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Könyvtárunk Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott legfontosabb célja, feladata 

Dévaványa város lakosainak könyvtári ellátásának biztosítása, a tanulás segítése, az 

információszerzés támogatása, a könyv, a könyvtár, az irodalom, és az olvasás szerepének 

erősítése a szabadidős tevékenységek körében. 

 

A könyvtár működését az 1997. évi CXL. törvény, valamint kormány- és miniszteri 

rendeletek szabályozzák. 

 

A könyvtár alaptevékenysége:  

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja 

 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól 

 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését 

 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 

 könyvtári rendezvényeket szervez gyermekek és felnőttek részére 

2012. évi CLII. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról  

13. § A Kultv. 55. § (1) bekezdése a következő f)-j) ponttal egészül ki: 

(A nyilvános könyvtár alapfeladatai:) 

„f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 

adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 

i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, 

j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.” 
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I. Az intézmény működési, tárgyi, személyi feltételei 

 

1. A könyvtár gazdálkodása 

 Az intézmény működését a költségvetés biztosítja. A költségvetés fedezi a dologi és 

személyi kiadásokat. A dologi kiadások: dokumentumok beszerzési kerete, a zavartalan 

szolgáltatások biztosításához szükséges anyagok, energia költségek, karbantartási költségek. 

 

Pénzügyi adatok (ezer Ft) 
Az intézmény működési bevétele 682 
Támogatás és tőkejellegű bevételek 16.433 
- támogatásból felügyeleti szervtől kapott 16.251 
- támogatásból pályázati támogatás 130 

Bevétel 

Bevétel összesen 17.115 
Személyi juttatás 9.175 
Munkaadókat terhelő összes járulék 1.821 
Dologi kiadás 5.162 
Felhalmozási kiadás 401 
Egyéb kiadás 556 

Kiadás 

Kiadás összesen 17.115 
 

2. Tárgyi és személyi feltételek 

2.1 Tárgyi feltételek 

A könyvtár önálló épületben működik, alapterülete 240 m2. 

A könyvtár technikai ellátottsága megfelelő. A könyvtár rendelkezik a szolgáltatásokhoz 

szükséges technikai eszközökkel: fénymásoló, fax, audio-vizuális eszközök, nyomtató, 

számítógép, szkenner, stb. A látogatók számára hat számítógép áll rendelkezésre, internetes 

eléréssel. Internethasználat biztosításához wifi routerrel rendelkezünk, így saját eszközzel is 

lehet dolgozni a könyvtárban.  

 

2.2 Személyi feltételek 

Létszámadatok 

Felsőfokú végzettségűek 
szakmai munkakörben 

Könyvtáros  3 

Nem felsőfokú végzettségűek 
szakmai munkakörben Segédkönyvtáros 1 

Egyéb (nem szakmai 
munkakörben) 

Technikai dolgozó 1 
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II. Szakmai tevékenység bemutatása 

1. Állománygyarapítás 

Az Új könyvek – a könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatója – kéthetente megjelenő 

kiadványból válogatjuk a dokumentumokat. Az állománygyarapításnál fő szempont a 

gyűjtőköri szabályzatban foglaltak, illetve figyelembe vesszük a mindenkori olvasói 

igényeket. 

2013-ban beszerzett állomány 

 Tárgyévben leltárba vett 
állomány (egység) Érték (eFt) 

2013 835 1.839 
 

A könyvtári állomány összetétele 

2013. december 31-én 

Könyv 37.838 

Hangdokumentum (Hang- és CD lemez, 
hangkazetta, hangoskönyv) 662 

Képdokumentum (dvd) 240 
összesen 38.740 
 

Márai program 

"A Márai-program mű- és olvasó-központú program. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar 

könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az 

olvasókhoz." A könyvtár sikerrel pályázott a Márai-program III. fordulójára, a könyvek 2014. 

februárjában kerültek kiszállításra; 130 db dokumentum 275.000,- Ft értékben. 

 

2. Állománygondozás 

Feldolgozás 

A könyvtárba érkező, megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül állományba 

vesszük. A dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jellel. A dokumentumok feltárása a SZIRÉN 

Integrált Könyvtári Rendszerrel történik.  

 

Állományapasztás 

A könyvtár gyűjteményszervezésének fontos része az apasztás művelete. Az állományból 

dokumentum kivonása a következő okokból történhet: tartalmi avulás, rongálódás,  
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a dokumentum iránti igény hiánya. 2013-ban öt alkalommal történt selejtezés; tartalmi avulás, 

olvasói igény hiánya és elhasználódás miatt. Összesen 1120 dokumentum került kivonásra az 

állományból. 

 

A folyóirat beszerzés alakulása 

A könyvtárba betérő olvasóink 143 féle folyóiratot találhatnak; szépirodalmi, honismereti, 

történelmi, ismeretterjesztő tematikájú lapokat, de jár a könyvtárba napilap és bulvár jellegű 

újság is. A folyóiratok a legfrissebb szám kivételével kölcsönözhetőek. 

A Nemzeti Kulturális Alap 2013-ban is támogatta a könyvtárakat, oly módon, hogy számukra 

folyóiratot fizetett elő.  

 

 Beszerzett 
db 

NKA által 
támogatott db 

Ajándék 
(magánszemély) 

2013. 43 59 1 

 

3. Forgalmi adatok 

Az olvasószolgálat a könyvtári munka egyik legfontosabb területe. 

Az olvasószolgálat feladata a könyvtár állománya, szolgáltatásai és a könyvtárhasználók 

közötti szakszerű kapcsolat tartása. Azon tevékenységek, melyek közvetlenül az olvasók, a 

könyvtárlátogatók kiszolgálásával, valamint annak adminisztrációjával foglalkozik. A 

hagyományos könyvtári tevékenységen túl (a könyvtár szolgáltatásairól tájékoztatás, 

beiratkozás, kölcsönzés, irodalomkutatás, irodalomajánlás, könyvtárban való tájékozódás, 

adminisztráció vezetése, igényfeltárás stb.), a könyvtár egyéb kiegészítő szolgáltatást is nyújt 

a könyvtárlátogatók számára: fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, szkennelés, beszkennelt 

dokumentumok elektronikus továbbítása, nyomtatványok, igénylőlapok letöltése stb. 

 

Könyvtárhasználat számokban 

2013. 
Személyes használat  Regisztrált használó Használat (alkalom) Kölcsönzött 

dokumentum 
14 év alatti 432 6.206 12.737 

14 és 65 év közötti 610 

65 év felett 48 
21.322 14.817 

összesen 1.090 27.528 27.554 
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Könyvtárközi kölcsönzés 

A könyvtár feladata, hogy biztosítsa más könyvtárak dokumentumainak és szolgáltatásainak 

elérést. A könyvtár állományában nem található dokumentumot az Országos 

Dokumentumellátó Rendszer segítségével biztosítjuk a könyvtárhasználók részére. A 

szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója.  

A könyvtárközi kölcsönzésre az igény megcsappant, ennek oka a folyamatosan szaporodó, 

szabadon letölthető online tartalmak. 

 

Könyvek a Székelykeresztúri Városi Könyvtárnak 

A Kölcsey Ferenc Alapítvány pályázatot hirdetett a hazai könyvtárak számára, hogy 

könyvadománnyal támogathassák határon túli testvértelepülés könyvtárait. A testvérkönyvtár 

segítő program keretében vállaltuk, hogy az elnyert összegből értékes tartalmú szépirodalmat, 

szakirodalmat, gyermekirodalmat vásárolunk a hazai könyvtermésből a partner igényeinek 

megfelelően, és gondoskodunk az adomány célba juttatásáról. A Ladányi Mihály Könyvtár 

sikerrel pályázott az alapítványnál, 80 ezer Ft értékben 41 db könyvet vásároltunk, valamint 

32 db könyvet ajándékoztunk a Székelykeresztúri Városi Könyvtárnak. 

 

Szolgáltatások 

Könyvet házhoz! 

2011-ben hirdettük meg először a „Könyvet házhoz” elnevezésű szolgáltatásunkat. A 

szolgáltatás keretében vállaljuk, hogy a mozgásukban korlátozottak, lakásukat elhagyni nem 

tudók számára házhoz szállítjuk az általuk kért könyveket, folyóiratokat. A szolgáltatást 

közvetlenül igénybe vevők száma csekély, ennek egyik oka az lehet, hogy a családtagok 

kölcsönöznek a hozzátartozóknak, valamint a szociális és házi gondozók is segítenek. 

 

Internethasználat segítése, e-Magyarország Pont 

A könyvtárban lévő számítógépekkel, interneteléréssel és az e-Magyarország Pont által 

számos olyan lehetőséget biztosítunk minden betérő számára, melyek az információs 

társadalomban való boldoguláshoz elengedhetetlenek: 

 internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, 

fax, nyomtató) használata, 

 különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata, 

 internetes álláskeresés segítése, 
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 helyszínen történő segítségnyújtás a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások 

használatának bemutatása által, 

 Ügyfélkapu regisztráció elindítása, stb. 

 

Könyvtári e-book kölcsönzés 

Könyvtárunk igyekszik megfelelni a digitalizáció kihívásainak. Az e-könyv megjelenése is új 

igényeket szül. Vannak digitális tartalmak (pl. Magyar Elektronikus Könyvtár, helytörténeti 

gyűjtemények digitalizált verziói, folyóiratok, stb.), melyek teljesen ingyenesen, korlátozás 

nélkül elérhetők. A beiratkozott tagok részére lehetővé vált, hogy a digitálisan készült 

műveket is elérhessék az Interneten keresztül, a könyvtári szolgáltatás keretein belül.  

 

Online katalógus, online szolgáltatás 

A könyvtár elérhető elektronikusan, az érdeklődők üzenetet küldhetnek, tájékozódhatnak a 

dokumentumokról, kereshetnek a SZIRÉN adatbázisban, megtekinthetik a kölcsönzési 

információkat. A könyvtár honlapján megtalálhatóak az információk, folyamatosan jelen 

vagyunk a közösségi oldalakon is. 

 

Események, rendezvények 

A könyvtár programokkal, rendezvényekkel is várja látogatóit. 2013-ban 79 alkalommal volt 

különböző esemény, ebből 48 alkalommal gyerekeknek, 31 alkalommal felnőtteknek, az 

összesből 5 kiállítás és 22 alkalommal használóképzés volt. 

 

Egész évet átfogó programok 

 Olvasólámpa pályázat  

A gyermekkönyvtár látogatói részére indult útjára az Olvasólámpa pályázat. A „verseny” 

célja, hogy egy könyvlistából – mely már több mint száz könyvet tartalmaz – mindenki 

szabadon válasszon, minél többen és minél többet olvassanak. Minden könyvhöz tartozik 

néhány kérdés, feladat. Novemberben került sor a pályázat éves értékelésére. A jutalom: 

könyv, játszóház és pizza volt. 2013-ban 40 gyermek kapcsolódott a pályázathoz. 

 Olvasó Dél-Alföld vetélkedő 

A 2013-as évben a szegedi Somogyi-könyvtár útjára indított egy olvasó vetélkedőt, Olvasó 

Dél-Alföld címmel. A vetélkedőt három megyében, -Békés, Csongrád, Bács-Kiskun- 

hirdették meg, keresve a Dél-Alföld legtöbbet olvasó települését. A mi könyvtárunk és 
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olvasóink is csatlakoztak a vetélkedőhöz. és a játék félidején megyénként összesítették a 

beérkezett megoldásokat, és Békés megyében az adott településen élők lélekszámához 

viszonyítva Dévaványán olvasták el a legtöbb könyvet. A legtöbbet olvasó település olvasóit 

ajándékrendezvénnyel jutalmazták, így nekünk nyílott lehetőségünk arra, hogy író-olvasó 

találkozót szervezhettünk, így Fábián Janka írónő volt a könyvtár vendége. 

A vetélkedő végső összesítésében a könyvtár 4. helyezést ért el, az egyéni verseny győztese 

Békés megyében a Ladányi Mihály Könyvtár olvasója lett.  

 

Könyvtárhasználati óra  22 alkalom 

A gyerekek könyvtárhasználati vagy más témájú könyvtári foglalkozáson vesznek részt. 

Ismerkednek a könyvtárral, a könyvtári renddel, beiratkoznak, kölcsönöznek. 

 

Játszóházi foglalkozások  20 alkalom 

A foglalkozások témája aktuális eseményekhez, ünnepkörökhöz, évszakokhoz kötődik. 

Nemzeti ünnepeinkre, jeles napokra kiállítást, könyvajánlókat készítünk rajzpályázatokat 

hirdetünk, Benedek Elek születésnapja – A népmese napja – rajzpályázat, versillusztráció 

pályázatot hirdettünk.  

 

Költészet Napja 

Minden irodalomkedvelő, versszerető számára fontos esemény a Költészet Napja, hiszen ezen 

a napon lehetőség nyílik arra, hogy ha rövid időre is, de a versekkel foglalkozzunk.  

Számos vers elmondására került sor, gyerekek és felnőttek mondták el saját, vagy kedves 

versüket. Versillusztrációs pályázatot hirdettünk, melyre számos alkotás érkezett. A 

munkákból kiállítást készítettünk, a legsikeresebbek díjazásban részesültek.  

 

Országos Könyvtári Napok 

Minden évben megrendezésre kerül az Országos Könyvtári Napok programsorozat az 

Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, melyhez mi 

is csatlakozunk.  

A könyvtári napok eseményei:  

 A könyvtár vendége volt Sándor Anikó, aki El Camino – út ami hazavisz címmel 

tartott előadást.  

 Ambruzs-Szabó József fotókiállítása 
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 Selejt könyvek és folyóiratok vására 

 Játszóház – termésképek készítése 

 Népmese napja rajzpályázat eredményhirdetése és kiállítás 

 

Kiállítások 

Versillusztrációs pályázat a Költészet Napján 

Kiállítás Búza Ildikó alkotásaiból – üvegfestészet 

Ambruzs Szabó József – fotókiállítása 

 

Könyvkiállítások 

A könyvtár állományának minél teljesebb megismerését szolgálják a könyvkiállítások, 

amelyekkel folyamatosan mutatjuk be a legújabban beszerzett műveket, illetve tematikus 

kiállításokat is készítünk. 

 

DÉKE novemberi programsorozata 

November hónapban 13. alkalommal adtunk helyet a DÉKE Környezet és egészség című két 

előadásból álló programsorozatnak 

 

 

Összegzés 

 

Nagymértékben megváltoztak az olvasási szokások és ebből adódóan a könyvtár, a 

könyvtárosok feladatai is időről-időre változnak. Alkalmazkodunk a társadalmi 

változásokhoz, a változó felhasználói igényekhez. Szem előtt tartjuk azonban azt is, hogy a 

könyvtár feladata alapvetően nem változott: információkat gyűjt és feldolgoz a digitális 

világban is.  

A könyvtáros küldetése most is az, hogy segítsen az olvasónak felkutatni a keresett 

információt. A közvetítő eszközök és a kapcsolattartás módja változik, megtanulunk élni az új 

technológia adta lehetőségekkel. Minden feladatnak igyekszünk eleget tenni 2014-ben is, 

vagyis személyre szabott, igényes tájékoztatást és szolgáltatást nyújtani a hozzánk 

fordulóknak. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy személyes látogatásukkal is tiszteljék 

meg könyvtárunkat, szerezzenek tapasztalatokat működésünkről, az intézményben folyó 

munkáról, szolgáltatásokról, rendezvényekről közvetlenül is.  

 

Megköszönve segítő támogatásukat, kérem, hogy a beszámolót elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

 

Dévaványa, 2014. február 11. 

 

 

 

         Somogyi Erzsébet 

         könyvtáros 


