 
korosztálynál növekedés volt 2013-ban.De sajnos az iskolás korosztály egy 
része nem az olvasás és a könyvek miatt jár a könyvtárba, hanem az 



internetezési lehetőség miatt. A 14 év alattiak főleg a kötelező olvasmányokat 
keresik, de néhányan házi feladat megírása, szorgalmi feladatokhoz 
anyaggyűjtés céljából egyre hosszabb időt töltenek a könyvtárban. 

 

Események, rendezvények a könyvtárban 2013. évben 

 

2013.január 9. SZIRÉN programmal kapcsolatos továbbképzésen vettem részt 
Budapesten. 

2013.januárban tájékoztattam a z érdeklődőket a „Tudásod a jövőd!”induló 
nyelvi képzéseiről, regisztrációban segítettem a jelentkezőknek. 

A településen induló gépjárművezetői tanfolyam és a jelentkezők közötti 
kommunikációt segítettem, a tankönyv megvásárlásával a tanulóknak is tudtunk 
segíteni. 

2013. február 23. Kéthely Sakk Verseny megrendezésében segítőként 
közreműködtem a gyerek csoportnál. 

2013.április 11. Költészet Napja alkalmából közös verselésre hívtam az iskola 
egy osztályát és a nyugdíjas olvasókat. Egy rövid ismertetés után a jelenlévők 
elmondták kedvenc verseiket, majd egy közös versmondással fejeztük be a 
költészet napi megemlékezést.(25 fő) 

2013.június 3. Kéthelyről 5 lelkes irodalomkedvelő olvasóval együtt Siófokra 
utaztunk, ahol egy könyvbemutatón vettünk részt. A városi könyvtár 
igazgatónője jó hangulatú beszélgetés keretében mutatta be a jelenlévőknek a 
könyvet és az írót. 

2013.június 10. A Kéthelyért Egyesület által meghirdetett „A Kéthelyi Hunyadi 
család története”című helytörténeti vetélkedőre került sor a községi 
könyvtárban. Ugyanekkor a „Hunyadiak Kéthelyen „c. rajzpályázatra beérkezett 
alkotásokból kiállítást rendeztünk, mely egész évben megtekinthető volt a 
könyvtárban.(10 +5 fő) 

2013.augusztus 24. „Szilánkok az életből” címmel író-olvasó találkozót 
szerveztünk, a faluhoz barátja révén kötődő, Avi Ben Giora novelláskötetének 
megjelenése alkalmából.(56 Fő) 



2013.december 5. Könyvtári óra a TKKI által szervezett Téli 
Közfoglalkoztatásban résztvevők részére, Wass Albert egyik novellája alapján. 

(21 fő) 

Rendezvényeinket mindig sokan és örömmel látogatják, ez is jelzi a kulturális 
programok iránti igényt a falu lakói részéről. Kis település vagyunk, de a pozitív 
visszajelzések alapján bátran kijelenthetjük, hogy műsoraink a nagy városokban 
is megállná a helyét. 

2013-ban megvalósult szakmai célkitűzések  

• A SZIRÉN könyvtári szoftver segítségével a könyvtári állomány mintegy 
85%-a felvitelre került.(kb.2500 tétel van vissza) 

• A selejtezésre került könyvek teljes törlési adminisztrációját sikerült 
elvégezni.(katalógusból, leltárkönyvekből töröltük, törlési jegyzéket 
összeállítottuk) 

• A könyvtár új szolgáltatásairól, a bevezetett térítési díjakról tájékoztatót 
helyeztünk ki a könyvtárban. 

• Ingyenes képzési lehetőségekről folyamatosan tájékozódtam és az 
érdeklődőket ezekről tájékoztattam.(email-en, vagy telefonon, 
személyesen a könyvtárban) 

• Szirén programot használó könyvtárossal sikerült felvenni a kapcsolatot. 

 

Tervek, feladatok2014-ben 

 

• a számítógépes feldolgozást befejezni, a Szirén program további 
moduljainak alkalmazását elkezdeni (pl.könyv kölcsönzés) 

• vonalkód vásárlása, beragasztása a teljes könyvállományba, majd a 
számítógépen is rögzíteni. 

• a dokumentumvásárlási keret tervszerűbb, előrelátó felhasználása (az 
esetleges késői könyvtárellátói teljesítések miatt ne legyen maradvány) 



• az érdeklődő és tanulni vágyó idősebb korosztály részére számítógép 
használói foglalkozásokat szervezni 

• felszólítások 

 

Egyéb megoldásra váró, nem könyvtár szakmai  feladatok. 

• Az akadálymentesítés, a könyvtár megközelítésének javítása. 

• A könyvtár vezetékes telefon vonalának helyreállítása.  A felújítás óta 
a könyvtár vezetékes telefonon nem elérhető. Ezt a szolgáltatást 
elsősorban az idős, de az aktív dolgozók, illetve a vidéki, külföldi 
olvasók is hiányolják. 

A beszámolóm végén megköszönöm a könyvtár működését biztosító 
Önkormányzatnak az elmúlt évi anyagi támogatását. 

 A falu lakóinak köszönöm, hogy rendezvényeinket jelenlétükkel egész évben 
oly sokan megtisztelték, ötleteikkel segítették a szervezést, rendezést. 

      Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy vizsgálják meg annak anyagi 
lehetőségeit, hogy ismét teljes munkaidős foglalkoztatásban végezhessem 
munkámat a Kéthelyi Községi Könyvtárban. 

A beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket szívesen fogadom. 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testület tagjait, amennyiben beszámolómat 
megfelelőnek tartják, elfogadni szíveskedjenek.     

 

Tisztelettel:  

      Kovács Lajosné 

      könyvtáros 
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