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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK 

2021. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Könyvtárunk a nagyközség művelődési házával egy épületben többfunkciós intézményként működik, 

programjaink sokszor összefonódnak. 

Jelentős szerepe van életünkben a település oktatási intézményeivel való szoros kapcsolatnak és lakók 

igényeinek felmérése, kiszolgálása is fontos számunkra. 

Éves munkánkat jelentősen meghatározza a járványhelyzet miatti bezárások, korlátozások, de sikerrel 

„költöztünk” az online térbe, és sok olvasót elérnünk így is programjainkkal. 

Nagyszerű eredménynek tekintjük, hogy a korlátozások oldásával visszatértek olvasóink könyvtárunkba, 

bár a látogatói számok messze elmaradnak a pandémia előtti időszakhoz képest.  

Tereink 2020 évben látványosan megfiatalodtak, melyet igazán csak az idei évben használnak olvasóink. 

Idei évben is csatlakoztunk a Könyvtár hete országos programsorozathoz, mely szintén sikeresnek mond-

ható mind munkánk, mind az érdeklődő résztvevőket tekintve. 

 

 

 

II. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

  

  

  

2020. 

évi tény 
2021. évi 

terv 

2021. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
1 

1 1 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)    

Könyvtári 

szakmai 

munkakör-

ben foglal-

koztatottak 

Könyvtáros szak-

képesítéssel 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre    

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisz-

tens, adatrögzítő-

OKJ) 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre    

Egyéb felsőfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  40 30 30 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  40 30 30 

Egyéb al-

kalmazott 
Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen     

átszámítva teljes munkaidőre     
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Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen     

átszámítva teljes munkaidőre    

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre     

Összes létszám (fő):  1 1 1 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)     

 

 

„Egyszemélyes” könyvtárunk a Művelődési Házzal összeforrt intézmény, ezért további saját alkalma-

zottal nem rendelkezünk. Ez a kapcsolat igen hatékony, eredményes együttműködést eredményez. Eddig 

osztott munkaidőben 2 fő látta el a könyvtárosi feladatokat, de vezető váltás következtében 2021 évben 

1 fő teljesíti azokat. Egyéb felsőfokú végzettség melletti segédkönyvtáros OKJ vizsgával biztosított a 

szakmai háttér. 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 

 

Nyitvatartás  

 

Hétfő:          9-15 

Kedd:           11-17 

Szerda:        12-18 

Csütörtök:  9-15 

Péntek:        9-15 

Szombat:       9-12 ( minden hónap második és negyedik hetén.) 

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

Mutatók 
2020. évi 

tény 
2021. évi terv 2021. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  
35 35 30  

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva-

tartás hetente összesen (óra)  
3 3 0  

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 

összesen (óra) 
5 7 3  

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
20 10 10  

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
5 5 5  
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Nyitvatartási napok egy átlagos hé-

ten 
5,5 5,5 5  

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben: 
138 230 213  

 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szüksé-

ges kitölteni!)  
 

A fiókkönyvtárak száma: 0. 

 

 

Mutatók 
2020. évi 

tény 
2021. évi terv 2021. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve-, 

óra)  

    

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (összesítve, óra)  
    

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ösz-

szesítve, óra) 
    

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
    

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
    

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben (összesítve): 
    

 

 

Több éves hagyományt követve a Művelődési Ház nyitvatartási rendjéhez is igazodunk. A jár-

ványügyi helyzethez igazodva többször volt zárva az épületünk, ekkor vagy otthonról dolgozunk, 

vagy zárt ajtók mögött. Ilyenkor is biztosítottunk használati lehetőséget olvasóinknak. a könyvtári 

kölcsönzésre, hosszabbításra, beiratkozásra online vagy telefonos egyeztetés alapján volt módjuk 

jelentkezni. 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
1 1 1  

Olvasói munkaállomás  2 2 2  

Dolgozói munkaállomás 1 1 1  

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

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db):1  

3 évnél idősebb, de felújított (db):2 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db):  

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

 

Reprográfiai eszköz:0 

 

5 évesnél fiatalabb (db): 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 

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

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

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: Urban Box 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:……5……. 

 

Dolgozói számítógép 2019 év végén elnyert pályázatnak köszönhetően megújult, online konfe-

renciák segítésére webkamera, fülhallgató is beszerzésre került. Olvasói számítógépeink igen ré-

giek, 10 évest kort is meghaladják. Gyengék, Windows 7 fut rajtuk. Használhatóak, de a min-

dennapi munkában lassúságuk problémát jelent még. 

 

 

Internet-szolgáltatás adatai 

 

Sávszélesség:150 mb/s 

Sebesség: 150 mb/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 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez ké-

pest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  1002 850 850  

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)     

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 
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Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-

mok száma (db) 
177 200 196  

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
19 10 14  

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
    

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 
0 0 0  

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
424 550 406  

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  75 200 30  

 

 

Idei évi állománygyarapodását jelentősen támogatta az érdekeltségnövelő pályázati összeg, melyen a 

könyvtár társasjáték állományát frissíthettük.  

 
Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2020. évi 

tény 
2021. évi terv 

2021. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző év-

hez ké-

pest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisok-

ban rögzített rekordok száma 
 397    

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-

gozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  
 20 20 20  

Beérkező új dokumentumok olvasók számára tör-

ténő hozzáférhetővé válásának időtartama napok-

ban kifejezve (átlagosan) 

 2 2 2  

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 99,5 100 99,8  
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A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szirén 

Beszerzés éve: 2013 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2020. évi tény 2021. évi terv 2021. évi tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez ké-

pest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, ja-

vítás, restaurálás, savtalanítás vagy 

egyéb aktív állományvédelmi intéz-

kedésben részesült dokumentumok 

száma 

6

0

0 

660 2500  

Muzeális dokumentumok száma      

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
     

Az állományvédelmi célból digitali-

zált és a konvertált dokumentumok 

száma 

     

Biztonsági jellel ellátott dokumentu-

mok száma 
     

 

Kölcsönzési forgalom következtében a szükséges fertőtlenítéseket folyamatosan végezzük a teljes ál-

lomány évközi rendszeres gondozása, pormentesítése megtörténik a napi munkarendben. Járvány-

ügyi intézkedésként a visszahozott dokumentumok minimum3 napi karantén után érhetők el újra ol-

vasóink számára. 

  

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 679 800 748  

A könyvtári látogatások száma (db)   1179 6900 2038  

Ebből csoportok (db) 22 85 31  

 

Az idei évre vonatkozó terveinket jelentősen szétmorzsolta a világjárvány, így a valós térben történt 

látogatások száma töredéke a tervezettnek, de programok szervezésénél már alkalmazkodtunk az új 

elvárásoknak, online közvetítésekkel próbálkoztunk, melyet a jövőben is megtartunk. Online farsangi 

családi kvíz, Költészet Napi megemlékezés, online könyvajánlók, gyerek programok. 
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Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 1803 3000 1398  

- Ebből kölcsönzött e-dokumen-

tumok száma (db) 
  

 
 

Helyben használt dokumentumok (db) 320 2500 280  

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 

(db) 
  

 
 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
0 5 

0 
 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
4 4 

1 
 

 

 

Frissül, fiatalodik az állományunk, és ezt jó szívvel veszik olvasóink is, már online térben is bátran 

jelezték kívánságaikat, de a távolságtartás fegyelmezettsége igen jól kiolvasható az idei forgalmi szá-

mainkból.  

 

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 2021-ben megvalósult 

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

Honlap 1  

OPAC 1  

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
1  

Referensz szolgáltatás 1  

Közösségi oldalak  1 FB 

Hírlevél 1  

RSS 1  
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Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténet 

 

 

Online szolgáltatások  
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Távhasználatok száma     

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
    

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
3 3 3  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
36 36 36  

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
1 1 1  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tások száma (db) 
1 1 1  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tásokat igénybe vevő használók száma (fő) 
110 1300 40  

A könyvtári OPAC használatának gyakori-

sága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
80 200 70  

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáfé-

résű publikációként elérhetővé tett doku-

mentumok száma (db) 

    

 

 

Adatbázisunk online elérhetőt, olvasóink helyben és távhasználatról is pozitívan értékelik. WEB 2.0 

szolgáltatást igénybe vevők elsősorban az iskolai idő után hozzánk betérő fiataloknak köszönhető, 

ami a pandémia alatti zárt időszakok miatt csökkent. Számítógép használat ingyenes. Havonta meg-

jelenő helyi újságban (Szada 2111 című önkormányzati havilap) adunk tájékoztatást programjaink-

ról. 

 

Digitalizálás  

 

 2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma      
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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) 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
22 36 31  

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
879 1400 1133  

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
1 1 1  

 

Téma szerint 

 2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté-

sét támogató nem formális képzések és 

programok száma  

11 11 16  

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté-

sét támogató nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

105 200 339  

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési is-

mereteket nyújtó nem formális képzések 

és programok száma  

2 9 1  

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési is-

mereteket nyújtó nem formális képzése-

ken és programokon résztvevők száma 

88 200 20  

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 
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A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

    

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozások száma  
9 12 4  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozásokon résztvevők száma 
188 300 82  

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyek száma összesen  

4 10 6  

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyeken 

résztvevők száma 

364 500 563  

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások száma  
2 4 2  

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások látogatóinak száma 
134 200 129  

Egyéb témájú programok, képzések 

száma 
    

Egyéb témájú programon, képzésen részt-

vevők száma 
    

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
22 46 31  

 

Célcsoport szerint 

 

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

 2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt-

élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzések, programok 

száma 

    

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt-

élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzéseken, programo-

kon 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  

0 2 0  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzé-

seken résztvevők száma 

0 100 0  

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvények száma  
3 10 7  

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvényeken résztvevők száma 
268 400 571 

 

 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 

száma (Óvodás,iskolás, felnőtt csoportok) 
  24  

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
  562  

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
3 12 31  

 

 

Könyvtár által szervezett programok összessége a lakossági igényeken alapulnak és a település iskolai 

és óvodai intézményekhez kapcsolódnak, de a járványhelyzet miatt a megrendezésük és a részvétel is 

töredéke a tervezettnek.  

Helyi közösségi programjaink elsősorban családok kedveskednek. Több szabadtéri rendezvényünk 

népszerű volt. Helyi eseményekre is „kitelepült” a könyvtár gyerekprogrammal, olvasás népszerűsítés 

és olvasó létszám növelés céllal. 

2 időszaki kiállítást bonyolítottunk le, melyek a Könyvtár Hete programsorozathoz kapcsolódnak. 

Legnagyobb látogatottsága valós térben a Könyvtár Hete programsorozathoz köthető, melyhez könyv-

vásárt és online közvetítést is tartottunk.  

 

 

 



2-b. melléklet 

13 

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 …1,5..(%)  

 

Dokumentumok a nemzetiségek szá-

mára 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek 0 0 0  

Folyóiratok (címek száma)     

Elektronikus dokumentumok     

Összesen 0 0 0  

 

 

A településen igen alacsony arányban van bejegyzett nemzetiségi csoport, olvasói igény nem je-

lentkezett felőlük, ezért nincs külön gyűjteményünk számukra.  

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná-

latát segítő IKT eszközök száma 
    

Fogyatékossággal élők számára akadály-

mentes szolgáltatások száma 
    

 

 

Épületünk és a könyvtár helységek akadálymentesen kerekesszékkel megközelíthetők. Számítógépes 

és további egyéb infrastrukturális fejlesztés eddigi beérkező igény hiányában nem történt. 

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:2019 
 

 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). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb: előtér tisztasági festés 
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Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:2020  
 

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:…Szépirodalmi olvasótér új, de a belső szakkönyvtári teremben igen régi, rossz állapotú polcok 

vannak. 

 

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

bemutatása 

. 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

 

 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
   

IKR fejlesztés    

egyéb:……multimédia szett került beszerzésre az idei 

évben (hangszóró, webkamera, fülhallgató)….. 
1 61,5 Érdekeltségnövelő 

pályázat  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen  61,5  

 

Nagy örömünkre szolgált, az NKA által meghirdetett Települési könyvtárak szakmai eszköz-

fejlesztése, korszerűsítése c. pályázatra beadott igénylésünk pozitív elbírálása, melyben a 2020-

as évben fiatalos arculattal várjuk olvasóinkat. Korszerűbb és kényelmes könyvtáros munkaasz-

tal és számítógép és webkamera is segíti munkánkat. 
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5.  Pályázatok, projektek 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Érdekeltségnövelő  216 NKA 2021.04. 2021.12.31. 

      

 

Európai Uniós 

pályázatok megne-

vezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

Egyéb, nem hazai forrá-

sokra épülő pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

 

 

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2021-ben, a könyvtár kom-

munikációs tevékenységének bemutatása  

 

 

 

Kommunikáció 
2020. évi 

tény 
20121. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez ké-

pest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft)     

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)     

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-

kül) 
    

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 
12 12 12  

Online hírek száma 104 100 104  

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 104 100 104  
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Hírlevelek száma 24 24 24  

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 
    

Egyéb:….     

 

 

 

A helyi települési újságban havi rendszerességgel közöljük könyvtári híreinket, programjainkat 

saját rovatban. saját honlapon és Facebook oldalunkon is jelentkezünk aktuális információkkal, 

és programokkal. Rövid videókat készítettünk felnőtt és gyermek követőinknek, kvíz, rajzpáyá-

zati felhívás , tanulást segítő információk, és egyéb kulturális információkkal jelentkeztünk az 

online térben heti rendszerességgel. Online bekapcsolódhattak őszi író-olvsaó találkozásra az ér-

deklődők. 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
1 1 1  

Az iskolai közösségi szolgálat fogadá-

sára a köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

1 1 1  

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  
4 4 2  

 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Civil szervezetek     

Határon túli könyvtárak     

Vállalkozók     

Oktatási intézmények 3 3 3  

Egyéb     

Összesen 3 3 3  
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Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség 

mérések 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
2021. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A használói igény- és elégedettség-mé-

rések száma 
0 1 1  

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

12 50 19  

 

 

 

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

állomány frissítés  

online katalógus  

katalógus használat is-

mertető video 

Online katalógusunk távolról is elérhető, ennek használatáról is-

mertető vidot töltöttünk fel közösségi oldalunkra, honlapunkra. 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei évben ismét közösségi szolgálatra fogadhattunk egy közép-

iskolás diákot. Vele iskolai elfoglaltságán túli időben foglalkozunk. Önkénteseinkre rendezvénye-

ink előkészítésénél és lebonyolításánál számíthatunk. A használói elégedettség mérésre csak az 

OKN rendezvény hetén volt módunk. 

 

 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2020. 

évi 

tény 

 

2021. 

évi 

terv 

2021. évi 

tény 

eltérés 

%-ban 

az előző 

évhez 

képest 

Be-

véte

l 

Az intézmény működési bevétele 1935 2400   

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)    

 

  

– ebből a késedelmi díjbevétel      

– ebből beiratkozási díjbevétel  16 10   

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzesz-

köz 
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– ebből fenntartói támogatás 1002 850 850  

– ebből felhasznált maradvány     

– ebből pályázati támogatás 2890  300 216  

– a pályázati támogatásból EU-támogatás      

Egyéb bevétel összesen       

Bevétel összesen       

Kia

dás 

Személyi juttatás 210 196 180  

Munkaadókat terhelő összes járulék 38     

Dologi kiadás          

Egyéb kiadás      

Kiadás összesen      

 

Dátum: 2021.12. 

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

Dátum: 2021.12. 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


