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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 

2018. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2018. évi eredmények értékelése, erőssé-

gek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.  

Kérjük térjen ki az intézmény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítá-

sát szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.  

 

A Létavértes Városi Könyvtár és Művelődési Ház, mint nevéből is kitűnik, összevont intézményként 

működik, és a székhelyen túl, két másik telephellyel is rendelkezik. A két telephelyből csak az egyik-

ben történik könyvtári feladatok ellátása, ez az intézmény fiókkönyvtára.  

Az intézmény székhelye egy emeletes épületben található, ahol a földszinten helyezkedik el a könyv-

tár, az emeleti térben előadótermek, klubszobák találhatóak. Ezeket a termeket nem csak a művelődési 

ház munkája során vesszük igénybe, hanem könyvtári kiállítások (pl, népmese napi rajzpályázat anya-

gából készítet kiállítás,…) , és egyéb kisebb-nagyobb rendezvények ( pl. versmondó verseny, …) al-

kalmával is. 

Az intézmény településen belüli elhelyezkedése nagyon jó, mert a város központjában találhat. Az 

infrastruktúra jónak mondható. A 2018-as évben a korábbi e-Magyarország Pontból sikeres Ginop 

pályázat eredményeként Digitális Jóléti Ponttá alakultunk. Ezáltal tovább növekedett az infrastrukturá-

lis hátterünk, illetve egy dolgozó mentor képzésen vett részt, ahol sok fontos új ismeretet sajátított el. 

Az intézményben dolgozók között 1 fő rendelkezik felsőfokú szakirányú képzettséggel, aki a könyvtá-

ri tevékenységek mellet az összevont intézmény vezetői feladatait is ellátja. Célunk, hogy későbbiek-

ben az intézmény legalább egy dolgozója megszerezze még a középfokú könyvtáros végzettséget. 

A fiókkönyvtár a székhelytől távolabb, a vértesi település részen található. Az intézmény működését 

egy fő középfokú szakirányú képzettséggel rendelkező dolgozó látja el napi 6 órás nyitva tartásban. A 

könyvtár olvasótermében van lehetőség a könyvtári órák és a klubfoglalkozások megtartására. A 

könyvtár itt iskolai könyvtári feladatok is ellát, így állományát ennek figyelembevételével rendezi. 

Célunk, hogy a jövőben a fiókkönyvtár nyitva tartását növeljük. 

Mindkét helyszínen törekszünk a könyvtári állomány arányos fejlesztésére. Ez az állománynövelés 

nemcsak a normatív támogatásból, hanem Márai programból és érdekeltségnövelő támogatásból törté-

nik. 

Stratégiánk a folyamatos jelenlét a város életében, jó és tartós együttműködés az intézményekkel az 

önkormányzattal, a civil szervezetekkel, a kultúra értékeinek közvetítése, az olvasás népszerűsítése 

már kisgyermek kortól, és az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek segítése. 

 

II. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

Az összevont intézmény teljes létszáma a székhelyen 5 fő. Ebből 3 fő lát el közművelődési feladato-

kat, 1 fő takarítóként van alkalmazva, a könyvtári feladatokat 1 fő végzi, aki az intézményvezetői te-

endőket is ellátja.  

A fiókkönyvtárban 1 fő hat órás könyvtári asszisztens végzi a feladatokat. 

 

  

  

  

2017. 

évi tény 
2018. évi 

terv 

2018. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
2.08 3 2,75 
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Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakör-

ben foglal-

koztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 2 2 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1,33 2 1 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisz-

tens, adatrögzítő-

OKJ) 

összesen 1 
1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 0,75 
1 0,75 

Egyéb felsőfokú 
összesen     

átszámítva teljes munkaidőre     

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen  3 2 

átszámítva teljes munkaidőre   3 1,75 

Egyéb 

alkalma-

zott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen     

átszámítva teljes munkaidőre     

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen   1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen  1 1 

átszámítva teljes munkaidőre   1 1 

Összes létszám (fő):  3 4 3 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)     

 

 

A 2018. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosítá-

sainak ismertetése. 

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter) 

A 2017-es évben az egyéb alkalmazottként nem lett feltüntetve a takarítónő. Ez most javítottam. 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  
39 40 40 +2,5% 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen (óra)  
4 4 4 - 
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Heti 16 óra utáni nyitvatartás össze-

sen (óra) 
4 4 4 - 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 0 - 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 0 - 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 
5 5 5 - 

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben: 
251 245 243 -3,2% 

 

 

 

 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szük-

séges kitölteni!) 

 

A fiókkönyvtárak száma:  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma a fi-

ókkönyvtárakban (összesítve-, óra)  
30 30 30 - 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (összesítve, óra)  
6 6 6 - 

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ösz-

szesítve, óra) 
5 5 5 - 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
0 0 0 - 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
0 0 0 - 

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben (összesítve): 
251 230 221 -12% 

 

 

 

 

 

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, vál-

tozások). 

 

A fiókkönyvtárban a nyitvatartási napok számának csökkenése annak tudható be, hogy szabadságolá-

sok és az alacsony intézményi létszám miatt nem mindig tudjuk a helyettesítést megoldani. 
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Olvasói és dolgozói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 0 0 0 - 

Olvasói munkaállomás  18 18 18 - 

Dolgozói munkaállomás 7 7 7 - 

Összesen 25 25 25 - 

 

A 25 db számítógépből 4 db a fiókkönyvtárban van, 1 dolgozói a többi olvasói munkaállomásként van 

használatban. 

 

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db):  

3 évnél idősebb, de felújított (db): 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 25 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:……3…. 

 

Reprográfiai eszköz: 

 

5 évesnél fiatalabb (db): 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 4 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:…4.. 

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése:  

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:… 
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Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műsza-

ki állapotára (maximum 500 karakterben). 

 

 

A számítógépek vásárlására korábban pályázati forrásokból került sor. A legrégebbi gépek  ( 4 db) 

még 2006-2006- os HEFOP pályázat keretében kerültek beszerzésre, a többi TIOP pályázati forrásból.  

 

Internet-szolgáltatás adatai 

 

Sávszélesség: 10-100 Mbit/s 

Sebesség: 15Mbit/S 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 

számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  
 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  822 850 1075 +30,7% 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 50 50 50 - 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 
  2  

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-

mok száma (db) 
48 72 72 +50% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
    

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
    

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 
    

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
325 350 582 +79% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma      
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A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

A könyvtárakban a korábbi évek tapasztalatainak megfelelően igyekeztünk az állomány alakítani a 

beszerzésekkel. A vértesi részen található fiókkönyvtár olvasói között nagyobb arányban vannak gye-

rekek, mivel iskolai könyvtári feladatokat is ellát, ezért ott a gyermek részleget erőteljesebben fejlesz-

tettük. A könyveken túl a folyóiratok kiválasztásának fontos szempontja volt a könyvtárt használó 

csoportok érdeklődési köre. (pl. iskolásoknak óvónőknek Praktika c. folyóirat, nyugdíjas klubba já-

róknak receptfüzetek…) 

 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusok-

ban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 
 325 350 582 +79% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-

gozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  
 0,2 0,2 0,2 - 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama na-

pokban kifejezve (átlagosan) 

 5 5 5 - 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 100 100 100 - 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

Az állománygyarapítás során vásárolt dokumentumok folyamatosan feldolgozásra kerülnek. A székhe-

lyen a Huntéka, a fiókkönyvtárban a Szirén rendszerben kerültek feldolgozásra a dokumentumok. 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:HUNTÉKA 

a Fiókkönyvtárban: Szirén…… 

Beszerzés éve:  2009 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 
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Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumen-

tumok száma 

0    

Muzeális dokumentumok száma      

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
     

Az állományvédelmi célból digitali-

zált és a konvertált dokumentumok 

száma 

0 10 0 -100% 

Biztonsági jellel ellátott dokumen-

tumok száma 
     

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

A tervezett digitalizálásra az alacsony létszám és összevont intézményi struktúrából adódó feladok 

sokaság amiatt nem volt lehetőség. 

 

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 464 450 452 -3% 

A könyvtári látogatások száma (db)   4123 5000 5694 +38% 

Ebből csoportok (db) 12 15 12 - 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

 

 

 

Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 
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Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 12442 12000 11516 -7 % 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 
  

 
 

Helyben használt dokumentumok (db) 3494 4000 3061 -13% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 

(db) 
7 5 

14 
200% 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
18 15 

18 
- 

Irodalomkutatások, témafigyelések szá-

ma (db) 
  

 
 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre 

került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2018-ben megvalósult 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 1 A honlap tárhelyét béreljük, a szolgáltató 

a folyamatos, zavarmentes működéshez 

szükséges frissítéseket elvégzi. 

OPAC 0  

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
-  

Referensz szolgáltatás -  

Közösségi oldalak  -  

Hírlevél -  

RSS -  

 

 

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben:…………………………………………………………………. 
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Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Távhasználatok száma 4150 4000 4003 -6 % 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
- 0   

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
4 4 4 - 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
40 40 40 - 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
2 0 0 - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tások száma (db) 
 1 1 100% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tásokat igénybe vevő használók száma (fő) 
 500 526 100% 

A könyvtári OPAC használatának gyako-

risága (használat/év) (kattintás az OPAC-

ra) 

2060 2000 2022 -2% 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 

    

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Digitalizálás  

 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  0 10 0 -100% 

 

 

 

Közzététel helye, módja: 

 

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 

eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 

elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter) 

 

2008-as TIOP-1.2.3-as pályázat során kapcsolódtunk a Mélius Juhász Péter Megyei Könyvtár digitali-

zálási programjához. A feldolgozott állományok a 

http://jadox.meliusz.hu/jadox/portal/browser.psml#result_anchor felületen elérhetőek. 

  

http://jadox.meliusz.hu/jadox/portal/browser.psml#result_anchor
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Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
53 50 84 +75% 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
392 500 989 +259% 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
    

 

 

 

 

Téma szerint 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális kép-

zések és programok száma  

    

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzé-

seken és programokon résztvevők száma 

    

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzé-

sek és programok száma  

0 1 2 +100% 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzése-

ken és programokon résztvevők száma 

 6 12 +100% 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 

    

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 
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A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozások száma  
48 2 4 +100% 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozásokon résztvevők száma 
382 30 40 +100% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyek száma összesen  

 44 74 +100% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyeken 

résztvevők száma 

 350 680 +100% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások száma  
 2 3 +100% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások látogatóinak száma 
 100 175 +100% 

Egyéb témájú programok, képzések szá-

ma 
5 1 1 -80% 

Egyéb témájú programon, képzésen részt-

vevők száma 
10 14 82 +820% 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
53 50 84 +58% 

 

 

 

 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzések, prog-

ramok száma 

    

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzéseken, 

programokon résztvevők száma 
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A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

    

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

    

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

    

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon résztvevők 

száma 

    

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  

5 1 2 -60% 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzé-

seken résztvevők száma 

10 6 12 +20% 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvények száma  
    

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvényeken résztvevők száma 
    

Egyéb célcsoportnak szánt képzések szá-

ma 
48 49 82 +70% 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
382 494 977 +255% 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
53 50 84 +58% 

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

A fiókkönyvtárban havi két alkalommal az irodalom iránt érdeklődők részt vehetnek a Szabó Magda 

olvasó klub összejövetelein. A résztvevők rendszeresen olvasnak el egy-egy közösen választott köny-

vet, illetve egyéb irodalmi élményeiket is megosszák egymás között.  

Az iskolásoknak rendszeren tartanak itt könyvtárhasználati órákat , illetve a tananyaghoz kapcsolóin 

alkalomszerűen  is látogatják a tanulócsoportok a könyvtárt. 

A székhelyi épületben zajlik  a különböző alkalmakra (népmese napja, egy vers-ez rajz pályázat) kiírt 

pályamunkákból készült kiállítások lebonyolítása. Az fejlett infrastruktúra adta lehetőséget kihasznál-

va itt tarjuk a digitális felhasználó képzéseket is, a kívánkozó igényeknek megfelelően.  

Voltak mesevetítéssel egy bekötött foglalkozások óvodások és iskolások számára, és élménybeszámo-

lóval egybekötött filmvetítés felnőtteknek.  

Mindkét könyvtárban heti rendszerességgel a nyugdíjas kluboknak is vannak foglalkozásai. 
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Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-

nyított aránya …………..(%)  

 

Dokumentumok a nemzetiségek számá-

ra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek     

Folyóiratok (címek száma)     

Elektronikus dokumentumok     

Összesen     

 

 

 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter) 

 

 

 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná-

latát segítő IKT eszközök száma 
2 2 2 - 

Fogyatékossággal élők számára aka-

dálymentes szolgáltatások száma 
2 2 2 - 

 

 

 

 

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2010 
 

 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 

megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 



 

15 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb:……………………………………………………………………………………………… 

 

Szöveges ismertetés és értékelés. 
 

2010-ben Támop pályázat segítségével bővítéssel egy kb 40 m2-es számítógépes térrel bővült a székhelyi 

könyvtár alapterülete. Az informatikai eszközök ebbe térbe kerültek. 

A fiókkönyvtár felújítására 5 éven belül külső hőszigetelés került az épületre és külső nyílászáró csere tör-

tént. 

 

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2012 
 

1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 

bemutatása 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

A könyvtár épülete a székhelyen mozgáskorlátozottak által is megközelíthető, rámpával ellá-

tott. A könyvtárhoz tartozó udvaron parkoló található. 

A könyvtár az épület földszintjén helyezkedik el.  

Az alábbi helyiségek tartoznak hozzá: 

-folyóiratolvasó 

-olvasóterem 

-számítógépes tér 

-kölcsönző tér 

-raktár 

-mosdók 

 

A fiókkönyvtárban egy légtérben található a kölcsönző tér, az olvasóterem és a számítógépes 

térrész. Tartozik hozzá egy kisebb raktár rész, teakonyha és mosdó. 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

A 2018-as évben a GINOP pályázat keretében kapott informatikai eszközök kerültek kiszállí-

tásra.  

2 db tablet, 3 db laptop, 2 db telefon, 1 db multifunkciós gép, és kültéri wifi lett kialakítva. 

Ezek a fejlesztések a székhelyen valósultak meg. 

 

 

 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 
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Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen    

 

 

 

  

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

  

5.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

NKA-

Közművelődési Kol-

légiuma (Felnőtt 

képzőművészeti 

alkotótábor)  

 

800.000,- 500.000,- NKA-

Közművelődési 

Kollégiuma  

 

2018.08.03. 2018.08.10. 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő – 

Csoóri Sándor Alap  

 

600.000,- 600.000,- Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

– Csoóri Sándor 

Alap  

 

2018.01.01. 2018.07.30. 

NKA-

Közművelődési Kol-

légiuma 

 

1.090.000,- 

400.000,- NKA-

Közművelődési 

Kollégiuma 

2019.02.16. 2019.02.16. 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő – 

Csoóri Sándor Alap  

 

1.970.000,- 500.000,- Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

– Csoóri Sándor 

Alap -Népzene 

2018.07.01 2019.06.30 
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Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő – 

Csoóri Sándor Alap  

 

4.471.000,- 2.200.000,

- 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő 

– Csoóri Sándor 

Alap -Néptánc 

 

2018.07.01 2019.06.30. 

 

 

 

 

Európai Uniós pá-

lyázatok megneve-

zése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

GINOP-3.3.1  

 
IKT esz-

közcsomag  

 

IKT esz-

közcsomag  

 

Kormányzati 

Informatikai Fej-

lesztési Ügynök-

ség  

 

2018.01.01. 2018.12.31. 

      

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai forrá-

sokra épülő pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert ösz-

szeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

 

 

 

  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár 

kommunikációs tevékenységének bemutatása  
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Kommunikáció 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft)     

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)     

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-

kül) 
    

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 
    

Online hírek száma     

Közösségi médiában megjelenő hírek száma     

Hírlevelek száma     

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 
    

Egyéb:….     

 

 

 

 

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 

stb.) (max. 1000 karakter) 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
8 5 3 -38% 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadásá-

ra a köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

4 4 2 -50% 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  
    

 

 

 

 

Partnerség 
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A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Civil szervezetek   2 2 100% 

Határon túli könyvtárak   1 1 100% 

Vállalkozók  5 5 100% 

Oktatási intézmények  2 2 100% 

Egyéb   1 100% 

Összesen   11 100% 

 

 

 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség méré-

sek 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 
    

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

    

 

 

 

 

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

  

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

A könyvtári feladatok ellátásához szükséges tárgyi és technikai feltételek adottak voltak az 

elmúlt évben. Pályázati forrásból újabb informatikai eszközökkel bővültünk. Különösen a kül-

téri wifi kialakításának örültünk. 

A jövőbeni is igyekszünk a pályázatok adta lehetőségek kihasználására. 

2018-ban megtörtént a Digitális Jóléti Ponttá való átalakulás és ehhez kapcsolódóan egy fő 

mentori képzése.  

A fejlesztés a fiókkönyvtárat nem érintette, a későbbiekben annak modernebb eszközökkel való 

ellátására is törekszünk. 
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Mindkét helyszínen igyekeztünk tartalmas programokat kialakítani mind az iskolásoknak, 

mind pedig a felnőtt lakosság számára.  

Kézműves foglakozásokkal egybekötött meseolvasó délelőttöket szerveztünk óvodás csoportok 

részére, bízva abban, hogy a későbbiekben olvasóinkként várhatjuk őket vissza. 

Fontosnak tartom a könyvtári dolgozók létszámának növelését a korábbi évhez képest. Mivel 

szakirányú végzettséggel rendelkező dolgozót nem találunk, ezért belső ember legalább kö-

zépfokú szakirányú beiskolázása kívánatos. Egy magasabb létszámú, szakirányú kompetenci-

ával rendelkező csapattal lenne idő a helyismereti dokumentumok digitalizálására is, és nö-

vekvő adminisztrációs kötelezettségek teljesítésére. 
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VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2017. 

évi 

tény 

 

20

18. 

évi 

ter

v 

2018. évi 

tény 

eltérés 

%-ban 

az elő-

ző év-

hez 

képest 

Bev

étel 

Az intézmény működési bevétele 266   358 135 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)    
 

  

– ebből a késedelmi díjbevétel      

– ebből beiratkozási díjbevétel      

Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-

eszköz 
18042 

 14453 80 

– ebből fenntartói támogatás 18042  14403 80 

– ebből felhasznált maradvány     

– ebből pályázati támogatás      

– a pályázati támogatásból EU-támogatás      

Egyéb bevétel összesen     1355  

Bevétel összesen  18308   16166 88 

Kia

dás 

Személyi juttatás 9067   6851 76 

Munkaadókat terhelő összes járulék 2074   1968 95 

Dologi kiadás     7117   7347 103 

Egyéb kiadás 50     

Kiadás összesen  18308  16166 88 

 

 

Dátum:  

Létavértes, 2019. március 20.     …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

 

 

Dátum: 

Létavértes, 2019. március 20.    ……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 




