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Települési nyilvános könyvtárak 2022. évi beszámolójának sablonterve 
 

1. Rövid összefoglaló - sikerek, eredmények és trendek tárgyévi fejlesztések, innovatív 

lépések, az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

 

A Bagolyvár Könyvtár a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárral többfunkciós 

intézményként működik, így programjaink sokszor összefonódnak a művelődési házzal, de 

törekszünk önálló könyvtári rendezvényeket is megtartani. Ezek a programok önálló 

kezdeményezésre, vagy a megyei könyvtár támogatásával valósultak meg. 

Munkánk az 1997. évi CXL szakmai törvény 66 §. előírásait veszi alapul. 

Valós térben tartott rendezvényeinket az érvényben lévő rendeletek alapján végezzük. 

Jelentős hangsúlyt fektetünk a családok és a felnőtt olvasók érdeklődésének felkeltésére, 

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

Online felületen is folyamatos jelen vagyunk, folyamatos az olvasók tájékoztatása itt is. A 

helyi igényekkel és szokásokkal karöltve, munkatapasztalatokkal gazdagodva törekszünk az 

olvasói igényeket maximálisan kielégíteni. 

Az olvasókör bővülését a szélesebb lakossági korosztály bevonzásával törekedtünk elérni. 

Célunk továbbá a településen lévő intézményekkel, civil csoportokkal szoros kapcsolat, 

együttműködés kialakítása, megtartása. 
Költségmegszorításra figyelve jelentős fejlesztést nem terveztünk az idei évre. 

Rendezvényeinket kis kiadással bonyolítottuk le, önkéntes segítők, diákok bevonására is 

számíthattunk. 

Legnagyobb munka feladat idei évben a 3 évente kötelező teljes könyvtári állományra 

kiterjedő leltár elvégzése. Ezt önkéntesek bevonásával a nyári időszakban végeztük el. 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása - az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a 

tárgyévi munka által, pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

 

Könyvtári tagok számának növelése, és a visszatérő olvasói gyakoriság emelése a hosszú 

távú célunk. Ezt aktív és passzív eszközökkel tervezzük elérni. Könyvtári órák megtartása 

alkalmával új olvasókat toborzunk, akik gyakran családjukkal is visszatérő olvasóink lesznek. 

Illetve könyvtáron kívül, települési rendezvényekre kitelepülésünk is segíti népszerűségünket, 

emeli olvasóink számát Modern ifjúsági előterünkkel sikerült olvasói elismeréseket kivívni, 

örömmel és gyakran térnek vissza olvasóink. A megtartott rendezvényeinken is jól 

funkcionálnak tereink, rugalmasan mozgatható bútorzat emeli a rendezvények színvonalát. 

Nagy boldogság, hogy a 2 évvel ezelőtt kitűzött cél, hogy legyen 1000 könyvtári tag: idén 

teljesült. Pandémia időszaka ugyan lassította ezt a folyamatot, de 800-ról idénre elérjük az 

1100 beiratkozott tagot, melyből 750-en aktív kölcsönzőink is. Azaz idén legalább egyszer 

felkeresték könyvtárunkat. 

Leltári munkával a könyvtári állomány ellenőrzése mellett megtörtént az állomány 

állapotának felmérése is. Selejtezésre kerültek a sérült, elavult, olvasók által nem keresett 

dokumentumok, ezáltal frissült, fiatalodott az állomány, ami szintén vonzóbbá teszi 

könyvtárunkat látogatóink előtt és jelentős szakmai elvárás is. 



Állomány gyarapítását célzó Márai program pályázata idén nem lett kiírva, így az elmúlt 

években így beszerzett 30-50 új dokumentum lehetősége sajnos ebben az évben nem adatott 

meg. 

Nagy rendezvénysorozatot terveztünk megvalósítani a Petőfi emlékév ideje alatt, a Petőfi 200 

címmel meghirdetett beadott pályázatunk még nem került elbírálásra. 

Megyei könyvtárunk sikeres pályázása következtében viszont befogadó intézménye leszünk a 

közeljövőben az emlékévhez kapcsolódó kiállításnak. Lehetőségeinkhez mérten minél több és 

változatos programot szívesen megrendezünk.  

 

3. Szervezet  

 

Heti 40 órás munkakör látja el az „egyszemélyes” könyvtárat és az intézmény 

rendezvényeinek segítő lebonyolítását. Heti 30 órás nyitvatartási időn kívül könyvtáros 

munkaköri feladat a könyvtári háttérmunka elvégzése, az intézmény programjaiba 

kapcsolódás, ügyeleti jelenlét. 

Az olvasói igényeket figyelembe véve heti kétszer 16 óra után is látogathatók vagyunk, vagy 

online elérhetőek. 

A Könyvtár a Művelődési Házzal összeforrt intézmény, ezért további saját alkalmazottal nem 

rendelkezik. 

 

4. Infrastruktúra - fizikai terek állapotának változás, infokommunikációs (IKT) 

eszközpark állapotának változása, egyéb infrastruktúra 

 

Épületünk, belső tereink jó állapotúak, sem káresemény, sem felújítás nem történt ebben az 

évben. Állagmegóvás folyamatosan törekszünk. 

 

5. Gyűjteményi információk - gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

gyűjteményfeltárás, állományvédelem, digitalizálás 

 

Folyamatosan dolgozunk az állomány fiatalításán. Újabb kiadású példánnyal pótoljuk az 

elhasználódás miatt kivont dokumentumokat. Lakosság által felajánlott könyveket is szívesen 

befogadunk, de szigorúan mérlegelünk állapot és olvasottsági népszerűséget figyelembe 

véve. Leltározást követően 180 db sérült, elavult könyv került selejtezésre. Továbbá 

kikerültek a könyvtár térből a teljes CD gyűjtemény és a leltárban nem szereplő elavult 

társasjátékaink is. 

Leltár szerint 6543db dokumentum szerepel az állományban. 

Tisztítása, fertőtlenítése, gondozása folyamatos a kölcsönzésből visszakerült és/vagy helyben 

használt könyveinknek. 

Folytatódik a helytörténeti anyag feltárása, Szirén rendszerbe rögzítése. Székely Bertalan 

hagyatéki anyagának leltárát 2020-ban elvégeztük, ennek a jelentős anyagnak további 

feltárása, kutatása, bemutatása önkéntes szakember bevonásával történik. Cél a rendelkezésre 

álló anyag digitalizálása, virtuális és valós térben bemutatása, hozzáférhetővé, kutathatóvá 

tétele. 

 



6. Szolgáltatások, változások, trendek - célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos 

helyzetűek, nemzetiségek, zenét kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei, helyben 

elérhető szolgáltatások, távolról elérhető szolgáltatások, közösségi szolgáltatások: 

rendezvények, klubok, képzések, kiállítások, online felületek (honlap, közösségi média) 

 

Települési pedagógiai intézményekkel és civil közösséggel meglévő kapcsolatainkat 

folyamatosan életben tartjuk. Rendezvényeket, klub eseményeket rendszeresen bonyolítunk. 

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

szűkössége mellett valós térben és online is igyekszünk elérhetővé tenni. 

Népszerű a kisgyerekes családokat célzó téli programunk. Családi mesedélután címen eddig 

novembertől márciusig diavetítős, papírszínházas, társasjátékos eseményt már októbertől 

júniusig és két hetente tartunk az eddigi havi rendszeresség helyett. 

Megújítottuk olvasójegyünket, mellyel modernebb, praktikusabb, informatívabb, egyedibb és 

sok olvasói visszajelzés szerint szebb lett. 

 

7. Minőségirányítás - használói elégedettségmérés, önértékelés, megyei hatókörű városi 

könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás előkészítésében (a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 66 §. ) 

pontja alapján) 

 

Munkánkat a 2021 évben októberi Könyvtári Napok hetében mért használói elégedettség 

mérés és a személyes megkeresések alapján igazítjuk. Modern, kényelmes berendezésünk, 

hívogató könyvállományunk népszerűvé tette intézményünket, bár a Pandémia erősen 

rányomta bélyegét a látogatási kedvre. Téli, influenza időszakban érezhetően kevesebb 

látogatónk volt. 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

 

Helytörténeti anyag, és Székely Bertalan festőművész hagyatéki anyagának további feltárását 

önkéntes végzi. Cél a bemutathatóság, kutathatóvá tétel. 

Idei évi leltár során feltártuk, hogy a szakkönyvtári részlegünk bizonyos területén állomány 

rendezésre van szükség, ezt önkéntessel elvégeztük, pontosabb lett a szociológia-, pedagógia 

szak részleg. 

 

9. Partnerségi együttműködések - kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, 

közművelődési, közoktatási együttműködés és az önkéntesség 

 

Önkénteseinkre rendezvényeink előkészítésénél, lebonyolításánál és a leltár hetében 

kiemelten számíthattunk, de az alap könyvtári munka is bevonzott érdeklődőt. Érkezett 

hozzánk bevételezési munkához és polcrendezéshez is segítő. 

Megyei könyvtárnak minden tájékoztatásáért, segítségéért hálásak vagyunk, hiszen 

legnagyobb kiállításainkat is tőlük hozhattuk el. (Dosztojevszkij, Petőfi 200). 

 

 



10. PR/marketing/kommunikáció eredményei - a könyvtár megjelenése médiumokban, 

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. Névvel és logóval hirdetjük rendezvényeinket. 

Megújult olvasójegyünk is népszerűségnek örvend. 

Saját, települési, és civil rendezvényeken roll-up tábla hirdeti jelenlétünket. 


