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2016. április 

 

- Retro Disco: Óvodai Szülői Munkaközösség szervezésében valósult meg a rendezvény, 
melyhez a művelődési ház ingyenesen biztosította a helyszínt. 
 

- Nyitott klub: Balla Mária meghívására részt vettem a klub áprilisi összejövetelén, ahol 
rövid bemutatkozás után közös célokról, ötletekről beszélgettünk a klub tagjaival.  
 

- „Te szedd” Országos szemétgyűjtési akció – regisztráció, valamint a településünkön való 
népszerűsítése. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 napon keresztül folyt a szemétgyűjtés 
a falu utcáin, a bevezető utak illetve a kerékpárút Kéthelyhez tartozó szakaszán. Az 
akcióban közel 200fő vett részt, köztük a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói - pedagógusai, Kéthelyért Egyesület, Kéthelyi Sport 
Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nyitott Klub valamint számtalan civil szervezeten 
kívüli magánszemély. 
 

- Lakossági fórum 
 

- Színjátszó nap: Az Imre Sándor Szeretetszínház előadásában a „Terülj - terülj asztalkám” 
című interaktív előadáson vehettek részt a helyi óvodások és általános iskolások, ahol a 
bátrabbak egy-egy rövid szerepben kipróbálhatták színész tehetségüket. Az előadás célja 
hosszú távon megalapozni egy helyi zenész színpad – amatőr színjátszó kör működését. 
 

- Magyar Vöröskereszt Kéthelyi Szervezete – megbeszélés 
 

- Vegyes vásár – 3 alkalommal 
 

- Zumba – keddenként 
 

- Falugazdász fogadóóra - szerdánként 

 

2016. május 

- Szociális Szolgáltató Központ Anyák-napi Ünnepsége 

- Nemzeti Összetartozás Napja valamint a Hősök Emléknapja megemlékezés 
szervezése – koszorúzás: A Szent Misét követően a település központjában lévő Trianoni 
emlékműnél illetve a II. Világháborús emlékműnél került sor a koszorúzásra, ahol a Marcali 
Bajtársi Dalárda elénekelte a Magyar és a Székely Himnuszokat. Ezt követően a temetőben 
folytatódott a megemlékezés, amin a fokozott határvédelem ellenére képviseltette magát a 
Magyar Honvédség, a Veterán Ejtőernyős Egyesület továbbá Kiss Zoltán családja nevében 
fia és felesége.  

- Echós Szekér – Közművelődési szakmai napon való részvétel 

- Falunapi megbeszélés – programok szervezése 

- Sakkverseny: Horváth József sakkoktató szervezésében közel 120 versenyzővel valósult 
meg az idei nyílt sakkverseny, ahol korosztály szerint külön kategóriában mérhették össze 
tudásukat a résztvevők. Mint mindig kiváló helyezést értek el helyi versenyzőink. 

- Dalos találkozó: Művelődési ház belső felújítási munkálatai miatt idén az általános iskola 
tornatermében került megrendezésre 

- Vegyes vásár – 5 alkalommal 

- Zumba – keddenként 

- Falugazdász fogadóóra - szerdánként 



2016. június 

- Falunapi Horgászverseny: Kéthelyi Bányatónál került megrendezésre, ahol női, gyermek 
valamint felnőtt kategóriában díjazták a résztvevőket. 

- Művészeti bemutató: Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Művészeti Iskola 
valamint a Kéthelyi Napközi otthonos óvoda bemutatója. 

- Falunap: 

Az idei nagyszabású falunapon is kiválóan megmutatkozott a tenni akarás, az összefogás, 
ami a rendezvény előkészítésében - megvalósításában résztvevő önkéntesek számában 
mérhető. A befektetett energiát a magas látogatószám hálálta meg. 

- A rendezvény hivatalos részében Horváth József sakkoktatót valamint Nikula 
Andrást a Sport Egyesület elnökét köszöntöttük, átadásra kerültek a falunapi 
versenyen szerzett oklevelek. Hagyományteremtő szándékkal idén először 
köszöntöttük Kéthely ifjú polgárait is. 

- Az utcák közti foci idén visszakerült a falunap programelemei közé, ami több mint 
100 fő részvételével került lebonyolításra. Minden versenyzőt és segítőt vendégül 
láttunk a falu bográcsából egy ízletes pörköltre – amit a helyi vöröskeresztes 
aktivisták készítettek el -, egy pohár üdítőre, valamint a győztes csapatokat kupákkal, 
oklevelekkel jutalmaztunk.  

- A táncteremben az óvodások és iskolások kiállítása mellett helyet kaptak Kereskai 
Béla helyi amatőr alkotó munkái, továbbá a kéthelyi általános iskolából elballagott 
osztályok csoportképei is, aminek sikere megalapozza a novemberben 
megrendezésre kerülő öregdiák találkozót. 

- Az falunap egyik célkitűzése az volt, hogy elsősorban helyi – környékbeli előadók 
műsora kerüljön színpadra, ezért az óvodások, iskolások művészeti bemutatója 
mellett a Kéthelyi Asszonykórus, a Marcali Bajtársi Dalárda, a Marcato Ütő együttes, 
a Marcali 3 Tenor és Gájer Bálint színesítették a programokat. Az esti hangulatfelelős 
a Vak Lárma együttes volt. A falu napot idén is a képviselők felajánlásából 
megvalósuló tűzijáték zárta. 

 

- Polgári piknik – Marcali részvétel 

- Szent László napok Somogyvár részvétel 

-  Vegyes vásár – 2 alkalommal 

- Zumba - keddenként 

- Falugazdász fogadóóra - szerdánként 

 

2016. július 

- KRESZ tanfolyam tájékoztató 

- Véradás: Magyar Vöröskereszt Kéthelyi Szervezetének szervezésében 

- Ingyenes hallásvizsgálat 



- Sakk tábor: Horváth József szervezésében Babits András sakkoktató bevonásával 

- Napközis tábor: összesen 9 napon át tartó tábor kerül lebonyolításra a művelődési házban 
7 és 16 év közötti fiatalok számára. Minden nap kézműves foglalkozással, hagyományos 
társasjátékokkal, filmvetítéssel, csocsóval, falfestéssel, valamint 6 alkalommal a 
„Balatonfenyvesi Kultkikötő” előadásainak látogatásával telt el. A tábor ideje alatt az ebédet 
az általános iskola konyhájáról biztosítottuk résztvevők számára. 

-  Vegyes vásár – 2 alkalommal 

- Falugazdász fogadóóra - szerdánként 

 

2016. augusztus 

- Gazdakör megbeszélés 

- Kéthelyért Egyesület megbeszélés 

- Erdélyi Ízek Napja szervezésében – lebonyolításában nyújtottunk segítséget. Kézműves 
foglalkozást - köztük aratócsiga készítést valósítottunk meg. 

- Nyitott klub 

- Nemzeti Kulturális Alap regisztráció 

- NKA Cseh Tamás Program – Könnyűzenei Kollégiumának pályázata: regisztrációt 
követően 779131 kódú pályázati felhívásra pályázatot nyújtottunk be, aminek előkészítő 
szakaszában 30 különböző élőzenei produkcióra kértünk árajánlatot. A pályázat korlátai 
miatt 14 produkció került kiválasztásra a pályázat benyújtásához. Pozitív elbírálás esetén 8 
hónapon belül kell megvalósítani az élőzenei koncert sorozatot, amiben a gyermek 
korosztálytól a felnőttekig mindenki talál számára kedvezőt. 

- Vegyes vásár – 4 alkalommal 

- Falugazdász fogadóóra – szerdánként 

 

Záró gondolatok 

Célom, az eddigi tapasztalatokra, felmért igényekre alapozva egy olyan hosszú távú 
közművelődési stratégia összeállítása és megvalósítása, amely az elvárt színvonalra emeli 
Kéthely kulturális életét, kiszolgálva az életkori sajátosságokat. 

Szükségesnek tartom a megkezdett belső felújítási munkálatok folytatását, az infrastruktúra 
fejlesztését, hogy rendezvényeinken igényes és szép környezetben fogadhassuk az 
idelátogatókat. 

Ezúttal köszönöm Kéthely Község Képviselő Testületének bizalmát, támogatását, a 
művelődési ház tevékenységéhez való hozzáállását. 

 

 

Tisztelettel: Oltiné Maczkó Nikolett 

Kéthely; 2016. szeptember 13. 



„Nem kell könyvet égetni a kultúra elpusztításához. Elég, ha leszoktatjuk az 
embereket az olvasásról”       (Ray Bradbury) 

 

 

 

 

 

Beszámoló  

a Községi Könyvtár, Kéthely 

 2015.évi munkájáról 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Kovács Lajosné 

könyvtáros 

 



Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR munkájával kapcsolatban az előző években kerek naptári évre 
vonatkozó beszámolásra kaptam felkérést a Tisztelt Képviselőtestülettől, melyet az adott 
évben a januári vagy februári testületi ülésre kellett benyújtanom. Ennek megfelelően 
a2014.évről 2015 februárjában készítettem el a könyvtáribeszámolót. 

 A folytonosság miatt az alábbiakban a könyvtár 2015.évben elvégzett munkájáról 
tájékoztatom Önöket, melyet kiegészítek előző beszámolóm óta bekövetkezett változások 
rövid ismertetésével is. 

Könyvtárunkról  

A Kéthelyi Községi Könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, 
melynek szolgáltatásait megkülönböztetés nélkül bárki igény beveheti, aki a 
könyvtárhasználati szabályzatot betartja. 

A Kéthelyi Községi Könyvtár kedvező helyen, a faluközpontban található, a Művelődési 
Házzal egy épületben. Jelenleg a könyvtár megközelítése nehézséget jelent a 
mozgáskorlátozott, az idős és kisgyermekes látogatók számára. Az épület akadálymentesítése 
még megoldandó feladat. 

A könyvtár közhasznú és helytörténeti, helyismereti információkat is 
szolgáltat.Rendezvényeket szervez, gyermekfoglalkozásokat tart. 

A könyvtár szolgáltatásaiban, a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe veszi a helyi 
sajátosságokat, a könyvtárlátogatók igényeit. 

Könyvtárunk nem önálló gazdálkodási jogkörű, gazdálkodási tevékenységét a helyi 
önkormányzat végzi. 

A könyvtár 2015. évben heti 5 nap, hetente 24 órában, az olvasók kérését figyelembe véve 
délelőtt is, és hosszabb délutáni valamint szombati nyitva tartással működött. 

 2015.évben a nyitvatartási napok összesített száma: 204 nap volt. 

Szolgáltatásaink 

• könyv, újság és folyóiratok kölcsönzése és helyben használata 

• Házhozszállítás (kérésre idős, mozgásában korlátozott olvasóknak házhoz visszük a 
kölcsönzött könyveket) 

• könyvtárközi kölcsönzés (a könyvtárunk állományából hiányzó, legtöbbször 
szakkönyveket már, nagyobb könyvtárakból megkérjük az olvasó kérésére) 

• könyvtárbemutató foglalkozások óvodai és iskolai csoportok részére 
• tájékoztatás a katalógusban, a könyvtárban, a könyvek között való eligazodásban 

• ingyenes számítógép és internethasználat 



• fénymásolás, nyomtatás, szkennelés- kedvező díj ellenében 

• a könyvtár adatbázisa már elektronikusan is elérhető a SZIRÉN könyvtári programon 
keresztül http://www.sziren.com 

Statisztikai adatok a könyvtár 2015. évi forgalmáról és állományáról 

Könyvtárhasználat  

személyes használat 
összes 14 év alattiak internet használat 

4 498 alkalom 880 alkalom 1 491 alkalom 

 

Álláskeresők gyakran használják az internetet önéletrajz megírására, elküldésére és nyomtatás 

céljából. 

kölcsönzött dokumentumok (kivitt) száma 

összes 14 év alattiak 

6 322 db 891 db 

 

helyben használt dokumentumok 

összes 14 év alattiak 

2 050 db 859 db 

 

referensz kérdések száma 

918 db 

 

2015-ben vásárolt könyvállomány tartalom szerinti megoszlása 

felnőtt szakkönyv felnőtt szépirodalom gyermek szép-és ismeretterjesztő  összes 

69 db 196 db 96 db 361 db 

 

A könyvtár állománya 2015.december 31-én: 15 691 db könyv volt. 

2015-ben könyv és folyóirat beszerzésre 1 009ezer forintot fordítottunk, ebből 220 ezer forint 
volt az érdekeltségnövelő támogatás. Összesen 361 db dokumentummal gyarapodott az 
állomány 2015-ben. 

Az állomány gyarapításforrásai: 

A fenntartó Önkormányzat által vállalt finanszírozás, az érdekeltségnövelő pályázati 
támogatás mellett az állományt ajándékozással is gyarapítjuk. Válogatással elfogadjuk, 
köszönettel vesszük a könyvtárhasználók, a lakosság megunt, a könyvtár gyűjtőkörébe 
tartozó, jó állapotban lévő könyveit. Ezúton is tisztelettel megköszönöm az adományozók 
felajánlásait.  



2015-ben Bányai Tamás, író 1 db könyvet 1500 Ft értékben, Valentini Zsuzsa írónő 2 db 
könyvet 4000 Ft értékben,aMiniszterelnöki megbízott 6 db könyvet(Nemzeti Könyvtár 
sorozat) 15 000 Ft értékben ajándékozott a könyvtárnak . 

A könyvtárban jelenleg 15  691 kötetből(a teljes állományból) lehet kölcsönözni. A 
gyermekek mintegy 3400 db dokumentumból válogathatnak. A könyvek mellett 17 féle 
újságot, folyóiratot használhatnak helyben. Kölcsönözni a legfrissebbek kivételével, a 
könyvekkel azonos kölcsönzési feltételekkel van lehetőség.  12 db térkép áll az utazást 
kedvelők rendelkezésére. 26 db helyismereti dokumentum várja a községet és a környéket 
megismerni vágyó embereket. 

Itt szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a könyv és folyóiratok 
vásárlására fordítható éves beszerzési keretünket az elmúlt években is igyekezett megtartani, 
esetleg kisebb mértékben emelni, amely döntésükkel hozzájárultak gyűjteményünk szakértő 
által is elismert fejlesztéséhez.  

2015-ben a beiratkozott olvasók száma 368 fő volt, ebből 84 fő a 14 éven aluli olvasó. A 
helyben nem lelhető könyveket könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítottuk az 
olvasóknak. 2015-ben 34 dbkérést küldtünk az ODR –en keresztül, ebből elektronikus 
formában kapott dokumentumok e-másolatként 13 db, CD-n 2 db --érkezett, eredetiben 19 
könyvet tudtunk az olvasók részére biztosítani. Egyre népszerűbb ez a szolgáltatás a felnőtt 
olvasók körében.  

2015.évben 83 db kötetet töröltünk a könyvtár állományából, ebből 1 db térkép volt. A 
törlésről jegyzék készült (51/ 2015. sz. ) 

Működési bevételeink 2015. évben: 

A könyvtár 41 ezer Ft bevételt realizált az elmúlt évben a könyvtári szolgáltatások 
díjaiból.(fénymásolás, nyomtatás, szkennelés). Tekintve, hogy a szolgáltatásaink többsége 
ingyenes, és a könyvtár nem bevétel orientált, hanem szolgáltató intézmény, az eredmény 
véleményem szerint elfogadható. Különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy egyre több 
családban van számítógép, elérhető internet, mégsem csökkent e szolgáltatások iránt a 
kereslet, és áremelés nélkül, a korábbi évekhez hasonló mértékű bevételt realizáltunk 2015-
ben is. 

Számos könyvtári rendezvényre került sor 2015-ben is, melyeken nagy érdeklődéssel vettek 
részt az iskola tanulói és a falu felnőtt lakossága is. 

Rendezvények a könyvtárban 2015-ben 

dátum a rendezvény megnevezése résztvevők 
száma 

01.22. Magyar Kultúra Napja  63 fő 
01.29. Rendhagyó irodalomóra az 5. osztálynakM.K.Napja 17 fő 

 



03.26. „Én nem a győztest éneklem” c. megemlékezés az 
I.ésII.vh.kéthelyi eseményeire és áldozataira 

40 fő 

03.27. Helytörténeti vetélkedőről tájékoztatás a résztvevők számára 17 fő 
04.15  „Kötelezők másként” verskedvelő iskolások és felnőttek közös 

verselése a Költészet Napja alkalmából  
45 fő 

06.17. „Emlékezés a háborús hősökre” a helytörténeti vetélkedő záró 
rendezvénye 

65 fő 

09.04. „Egy nő-Egy férfi”c. író –olvasó találkozó Valentini Zsuzsa és 
Bányai Tamás írókkal 

45 fő 

11.20. „Ismerkedés a könyvtárral” könyvtárismereti óra 2. osztályosok 
részére 

17 fő 

december Adventi készülődés, kézműves foglalkozás  7 fő 
                                                                     összesen: 316 fő 

 

A rendezvényeinket több csatornán is meghirdetjük (helyi Tv, internet, plakátok, meghívók, 
személyes megkeresés). Igyekszünk minden korosztályt megszólítani a programjaink által. Jól 
működő kapcsolatot sikerült az évek során kialakítanunk a helyi oktatási intézményekkel, a 
civil szervezetekkel (Nyitott Klub, Kéthelyért Egyesület, Asszonykórus). A könyvtári 
rendezvények sokszínűségéhez, színvonalához jelenlétükkel, közreműködésükkel nagyban 
hozzájárulnak. 

Állandó feladataink voltak egész évben: 

• A könyvtár gyűjtőkörébe tartozó új könyvek megrendelése, beleltározása, 
számítógépes feldolgozása, katalógusban való feltárása, ajánlása az olvasóknak. A 
könyvállomány elektronikus feldolgozását folyamatosan végezzük, a cédulakatalógus 
építésével egyidejűleg. 

• Folyamatos olvasószolgálat mellett a referensz kérések teljesítése. 
• Könyvtárközi kölcsönzések haladéktalan megkérése interneten, az Országos 

Dokumentum ellátási Rendszer adatbázisán keresztül. 
• A könyvtári állomány folyamatos visszarendezése, az előforduló helytelen olvasói 

visszahelyezések korrekciója a kölcsönző tér polcain. 
• Rendezvényeink (könyvtár és a partner civil szervezetek által szervezett) 

szóróanyagainak elkészítése, hirdetése megfelelő fórumokon, plakátok kihelyezése. 
• Késedelmes kölcsönzések miatti felszólító levelek elkészítése, kihordása, kézbesítése. 

• Az olvasói statisztika, munkanapló napi vezetése, havi összesítése és éves jelentése. 
• A kéthetente megjelenő, online módon hozzáférhető „Új könyvek” 

állománygyarapítási tájékoztató áttanulmányozása, a beszerzésre javasolt tételek 
kijelölése, ezeket a könyvtári állománnyal összevetve, a megrendelés elkészítése, 
elküldése. 

• Dokumentum hiánylista vezetése, dezideráta jegyzék nyilvántartása (az egyéni olvasói 
könyv igények feltárása) 

• A magyar nyelven megjelenő könyvújdonságok figyelemmel kisérése. 



• Részvétel a Takáts Gyula Megyei Könyvtár szakmai napjain, továbbképzésein. 

• A könyvtárhasználók segítése az internetes információkeresésben, tájékozódásban, 
ügyintézésben. 

• Kapcsolattartás a helyi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, a község 
vezetőivel, képviselőtestületi tagokkal. 

• Kéthelyen c.újság gyűjtése, megőrzése a könyvtárban. 
A könyvtár alapfeladatainak ellátásához külső munkavégzésre is szükség van. 
Külső munka - többek között- a beszerzési döntésekhez szükséges személyes 
könyvmegtekintések, a megyei szakmai napokon való részvétel, a kapcsolattartási és 
szervezési munkálatok, a könyvtár által szervezett versenyek nyertes pályázóinak kisérése 
díjátadásra, az idős és mozgásukban korlátozott olvasók számára a kölcsönzés segítése a 
könyvek házhoz vitelével, a felszólítások kihordása, könyvtári programajánlók, meghívók 
eljuttatása a lakosság mindszélesebb köréhez. 
Ezek az elvégzett háttérmunkálatok nem mindig látványosak, de szükségesek ahhoz, hogy 
szolgáltatásainkat az általunk is elvárt színvonalon és minőségben tudjuk ellátni. 

Humán erőforrásunk: 

Állandó dolgozóink 2015-ben: 

 Kovács Lajosné: könyvtáros munkakörben részmunkaidős (6 órás) 

Horváth Sándorné (Marcsi), majd helyette az év második felétől Mirkó- Tömpe Edina: 
takarító, a művelődési ház és könyvtár takarítására (4 órás) részmunkaidős foglakoztatásban. 

Kisegítő dolgozó 2015-ben: 

Magyar Krisztina: kulturális közfoglalkoztatottként a könyvtári dokumentumok számítógépes 
adatfeldolgozását segítette 

2015.11.18-ánazEmberiErőforrásokMinisztériumamegbízásábólkönyvtárunkban szakértői 
vizsgálatot végzett Nitsch Erzsébet, könyvtári szakértő a Zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár Igazgatóhelyettese. 

 A 
vizsgálatcéljaaz1997.éviCXL.törvénybenmegfogalmazottnyilvánoskönyvtárikövetelményekés
feladatokteljesítésénekellenőrzése volt. 

2014.április23-
ánlépetthatálybaanyilvánoskönyvtárakjegyzékénekvezetésérőlszóló120/2014.(IV.8.)Kormányr
endelet,melynek6.§(2)bekezdésealapjánanyilvánoskönyvtárakjegyzékérekorábbanfelvettnyilv
ánoskönyvtárakat – aKorm.rendelethatálybalépésétkövetőenötévenbelül – 
vizsgálnikell:teljesítik-easzámukraelőírtalapkövetelményeket,ellátják-
ealapfeladataikat,valamintajogszabálybanelőírtfenntartóinyilatkozatbanvállaltakat. 
Avizsgálatkiterjedtakönyvtáralapdokumentumaira, úgymint:  

• AlapítóOkirat, 
• SzervezetiésMűködésiSzabályzat, 
• KönyvtárhasználatiSzabályzat, 



• GyűjtőköriSzabályzat, 
•  Küldetésnyilatkozat,  
• 2014.évrőlszólóbeszámoló,  
• továbbáegymunkakörileírást, valamint az iskolai és könyvtárosi végzettséget igazoló 

dokumentumok másolatát is kérték. 
 A kért dokumentumokat elektronikus formában megküldtem a szakértőnek még a vizsgálat 
időpontja előtt, majdahelyszínenvalamennyitellenőrizte is. 
A vizsgálat időpontját a Polgármester Úrral előzetesen megbeszéltem, egyeztettem. 
 
A szakértői vizsgálatról, a vizsgálat eredményéről 2016-ban már tájékoztattam a Tisztelt 
Képviselő testületet. A vizsgálatról készült jelentést a fenntartó, Kéthely Község 
Önkormányzata és a könyvtár is megkapta elektronikus formában. A szakértő által 
megfogalmazott hiányosságokat, ezekkel kapcsolatos teendőket egyeztettük a fenntartóval, 
jegyzőasszonnyal.  

A vizsgálatról készült jelentésben leírtaknak megfelelően a könyvtár kötelező 
alapdokumentumait a szakértő útmutatásai alapján kijavítottam, a kért kiegészítéseket 
megtettem. Az elkészült könyvtári dokumentumokat (Könyvtárhasználati szabályzat; 
Gyűjt őköri szabályzat) a testület elfogadta, 91/2016.(VIII.25) számú határozatával 
jóváhagyta, ezt követően a könyvtárialapdokumentumok felkerültek a település honlapjára. 

A szakértői jelentés a könyvtár fokozottabb online megjelenésére is felhívta a figyelmet.  

Ennek eleget téve a könyvtár a település honlapján egy aloldalon szerepel.A község 
(www.kethely.hu) honlapján, az Intézmények, azon belül Könyvtár  címszó alatt a 
könyvtárunkról már olvashatóak a legfontosabb információk /nyitva tartás, elérhetőségek, 
cím, könyvtárunkbemutatása, könyvtári alapdokumentumok/ 

A könyvtári rendezvényeken készült fotók a település honlapján, a Galéria címszó alatt 
megtekinthetőek. 

A könyvtári minőségirányítás bevezetésére vonatkozó EMMI ajánlást és minőség érdekében 
végzendő feladatokhoz az útmutatást a szakértő megküldte, ennek megfelelően kell 
megvalósítanom 2016 évvégéig, a könyvtárunkra vonatkozó minőségirányítást. 

Az előző beszámolóban ismertetett, a 2015. évre tervezett feladatok, programok nagy részét 
sikerült megvalósítani. A szakmai célkitűzések közül a SZIRÉN könyvtári program további 
moduljainak (olvasók nyilvántartása, kölcsönzés) alkalmazását ebben az évben szeretném 
elkezdeni, a jelenlegi papír alapú és tasakos kölcsönzés helyett. A számítógépes kölcsönzési 
modul segítségével az olvasók által kért könyvek pillanatnyi státusza (kinél van, meddig lehet 
nála) azonnal megválaszolható. 

Röviden a 2016. évi változásokról és annak következményeiről a könyvtár életében 

2016.február 1-vel a könyvtári munkát a Képviselő testület döntése alapján, teljes munkaidős 
foglalkoztatásban (8 órás) végezhetem, ezáltal a könyvtár megfelelő működtetéséhez 
szükséges külsőmunkákat munkaidőben tudom elvégezni. Természetesen a könyvtár nyitva 
tartási ideje is megnőtt ez által. 



 
Az új nyitva tartás a következő: 
 

Hétfő: 8-11ᵌᵒ és 14-18 óra  Kedd: SZÜNNAP  Szerda: 8-11ᵌᵒ és 13-17 óra

  

Csütörtök: 8-11ᵌᵒ és 14-18 óra  Péntek: 14-19 óra  Szombat: 8-12 óra 

 

 Az olvasóink könyvtár látogatási szokásait, igényeit is figyelembe véve alakítottuk ki az új 
nyitva tartást, melyről az lakosság a település honlapján, a hirdető táblákon és személyesen 
a könyvtárban is tájékozódhat. 

Januárban megtörtént a könyvtári nyilvántartások, leltárkönyvek év végi zárása. Elkészítettem 
a 2015.évi közkönyvtári statisztikánkat, a statisztikai adatlapot egyeztettük a megyei könyvtár 
hálózati-módszertani osztályának munkatársával, majd határidőre megtörtént a több oldalas 
elektronikus statisztikai adatszolgáltatás elküldése is. 

Az év első felében megkötöttük az éves szerződésünket a Könyvtárellátó Kft-vel a 2016. évre 
vonatkozóan. A szerződés alapján az „Új könyvek”c. Könyvajánlót elektronikus formában 
kapjuk, továbbá a megrendelt könyvekhez könyvkártyát, katalógus cédulát is küldenek, 
kedvező díj ellenében. Az így vásárolt könyveket a leltárba vételezést és a számítógépes 
feldolgozást követően rövid idő alatt (8 nap) az olvasóink rendelkezésére tudjuk bocsátani. 
Költségtakarékosság miatt évek óta az Interneten keresztül tanulmányozzuk az „Új könyvek” 
kéthetente megjelenő példányainak tartalmát és ennek segítségével készítem el a 
megrendeléseket.  

2016.június hónaptól1 fő kulturális közfoglalkozott, Rákóczi Mária besegít a könyvtári 
munkába, és vállalta a könyvtár takarítását is. 

A beszámolóban korábban ismertetett állandó feladatok mellett 2016.évre a következő tervek 
megvalósítását tűztem ki célul:  

• A könyv, a könyvtár és olvasás népszerűsítése a gyerekek körében. 
 Felkelteni és folyamatosan ébren tartani az érdeklődésüket, kialakítani a belső 
igényt a könyves kultúra iránt, nem lesz könnyű az internet őrület világában. 

• A korábbi években megkezdett programjainkat tovább folytatjuk,(Magyar 
Kultúra Napja, Költészet Napja, Helytörténeti vetélkedő) és további közös 
irodalmi programok szervezését szeretném elindítani. Pl. Magyar Népmese 
Napja, Őszi Könyvtári Napok rendezvényébe bekapcsolódni. 

• Rendszeressé szeretném tenni az óvodai, iskolai csoportok 
könyvtárlátogatásait.  Havonta egy alkalommal más-más csoport látogatná meg 
a könyvtárat könyvtárismereti foglalkozás, mesehallgatás céljából. 
Óvónőkkel, tanítókkal előzetesen a programot, időpontot egyeztetjük. 

• Felsőbb osztályok részére „Kötelezők közösen „címmel a kötelező olvasmány 
közös elolvasására kerülne sor a könyvtárban.  



• Rejtvényfejtés rejtelmeivel, örömeivel minél több fiatalt és felnőttet 
megismertetni, igény esetén rejtvényfejtő klubot szervezni. A nyár elején 
„Közelítő” címmel meghirdetettországos szellemi tízpróbán 3 olvasónk sikeres 
szereplése ösztönző lehet további rejtvényfejtést kedvelőnek. 

• Őrjegy bevezetése, használata.(Az Őrjegy könyvjelzőszerűen jelzi az 
olvasónak a könyv helyét, ezáltal megőrizzük a könyvek rendjét a 
könyvtárban)  

• A megváltozott nyitva tartás több helyen legyen kirakva a tájékoztatás 
érdekében. 

• játéksarok kialakításához játszószőnyeg, párnák, néhány játék beszerzése. 

• vonalkód leolvasó használatához vonalkódok legyártatása 
• fotelok, puffok cseréje, pályázat által 

 
A könyvtári állomány nagysága, a feladataink sokrétűsége megköveteli a folyamatos és 
következetes munkavégzést a könyvtár eredményes működéséhez. A munkám során erre 
törekedtem az elmúlt években, és a jövőben is azon dolgozom, hogy könyvtárunk megfeleljen 
a felhasználóbarát könyvtár elvárásainak. A szolgáltatások biztosításával igyekszünk az 
olvasóink igényeit maximálisan kielégíteni. 
Rendezvényeink, programjaink legfőbb célja, hogy becsalogassuk a könyvtárba azokat a 
gyerekeket és felnőtteket is, akik kevésbé szeretnek olvasni. 

Arra törekszem, hogy tevékenységünk által egyre többen kapjanak kedvet az olvasáshoz, a 
könyvtári informálódáshoz, a művelődésnek és szabadidejük hasznos eltöltésének egyik 
meghatározó helye legyen a könyvtár.  

” A könyvtárba mentem, gyere utánam!”üzenet egyre több családban hangozzék el. 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! 

Szolgáltatásaink igénybevétele, rendezvényeink látogatottsága egyaránt azt bizonyítják, hogy 
fontos feladatot látunk el a helyi lakosság életében. 

Hiszem, és naponta tapasztalom, hogy tevékenységünkkel van létjogosultságunk a helyi 
művelődésben, és hozzájárulunk a kulturális és digitális esélyegyenlőség megvalósulásához 
településünkön. 

Köszönöm, hogy elolvasták beszámolómat. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a beszámolót megismerve, támogassák továbbra is a 
könyvtárban folyó munkát, és szíveskedjenek a beszámoló anyagát elfogadni. Várom szíves 
véleményüket, kérdéseiket a könyvtárral kapcsolatban. 

 

Kéthely, 2016.09.12.                   Tisztelettel:  Kovács Lajosné 



könyvtáros 
  

 

 


