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Városi könyvtárak és települési nyilvános könyvtárak 2022. évi munkatervének sablonterve 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, 

Bagolyvár Könyvtár, Szada 

 

1. Rövid összefoglaló  

a. sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján) 

b. tárgyévi innovációk, innovatív lépések 

c. az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

 

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár, Bagolyvár könyvtára, mint többfunkciós 

intézet működik, így programjaink sokszor összefonódnak a művelődési házzal. 

Pandémia veszély miatt óvatos tervezésű évnek látjuk 2022-t is. Munkánk továbbra is a szakmai 

törvény (1997.CXL.) elvárásokat veszi alapul. A helyi igényekkel és szokásokkal karöltve a 

munkatapasztalatokkal gazdagodva törekszünk az olvasói igényeket maximálisan kielégíteni 

valós, vagy virtuális térben. Pandémia idején sok olvasónk követte facebook oldalunkon 

rendezvényeinket, legnézettebb programunk a gyerekeknek, családoknak feltöltött papírszínház 

mese előadások továbbra is elérhetők. Ezt mindenképp sikernek éljük meg, és megtartjuk ezt a 

kapcsolattartási formát. Valós térben tartott rendezvényeinket igyekszünk online közvetítéssel 

távolról is elérhetővé tenni, ennek technikai fejlesztése a cél 2022. évben. További célunk az 

olvasói kör bővítése, állományunk frissítése, kommunikációs csatornák frissen tartása, a 

könyvtár küldetés nyilatkozatában leírtakkal megfelelően.  

Az olvasókör bővülést a szélesebb lakossági korosztály bevonzásával törekedtünk elérni. 

Célunk továbbá a faluban lévő intézményekkel közös programok szervezése. 

Jelentős hangsúlyt fektetünk a családok és a felnőtt olvasók érdeklődését felkelteni irányunkba, 

hiszen a könyvtár, mint „Harmadik hely” elvét mi is magunkénak valljuk.  

 

2. Stratégiai célok végrehajtása  

a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által 

b. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

 

2019-ben elnyert, és 2020 évben megvalósított NKA könyvtár bútor megújító pályázatnak 

köszönhető megújult belső tereinkkel, ifjúsági előterünkkel 2021-ben már sikerült olvasói 

elismeréseket kivívni, a korlátozott látogatási lehetőségek mellett is. A megtartott 

rendezvényeinken örömmel tapasztaltuk, hogy igen jól funkcionálnak tereink, rugalmasan 

mozgatható bútorzat emeli a rendezvények színvonalát. Ezeket a jövőben is igyekszünk 

kreatívan bevonni olvasók fogadásánál, kiállítástér kialakításnál, egyéb programoknál. 
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3. Szervezet  

2022-ben heti 40 órás munkakör látja el az „egyszemélyes” könyvtárat és az intézmény 

rendezvényeinek segítő lebonyolítását terveink szerint. Nyitvatartási időt rugalmasan a 

munkabeosztásra és az egyéb rendezvényekhez hangoljuk. Az olvasó igényeket figyelembe 

véve heti kétszer 16 óra után is látogathatók leszünk. 

Könyvtárunk a Művelődési Házzal összeforrt intézmény, ezért további saját alkalmazottal 

nem rendelkezik. 

 

4. Infrastruktúra 

a. fizikai terek állapotának változása 

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

c. egyéb infrastruktúra 

2020-ban az említett pályázaton a könyvtár bútorzatának egy részét kicseréltük, újítottuk. 

Valamint az ifjúsági előterünket, korszerűsítettük, komfortosítottuk. Új dolgozói számítógépet, 

könyvtárosi asztallal együtt került beszerzésre. Infokommunikációs eszközök bővítése, 

kiegészítése a cél erre az évre. Flottába tartozó gazdaságosabb üzemeltetésű mobiltelefon 

beszerzése, mobil hangszóró, olvasói számítógép korszerűsítése, könyvtáros táblagép 

beszerzése online közvetítésekhez, egyéb kommunikációs feladatok könnyítésére. 

 

5. Gyűjteményi információk 

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

b. gyűjteményfeltárás 

c. állományvédelem 

d. digitalizálás 

 

2022-ben a három évente esedékes leltárazást tervezzük selejtezéssel. Dolgozunk az állomány 

fiatalításán, újabb kiadású példánnyal pótoljuk a gyűjteményünket. Folytatódik a helytörténeti 

anyag feltárása, Szirén rendszerbe rögzítése. Székely Bertalan hagyatéki anyagának leltárát 

2020-ban elvégeztük, ennek a jelentős anyagnak további feltárása, kutatása önkéntes 

szakember bevonásával történik . 

 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 

kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 

b. helyben elérhető szolgáltatások 

c. távolról elérhető szolgáltatások 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

 

A pandémia meghozta a népszerűségét a távolról is elérhető katalógusunknak, ennek 

népszerűsítését tovább folytatjuk olvasóinknak tájékoztató videót feltöltöttük facebookra. 

honlapunkra. Érintkezés mentes könyvigények előkészítését is tovább folytatjuk a beérkező 

telefonos, vagy e-mail igények alapján. 

Települési pedagógiai intézményekkel és civil közösséggel meglévő kapcsolatainkat 

folyamatosan életben tartjuk. Rendezvényeket, klub eseményeket igyekszünk lebonyolítani. 
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Egyénileg elvégzett coach tanfolyamon szerzett szakmai képesítést követően ifjúságot, 

kiskamaszokat támogató egyéni fejlesztésre alakítunk ki szolgáltatást az intézményünkhöz 

érkező ifjúsági klubot szervező kollégával.  

Rendezvényeinket (pl.kiállítás, könyvbemutató, családi programok) igyekszünk a technikai 

forrás megléte után online követhetővé tenni. 

Honlapunkon online olvasói elégedettségmérés végzésére tervezünk felületet nyitni.  

 

7. Minőségirányítás  

a. használói elégedettségmérés 

b. önértékelés 

c. megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás 

előkészítésében (1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján) 

 

2021 évben OKN hetében volt alkalmunk használói elégedettség mérésre. A véleményeket 

összegezve olvasóink szeretik a könyvtárukat, elégedettek munkámmal. Korlátozások alatt 

igen nagy erőfeszítéseket tettünk az online térben történő kapcsolattartásra olvasóinkkal, 

melynek nagy siker volt a látogatói számokat tekintve is, ezért tervezzük a további aktív 

jelenlétet megtartani virtuálisan is.  

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Helytörténeti anyag Székely Bertalan festő hagyatékának feltárása 2021-ben nem fejeződött 

be, ezt folytatjuk, a nyilvánossá tétel a cél. 

 

9. Partnerségi együttműködések  

a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 

együttműködés és az önkéntesség 

Nagy örömünkre szolgál, ha közösségi szolgálatra fogadhatunk középiskolás diákot. A 2  

települési óvodával, iskolával továbbra is ápoljuk a szoros kapcsolatot. Önkénteseinkre 

rendezvényeink előkészítésénél és lebonyolításánál számítunk. Megyei könyvtárnak minden 

tájékoztatásáért, segítségéért hálásak vagyunk. 

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 

kommunikáció) 

Helyi települési újságban minden hónapban rovatunk jelentkezik. Saját honlapon és 

Facebookon is frissítjük a havi eseményeket. Korlátozások alatt az online térben tartottuk a 

kapcsolatot olvasóinkkal, melynek nagy sikere volt, ezért tervezzük a további aktív jelenlétet 

rendezvényeink online közvetítésével. 

Névvel, és logóval hirdetjük rendezvényeinket. Olvasótérben is elhelyeztünk egy nagy méretű 

táblát a könyvtár logójával, népszerűsítés céljából. 

Saját, települési, és civil rendezvényeken roll-up tábla hírdeti jelenlétünket 
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11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által 

a. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 

kapcsolatos tevékenységének intézményre gyakorolt pozitív hatásairól, 

b. a könyvtár tevékenységét segítő 2020-ban nyújtott szolgáltatásairól, 

c. a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció 

keretében a fenntartónak megtett javaslatokról, 

Nem a Bagolyvár Könyvtár tölti ki. 

 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

a. milyen új szolgáltatások jelentek meg a megváltozott pandémiás helyzetben a 

könyvtárhasználók kiszolgálására? (felsorolás) 

b.  részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi 

védekezésben? 

c. milyen segítséget kapott a megyei könyvtártól a veszélyhelyzet és a 

járványügyi készültség alatt? 

 

-„ablakos kölcsönzés”, olvasmány igények leadása, kikészítése megbeszélt 

időpontra. Korlátozott létszámú és idejű látogatás a könyvtár térben. 

- könyvtári programokat valós térből Facebook oldalon lehetett megtekinteni 

- visszahozott dokumentumokat 3 napig karanténban tartottuk, 72 óra letelte 

után lehetett újra kikölcsönözni. 

-dokumentumok fertőtlenítőszeres külső áttörlése vissza hozatal után 

- folyamatos tájékoztatás a járványhelyzet okozta változásokról. 

- helyi védekezés más szakemberek végezték. Aktív tájékoztatást végeztünk. 

-Tájékoztató plakátok, állomány gondozási eljárások, országos adminisztráció 

rögzítésben,program és olvasói kapcsolattartási lehetőségek szélesítésében 

kaptunk segítséget a megyei könyvtáros kollégáktól. 

 

Szada, 2021. december                                                                                      Németh Anikó 

 könyvtáros 


