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Tisztelt Polgármester Úr!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A Művelődési Ház a korábbi évek eredményességét alapul véve, a 2018‐as évre is 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 fentinek kiváló alapjául szolgált az elmúlt években 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  2018‐ben  is  sikerült 

megtartani, valamint néhány esetben még tovább mélyíteni.  

 

Rendezvények  tervezésénél,  megvalósításánál  fokozott  figyelmet  fordítottunk  a  kereslet‐kínálat 

elvére.  Folyamatos  lakossági  kommunikációnak  köszönhetően  a  benyújtott  pályázatokban  a 

kötelezően  megvalósítandó  elemeket  sikerült  olyan  szálra  felfűzni,  amivel  a  források  érdemi 

kihasználtsága különösen magas. Ennek köszönhetően 2018 nyarán több héten át tudtunk változatos, 

tartalmas és élményekkel gazdag tábori ellátást biztosítani helyi 7 ‐ 14 éves fiatalok számára. Ezzel a 

lehetőséggel  a  résztvevő  gyermekek  maradandó  élményekkel  gazdagodtak,  a  családoknak  pedig 

segítséget nyújtottunk a nyári szünet alatti gyermekfelügyelet problémájának megoldásában. 

 



2018 – as rendezvények túlnyomó többségét – tekintettel az előre látott távollétemre ‐ már 2017‐

ben megterveztem, a szervezési feladatokat elláttam, szükséges egyeztetéseket lebonyolítottam. 

Helyettesítésem idejére kész eseménynaptárt adtam át helyettesemnek, valamint kérdés esetén 

készségesen álltam rendelkezésre, segítettem a Művelődési Ház munkáját. 

  

A fent leírtak figyelembe vételével az alábbi rendezvények – események valósultak meg 2018 ‐ ban a 

Művelődési Házban.  

 

Január:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ Nyitott klub kötetlen beszélgetés  

‐ Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének megbeszélése  

‐ 1 alkalommal zártkörű családi rendezvény  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Karbantartási munkálatok megkezdése  

‐ Magyar kultúra napja 

 

Február:  

 

‐ Nyitott klub rendezvénye 

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ KRESZ tanfolyam toborzó  

‐ Óvodások farsangja  

‐ 1 alkalommal zártkörű rendezvény  

‐ Boszibál  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

 

Március:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 5 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ Nyitott klub összejövetele  

‐ Közmeghallgatás  

‐ Húsvéti megbeszélés helyi intézményekkel és civil szervezetekkel  

‐ Ingyenes látásvizsgálat  

‐ Ingyenes hallásvizsgálat  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Lakossági fórum 2 alkalommal  

‐ Nemzeti ünnep 

 

Április:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ Tojásfa díszítés megszervezése  



‐ Kézműves foglalkozás  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Hüllő show  

‐ Sakk verseny  

‐ Májusfa állítás 

 

Május:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ Anyák napi ünnepség a szociális szolgáltató központ szervezésében  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Hősök napja 

‐ Kiara kiállítása 

‐ Májusfa kitáncolás 

 

Június:  

‐ Nemzeti összetartozás világnapja  

‐ Nevelőszülők napja 

‐ Művészeti bemutató 

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ Pedagógus nap  

‐ Falunap  

‐ Véradás 

 

Július:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Nyári táborok (erdei, olvasó, német nyelvi 1, 2,) 

 

Augusztus:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Nyári tábor (néptánc) 

‐ Programterv egyeztetés helyi intézményekkel, civil szervezetekkel 

 

Szeptember:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Baba‐Mama klub 2 alkalommal 

‐ Szüreti felhívás, alkotói verseny meghirdetése  

 

 



Október:  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (hétfőnként)  

‐ Manó‐Móka 2 alkalommal (péntekenként)  

‐ Baba‐Mama klub 1 alkalommal (péntekenként) 

 ‐ 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 1 alkalommal  

 

November  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (hétfőnként)  

‐ Manó‐Móka 2 alkalommal (péntekenként)  

‐ Lakossági fórum  

‐ Mézeskalács sütés a baba‐mama klub tagjaival  

‐ Mézeskalács sütés az általános iskolásokkal 4 alkalommal  

‐ Kézműves foglalkozás 2 alkalommal  

‐ Betlehem állítás, adventi koszorú készítés  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Nyitott Klub összejövetele  

‐ Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele  

 

December  

‐ Falugazdász fogadóóra 3 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (hétfőnként)  

‐ Mini‐manók Mikulása 

‐ Manó‐Móka 2 alkalommal (péntekenként)  

‐ Mézeskalács sütés az általános iskolásokkal 2 alkalommal 

‐ Adventi gyertyagyújtás 4 alkalommal (szombatonként)  

‐ Közmeghallgatás  

‐ Nyitott Klub összejövetele  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Adventi koncert  

‐ Vers – és meseíró pályázat  

‐ Falu karácsonya  

‐ Idősek karácsonya  

‐ Iskolások karácsonyi ünnepsége  

‐ Véradás  

‐ Sakkverseny 

‐ Zártkörű rendezvény 2 alkalommal  

 

 



Záró gondolatok:  

Örömmel tölt el, hogy 2018 ‐ ban is többen látogatták rendezvényeinket és vették igénybe az épületet 

akár magán célra is. Új kezdeményezések valósultak meg a vártnál magasabb érdeklődéssel. 

A korábbi években megkezdett célkitűzések mentén szeretném a továbbiakban is folytatni munkámat, 

kiemelt figyelmet fordítva partnereinkkel és a lakossággal történő kommunikációra. 

Továbbra is bizakodva várjuk a 2017‐ es évben benyújtott pályázat eredményét – 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, látogatóbarátabb 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 Kéthely Község Képviselőtestületének a Művelődési Ház tevékenységéhez való hozzáállását, 

támogatását, bizalmát!  

Tisztelettel: Oltiné Maczkó Nikolett Kéthely 

Kéthely, 2019. január 7. 



„A könyvek a legcsendesebb és legkitartóbb barátok; a legelérhetőbb és legbölcsebb 
tanácsadók, és a legtürelmesebb tanítómesterek.” 

Charles William Eliot 

Beszámoló 

 Községi Könyvtár 

2018.év 

Készítette:Kovács Lajosné 

könyvtáros



Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A 2018.év a könyvtár és könyvtárhasználók számára a sikeres pályázatok és programok éve 

volt. 

Szakmai tevékenységünket továbbra is a könyvtári törvény (1997.évi CXL.Tv.), és az 

intézmény belső szabályzata szerint, valamint a felénk megnyilvánuló használói igények 

alapján végezzük. 

I.A könyvtárról és szolgáltatásainkról  

 A Kéthelyi Községi Könyvtár továbbra is a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő 

közkönyvtár, amely a nyilvános könyvtárakra vonatkozó törvényben meghatározott 

alapkövetelményeket maradéktalanul megvalósítja.  

 megkülönböztetés nélkül mindenki használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzatot 

betartja 

 könyvtári szakembert alkalmaz 

 rendelkezik kizárólag könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel 

 rendszeresen, a használók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva 

 alapszolgáltatásai ingyenesek 

 statisztikai adatokat szolgáltat 

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza, megőrzi és az olvasók 

rendelkezésére bocsátja 

A Községi Könyvtár kedvező helyen, a faluközpontban található, a Művelődési Házzal egy 

épületben, de önálló intézményként működik. A könyvtár nem önálló gazdálkodási jogkörű, 

gazdálkodói tevékenységét a fenntartó Kéthely Község Önkormányzata végzi, de 

rendszeresek az egyeztetések a pénzfelhasználást tekintve. 

A könyvtár előtti külső környezet az elmúlt év parkosítási munkája eredményeként 

megszépült, a bejárattal szemben megépített lépcsőkön a könyvtár megközelítése könnyebbé 

vált, bár az idős olvasóink hiányolják a korlátot, ami biztonságosabbá tenné a lépcsők 

használatát számukra is. 

A belső kölcsönző tér az elmúlt évben nem változott, a korábban szépen felújított parketta, a 

szőnyegek, a sok szép virág és zöld növény teszi barátságos, kellemes hangulatúvá 

könyvtárunkat a könyvtárba érkezők számára. 

 A könyvek szabadpolcos elrendezésénél ügyeltünk a különböző szakterületek jól látható 

elkülönítésére /kézikönyvek, felnőtt szépirodalom,- szakkönyvek, mesék, ifjúsági könyvek, 

gyermek ismeretterjesztő könyvek/, ezzel megkönnyítve az olvasók részére a tájékozódást, 

böngészést.  

Az internetezők részére a bejárat közelében helyeztük el a számítógépeket és az elmúlt évben 

pályázat által kapott  új IKT eszközöket is. A számítógépeket és laptopokat használók így 

nem zavarják a könyvet kereső olvasókat, és a könyvtár rendjét sem. Valamennyi gépen van 



internet hozzáférés. A számítógépek használata és az internetezés ingyenes valamennyi 

könyvtárlátogató részére, nemcsak beiratkozott olvasóknak. 

A könyvtár elérhetőségei: 

 Telefonon: 85 339 019 

  email-en: klktar93@gmail.com 

 Az olvasók gyakran kérnek telefonon, e-mailben tájékoztatást a szolgáltatásainkról, 

könyveinkről, könyvtárközi kölcsönzést. 

A könyvtár adatbázisa már elektronikusan is elérhető az új SZIRÉN könyvtári programon 

keresztül. Az új könyvek számítógépes feldolgozása folyamatosan történik. 

 http://www.sziren.com/ oldalon. 

A könyvtárról a legfontosabb információk /pl. nyitva tartás, elérhetőségek, cím, könyvtárunk 

bemutatása/ megtalálhatóak: 

 Kéthely község honlapján (www.kethely.hu)-Intézmények, azon belül Könyvtár 

címszó alatt.(Ezt 2019-ben frissíteni kell!) 

A könyvtár nyitvatartási ideje nem változott. 

Hétfő: 8-11:30 du.14-18-ig;  

Kedd: Szünnap; 

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

Csütörtök: 8-11:30 du.14-18-ig 

Péntek: du.14-19-ig; 

 Szombat: 8-12-ig 

2018-ban is heti öt nap a könyvtárlátogatók rendelkezésére állt a könyvtár, a nyitvatartási 

napok száma összesen 208 nap volt.  

II. Szolgáltatásaink 

A korábbi években nyújtott szolgáltatások mellett 2018. évben a községi könyvtár újabb 

szolgáltatással várja a könyvtárhasználókat. 

Még 2017-ben országos kezdeményezés indult azzal a céllal, hogy fejlesztések és képzések 

segítségével jelentősen csökkentsék a digitális írástudatlanságot. Digitális Jólét 

Programpontok (DJP pont) jöttek létre szerte az országban, így Kéthelyen is. 

 Kéthely Község Önkormányzata is sikeresen pályázott Digitális Jólét Pont (DJP) 

kialakítására.  

A Községi Könyvtárban került kialakításra az a közösségi internet hozzáférési pont /DJP 

pont/,ahol a pályázattal kapott laptopokat, tableteket, okostelefonokat és nyomtatót a település  

mailto:klktar93@gmail.com
http://www.sziren.com/


lakói, illetve a DJP pontokat felkeresők  térítésmentesen használhatják. A projektor is nagy 

segítség lesz a programjainkon. 

A DJP pontok célja és feladata, hogy lehetőséget és segítséget nyújtson a digitális 

alapkompetenciák megszerzéséhez. Célunk, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok mind nagyobb 

hányada számára legyen ismert, hogy a DJP Pont felkereshető és ott segítséget kaphatnak 

digitális kompetenciaterületen. Felhívjuk figyelmüket a közelben induló ingyenes 

számítógépes képzésekre is és gyakorlásra is lehetőséget, eszközt biztosítunk mindenkinek, 

aki felkeresi a DJP pontot. 

 A DJP ponton megfelelő számú IKT eszköz van.  A korábbi asztali számítógépek mellett a 

pályázattal kapott laptopok, tabletek és okostelefonok korlátozás nélkül az internetezni 

szándékozók rendelkezésére állnak a könyvtár nyitvatartási idejében./heti 32 óra/ Saját eszköz 

használatához ingyenes Wifi kapcsolati lehetőség van. A pályázattal a korábbinál sokkal 

komolyabb Wifi-hálózatot is kapott a könyvtár, mely kültéren is elérhető az internetezők 

számára.  

A pályázattal nemcsak digitális eszközökkel gyarapodott a könyvtár, hanem biztosítani kell az 

eszközökhöz való hozzáférést is heti 20 órában továbbá 1 fő DJP mentorképzésen vesz részt, ahol 

bővíti és elmélyíti a digitális tudását, ezzel is biztosítva a szakmai felkészültségét a hozzá fordulók 

segítéséhez. A DJP mentori feladatokat a könyvtáros végzi a kéthelyi DJP ponton. Az ehhez 

szükséges mentorképzésen részt vettem. A 2018.10.29-én, Siófokon indult képzés 70 tanóra volt, 

ebből jelenléti órák 35 tanóra (6 nap) és e-learning órák szintén 35 óra. A vizsga két részből állt: 

zárásra a kontaktórákon tanultak alapján saját településünkre vonatkozóan Operatív tervet kellett 

elkészíteni, továbbá a tanegységek végén elektronikusan teszteket kellett kitölteni. 2018.12.03-án 

sikeres vizsgát tettem. 

Korábbi szolgáltatásainkat a DJP pont új feladatai mellett igyekszem továbbra is maximálisan 

biztosítani a könyvtárunkat felkereső régi és új látogatók részére. 

 könyv, újság és folyóirat kölcsönzése és helyben használata 

 könyvtárközi kölcsönzés (könyvtárunkból hiányzó könyveket, cikkmásolatokat az 

ODR igénybevételével az ország bármely könyvtárából meg tudjuk kérni az olvasók 

kérésére) 

 könyvek házhoz szállítása idős vagy nehezen mozgó olvasók részére  

 kézikönyvtár használata 

 Cédulakatalógus használata 

 előadások, könyvtári órák óvodai és iskolai csoportoknak 

 klubfoglalkozás (hímző szakkörminden hétfőn) 

 számítógép és internethasználat (DJP pont) 

 fénymásolás, nyomtatás, szkennelés kedvező térítési díj ellenében  

 közhasznú információk szolgáltatása /pl.menetrendek, felvételi jelentkezés, 

továbbtanulási, pályázati lehetőségek, önéletrajz készítése, feltöltése, 

munkahelykeresés, jelentkezés, elektronikus ügyintézés stb./ 

 társasjátékok, rajzolás, kötetlen beszélgetés a barátokkal, ismerősökkel (gyerekek és 

idősek gyakran ezért jönnek be a könyvtárba) 

 rendezvények szervezése 



Az új lehetőségek mellett továbbra is elsődleges feladatunk a törvény által meghatározott 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy változik a világ. 

A könyvtár ma már nem csak a könyvek gyűjtőhelye, ahol könyveket kölcsönözhetünk, 

olvashatunk. Szolgáltatásaink egyrészt a kor követelményeinek megfelelően, másrészt a 

lakosság igényei szerint is változnak. A Kéthelyi községi könyvtár a település lakói számára 

mára  már meghatározóvá vált az információszerzést, tanulást és a kulturált időtöltést segítő 

szolgáltatásaival, és a helytörténeti dokumentumok gyűjtésével . 

 

III. Statisztikai adatok a könyvtár 2018.évi forgalmáról és állományáról 

Beiratkozás: 

Összes beiratkozott 

olvasó 

14 éven aluli 14 és 65 év közötti 65 év feletti 

354 fő 72fő 240 fő 42fő 

A beiratkozott olvasók száma évek óta megközelítőleg ugyanannyi. A korcsoportok szerinti 

megoszlás viszont változott. 25 éve, amikor könyvtárosként kezdtem dolgozni, a 14 év alatti 

olvasók voltak többen. Az évek múlásával ők felnőttek. A mai iskolások közül kevés tanuló 

látogatja a könyvtárat, és ők is inkább az ingyenes internet használati lehetőség miatt, 

mintsem az olvasás és a könyvek miatt keresi fel a könyvtárat. 

Könyvtárhasználat: 

könyvtárhasználat kölcsönzött kötetek 

száma (db) 

helyben használt 

dok.száma (db) személyes 

használat 

távhasználat 

összes  14 év 

alatti 

telefon, e-mail összes 

olvasó 

14 év alatti  összes 

olvasó 

14 év 

alatti 

   3 644 165 164 5 035 740 1 476     728  

könyvtárközi kérés/ kapott 

kötetek 

Internethasználat 

(alkalom) 

referensz kérdések 

száma 

  54 db kérés/ 52 db kötet+ 2 db 

cikkmásolat e-mailben érkezett 

          1 263 429 

 

A könyvtárunk állományában nem található könyveket könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk 

az olvasók számára. Az ODR (Országos Dokumentum ellátási Rendszer)–en keresztül az 

ország bármely könyvtárából kölcsönözhetünk. Leggyakrabban a közeli városi, megyei 

könyvtáraktól kölcsönözzük ki az olvasók által keresett, de nálunk nem található könyveket.  

Az internet használathoz jelenleg 3 számítógép, 2 laptop, 2 tablet és 2 okostelefon 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, nyomtatás, ügyfélkapus ügyintézések, lakossági pályázatokról 

tájékozódás stb./ 

A 2018. év sikeres pályázatának eredményeként kapott informatikai eszközöknek 

köszönhetően egyszerre akár 9 fő is tud internetezni a könyvtár által biztosított eszközökön. 



 

Könyvtári állomány 

Könyvtári állomány 

tartalom szerint 

2018-ban leltárba vett (db) 2018.december 31-ei 

állomány (db) 

felnőtt szépirodalom 152 6 204 

felnőtt szakirodalom 56 6 665 

gyermek és ifjúsági könyvek 59 3 625 

helytörténeti dokumentum      26 

összes: 267                      16 520 

   

 

2018-ben könyv beszerzésre 746 ezer forintot, folyóirat beszerzésre 198 ezer forintot 

fordítottunk. Az állománygyarapításra fordított 944 ezer forintból 221ezer forint volt az 

érdekeltségnövelő támogatás.  

Tavaly összesen 267db kötettel gyarapodott az állomány, ebből 26 db könyvet, mintegy 67 

ezer forintértékben, minisztériumi ajándékként kapta a könyvtár./Nemzeti Könyvtár sorozat / 

A könyvtárban jelenleg 16 520 kötet található, melyből a kézikönyvtár dokumentumai 

kivételével, valamennyi könyv kikölcsönözhető a könyvtárból. Továbbra is 17 féle folyóiratot 

lehet helyben olvasni illetve kölcsönözni. 

IV. Rendezvényeink, foglalkozásaink 2018-ban: 

sorsz. dátum rendezvény megnevezése, témája résztvevő.(fő) 

1. 01.15 Óvodások a könyvtárban. Farsangi népszokásokról mese és 
beszélgetés.”Bogyó és Babóca jelmezbálban” kisfilm 
megtekintése. 

23 

2. 01.22 Emlékműsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából a művelődési ház 
nagytermében 

150 

3. 03.07 Óvodások könyvtárlátogatása. Beszélgetés, történetek 
1848.március 15-ről.Könyvek nézegetése, rajzolás. 

9 

4. 04.12 Első könyvtárlátogatásunk.(Értelmi fogyatékosok a Fészek házból) 7 

5. 06.25-
06.29-
ig 

Helytörténeti tábor általános iskolásoknak „A hely ahol 
élünk”társasjáték megtervezése, megalkotása .Vetítés-és 
falutörténeti séták . 

10 

6. 07.09-
07.13-
ig 

Olvasótábor a könyvtárban 10 

7. 09.18. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 1. foglalkozása 

6 

8. 09.25 „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 2. foglalkozása 

6 

9. 09.27 Ismerkedés a könyvtárral (Értelmi fogyatékosok 
könyvtárlátogatása) 

9 

10. 09.27 „Népmese napja” óvodások mese délelőttön voltak a könyvtárban. 26 

11. 09.28 „Első könyvtárlátogatásunk” Értelmi fogyatékosok a központi 
épületből. 

21 

12. 10.01 Könyvtárlátogatás, ismerkedés a könyvtárral.(Értelmi 
fogyatékosok otthonából.) 

7 



13. 10.03 „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 3. foglalkozása 

7 

14. 10.09 „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 4. foglalkozása 

8 

15. 10.16 „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 5. foglalkozása 

9 

16. 11.05. „Ismerd meg a könyvtárat!”az értelmi fogyatékosok otthonának 
lakói ellátogattak a könyvtárba. 

7 

17. 11.13. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 6. foglalkozása 

7 

18. 11.27. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 7. foglalkozása 

7 

19. 12.04. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 8. foglalkozása 

7 

20. 12.11. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép és 
internet használati foglalkozássorozat 9. foglalkozása 

7 

21. 12.22. „Varázslatos karácsony!”vers és meseíró pályázat díjátadása 6 

  összesen: 349 

 

A táblázatból is kitűnik, hogy az elmúlt év beszámolójában megfogalmazott 2018.évi 

terveket, feladatokat szinte maradéktalanul sikerült teljesíteni, megvalósítani. 

 Nagy sikere volt az óvodai csoport részére szervezett könyvtárhasználati 

foglakozásoknak. Ezt közös elhatározással a jövőben is folytatni fogjuk. Nagyon 

jó, és kölcsönös együttműködést sikerült kialakítanunk az óvónőkkel. 

 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 internet lehetőséget ad új típusú kapcsolat kiépítésére az olvasókkal (e-mail, 

facebook), kéréseikkel ezeken a csatornákon is elérték a könyvtárat. Ugyancsak az 

internetelérésnek köszönhetően költséghatékonyabb a könyvbeszerzés.(online 

rendelés 5-10% -kal kedvezőbb) 

 Az érdeklődő és tanulni vágyó idősebb korosztály részére számítógép használói 

foglalkozásokat szerveztem, tartottam. 

 Szakmai megyei továbbképzéseken, rendezvényeken lehetőség szerint részt 

vettem. 

 A pályázat keretében kapott okostelefon segítségével rendezvényeinkről, 

könyvtári foglalkozásokról, képzéseinkről fotókat tudunk készíteni.(nincs 

szükség fényképezőgép vásárlására) 

Amit nem sikerült maradéktalanul megvalósítanom, feladat a 2019.évre: 

 Játéksarok kialakítása, ehhez néhány társasjáték, fejlesztőjáték, játszószőnyeg 

beszerzése. 

 Székek, puffok javíttatása, felújíttatása. Különös tekintettel a puffokra, néhány erősen 

szakadt, lábai mozognak, így nem használhatóak. 

 Az iskolások részére könyvtár használati órákat, napközis csoportoknak könyvtári 

foglalkozásokat tartani. Tanítókkal egyeztetni a sikeres együttműködés érdekében.   



Véleményem szerint az olvasás, a könyvek megkedveltetése nagyon fontos már 

kisgyerekkorban. Azt tapasztaltam, hogy az általános iskolások egy része nem igazán szeret 

olvasni, ritkán keresik fel a könyvtárat olvasnivalóért. Azok az iskoláskorú olvasóink, akik 

szeretnek olvasni, ők sokat is olvasnak, és gyakran látogatják a könyvtárat újabb és újabb 

olvasnivalóért, legtöbbször szüleikkel együtt. A szülői példán kívül a könyvtár, az iskola és 

óvoda is sokat segíthet a gyerekek olvasóvá válásában. Minden gyerekből lehet olvasó, ha a 

neki megfelelő könyvet adjuk a kezébe. Ezért fontos, hogy már kisgyermekként 

ellátogassanak a könyvtárba, megismerkedjenek a könyvek csodálatos világával.  Az óvodás 

csoportok könyvtárlátogatása hatására egyre több kisgyerek látogatja a könyvtárat szüleivel és 

reménykedhetünk, hogy megkedvelik az olvasást és rendszeres könyvtárlátogatókká válnak 

majd iskolásként is. 

2018.évben a sikeres pályázatoknak köszönhetően iskolások részére és részvételével 2 nyári 

tábort is szerveztünk a könyvtárban, majd ősszel elindítottuk az idősebb korosztály részére 

meghirdetett számítógép és internet használói foglalkozásainkat.  

Ismertető a táborokról: 

1, Helytörténeti tábor  

Tavaly is a Kéthelyért Egyesülettel közösen szerveztük a helytörténeti foglalkozások 

programjait „A hely , ahol itthon vagyunk,Kéthely” címmel. Olyan felső tagozatos (5.o.-8.o) 

kéthelyi gyerekek jelentkezését vártuk, akik érdeklődnek lakóhelyük természeti és kulturális 

értékei, látnivalói iránt. A tábor 2018.06.25-06.29-ig tartott,8 általános iskolai tanuló, 1 

középiskolás és 1 főiskolai hallgató vett részt a programban. Első nap virtuális időutazást 

tettünk a 100 évvel ezelőtti faluban, régi fotók segítségével. Majd a jelenlegi falu értékeit 

fedeztük fel egy rövid séta során. Kéthely látnivalóiról információkat kerestünk a helyi 

értéktárban. A falu nevezetességeiről készült fotók segítségével képzeletbeli sétát tettünk a 

faluban. Ezután közösen egy Kéthely társasjáték tervezését és kivitelezését kezdtük el. 

 A tábor zárásaként Kéthellyel kapcsolatos irodalmi műveket -(Ló fürösztés Berényben, Este a 

konyhában, A ketheli kovács (Részlet) A kőkecske. )- olvasott fel a táborozóknak Lengyel 

Péter középiskolás és Szarvas Jenő irodalomkedvelő nyugdíjas, majd délután látogatást 

tettünk a Molnár család magángyűjteményében, ahol a gyerekek Molnár Balázs polgármester 

úr érdekes és nagyon jó hangulatú tárlatvezetésén megismerhették hogyan éltek és dolgoztak 

régen az emberek, kipróbálhattak néhány eszközt. Viszonzásul a gyerekek bemutatták az 

elkészített Kéthely társasjátékot.  

2, Olvasótábor a könyvtárban 

Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00014 pályázat keretében lehetőséget kaptunk 2018-ban először, 

olvasótábor szervezésére a kéthelyi községi könyvtárba. A táborba hívó plakátot még a tanév 

vége előtt eljuttattuk a helyi általános iskolába, azzal a céllal, hogy a szülők és gyerekek 

időben értesüljenek a lehetőségről. Elsősorban alsó tagozatos gyerekeket vártunk, akik 

örömmel hallgatnak mesét, szeretnek olvasni, játszani és szívesen töltenék a szünidő egy 

részét a könyvtárban. 



A tábor 7 fővel 2018.07.09-én (hétfőn) indult, és 13-ig (péntekig), minden nap 8-16 óráig 

tartott. A gyerekek 8 és 8 óra 30 között érkeztek a könyvtárba. Ebéd minden nap 12és 13 óra 

között az iskola ebédlőjében volt. 

A tábor programjainak szervezését és megvalósítását Kovács Lajosné könyvtáros és Hegedüs 

Anna művelődésszervező végezte. Mivel a könyvtár a tábor ideje alatt is nyitva tartott és 

fogadta az olvasókat, ezért a könyvtárat ez idő alatt látogató gyerekek is lelkesen 

bekapcsolódtak programjainkba. 

A táborban résztvevők számára, az olvasás és a könyvek mellett, a könyvtár a szabadidő 

hasznos eltöltésének a helye is volt. Mindkét táborban a gyerekek társas készségei is 

fejlődtek, megtanulták azt, hogyan működjenek együtt, hogyan legyenek tekintettel egymásra, 

és milyen együtt, közösen alkotni valamit.  

A táborzárásakor emlékül minden gyerek egy névre szóló könyvjelzőt és egy könyvet kapott. 

Elégedettségmérői kérdőívet nem töltettünk ki, de a visszajelzések szerint, mind a résztvevő 

gyerekek, mind a szülők elégedettek voltak a táborral. Remélem, e sikeres kezdet után, még 

évekig lesz olvasótábor a Kéthelyi Könyvtárban.  

A táborokkal kapcsolatos tervek 2019-ben:  

 Helytörténeti verseny meghirdetése, nemcsak általános iskolásoknak 

 Olvasó tábor a könyvtárban projekt folytatása (szervezés a projektben résztvevő többi 

táborral megegyező módon) 

3,DJP pont foglalkozásairól 

2018.szeptember 19-én Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik! címmel ingyenes számítógépes 

foglalkozás sorozatot indítottunk el. Elsősorban 65 éven felülieket vártunk, de korhatár nélkül 

bárki jöhetett, aki meg akart ismerkedni a számítógép és internet világával. Heti egy 

alkalommal voltak a foglalkozások, melyekre nagy lelkesedéssel, szívesen jöttek az idősek. 

Az új ismeretek elsajátítása mellett fő motiváló tényező volt, hogy kicsit kimozdultak 

otthonról, jól érezték magukat, miközben sokat tanultak. Mostanra, túl a 9. foglalkozáson, 

teljesen az alapoktól indulva eljutottak oda, hogy a távolban lévő unokákkal, családtagokkal, 

régi ismerősökkel interneten keresztül tudnak kapcsolatot tartani, ami nagy örömmel tölti el 

őket.  

Tervek a DJP ponton 2019-ben: 

 A meglévő csoporttal folytatni a „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” 

foglalkozásokat.(4 alkalom) 

 2019.január közepén ingyenes számítógép és internet használati képzés indul a siófoki 

Katedra Nyelviskola szervezésében 65 év alattiak részére (35 órás, IKER1 képzés) 

számítógép, laptop, okostelefon, tablet használatához a könyvtár szervezésében a 

fenntartóval egyeztetve. 

 A könyvtár, mint DJP pont: 

- azoknak is lehetőséget biztosít a községben, akik anyagi lehetőségeik miatt nem 

férnek hozzá a digitális eszközökhöz.  



- A program elsődleges célja a digitális jártasság fejlesztése, különös tekintettel a 

hátrányos helyzetű lakosságra. Szeretnénk segíteni az álláskeresőknek, hogy ne 

okozzon gondot, például interneten keresztül egy álláshelyre pályázni, önéletrajzot 

készíteni, és azoknak is, akik az interneten vásárolnának, de nem tudják, hogyan 

fogjanak neki.  

-Ennek eléréséhez kis csoportos foglalkozásokat, tanfolyamokat szervezünk az 

informatikai eszközök és az internet használatának elsajátítására.  A tanultak 

gyakorlására lehetőséget és eszközt biztosítunk a könyvtár teljes nyitvatartási 

idejében.  

 A jövőben egy lamináló és spirálozó eszköz beszerzésével bővíteni tudnánk a 

szolgáltatások körét, és a felmerült használói igényt is kielégíthetnénk. Emiatt nem 

kellene a közeli városba utazniuk az embereknek. 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! 

Szolgáltatásaink igénybevétele, rendezvényeink és a könyvtár látogatottsága egyaránt azt 

bizonyítják, hogy fontos feladatot látunk el a helyi lakosság körében. 

Hiszem, és naponta tapasztalom, hogy tevékenységünkkel van létjogosultságunk a helyi 

művelődésben, és hozzájárulunk a kulturális és digitális esélyegyenlőség megvalósulásához. 

Mivel a könyvtár DJP pontként is működik és a könyvtárosi feladatok, teendők mellett a 

mentori feladatokat is egyedül végzem, ami meglehetősen sok plusz feladatot, időt igényel. 

Örömmel venném, ha a mentori munkámat a Tisztelt Képviselőtestület a lehetőségekhez 

mérten anyagilag is támogatná. 25 éve dolgozom a községi könyvtárban, munkámat mindig a 

közösség érdekeit szem előtt tartva, a legjobb tudásom szerint végeztem, és végzem a jövőben 

is. 

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,2018.01.24.       Kovács Lajosné 

                                                                                               könyvtáros 

                                         

     


