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Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt  Képviselőtestület! 

 

 

A Művelődési Ház 2017-es évre az alábbi célokat tűzte ki: 

 

  értékközpontú kulturális kínálatot nyújtani 

  kulturális alapú esélyegyenlőtlenség csökkentése 

  a kreativitás és az öntevékenység fejlesztése a néphagyományhoz 

való hozzáférés, azok közvetítése és létrehozása 

  a társadalmi együttműködés erősítése, a kirekesztés elleni küzdelem, 

a kulturális konfliktusok kezelése 

  stratégiai partnerség kiépítése az intézmény és valamennyi partnere 

között 

  ifjúsági jelenlét erősítése 

 

A fenti célkitűzéseknek kiváló alapot biztosított a 2016-os évben 

megkezdetett munka. Településünkön működő intézményekkel létrejött  

kölcsönös együttműködésnek és a folyamatos kommunikációnak köszönhetően 

sikerült olyan programokat megvalósítani – különös tekintettel a 18 év 

alattiakra - ,  ami valóban újdonságot és élményt nyújt a résztvevők számára. 

Ezzel elősegítve a közösségi életet,  közösségi élményt. Hogy mit jelent ez a 

gyakorlatban? Olyan foglalkozáson vehettek részt a fiatalok a művelődési 

házban, melyekkel az óvodai, iskolai tanulmányaik során, és egyéb 

rendezvényen nem találkoztak. Ezáltal új ismeretekre tettek szert , de ami még 

ennél is fontosabb, hogy új élményekkel gazdagodtak. Fontos kiemelnem, 

hogy ezeknek az új élményeknek köszönhetően a fiatalokat már nem csupán 

az óvodához, iskolához kötik szép emlékek, hanem a művelődési házhoz, egy-

egy rendezvényhez is.  Így elősegíthetjük, hogy általános iskolai tanulmányaik 

befejeztével visszatérjenek hozzánk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 

az idei tanév megkezdése után olyan középiskolás fiatalok jelentkeztek az 50 

órás közösségi szolgálat letöltésére a Művelődési Házba, akik általános 

iskolai éveik során részt vettek foglalkozásainkon. 

 



Településünkön működő civil szervezetekkel, és non-formális csoportokkal a 

korábban kialakított rugalmas, többnyire kölcsönös együttműködéssel 

megalapozott kapcsolatot 2017-ben is sikerült  megtartani, valamint néhány 

esetben még tovább mélyíteni.  A kölcsönösség nem mondható el a Kéthelyi 

Polgárőr Egyesületről,  akik valamennyi rendezvényen aktív segítőként 

vesznek részt mind a szervezési, mind pedig a megvalósítási  feladatok során. 

Önzetlen segítő munkájukat ez idáig nem állt  módomban segítséggel 

meghálálni,  hiszen saját rendezvényük nincs, sem bált,  sem egyéb 

összejövetelt  nem szerveznek, amihez eszközt, helyszínt vagy segítséget 

biztosíthatnék. 

 

A fent leírtak figyelembe vételével az alábbi rendezvények – események 

valósultak meg 2017 - ben a Művelődési Házban. 

 

 

Január: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Nyitott klub kötetlen beszélgetés 

- Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének megbeszélése 

- Európai Mobilitási Hét pályázat beszámolójának elkészítése, benyújtása 

- 2 alkalommal zártkörű családi rendezvény 

- Évtervező megbeszélés helyi intézményekkel és civil  szervezetekkel 

- Ingyenes látásvizsgálat 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Fakanál parti  az asszonykórussal 

- Javítási munkálatok megkezdése a mozi előterében 

 

Február: 

- Nyitott  klub rendezvénye: Egészséges táplálkozás 60 év felett c. 

előadás 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Javítási munkálatok a keleti  szakkör teremben 



- KRESZ tanfolyam toborzó 

- NAK fórum a Kéthelyi Gazdakör szervezésében 

- Óvodások farsangja 

- 1 alkalommal zártkörű rendezvény 

- Boszibál 

- Vegyes vásár 1 alkalommal 

- Kifli  sütés az iskolásokkal 2 alkalommal 

 

Március: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 5 alkalommal (csütörtökönként) 

- Nyitott klub összejövetele 

- Közmeghallgatás 

- Húsvéti megbeszélés helyi intézményekkel és civil szervezetekkel 

- Kézműves foglalkozás és kifli  sütés az iskolásokkal 2 alkalommal 

- Pályázati információs fórumon való részvétel a művelődési házat érintő 

2 EFOP kapcsán. 

- Büszkeségpont avató és március 15-ei ünnepség 

- Tavaszi ruhabörze 

- Ingyenes látásvizsgálat 

- Ingyenes hallásvizsgálat 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Katasztrófavédelmi oktatás 

- Horgászvizsga 

 

Április: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Tojásfa díszítés megszervezése 

- Munkavédelmi oktatás 

- Kézműves foglalkozás 

- Tojásfestés 

- Interaktív elsősegélynyújtó előadás 

- Büszkeségpont elszámolás és beszámoló elkészítése, benyújtása 



- Retro diszkó 

- Kiállítás és író-olvasó találkozó Aranyosi Ervin író és Mándoki – 

Halász Zsóka meghívottak részvételével 

- EFOP pályázat véglegesítése 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- 1 alkalommal zártkörű rendezvény 

- Sakk verseny 

- Fánk sütés az iskolásokkal 2 alkalommal 

 

Május: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 5 alkalommal (csütörtökönként) 

- Anyák napi ünnepség a szociális szolgáltató központ szervezésében 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Falunapi megbeszélés 

- Határvédelmi toborzó 

- Egészségnap 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Művészeti bemutató 

- Hősök napja 

- Kéthelyért Egyesület 10 éves ünnepsége 

- Kifli  sütés az iskolásokkal 1 alkalommal 

- Rendezvény sátor javítása 

 

Június: 

- Nemzeti összetartozás világnapja 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 5 alkalommal (csütörtökönként) 

- Pedagógus nap 

- Fánk sütés az iskolásokkal 2 alkalommal 

- Falunap 

- Jutalomnap, vidám vetélkedő a jó magaviseletű tanulók számára 

- Ballagási bankett 



- 5 napos nyári tábor 

 

Július: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Falfestés 

- Kézműves foglalkozás 

- Európai Mobilitási Hét 2017 pályázat benyújtása 

- Véradás 

- Pályázati információs fórumon való részvétel a TOP-5.3.1-16 pályázat 

kapcsán 

- Kéthelyi Gazdakör gyűlése 

 

Augusztus: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Pályázati információs fórumon való részvétel a TOP-5.3.1-16 pályázat 

kapcsán, alapdokumentumok előkészítése, kapcsolattartás a pályázat 

íróval. 

- Kéthelyért Egyesület megbeszélése 

- Te Szedd! - regisztráció 

 

Szeptember: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Lakossági fórum 

- Te szedd! Program megvalósítása, beszámoló készítése 

- Kéthelyért Egyesület megbeszélése 

- Európai Mobilitási Hét rendezvény megvalósítása, elszámolás 

elkészítése, benyújtása 

- Tűzvédelmi előadás a Nyitott  Klub szervezésében 



- Tánctanfolyam toborzó 

- Baba-Mama klub indítása 

- Szüreti felhívás, alkotói verseny meghirdetése 

 

Október: 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Manó-Móka 2 alkalommal (szerdánként) 

- Baba-Mama klub 2 alkalommal (szerdánként) 

- Karádi fehér hímzés című előadás a Nyitott Klub szervezésében 

- Tánctanfolyam toborzó 

- Idősek világnapja a Szociális Szolgáltató Központ szervezésében 

- Október 23-ai ünnepség 

- KRESZ tanfolyam toborzó 

- Adventi megbeszélés helyi intézményekkel és civil szervezetekkel 

- Szüreti alkotói verseny jutalmainak átadása 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

 

November 

- Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként) 

- Manó-Móka 2 alkalommal (szerdánként) 

- Lakossági fórum 

- Mézeskalács sütés a baba-mama klub tagjaival 2 alkalommal 

- Mézeskalács sütés az általános iskolásokkal 6 alkalommal 

- Kézműves foglalkozás 2 alkalommal 

- Betlehem állítás, adventi koszorú készítés 

- Vegyes vásár 2 alkalommal 

- Nyitott Klub összejövetele 

- Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele 



 

December 

- Falugazdász fogadóóra 2 alkalommal (szerdánként) 

- Zumba 3 alkalommal (csütörtökönként) 

- Manó-Móka 2 alkalommal (szerdánként) 

- Adventi gyertyagyújtás 4 alkalommal (szombatonként) 

- Közmeghallgatás 

- Hegyközségi gyűlés 

- Nyitott Klub összejövetele 

- Vegyes vásár 1 alkalommal 

- Adventi koncert 

- Vers – és meseíró pályázat 

- Falu karácsonya 

- Idősek karácsonya 

- Iskolások karácsonyi ünnepsége 

- Véradás 

- Zártkörű rendezvény 4 alkalommal 

 

 

Záró gondolatok: 

 

Ahogy a beszámolóból jól látszik, nagyon sok eltérés mutatkozik a 

2016. év elején benyújtott programterv, és a megvalósított alkalmak között.  

Ennek oka, a folyamatos kommunikációban, kapcsolattartásban rejlik. Az év 

eleji  elképzeléseket számos esetben felülírta a helyi igény, melyhez minden 

esetben megpróbáltam maximálisan alkalmazkodni.  

Az elvégzett kisjavítási munkálatoknak köszönhetően tovább nőtt a 

családi rendezvények száma. Örömmel tölt  el,  hogy egyre többen látogatják 

rendezvényeinket és veszik igénybe az épületet akár magán célra is.  A 2017-

es évben benyújtott  pályázatból – amennyiben pozitív elbírálásban részesül – 

szükséges és látványos fejlesztések fognak megvalósulni. Teljesen új vizes 

blokkok kerülnek kialakításra, valamint korszerű elektromos és fűtésrendszer 

kerül kiépítésre a keleti  szárnyban. A tervek alapján megújul majd a burkolat,  



és új tagolást kapnak a termek, mellyel sokkal praktikusabb, látogató-

barátabb tereket kapunk. 

Továbbra is szükségesnek tartom a megkezdett felújítási munkálatok 

folytatását a mozi teremben is, hogy rendezvényeinken ott is szép és igényes 

környezetben fogadhassuk az idelátogatókat. 

 

Ezúton köszönöm a Kéthely Község Képviselőtestületének a Művelődési Ház 

tevékenységéhez való hozzáállását,  támogatását,  bizalmát! 

Tisztelettel:  

Oltiné Maczkó Nikolett 

Kéthely; 2018. január 10. 



Mottó: 

„Aki olvasni szeret, az az unalom óráit, amelyek elkerülhetetlenek 
életünkben, gyönyörűséges órákra cseréli fel.” 

Montesquieu 

Beszámoló 

Községi Könyvtár 
2017.év 

Készítette: Kovács Lajosné 

 könyvtáros 



Tisztelt Képviselő Testület! Tisztelt Polgármester Úr! 

Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet a községi könyvtárban 2017.évben 
végzett munkáról. 

Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997.évi CXL.Tv.), az érvényben lévő 
kormány –és minisztériumi rendeletek alapján, és az intézmény belső szabályzata szerint a 
felénk megnyilvánuló használói igények alapján végezzük. 

A könyvtárunk a nyilvános közművelődési könyvtárakra vonatkozó törvényben 
meghatározott alapkövetelményeket maradéktalanul megvalósítja. 

 Megkülönböztetés nélkül használhatja mindenki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot 
betartja és beiratkozott. 

 A beiratkozás továbbra is díjmentes. 

 Könyvtári szakembert alkalmaz. 

 Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel. 

 Rendszeresen, a felhasználók többségének megfelelő időpontban tart nyitva. 

 Statisztikai adatot szolgáltat. 

 Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja 

Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a 
településen. . A könyvtár közhasznú és helyismereti, helytörténeti információkat is szolgáltat. 
Rendezvényeket szervez, gyermekfoglalkozásokat tart. Szolgáltatásainkról folyamatosan 
tájékoztatjuk az érdeklődőket. Könyvtárunk több mint 60 éve szolgálja Kéthely lakosságát. 
Mára már meghatározóvá vált az információszerzést, tanulást és a kulturált időtöltést segítő 
szolgáltatásaival, a helytörténeti dokumentumok gyűjtésével. 

A könyvtár a hét öt napján heti 31,5 órában tart nyitva. A nyitvatartási idő az elmúlt évben 
nem változott. 

Hétfő: 8-11:30 du.14-18-ig;     Csütörtök: 8-11:30 du.14-18-ig 

 Kedd: Szünnap;       Péntek: du.14-19-ig;  

Szerda:8-11:30 du.13-17-ig;      Szombat: 8-12-ig 

2017.éven a nyitvatartási napok összesített száma 204 volt. 

Dolgozók száma 2017-ben:  

 könyvtáros munkakörben 1 fő 

 2017.február 28-ig 1 fő kulturális közfoglalkoztatott segítette a könyvtáros munkáját 
és végezte a könyvtár takarítását. 

 2017.április 1-től a művelődési ház és a könyvtár takarítását 1 fő közfoglalkoztatott 
munkaerő látta el. 



A könyvtár nem önálló gazdálkodási jogkörű, gazdálkodói tevékenységét a fenntartó 
önkormányzat végzi. 

A könyvtár a művelődési házzal egy épületben, de önálló intézményként működik. 

 A könyvtár megközelítése 2017. év végére változott. A kerítés elbontásával, a bejárattal 
szemben kialakított lépcsőn már az utcáról is megközelíthető a könyvtár. A mozgáskorlátozott 
és kisgyermekes (babakocsival érkező) látogatók továbbra is a művelődési ház irányából, de 
már könnyebben eljuthatnak a könyvtárba. 

Eszközfejlesztés, vásárlás 2017.évben nem volt. A könyvtár bútorzatának állapota kielégítő, 
bár a székek, fotelok, puffok némi festéssel, kárpitozással szebbé varázsolhatók. 

Szolgáltatásaink: 

 könyv, újság és folyóirat kölcsönzése és helyben használata 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 Cédulakatalógus 

 előadások, könyvtári órák óvodai és iskolai csoportoknak 

 klubfoglalkozás (himzőkör) 

 számítógép és internethasználat 

 fénymásolás, nyomtatás, szkennelés 

Szakmai tevékenység 

A statisztikai mutatók mögött mindig egyéves, komoly szakmai tevékenység van. A szakmán 
belül elsősorban az aktív könyvtárhasználók aránya a szolgálandó lakosság létszámához 
viszonyítva jelenti a fő mérő mutatót. EU-s pályázatok tekintetében is ez a százalékos arány 
számít elfogadott mérőszámnak.  

A gyűjteménnyel kapcsolatos tevékenységek: 

 állománygyarapítás, dokumentumok beszerzése, a beérkezett dokumentumok leltárba 
vétele (8 napon belül), az adatok számítógépre vitele, katalógus építése, karbantartása, 
állomány apasztás 

Olvasószolgálati munka: 

 kölcsönzés és tájékoztatás, beiratkozás, könyvtári tagság megújítása, könyvtárközi 
kölcsönzés kéréseinek intézése (telefonon, e-mailben, személyesen) 

 a kikölcsönzött dokumentumokat visszavételkor, az új könyveket már a leltárba 
vételkor a Szirén Integrált könyvtári rendszerben rögzítjük a hagyományos címleltár 
és csoportos leltárkönyv mellett. 

2017.év statisztikai adatai az alábbiak szerint alakultak:  

2017.december 31-i adatok szerint 336 regisztrált használója van a könyvtárunknak, ebből 
73  fő a 14 év alattiak száma. 



Személyes használat 2017.évben 3593 alkalom, ebből a 14 év alattiak 878 alkalommal 
használták a könyvtárat. 

A kölcsönzött dokumentumok száma 5663 db volt, ebből 943 db-ot a 14 év alattiak 
kölcsönöztek ki. 

Közvetlenül helyben használt dokumentumok száma 1885 db, ebből a 14 év alattiak 1008 
db dokumentumot használtak, nézegettek a könyvtárban. 

A könyvtárközi kérések száma: 28 db volt. 

A könyvtár állománya 2017.december 31-n 16 253 dokumentum volt. 

2017.évben 316.db dokumentummal gyarapodott a községi könyvtár. Ebből 31 db könyv 
ajándékként került a könyvtárba.  Állománygyarapításra összesen 919 253 Ft fordítottunk 
2017-ben.Ebből 275 db könyvet vásároltunk, összesen 787  6573Ft értékben és 17 féle 
folyóirat előfizetésére is lehetőség volt 2017.évben, 131 600 Ft értékben. A folyóiratok a 
könyvekhez hasonlóan kikölcsönözhetőek. Az olvasók körében nagy az érdeklődés e 
szolgáltatás iránt.  

A fenntartó által állománygyarapításra fordítható Jelentős támogatás volt felénk az 1997.évi 
CXL.Törvény 15/1998.(III.31) MKM rendelete alapján igényelhető érdekeltségnövelő 
támogatás, amelynek összege 185 536. Ft volt. 

Az állományt ajándékozással is gyarapítjuk, válogatással elfogadjuk, köszönettel vesszük a 
könyvtárhasználók megunt, de jó állapotban levő könyveit. Nagy gondot fordítok az 
állománygyarapításra, a dokumentum beszerzésre. A rendeléseket az olvasói igények 
figyelembevételével tervezem. A rendeléseknél a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. mellett a 
kiadók különböző akcióit is figyelembe veszem, hogy az állományra fordítható költségvetési 
összeget minél hatékonyabban tudjuk kihasználni. 

A könyvtárunk állományában nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel 
biztosítjuk az olvasók számára. Az ODR –n keresztül az ország bármely könyvtárából 
kölcsönözhetünk. Leggyakrabban a közeli városi, megyei könyvtáraktól kölcsönözzük ki az 
olvasók által keresett, de nálunk nem található könyveket. Az elmúlt évben 28 kérés volt, 
ebből elektronikusan kaptunk meg 1 dokumentumot, a többi kérést eredeti formában küldték 
meg, összesen 44 db könyvet. 

Olvasóink száma évek óta 300 fő felett van. A sok jó könyv mellett, különösen a fiatal 
korosztály számára, nagy vonzerő az ingyenes internethasználat. A 14 év alatti olvasók száma 
kevesebb, mint a korábbi években, de ők sokat olvasnak, gyakran felkeresik a könyvtárat 
kedvenc olvasmányaikért. 

Az internet használathoz 3 számítógép áll az olvasók rendelkezésére. Ezt a szolgáltatást 
szerencsére nemcsak játékra, szórakozásra, hanem levelezésre, álláskeresésre, tanulmányi 
munkához is igénybe veszik./Önéletrajz megírása, PPT készítése iskolai feladathoz, utazás 
előtt vonat, vagy autóbusz menetrendről tájékozódás, menetjegyrendelés, repülőjegy 



nyomtatás, ügyfélkapus ügyintézések, lakossági pályázatokról tájékozódás, mérő óra állás 
beküldése, hogy csak néhányat említsek.) Ezekhez néha segítséget kérnek vagy a 
könyvtárostól, vagy a számítógép használatban jártas olvasó társuktól. 

Internethasználat összesen 975 alkalom volt az elmúlt évben. 

Rendezvényeink voltak 2017-ben: 

sorsz. dátum  téma résztv.(fő)
1. 03.27 Óvodások első könyvtárlátogatása 25 
2. 04.10 ”Itt a húsvét!”  mesék, történetek húsvéti szokásokról 

óvodásoknak 
29 

3. 04.20 Erdélyi vendégek a könyvtárban 15 
4. 05.08 Ismerkedés a könyvtárral, könyvtárhasználattal (óvodások 30 
5. 06.12 Mese délelőtt óvodásoknak a papírszínház módszerével 20 
6. 06.19-

06.23. 
Helytörténeti-és falu ismereti séták, foglalkozások 
iskolásoknak 
Kéthelyért Egyesület és a könyvtár közösen szervezte, a 
helytörténeti foglakozásokat Balla Mária vezette  
 

12 

7. 08.14. A  Baglas-hegyi Nagypince megtekintése, ismerkedés a 
történetével. 
 A helytörténeti séták záró eseménye volt 

12 

8. 09.29. Magyar Népmese napján mese délelőtt óvodai és iskolai 
csoportok részére 

58 

9. 10.04. „Arany János és a zene” irodalmi –zenés előadás az Őszi 
Könyvtári Napok program keretében 

38 

10. 11.03. Mesedélután gyerekeknek az őszi szünetben 18 
11. 11.08. Szent-Márton története. Márton –napi szokások 25 
12. 12.02. Ismerkedés a könyvtárral-Erdélyből 20 
13. 12.04. Várjuk a Mikulást!  versek, mesék történetek olvasása a 

nagycsoportosoknak 
27 

14. 12.16. „Az én adventem” vers és meseíró pályázat a művelődési 
házzal közös szervezésben 

7 

     összesen: 336 fő 
 

2018.évi tervek és feladatok 

 Nagy sikere van az óvodások körében a havonta egy alkalommal szervezett 
könyvtárlátogatásoknak. A foglalkozás témáját az óvónőkkel előre megbeszéljük. 
Ilyenkor meséket, történeteket olvasok fel a gyerekeknek, játékos feladatokat 
oldunk meg az adott témában. Könyveket nézegetnek, rajzolnak. Megismerkedtek 
a könyvek elhelyezési rendjével, a könyvtárhasználatával, könyvek 
kölcsönzésével. Szívesen jönnek a csoporttal, de néhányan már egyénileg 
(szüleikkel) beiratkoztak a könyvtárba. 

      Ezt feltétlen folytatni, sőt bővíteni kell ebben az évben. 



 A könyvtár dokumentumainak elektronikus feldolgozása folyamatosan történik. A 
leltárba vétel és a feldolgozás befejezése után a SZIRÉN integrált könyvtári 
rendszerbe is feltöltésre kerülnek az adatok. 

 Az internetelérés lehetőséget ad új típusú kapcsolat kiépítésére az olvasókkal (e-
mail,facebook), kéréseikkel ezeken a csatornákon is elérhetik a könyvtárat. 
Ugyancsak az internetelérésnek köszönhetően lehetővé válik a hatékonyabb 
könyvbeszerzés. 

 Továbbépíteni és szélesíteni a jó kapcsolatot az iskola és óvoda pedagógusaival. 
Még több könyvtári óra, igény szerint napközis csoportoknak könyvtári 
foglalkozások tartása. Az együttműködés célja, hogy már kisgyermekkorban 
megismertessük a gyerekeket a könyvekkel, az olvasás szépségeivel. 

 Az érdeklődő és tanulni vágyó idősebb korosztály részére számítógép használói 
foglalkozásokat szervezni. 

 Szakmai megyei továbbképzéseken, rendezvényeken lehetőség szerint részt venni. 
 

Ma a könyvtárak működése, szolgáltatásai messze túlmutatnak a hagyományos 
dokumentumok feldolgozásán és szolgáltatásain. Nagy örömöm, amikor látom, hogy egyre 
többen használják a könyvtár nyújtotta művelődési lehetőségeket. Nemcsak könyvkölcsönzés 
miatt keresik fel a könyvtárat, de látogatják a rendezvényeinket is. 

Amire igény lenne a lehetőségek függvényében: 

 Székek, puffok javítása, felújítása. Különös tekintettel a puffokra, néhány erősen 
szakadt, lábai mozognak. 

 Játéksarok kialakításához néhány társasjáték, fejlesztőjáték, esetleg egy játszószőnyeg 
beszerzése is. 

 Fényképezőgép beszerzésével a könyvtári foglalkozásokat dokumentálni, 
megörökíteni tudnánk. 

Köszönöm a Képviselő Testület eddigi támogatását, mind a munkámat, mind pedig a 
könyvtár működését illetően. Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként, már nem csak 
belül, hanem kívül is megújult, megszépült a környezettel várja a könyvtár a z olvasókat. 
Köszönet érte az olvasók nevében is. 

A beszámolóval kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és javaslatokat szívesen fogadom. 

Kérem Önöket, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. 

      Tisztelettel: 

Kovács Lajosné 

Kéthely, 2018.01.17.                                                            könyvtáros 

 


