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Összefoglaló a Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

A könyvtár életében a 2010. év az eddigieket túlszárnyalva, számos változást eredményezett. 

Gondolok itt  a  költözésre  vagy a  TÁMOP 3.2.4-es  könyvtári  pályázat  elnyerésére,  mely ez  év 

őszéig még számos programot, munkálkodást és nem egyszer kihívást is jelent számunkra.

A 2010. évben továbbra is törekedtünk arra, hogy 

– felmérjük az olvasók, látogatók igényeit,

– beszerezzük a keresett, illetve hiányos dokumentumokat, 

– selejtezzük az elavult dokumentumokat, 

– felszólítással élve visszakérjük az évek óta kikölcsönzött dokumentumokat,

– emeljük hardver és szoftver kapacitásunkat, 

– rendezvényeket

– és tanfolyami keretek közötti képzést biztosítsunk.

Mindezen  szükségletek  kielégítésében  jelentőséggel  bírtak  az  elkészített  és  pozitív  elbírálásban 

részesült pályázataink is.

Eredmény: A könyvtár létének, színvonalának emelése, az egyre növekvő számú látogatók, olvasók 

kiszolgálása,  a  motivációt  fokozó  pozitív  visszajelzések  -  s  a  könyvtár,  mint  közösségi  hely 

tudatának megerősítése.

Az év során, épületfelújítási munkálatok miatt a felnőttkönyvtár költözésre kényszerült, és  2010. év 

augusztusától  –  2011.  január  közepéig  zárva  -  illetve  csak  részlegesen  nyitva  -  tartott.  Ennek 

következtében szolgáltatásaink csökkentek és programjainkat sem mindig tudtuk adott körülmények 

között  teljesíteni,  kivitelezni.  Ez egy törést  jelentett  a  könyvtár  látogatói  számára,  akik -  kevés 

kivétellel – lassacskán, ismét visszapártolnak községünk könyvtárába.

A 2011. évben is igyekszünk folytatni, emelni a könyvtári munka minőségi színvonalát,  a 

könyvtárakról rögzült kép átformálását, megfelelő belső környezet kialakítását, az elvárt szakmai 

felkészültséggel,  pályázatokon-  és  képzéseken  való  részvétellel,  elengedhetetlen  és  állandósult 

tapasztalatszerzéssel, integrált innoválással a háttérben.

Szpisják Szilvia    
könyvtárvezető
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A könyvtár 2010. évi állományi és könyvtárhasználati adatai

Leltári állomány A tárgyévben leltárba 
vett állomány

Tárgyév december 
31-ei állomány

Könyv 829  db 22.240db
Hangdokumentum - 353 db
Képdokumentum - 51 db
Elektronikus dokumentumok - 190 db
Egyéb dokumentum - 33 db
Összesen 829 db 22.867db
Kurrens folyóirat 21db 21db

2010. év állománygyarapításra fordított összege 
  a kifizetett számlák alapján: 1.254eFt

Érdekeltségnövelő támogatás: 83eFt 

Könyvtári állomány A tárgyévben leltárba 
vett állomány

Tárgyév december 
31-ei állomány

Felnőtt szépirodalom 182 db 7626 db
Felnőtt szakirodalom 409 db 10.198 db
Gyermekirodalom (szép+szak) 238 db 5432 db
Helyismereti, helytörténeti dokumentum -   300 db

Könyvtárhasználat

Regisztrált használó 1049 fő
A regisztráltból újonnan regisztrált    40 fő
Aktív használó  710 fő
Az éves személyes használat 9336 fő
A személyes használatból internethasználat 2430 fő
Kölcsönzők száma 5895 fő
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Kölcsönzött dokumentum 14882 db
Kölcsönzött dokumentumból hírlapok kölcsönzése 325 db
Helyben használat 1967 db
Könyvtárközi kölcsönzés – küldött kérések  33 db
Könyvtárközi kölcsönzés – kapott dokumentum  23 db
Referens kérések száma 1530 db

Könyvtárhasználat részletezése

14 éven aluli 225 fő
14 és  65 év közöttiek 782 fő
65 év felettiek 42 fő

A könyvtár által szervezett rendezvények

Típusai – felnőtt – és

– gyermekprogramok

– kiállítás

–számítógépes tanfolyamok

Összes alkalom 16
Résztvevők száma 1353 fő

A könyvtár informatikai ellátottsága

Internetkapcsolat Széles-sávú 
Saját honlap nincs
Belső hálózat van
Számítógépek összesen 6
Ebből, felhasználók rendelkezésére álló, 
nyilvános és internettel ellátott számítógép (db)

4

Szakmai adatbázis nincs
Informatikai személyzet nincs

3



     2011. KÖNYVTÁRI MUNKATERV                                   CZABÁN SAMU MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
5931 NAGYSZÉNÁS, SZABADSÁG ÚT 25.                                           5931 NAGYSZÉNÁS, MÁRCIUS 15.TÉR 1.

Munkaügyi létszámadatok

Felsőfokú végzettségű 
szakmai munkakörben

Teljes munkaidős Nem dolgozó

Könyvtáros 1 fő -
Prémium nyugdíjas - 1 fő

Egyéb (nem szakmai 
munkakörben)

Teljes munkaidős Részmunkaidős

Takarító - 1fő

Közcélú foglalkoztatottak Teljes munkaidős Részmunkaidős 
Adminisztrációs 
munkakörben

1 fő -

Mindenes 2 fő -

2010.évben a gyermek- és felnőttkönyvtárban összesen: 1 fő szakalkalmazott, 3 fő teljes munkaidős 
közcélú  foglalkoztatott  és  1  fő  részmunkaidős  dolgozó  dolgozott,  képesítésüknek  megfelelő 
munkakörben.

Nagyszénás, 2011. március 08.

   Szpisják Szilvia
   könyvtárvezető
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Gyermek- és Felnőttkönyvtár

2011. évi munkaterve

Szolgáltatási feladataink 

Folyamatosan végzett tevékenységek, melyek évente ismétlődnek, s melyek  mind a gyermek -, 

mind a felnőtt-könyvtár működési alaptételei a következők:

– állománygyarapítás, állományfejlesztés

– állományapasztás

– állományfeldolgozás

– raktári rend biztosítása

– könyvtári tájékoztatás, információs szolgáltatás

– könyvkölcsönzés

– helyben használat biztosítása

– adminisztrációk naprakész ügyvitele, pl.: regisztráció, napi statisztika, munkanapló

– folyóiratok nyilvántartása, gondozása

– rongált könyvek helyi javítása

– anyaggyűjtés, témafigyelés (referens)

– kölcsönzési előjegyzések

Kiemelt programok, kiemelt tevékenységek 2011-ben:

2011.év  könyvtári  programjait  kiemelten  a  2010.  novemberében  kezdődő  TÁMOP 3.2.4-09/1 

„Nyitott kapuk” könyvtári pályázat keretei adják. 

Ezen belül az alábbi programok zajlanak mind a felnőtt- mind a gyermekkönyvtárban:

– Integrált könyvtári rendszer állományfeltöltése, melynek eredménye a könyvtár elektronikus – 

on-line  -  katalógusának  felépítése.  Ennek  alapjai  a  felnőtt-  és  gyermekkönyvtár,  illetve  az 

iskolai könyvtár állományai.

– Weboldalkészítés,  melynek  eredménye  a  gyermek  –  és  felnőttkönyvtárak  internetes 

megjelenése.

– Számítógép – és internetkezelői tanfolyamok szervezése és lebonyolítása, melynek eredménye a 
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digitális kompetenciák fejlesztése felnőttek és gyermekek számára is.

– Hagyományőrző  ünnepi  foglalkozások  megtartása,  melynek  eredménye  a  népi  kultúra 

megőrzése, felelevenítése.

– Irodalmi pályázatok lebonyolítása, korosztályi lebontásban, óvodáskortól a felnőttekig, melynek 

eredménye az olvasáskultúra fejlesztése.

– Mese-  és  egyéb irodalmi  művek digitalizálása  településünk lakóinak  részvételével,  melynek 

eredménye az olvasáskultúra fejlesztése, a saját hangoskönyvek létrehozása.

– Rovásírás tanfolyamok szervezése és lebonyolítása gyermekek és felnőttek részére,  melynek 

eredménye a könyvtárhasználat fejlesztése, közösségi térré formálása.

– Könyvek házhoz szállítása, melynek eredménye, hogy a mozgásukban korlátozott vagy egyéb 

betegség  miatt  otthonukhoz  kötött  emberek  olvasószolgálati  ellátása,  és  az  olvasáskultúra 

fenntartása.

– Író-olvasó találkozók szervezése gyermek és felnőttkorosztály számára, melynek eredménye az 

olvasáskultúra - és a könyvtárhasználat fejlesztése.

– Kiállítások szervezése, melynek eredménye a könyvtári kultúra értékeinek bővítése, közösségi 

térré formálásának erősítése.

– Nyomdászati bemutatók szervezése és megtartása, melynek eredménye a könyvtárhasználat, és 

könyvkultúra fejlesztése.

– Biblioterápiás foglalkozások megtartása, gyermekek és felnőttek számára, melynek eredménye 

a  problémák,  konfliktusok,  egyéb  lelki  problémák  feldolgozása,  megoldása  könyvek 

segítségével.

– Az iskolával és a civil szervezetekkel együttműködve programszervezések és azok megtartása.

– Előadások  megtartása,  vendégelőadókkal,  célközönsége  a  pedagógusok,  óvodapedagógusok, 

könyvtárosok, melynek eredménye az olvasáskultúra fejlesztését  segítő eszközök, módszerek 

bemutatása, szakmai tapasztalatszerzés.

Továbbá folytatjuk 2011-ben is:

– Lehetőségekhez mérten regionális, illetve országos szintű pályázatokon való részvételt.

– ODR (könyvtárközi kölcsönzés) szolgáltatások lebonyolítását.

-     A nagy sikerű gyermekek számára biztosított gasztronómiai foglalkozásainak megtartását. 

– Nyári „Cimbora hetek” megtartását.
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– „Rendhagyó  órák”  tartását:  könyvtárbemutatás,  könyvtárhasználat  -  az  egymásra  épülő 

csoportos  foglalkozások  a  könyvtári  rendről,  katalógusról,  egyéb  információhordozókról, 

kézikönyvtárról  ...    az  alsó  tagozatos  általános  iskolásoknak;  ezen  kívül  előre  egyeztetett 

formában egyéb témában is;

– az óvodások számára csoportos foglalkozások keretében: ismerkedés a könyvtárral  és annak 

állományával, valamint különböző játékos, kreatív foglalkozások szervezése és kivitelezése.

– Klubfoglalkozások megtartását.

– EU-sarok állományának bővítése, nyilvántartását, gondozását.

– Helytörténeti gyűjtemény gondozását.

– Elavult könyvek selejtezését, és könyvvásár tartását.

– Egyéb szolgáltatások biztosítását: faxok küldése és fogadása, szövegszerkesztési, nyomtatási, 

másolási és internetezési lehetőségek, dokumentumfűzés, szkennelés, képszerkesztés.

A feladatok elvégzéséért és lebonyolításáért felelős Szpisják Szilvia.

Nagyszénás, 2011. március 8.
         Szpisják Szilvia
         könyvtárvezető 
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