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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A könyvtár beszámolóját, és munkatervét egy országosan egységes sablon alapján kell 

elkészíteni és továbbítani a Békés Megyei Könyvtárnak. A sablon alapján elkészített 

beszámoló felépítése jelentősen eltér az eddigi beszámolóinktól, tartalmaz olyan részeket, 

táblázatokat, melyek a mi könyvtárunkban nem indokoltak. A beszámoló elkészítése során 

törekedtem arra, hogy lehetőleg ne térjek el az adott sablontól, helyenként azonban a 

könyvtárunk sajátosságaihoz igazítottam. 

 

A Ladányi Mihály Könyvtár összevont intézmény a városban működő közművelődési 

intézményekkel, a Művelődési Házzal, a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjteménnyel. 

 A Ladányi Mihály Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános városi könyvtár, mely a 

város lakosságát szolgálja. 

A könyvtár kiemelt feladata, hogy közösségi teret biztosítson a használók számára. A 

könyvtár célja: az emberek szabadidejükben hozzáférhessenek a különböző, számukra fontos 

ismeretekhez, információkhoz és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a közösség más tagjaival, 

valamint az új ismeretek befogadása mellett új kapcsolatok alakuljanak ki.  

A Ladányi Mihály Könyvtár Dévaványán a művelődés, a szabadidő hasznos 

eltöltésének fontos helyszíne. Megkülönböztetés nélkül, mindenkinek lehetősége van a 

könyvtár által gyűjtött és megőrzött dokumentumokhoz, valamint az információhoz való 

hozzáféréshez. 

Biztosítjuk az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű emberek számára. Segítjük az 

egész életen át tartó tanulást, a különböző szintű oktatási programokban résztvevők 

felkészülését. Lehetőséget biztosítunk a szabadidő hasznos eltöltésére, hozzájárulunk a 

felnőttek és a gyermekek olvasási kultúrájának fejlődéséhez. Gyűjtjük a helytörténeti 

dokumentumokat, különös tekintettel Dévaványára vonatkozóan. A könyvtárban szakmailag 

felkészült, elhivatott munkatársak állnak a könyvtárlátogatók rendelkezésére. 

A könyvtárunk legfontosabb célja, feladata, Dévaványa 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.  
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SWOT elemzés – Erősségek/Gyengeségek 

Belső környezet 

Erősségek 

1. gyűjtemény minősége 

2. kollégák szakmai felkészültsége, 

elkötelezettsége 

3. olvasószolgálat használó 

központúsága (igények gyors és 

szakszerű kielégítése) 

4. gyerekkönyvtár működése 

5. gyerekkönyvtár berendezése 

6. a könyvtár központi elhelyezkedése 

Gyengeségek 

 selejtezés mértéke 

 állományvédelem hiánya 

 egyes rendezvények alacsony 

látogatottsága 

 

Külső környezet 

Lehetőségek 

 virtuális tér (közösségi oldalak jobb 

kihasználása) 

 használói igények nyomon követése 

 szakmai kapcsolatok 

Veszélyek 

 az oktatási intézmények kevéssé 

számolnak a könyvtárral 

 NKA pályázatok szűk  rétegnek 

szólnak 

 három összevont közművelődési 

intézmény révén pályázatok esetén 

egy intézményegység pályázik 

 olvasói viselkedések változásai 

2018-ban a könyvtár szakmai munkáját a következő kiemelt feladatok határozták meg: 

 

Kiemelt kulcsterületek 

1. cél 

Korszerű minőségi szolgáltatások. Törekszünk az olvasói igények megismerésére, és 

ennek megfelelően alakítjuk szolgáltatásainkat, rendezvényeinket. 

Beavatkozások 

 Használói igények, elégedettség mérése, elemzése 

 A könyvtári munkafolyamatok vizsgálata, hiányosságok feltárása, 

statisztikai adatok gyűjtése  

 rendezvények színvonalának fejlesztése 
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2. cél 

Szabadidő hasznos eltöltése 

 Beavatkozások 

 A könyvtárban működő csoportok támogatása 

 Gyermekkönyvtári foglalkozások szervezése 

  Igény szerinti rendezvények szervezése 

3. cél 

Olvasáskultúra fejlesztése, olvasóvá nevelés, könyvtárhasználat népszerűsítése 

Beavatkozások 

 Könyvtár állományának gyarapítása az olvasói igények figyelembe 

vételével 

 A könyvtári állomány folyamatos fejlesztése, népszerűsítése 

 Olvasást népszerűsítő programok szervezése 

4. cél 

Az egész életen át tartó tanulás támogatása 

Beavatkozások 

 Egyéni segítségnyújtás a digitális írástudás elsajátításához minden kor- 

osztály, főként az idősek részére 

5. cél 

Az információhoz való korlátozás nélküli azonnali hozzáférés biztosítása 

 Beavatkozások 

 Az Országos Dokumentumellátó Rendszer igénybevételével a doku- 

mentumokhoz való hozzáférés biztosítása 

 A könyvtár eszközeivel különböző elektronikus szolgáltatás és tartal- 

mak használata 

 „Könyvet házhoz” szolgáltatás biztosítása 

6. cél 

Helyi kulturális értékek, helytörténeti gyűjtemény: kiemelt célunk, hogy gyűjtsük és 

feltárjuk Dévaványa város helytörténeti és helyismereti dokumentumait. 

 

Beavatkozások 

 Helyismereti és helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása, hozzá- 

férés biztosítása 
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7. cél 

Partnerség, együttműködés 

Beavatkozások 

 Együttműködés a városban működő szervezetekkel, intézményekkel, 

közössé- 

gekkel, partnerkapcsolatok fejlesztése, partnerlista felülvizsgálata 

Átfogó célok 

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: információt 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, élünk az új 

lehetőségekkel. Minden feladatnak igyekszünk eleget tenni, vagyis személyre szabott, 

igényes tájékoztatást és szolgáltatást nyújtani a hozzánk fordulóknak. 

 

II. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

  

  
  

2017. 

évi tény 
2018. évi 

terv 

2018. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 

5 
5 5 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1 

Könyvtári 
szakmai 

munkakörb

en 
foglalkoztat

ottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 3 3 3 

átszámítva teljes munkaidőre 3 3 3 

Középfokú szakk. 

(kvtár 

asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 1 

Egyéb felsőfokú 

összesen  - - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - - 

Mindösszesen könyvtári szakmai összesen 4 4 4 
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munkakörben átszámítva teljes munkaidőre  4 4 4 

Egyéb 

alkalmazo
tt 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  - - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - - 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen     

átszámítva teljes munkaidőre    

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre     

Összes létszám (fő):  5 5 5 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  - - - 

 

2018. évben szervezeti átalakítások, személyi változások, az alapdokumentumban változás 

nem történt. 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 
 

Nyitva tartás  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 
központi könyvtárban) (óra)  

43 43 43 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 
nyitvatartás hetente összesen (óra)  

3 3 3 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 

összesen (óra) 
5 5 5 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
- -  - 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
- -  - 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 
6 6 6 0 

Nyitvatartási napok száma a 
tárgyévben: 

302 292 293  
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A könyvtár nyitvatartási idejében változás 2018-ban nem történt. Az ünnepnapok kivételével 

az év során folyamatosan, zárva tartás nélkül biztosítottuk a könyvtári szolgáltatásokat. 

Könyvtárunk hétfőtől szombatig tart nyitva. A használói elégedettség mérés alapján a 

látogatók elégedettek a nyitva tartás rendjével, valamint az is megállapításra került, hogy a 

reggeli 8 órás nyitástól folyamatosan, zárásig van látogatója a könyvtárnak. 

 
Olvasói és dolgozói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
    

Olvasói munkaállomás  6 6 5 -14% 

Dolgozói munkaállomás 6 6 5 -14 % 

Összesen 12 12 10 -14 % 

 

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

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db):     2 

3 évnél idősebb, de felújított (db):    8 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db):  

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:  1 

 

Reprográfiai eszköz: 
 

5 évesnél fiatalabb (db):  

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):  3 

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:     1 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

A könyvtár informatikai háttere, a számítógépek száma, állapota, az internet sebessége 

egyaránt kielégítő. A könyvtári munkafolyamatok internetre kapcsolt számítógépes hálózaton 

működnek. Az olvasók számára jó minőségű számítógépek és megbízható internetkapcsolat 

áll rendelkezésre. 

Internet-szolgáltatás adatai 

Sávszélesség: 30 Mbit/s 

Sebesség: 8 MB/s 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 



 

8 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  
 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 
évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  2.139 1.500 1.639 -23 % 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 336 300 349 +4 % 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 
  2  

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
475 400 425 -11 % 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
0 0 0  

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

0 0 0  

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 
(db) 

0 0 0  

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
1020 1000 923 -10 % 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  2.576 2.000 1.173 -55 % 

 

Könyvtárunk állománygyarapítása a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően, valamint a 

mindenkori olvasói igények figyelembe vételével történik. A beszerzés helyének 

megválasztásakor figyelembe vesszük a kínálatot, a megbízhatóságot és az árkedvezményt. 

Az Új könyvek, a könyvtárak állománygyarapítási tájékoztatójából válogatjuk a 

dokumentumokat. A nem hagyományos dokumentumtípusok beszerzése a felhasználói 

igényekhez igazodik. 

Az állománygyarapítás forrásai: 

- költségvetés 

- érdekeltségnövelő támogatás 

- személyi jövedelemadó 1 %-a 

- Márai-program 

- NKA támogatás 
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- ajándékok 

A költségvetés biztosítja az éves dokumentumvásárlási keretet. Jelentősen hozzájárult az 

állománygyarapításhoz a 2018. évi érdekeltségnövelő támogatás, mely 849.225,- Ft volt.  

A Márai-program alapvető célja a nemzeti kulturális értékek megőrzése, a hazai és határon 

túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket közvetítő művek eljuttatása a könyvtárak 

közvetítésével az olvasóhoz. A Márai VIII. program fordulója által 162 db dokumentummal 

384.601,- Ft értékben gyarapodott a könyvtár állománya.  

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 22 db dokumentum 55.000,- Ft értékben került az 

állományba. 

A könyvtárban 90 féle folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. A folyóiratok tartalmuk 

szerint: szépirodalmi, honismereti, történelmi, ismeretterjesztő tematikájú lapok, de jár a 

könyvtárba napilap és bulvár jellegű újság is. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 51 

féle folyóirat áll a látogatók rendelkezésére.  

 

Állományapasztás 

Az elhasználódott, avult, kihasználatlan állományrészeket átvizsgáljuk és kivonjuk az 

állományból. 2018-ban 1.173 dokumentum került kivonásra. Állományapasztás terén célunk, 

hogy a dokumentumok jó fizikai állapotban, és az aktuális ismeretterjesztő irodalom kerüljön 

a felhasználókhoz.  

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

1021 1000 923 -10 % 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama percben 
kifejezve)  

10 perc 10 perc 10 perc 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

6 6 6 0 
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A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100 100 100 0 

 

A könyvtárba érkező, megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül állományba 

vesszük. A dokumentumok feltárása a SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszerrel történik.  A 

dokumentumokat a leltárba vétellel egy időben ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, 

leltári számmal és raktári jellel.  

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:  

SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer 

Beszerzés éve:   1998 

Az IKR folymatos frissítése biztosított:  igen/nem 

 

Állományvédelem 
 

 

Könyvtárunk állományvédelme a könyvek fizikai megóvása, eltulajdonításának 

megakadályozásában kimerül. A megrongálódott, elhasználódott könyvet házilag 

megjavítjuk, vagy töröljük az állományból. A használat során megkopott raktári jelzeteket 

folyamatosan cseréltük, a hiányzókat pótoltuk.  

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 918 900 898 -0,03% 

A könyvtári látogatások száma (db)   9140 9200 7697 -15% 

Ebből csoportok (db) 59 60 62 +5% 

 

A statisztikai adatok alapján a beiratkozott olvasók száma stagnál, illetve minimálisan 

csökken. A könyvtár alapszolgáltatásait minden látogató ingyenesen veheti igénybe: 

- könyvtárlátogatás, 

- helyben használat, 

- rendezvények látogatása, 

- információ a könyvtárról és a könyvtári rendszerről. 

Az alapszolgáltatásokat igénybe vevők adatait a könyvtár regisztrálja, beiratkozott olvasóként 

tartja nyilván, de beiratkozási díjat nem számítunk fel. Az adatkezelési szabályzatnak 

megfelelően kezeljük az olvasók adatait. 
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A kölcsönzési szolgáltatásokat a könyvtárba való beiratkozással, illetve a könyvtárhasználati 

díj megfizetésével lehet igénybe venni. A könyvtárhasználati díj egy évre szól. 

A beiratkozott olvasók látogatójegyet kapnak, amely az olvasó egyedi azonosítóját, nevét és a 

könyvtár nevét tartalmazza. 

A hagyományos könyvtári tevékenységen túl – a könyvtár szolgáltatásairól tájékoztatás, 

kölcsönzés, irodalomkutatás, irodalomajánlás, stb. – a könyvtár egyéb kiegészítő szolgáltatást 

is nyújt a könyvtárlátogatók számára: fénymásolás, nyomtatás, spirálozás, szkennelés, a 

beszkennelt dokumentumok elektronikus továbbítása, nyomtatványok, igénylőlapok letöltése 

stb. Tevékenységünkben nagy szerepet kap a közhasznú és közösségi információk nyújtása. 

Gyakran szolgáltatunk adatokat helyi eseményekről, érdekképviseleti szervezetek, 

közigazgatási szervek működéséről, egészségügyi, szociális, oktatási intézmények 

szolgáltatásairól. A térítéses szolgáltatásainkat (fénymásolás, fax, szkennelés, spirálozás, 

laminálás) bárki igénybe veheti, függetlenül attól, hogy beiratkozott olvasója e a könyvtárnak. 

 

Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 12.622 12000 9984 -21 % 

- Ebből kölcsönzött e-
dokumentumok száma (db) 

128 130 
144 

+13 % 

Helyben használt dokumentumok (db) 13590 14000 14489 +7% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 
(db) 

  
 

 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
31  

16 
-48 % 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
  

 
 

 

A könyvtárban a helyben használat során minden könyvtári dokumentum hozzáférhető. A 

kölcsönzött dokumentumok csökkenése a kisebb számú beiratkozott olvasóból következik. 

Végzünk témafigyeléseket, irodalomkutatást, de ezeket nem regisztráljuk külön. 
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Online és elektronikus szolgáltatások  

 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 1720  2143 +24,6% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
    

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
4 4 4 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
45 45 48 +7% 

A könyvtárban használható adatbázisok 
száma 

    

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 

1 1 1 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma (fő) 

100 100 133 +33% 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás az 
OPAC-ra) 

    

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 

    

 

 

 

Digitalizálás  

 

Kiemelt feladatnak tekintjük a helyismereti gyűjtemény dokumentumainak elektronikus 

hozzáférését. Ennek érdekében digitalizáljuk a dokumentumokat, és a honlapon, a 

dokumentumtárban tesszük közzé. Folyamatosan digitalizáljuk a fényképeket, képeslapokat, 

azokat a dokumentumokat, melyek a helytörténeti gyűjteményben találhatóak. 
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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 
59  62 +5 % 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
1.237  1.151 -7%% 

 

Téma szerint 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések és programok száma  

6 6 11 + 83 % 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken és programokon résztvevők 

száma 

89 100 205 + 130% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések és programok 

száma  

15 15 15 0 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken és programokon 

résztvevők száma 

18 20 15 -17% 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 

    

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

    

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások száma  
20 25 8 -60 % 



 

14 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

324 400 151 -55% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, 

rendezvények száma összesen  

12 12 16 +33 % 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, 
rendezvényeken 

résztvevők száma 

511 500 333 -35% 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások száma  
5 3 1 -80% 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 
280 200 250 -10 % 

Egyéb témájú programok, képzések 
száma 

1  11  

Egyéb témájú programon, képzésen 
résztvevők száma 

15  197  

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
59  62 + 5% 

 

 

A könyvtári programjaink az olvasáskultúra fejlesztésére, az olvasás népszerűsítésére, a gyermek és 

felnőtt lakosság szabadidejének hasznos eltöltésének elősegítésére irányul. 

A programjaink száma az előző évhez képest +5 % eltérést mutat.  

 

Használóképzések 

Digitális írástudást fejlesztő foglalkozások 

 Könyvtári számítógép, saját eszköz használatának segítése egyéni mentorálással.  

 Személyre szabott segítség az internet használatában, az aktuális problémák 

megoldásában, az információs források közötti tájékozódásban. 

Könyvtárhasználati foglalkozások 

Könyvtárhasználati óra, csoportos látogatások a gyermekkönyvtárban. Az óvodás csoportok 

és az iskolai osztályok könyvtárhasználati foglalkozáson vesznek részt, ismerkednek a 

könyvtárral, a könyvtári renddel, beiratkoznak, kölcsönöznek. 

Olvasási, szövegértési foglalkozások a gyerekkönyvtárban 

 Olvasólámpa pályázat 

Egész évet átfogó program általános- és középiskolás diákok számára. A program célja, hogy 

egy könyvlistából, mely már több mint száz könyvet tartalmaz, mindenki szabadon válasszon, 
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minél többet és minél többen olvassanak. Minden könyvhöz tartozik egy kérdéssor, a legtöbb 

könyvet olvasók könyvjutalomban részesülnek. 

 Kazinczy anyanyelvi vetélkedőre való felkészítés 

 Itt a farsang áll a bál – farsangi szokások, busóálarc készítése 

 Egy-egy mese, gyermekregény részlet feldolgozása 

Rendezvény, kiállítás 

Országos Könyvtári Napok 

Olvasólámpa pályázat értékelése 

Könyvajánlók – családregények 

Könyvajánlók – Az aradi vértanúkra emlékezés 

Mesedélelőtt óvodásoknak, iskolásoknak 

Író-olvasó találkozó: „Szívem zenéje”Nagy Ilona verseskötetének bemutatása, a köte- 

tet bemutatta Tóth Istvánné, és Czakó Lajos a könyv illusztrátora. 

Költészet napja - „Álljunk meg egy versre” 

A város különböző pontjain verseket helyeztünk el, a nap folyamán a könyvtár előtt 

megzenésített verseket hallgattunk, könyvjelzőket ajándékoztunk, így hívtuk fel a járókelők 

figyelmét a költészet napjára, valamint verseket vittünk az általános iskolásoknak.  

„Elődeink nyomában” – festmény- és fotókiállítás  

A Ványai Ambrus Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény festészet tanszakos 

tanulóinak munkáiból, valamint Ambruzs-Szabó József fotóiból 

Beszélgetőkör  

Célja a kötetlen beszélgetés, ahol saját gondolataikat, életüket érintő aktuális témákat 

osztottak, esetleg vitattak meg egymással a jelenlévők. A beszélgetések témáját a moderátor 

határozta meg. 

Megyefutás - A Megyefutás állomása Dévaványán a könyvtár volt. A kezdeményezés célja, a 

futás népszerűsítése. 

Környezet és egészség előadás-sorozat 

Az előadások témája a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az egészséges életmód.  

Az előadások címei: 

Egészséges-e a virtuális környezet- Ki a főnök, a telefon vagy én?  

A tárgyak életútja 

Kicsik és nagyik 
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Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

Dévaványa lakossága 2018-ban 7618 fő. Szinte homogén magyar nemzetiségű település. Az 

iskolában nincs nemzetiségi oktatás. A városban Roma Nemzetiségi Önkormányzat van.  

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján, a 2011-es népszámlálás szerint  

(nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya 1 %.  

Nincs nemzetiségi különgyűjteményünk, de állományunkban található a roma nemzetiségűek 

számára esetleg fontos irodalom.  

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

 

Öregbetűs könyvek, hangoskönyvek állnak a csökkentlátók rendelkezésére. Ezek a 

dokumentumok biztosítják a gyengénlátók, valamint az idős emberek irodalmi élményhez 

való jutását. 

A könyvtár kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát, s ennek fő 

célja, hogy a könyvtár állományával, eszközeivel és lehetőségeivel javítsa e társadalmi 

csoport életminőségét, és csökkentse a társadalmi csoportok közötti szakadékot. 

A „Könyvet házhoz!” 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 rendkívül kevés, ennek oka 

az, hogy a családtagok kölcsönöznek a hozzátartozóknak, valamint a szociális és házi 

gondozók is segítenek. 

 
IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:   2018. 
 

 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:……………………………………………………………………………………………… 
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Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2018. részleges felújítás  
 

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: A bútorzatok kora eltérő, vannak új, újszerű korszerű kategóriába tartozók 

 

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

bemutatása 

A könyvtár önálló épületben működik, alapterülete 240 m2. 2006-ban történt az épület 

tetőszerkezetének felújítása. 2012-ben nyílászáró csere, külső szigetelés és fűtés 

korszerűsítésre került sor. A könyvtár külső-belső környezete karbantartott, esztétikus 

látvány fogadja a látogatókat. Továbbra is megoldandó feladat a könyvtár 

akadálymentesítése, a könyvtár épületébe mozgáskorlátozottak bejutása 

akadálymentesen nem lehetséges. A könyvtár bútorzata, berendezése megfelelő. A 

világítás megfelelő és folyamatosan ellenőrzött.  

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
 

2018-ban a gyermekkönyvtárba kisgyermekek részére a meglévő polcok 

áthelyezésével -a polcokat térelválasztóként használva -, olvasósarkot hoztunk létre, 

ahová szőnyeg, babzsák, asztal, kisszékek, párnák kerültek beszerzésre. 

 

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) 
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IKR fejlesztés    

egyéb:……….. 1 200 gyermeksarok 
kialakítása a 

gyerekkönyvtárban 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen  200  

 
   

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A városi hírlapban ingyenesen jelentetjük meg rendezvényeinket, adunk hírt a könyvtárban 

történő eseményekről. Rendezvényeinket plakátok, meghívók útján, valamint a honlapon és a 

közösségi oldalon népszerűsítjük. 

A könyvtár munkatársai képzéseken, továbbképzéseken, szakmai napokon vettek részt, hogy 

bővítsék ismereteiket, biztosítva a korszerű könyvtári ellátás személyi feltételeit. 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség 

mérések 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 
0 1 1  

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

0 80 80  

 

Innovatív megoldások, újítások:  

Megnevezés Leírás, ismertető 

olvasósarok babák és kisgyermekek számára kialakított hely 

  

 

Közösségi szolgálat 

A közösségi szolgálatot a középiskolások főként a Dévaványai Általános Művelődési 

Központ nyári rendezvényein végzik. A könyvtár a nyári diákmunka programban biztosít 

lehetőséget a diákoknak. A nyári szünetben a könyvtár munkatársai a diákmunkásokkal 

elsősorban könnyed kikapcsolódásra alkalmas olvasmányokkal és sokféle folyóirattal várták 

munkanapokon az érdeklődőket a strandon. A strandkönyvtárat azért hoztuk létre, hogy a 

potenciális használókkal megismertessük a könyvtár szolgáltatásait. A Strandkönyvtár 

diákmunka programban összesen 26 diák vett részt. 
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Partnerség 

A könyvtár együttműködik a városban lévő civilszervezetekkel, iskolákkal, intézményekkel 

és mindenki felé nyitottak vagyunk, minden kezdeményezést támogatunk. Ezek az 

együttműködések azonban nincsenek írásba foglalva. 

Elégedettségmérés 

2018. októberben elégedettség mérést végeztünk látogatóink körében. A felméréssel sikerült 

képet kapnunk használóink elégedettségéről, véleményéről.  

Ezek a vélemények befolyásolják, meghatározzák a további munkánkat. Számunkra 

nagyszerű eredmény született, mert könyvtárunkról, szolgáltatásainkról, és a könyvtárosokról 

adott vélemény pozitív, mely rendkívül nagy elismerés. Közel 100 %-ban elégedettek a 

könyvtárosok munkájával, és többnyire elégedettek a szolgáltatásainkkal. 

Olvasósarok a legkisebbeknek 

A gyermekkönyvtáraknak nagy szerepe van az olvasóvá nevelés megalapozásában, ezért 

kisgyermekek és hozzátartozóik részére kialakítottunk egy olyan könyvtári környezetet, ahol 

lehetőségük van megfelelő körülmények között lekötni a gyermekek figyelmét. A praktikusan 

kialakított környezet ösztönzi a kisgyermekeket és szüleiket, hogy hosszabban időzzenek, 

valamint a szülőknek is lehetőséget ad arra, hogy gyermekét biztonságba tudva igénybe vegye 

a felnőtt olvasóterem szolgáltatásait.   

  




