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Tisztelt Polgármester Úr!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

A Művelődési Ház 2019. évi működésének megkezdésekor felülvizsgálta működését az alábbi rendelet 

szerint: 

Az  Emberi  Erőforrások  Miniszterének  20/2018.  (VII.9.)  EMMI  rendelete  a  közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről. 

E  rendelet  szabályozza  a  közművelődési  alapszolgáltatások  körében  ellátható  egyes  szakmai 

feladatokat, a közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit, 

továbbá  a  közművelődési  intézmények  és  közösségi  színterek  szakmai,  működési,  személyi  és 

infrastrukturális követelményeit. 

Megállapításra került, hogy a rendeletben szabályozott személyi, tárgyi és minden egyéb feltételnek 

megfelelően működik a Művelődési Ház,  szükséges  lépések megtételére nincs  szükség. A  település 

létszámához kapcsolódó szolgáltatási kötelezettségnek is eleget teszünk. 

 

A korábbi évek tevékenységét folytatva, a 2019‐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 fentiekhez 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  2019  ‐  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 2019 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. 

 

2019 – es rendezvények túlnyomó többségét már 2017‐ben és 2018‐ban megterveztem, a szükséges 

egyeztetéseket  lebonyolítottam.  Ez  a  hosszú  távú  tervezhetőség mind  a  pályázati  lehetőségeknek, 

mind pedig a Művelődési Ház stabil önkormányzati támogatottságának köszönhető. 

  

A fent leírtak figyelembe vételével az alábbi rendezvények – események valósultak meg 2019 ‐ ben a 

Művelődési Házban.  

 

Heti rendszerességgel megvalósuló programok, szakkörök: 

 

Hétfő: 

  Zumba, 

Szenior tánc 

 

Kedd: 

  Asszonytorna 

 

Szerda: 

  Falugazdász fogadóóra, 

Kéthelyi Asszonykórus próbája 

 

Csütörtök: 

Asszonytorna 

 

Péntek:  

Baba‐Mama klub (Manó‐Móka, Kanga Training, és különböző tematikus előadások) 

  Sakk szakkör 

 

Szombat: 

Kerámia szakkör 

 

Vasárnap: 

Sakk szakkör 

 



A  fenti  programokon  kívül  a  következő  programok  valósultak  meg  a  Művelődési  Házban  (havi 

lebontásban): 

 

Január:  

 

‐  Közművelődési  kerekasztal  –  közös  évtervező  megbeszélés  helyi  intézmények  vezetőivel,  civil 

szervezetek vezetőivel, munkaközösség vezetőkkel 

‐ Pályázati információs fórum TOP 5.3.1.‐16 pályázatban résztvevő polgármesterek és kapcsolattartóik 

számára 

‐ Baba‐masszázs tanfolyam 

‐ Nyitott klub kötetlen beszélgetés 

‐ Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének megbeszélése 

‐ Jótékonysági Bál a Vöröskereszt helyi szervezetének szervezésében 

‐ 2 alkalommal zártkörű családi rendezvény 

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal 

‐ Karbantartási munkálatok megkezdése  

 

Február:  

 

‐ Nyitott klub rendezvénye – csontritkulással kapcsolatos előadás 

‐ Lakossági fórum 

‐ Erdőtulajdonosi gyűlés 

‐ Ingyenes hallásvizsgálat  

‐ Növényvédelmi előadás a Kéthelyi Gazdakör és a NAK szervezésében 

‐ Mozgásfejlődés csecsemőkorban című előadás 

‐ Kézimunka kiállítás 

‐ KRESZ tanfolyam toborzó  

‐ Óvodások farsangja  

‐ 2 alkalommal zártkörű rendezvény  

‐ Boszibál 

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal 

 

Március:  

 

‐ MTOK Közösségfejlesztő tanfolyam 

‐ Csecsemő‐elsősegély előadás 

‐ Nyitott klub összejövetele  

‐ Kéthelyi Sport Egyesület közgyűlése 

‐ Húsvéti megbeszélés helyi intézményekkel és civil szervezetekkel  

‐ Ingyenes látásvizsgálat  

‐ Vegyes vásár 2 alkalommal  

‐ Hegyközségi gyűlés 

‐ Horgászvizsga 

‐ Nemzeti ünnep 

 



Április:  

 

‐ Tojásfa díszítés megszervezése  

‐ Kézműves foglalkozás  

‐ Húsvéti dekoráció építése 

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Sakk verseny  

‐ Májusfa állítás 

‐ Húsvéti dekoráció bontása 

‐ Nyitott klub összejövetele 

‐ Kéthelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepsége 

 

Május:  

 

‐ Anyák napi ünnepség a szociális szolgáltató központ szervezésében  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal 

‐ Kerámia szakkör családi nap 

‐ Vakok és gyengén látók egyesületének érzékenyítő programja 

‐ Hősök napja 

‐ Kéthelyért Egyesület megbeszélése 

‐ Májusfa kitáncolás 

‐ Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona lakóinak kiállítása 

‐ EP választás 

 

Június:  

 

‐ Nemzeti összetartozás világnapja  

‐ Művészeti bemutató 

‐ Vegyes vásár 2 alkalommal  

‐ Falugazdász fogadóóra 4 alkalommal (szerdánként)  

‐ Zumba 4 alkalommal (csütörtökönként)  

‐ Falunap  

‐ Véradás 

‐ Sportbál 

 

Július:  

 

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal 

‐ Horgászvizsga 

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

   



Augusztus:  

 

‐ Vegyes vásár 2 alkalommal  

‐ Nyári tábor (néptánc) 

‐ Programterv egyeztetés helyi intézményekkel, civil szervezetekkel 

‐ Zártkörű családi rendezvény 2 alkalommal 

 

Szeptember:  

 

‐ Kéthelyi Asszonykórus 25 éves jubileumi ünnepsége 

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Szüreti felhívás, alkotói verseny meghirdetése  

‐ Ingyenes hallásvizsgálat 

‐ Sport – és egészségnap 

‐ Európai mobilitási hét rendezvény 

 

Október:  

 

‐ Szüreti borkorcsolyasütő verseny, felvonulás, bál 

‐ Idősek világnapja a Szociális Szolgáltató Központ szervezésében  

‐ Október 23‐ai ünnepség 

‐ Helyi értékek kiállítása 

‐ KRESZ tanfolyam toborzó  

‐ Szüreti alkotói verseny jutalmainak átadása  

‐ Vegyes vásár 2 alkalommal 

‐ Sakk tábor 

 

November: 

 

‐ Adventi megbeszélés helyi intézményekkel és civil szervezetekkel  

‐ Asszonykórus bál 

‐ Kéthelyi Sport Egyesület rendezvénye 

‐ Mézeskalács sütés a baba‐mama klub tagjaival  

‐ Mézeskalács sütés az általános iskolásokkal 5 alkalommal  

‐ Kézműves foglalkozás 2 alkalommal  

‐ Betlehem állítás, adventi koszorú készítés  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Nyitott Klub összejövetele  

‐ Vöröskereszt helyi szervezetének összejövetele 

‐ Adventi gyertyagyújtás 

   



December: 

‐ Mini‐manók Mikulása 

‐ Mézeskalács sütés az általános iskolásokkal 2 alkalommal 

‐ Adventi gyertyagyújtás 3 alkalommal (szombatonként)  

‐ Közmeghallgatás  

‐ Nyitott Klub összejövetele  

‐ Vegyes vásár 1 alkalommal  

‐ Adventi koncert 

‐ Kéthelyi Gazdakör rendezvénye 

‐ Vers – és meseíró pályázat  

‐ Karácsonyváró ünnepség és adventi vásár  

‐ Idősek karácsonya a Szociális Szolgáltató Központ szervezésében 

‐ Iskolások karácsonyi ünnepsége  

‐ Véradás  

‐ Sakkverseny 

‐ Zártkörű rendezvény 2 alkalommal  

A  fent  felsorolt  programok  egy  része  civil  szervezetek,  intézmények  szervezésében  valósult  meg, 

melyhez  a  Művelődési  Ház  helyszínt,  eszközöket,  sok  esetben  hangtechnikát  biztosított.  (ami  a 

folyamatos  igénybevétel  és  a  programok miatt  olykor  nem  volt  egyszerű  feladat,  de mindig  nagy 

segítőkészséggel igyekeztünk kiszolgálni a civil rendezvények igényeit is) Ezzel viszonozva a település 

nagyrendezvényein kapott segítséget. 

Záró gondolatok:  

Örömmel tölt el, hogy 2019 ‐ ben is többen látogatták rendezvényeinket és vették igénybe az épületet 

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

rendezvények  kerültek  megvalósításra,  és  sikeresen  folytatódtak  az  elmúlt  években  honosított 

programok is. 

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

kiemelt figyelmet fordítva partnereinkkel és a lakossággal történő folyamatos kommunikációra. 

A bizakodva várt 2017‐ es évben benyújtott pályázat  sajnos  forráshiány miatt nem részesül pozitív 

elbírálásban, ezért sajnos nem valósulhattak meg terveink, mellyel teljesen új vizes blokkok kerültek 

volna  kialakításra,  valamint  korszerű  elektromos  és  fűtésrendszer  kerül  volna  kiépítésre  a  keleti 

szárnyban. Ellenben önkormányzati támogatásnak köszönhetően megvalósult a Művelődési Ház belső 

udvarának  teljes burkolása, mellyel  nem csupán  szebb  lett  a  látvány, hanem ami ennél  fontosabb, 

akadálymentesen megközelíthető minden helyiség. 

Továbbra is szükségesnek tartom a megkezdett felújítási munkálatok folytatását a mozi teremben is, 

hogy rendezvényeinken ott is szép és igényes környezetben fogadhassuk az idelátogatókat.  

Büszkeséggel  tölt el, hogy  több környező  település  is adaptálta  rendezvényeink egy  részét,  sokszor 

fordulnak hozzánk  segítségért  egy‐egy  program megvalósítása  kapcsán. Úgy  gondolom,  hogy  ez  az 



érdem a település egészének köszönhető. A helyi intézmények segítsége nélkül, a lelkes civil segítők 

nélkül, és a változatos programokra nyitott  lakosság nélkül ma nem lenne példaértékű Kéthely más 

települések számára. Ezért ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segítségével, részvételével hozzájárul 

működésünkhöz. 

Hálásan  köszönöm  Kéthely  Község  Polgármesterének,  Képviselőtestületének  a  Művelődési  Ház 

tevékenységéhez való hozzáállását, támogatását, bizalmát! 

Tisztelettel: Oltiné Maczkó Nikolett Kéthely 

Kéthely, 2020. január 17. 



„Az olvasás segít élni, életben maradni, növeli az empátiát, a másik ember és a világ 
megértését.”       /Vekerdy Tamás/ 

Beszámoló 

a Községi Könyvtár 
2019.évi munkájáról 

Készítette: Kovács Lajosné 
könyvtáros 



Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr!  
 
 
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.  

1. megkülönböztetés nélkül mindenki használhatja, aki a könyvtárhasználati szabályzatot 
betartja  

2. könyvtári szakembert alkalmaz  

3. rendelkezik kizárólag könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel  

4. rendszeresen, a használók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva  

5. alapszolgáltatásai ingyenesek  

6. statisztikai adatokat szolgáltat  

7. gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, gondozza, megőrzi és az olvasók 
rendelkezésére bocsátja  

 
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.  
2019.évben is fő feladatunk a könyvtári szolgáltatások folyamatos és zökkenőmentes 
biztosítása volt, az olvasók és könyvtárlátogatók megelégedettségére. 
 
A 2019.évben megvalósított szakmai célkitűzéseink: 
 

 Az állomány számítógépes feltárásának folytatása. 
 Az újonnan vásárolt könyvek adatbázisba történő felvitelét folyamatosan 

végeztem. 
 Kapcsolattartás, kölcsönös együttműködés megerősítése a helyi civil 

szervezetekkel, intézményekkel. 
 A dokumentumok védelmében pontos, napra kész leltári és kölcsönzési 

nyilvántartás vezetése. 
 Pályázatok figyelése, kapcsolatok ápolása a közeli könyvtárakkal. Egymás 

rendezvényeinek látogatása és népszerűsítése. 
 Pedagógusként fontosnak tartom a gyerekek olvasóvá nevelését.  

Amiben könyvtárosként segíteni tudok: 
         - megismertetni a kicsiket a könyvekkel, az olvasás szépségével 
         - könyvtárhasználati órákat tartok a helyi iskolásoknak 
 

Az elmúlt években a község oktatási intézményeivel kialakított jó kapcsolat eredményeként 
rendszeresen keresték fel könyvtárunkat óvodai csoportok és iskolai osztályok. 

 
2019.júniusában 60 órás szakmai képzésen vettem részt Budapesten a FSZEK által  
 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001” 
kiemelt projekt keretében szervezett „A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári 
szolgáltatások megvalósításában c.” projektben. 
 



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 2020-ban az új adatokkal, információkkal frissíteni kell!)  
 
A könyvtár nyitvatartási ideje: 
  
Hétfő: 8-11:30 du.14-18-ig;  
Kedd: Szünnap;  
Szerda:8-11:30 du.14-18-ig;  
Csütörtök: 8-11:30 du.13-17-ig  
Péntek: du.14-19-ig;  
Szombat: 8-12-ig  
 
2019-ban is heti öt nap a könyvtárlátogatók rendelkezésére állt a könyvtár, a nyitvatartási 
napok száma összesen 202 nap volt.  
 
II. Szolgáltatásaink  
 
A korábbi években nyújtott szolgáltatások mellett 2019. évben a községi könyvtár újabb 
szolgáltatással várta a könyvtárhasználókat. 2018.július óta a községi könyvtár DJP pontként 
is működik, az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően. 
A Községi Könyvtárban került kialakításra az a közösségi internet hozzáférési pont /DJP 
pont/, ahol a pályázattal kapott laptopokat, tableteket, okostelefonokat és nyomtatót a 
település lakói, illetve a DJP pontokat felkeresők térítésmentesen használhatják a könyvtár 
nyitvatartási idejében. /heti 32 óra/. 
 A DJP pontok célja és feladata, hogy lehetőséget és segítséget nyújtson a digitális 
alapkompetenciák megszerzéséhez.  
A pályázattal kapott projektor is nagy segítség volt a könyvtár és a Nyitott Klub által 
szervezett programokon.  
 
A DJP ponton megfelelő számú IKT eszköz van. 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 számítógépek használata és az internetezés ingyenes valamennyi könyvtárlátogató 
részére, nemcsak beiratkozott olvasóknak.  
 
 
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 2019.évi forgalmáról és állományáról  
 

Beiratkozás:  

Összes beiratkozott olvasó: 350 fő  

14 éven aluliak :59 fő 

14 és 65 év közötti : 246 fő  

65 év feletti : 45 fő 

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. A fiatalok egy része 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./. 

 

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 

   3805 619  279 4 811 515 1 431     549 

könyvtárközi kérés/ kapott 
kötetek 

Internethasználat 
(alkalom) 

referensz kérdések 
száma 

  51 db kérés/ 41 db kötet+ 5 db 
cikkmásolat e-mailben érkezett (5 
kérést nem tudtak teljesíteni) 

          1 703 383 

 

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, az adott könyvtár kölcsönzési szabályainak 
betartása mellett. /pl. a kölcsönzési határidő pontos betartása / 

  

Könyvtári állományunk 

Könyvtári állomány 
tartalom szerint 

2019-ban leltárba vett 
(db) 

2019.december 31-ei 
állomány (db) 

felnőtt szépirodalom 196 6 394 

felnőtt szakirodalom 29 6 693 

gyermek és ifjúsági könyvek 88 3 692 

helytörténeti dokumentum      26 

összes: 313                      16 805 

 



2019-ben könyv beszerzésre 824 ezer forintot, folyóirat előfizetésre 126 ezer forintot 
fordítottunk. Az állománygyarapításra fordított 950 ezer forintból 200 ezer forint volt az 
érdekeltségnövelő támogatás.  

A könyvtárban jelenleg 16 805 kötet található, melyből a kézikönyvtár dokumentumai 
kivételével, valamennyi könyv kikölcsönözhető a könyvtárból. Továbbra is 18 féle folyóiratot 
lehet helyben olvasni, illetve kölcsönözni. 

 

IV. Rendezvényeink, foglalkozásaink 2019.évben: 

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

1. 01.08. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép 
és internet használati foglalkozássorozat 10. foglalkozása  

6 

2. 01.10. Óvodások a könyvtárban. Mese délelőtt. Betlehemi 
kiállítás közös megtekintése a Művelődési házban. 

26 

3. 01.15. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép 
és internet használati foglalkozássorozat 11. foglalkozása 

6 

4. 01.16.-
01.24-
ig  

 

IKER 1. Számítógép és internet használati képzés 65 év 
alattiak részére 

7 alkalommal, délelőtt 8-12 óráig   

Siófok, Katedra Nyelviskola és képzési központ nyertes 
pályázata által. 

15-15  

5. 01.28. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép 
és internet használati foglalkozássorozat 12. foglalkozása  

6 

6. 01.30. „Netre fel! Idősebbek is elkezdhetik!” alapfokú számítógép 
és internet használati foglalkozássorozat 13. foglalkozása  

6 

7. 02.07.- 
02. 22-
ig 

Ingyenes alapfokú számítógépes tanfolyam 65 év felettiek 
részére 

6 alkalommal, délelőtt 10-12 óráig 

Dombóvári Kinga területi DJP mentor tartotta a 
foglalkozásokat. 

9-9 

8. 04.04. Tavaszváró mese délelőtt az óvodásoknak. 25  

9. 07.8-
12-ig 

Olvasótábor a könyvtárban alsó tagozatosoknak 11 



10. 10.01. „Állatok világnapja” könyvtári foglalkozás óvodásoknak 27 

11. 10.10. Ismerkedés a könyvtárral. /Könyvtári óra 3. osztálynak: a 
könyvtár fogalma, viselkedés a könyvtárban, beiratkozás-
játékos feladatokkal/  

22 

12. 11.06.-
11.29-
ig 

IKER 1. és IKER 2. Ingyenes informatikai képzés 65 év 
alattiak részére, ajándék tablettel. 

10 alkalommal, kora esti időpontban 

Kaposvár, TP Consulting Kft. pályázata által. 

15 -15 

13. 11.13. „Márton napi „hagyományokkal ismerkedtek az óvodások 27  

14. 11.25. Könyvek rendje a könyvtárban/ Könyvtári óra a 3. 
osztálynak: könyvtári abc, könyvek helye a polcokon, 
eligazodás a könyvtárban-játékos feladatokkal/ 

22 

  összesen: 493 

 

A 2019-ben megvalósított célkitűzéseinkről: 

 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. 

 Az általános iskolásoknak tartott könyvtárhasználati órákat, könyvtári 
foglalkozásokat az osztálytanítóval előzetesen egyeztettük, a tantervnek 
megfelelően évente több alkalommal is igénybe vették és a jövőben is igénylik a 
könyvtárnak ezt a szolgáltatását. 

 A könyvtár dokumentumainak elektronikus feldolgozása folyamatos. 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 egyre többen érik el a könyvtárat. 
Ugyancsak az internetelérésnek köszönhetően költséghatékonyabb a 
könyvbeszerzés. (online rendelés 5-10% -kal kedvezőbb) 

 Az érdeklődő és tanulni vágyó idősebb korosztály részére a 2018-ban elindított 
számítógép használói foglalkozásokat 2019-ben tovább folytattuk a csoport 
igényeinek, kéréseinek megfelelően. A 65 év felettiek részéről élénk érdeklődést 
tapasztaltunk a foglakozások iránt. 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. /e-mail írása, küldése; közösségi oldal 
használata; képek küldése stb./ 



 2019.január közepén ingyenes számítógép és internet használati képzés indult a
könyvtárban a siófoki Katedra Nyelviskola szervezésében 65 év alattiak részére (35
órás, IKER1 képzés) számítógép, laptop, okostelefon, tablet használatához.
A képzést a fenntartóval egyeztettem.

 A pályázat keretében kapott okostelefon segítségével rendezvényeinkről, könyvtári
foglalkozásokról, képzéseinkről fotókat tudunk készíteni. (nincs szükség
fényképezőgép vásárlására)

Amit nem sikerült megvalósítanom 2019-ben: 

 Játéksarok kialakítása, ehhez játszószőnyeg beszerzése.

 Székek, puffok javíttatása, felújíttatása. Különös tekintettel a puffokra, néhány erősen
szakadt, lábai mozognak, így nem használhatóak.

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 már több kisgyerek látogatja a könyvtárat szüleivel és 
reménykedhetünk, hogy megkedvelik az olvasást és rendszeres könyvtárlátogatókká válnak 
majd iskolásként is. 

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 az elmúlt év képzéseivel nagyban hozzájárultunk a kulturális és digitális 
esélyegyenlőség megvalósulásához. 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,2020. január 25. Kovács Lajosné 

könyvtáros 




