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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 

2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A Ladányi Mihály Könyvtár alapvető célja és küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa a 

dokumentumhoz és az információhoz való hozzáférést a lakosság részére. Olyan települési 

feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, melynek célja, hogy minden nyilvánosságra került 

információt és adatot közvetítsen, biztosítva a nemzeti és egyetemes kultúrához való 

hozzáférést. Arra törekszik, hogy könyvtári és információs központként működjön, melyet 

gyűjteményépítéssel, minőségileg fejlesztett szolgáltatásokkal, közösségi, kulturális, 

olvasóbarát programokkal, munkatársak naprakész szaktudásával valósítson meg. 

Kiemelt kulcsterületek 

1. cél  

Minőségirányítási rendszer fejlesztése 

 Beavatkozások: 

Használói igények, elégedettség mérése, elemzése. A könyvtári munkafolyamatok 

vizsgálata, hiányosságok feltárása, statisztikai adatok gyűjtése, a szolgáltatások, 

rendezvények színvonalának fejlesztése. 

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 korosztály, főként 

az idősek részére. 

 



3 

5. cél 

Az információhoz való korlátozás nélküli azonnali hozzáférés biztosítása 

Beavatkozások: 

A dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása. A könyvtár eszközeivel különböző 

szolgáltatások és tartalmak használata.  

6. cél 

Helyi kulturális értékek, helytörténeti gyűjtemény 

Beavatkozások: 

Helyismereti és helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása, hozzáférés 

biztosítása. 

7. cél 

Partnerség, együttműködés 

Beavatkozások: 

Együttműködés a városban szervezetekkel, intézményekkel, közösségekkel, 

partnerkapcsolatok fejlesztése, partnerlista felülvizsgálata. 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

 

  

  

  

2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
5 

5 

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

Könyvtári 

szakmai 

munkakörbe
n 

foglalkoztato

ttak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 3 
3 

átszámítva teljes munkaidőre 3 
3 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 
1 

Egyéb felsőfokú 

összesen    

átszámítva teljes munkaidőre   
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Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 4 4 

átszámítva teljes munkaidőre  
4 4 

Egyéb 

alkalmazot

t 

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 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)    

 

2019. évben személyi változások nem várhatók. 
 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás  

 

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a központi 

könyvtárban) (óra)  
43 43 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás 

hetente összesen (óra)  
3 3 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 

(óra) 
5 5 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
- - - 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
-   

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 6 6 0 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 293 293 0 
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A könyvtár nyitvatartási idejében változást nem tervezünk. Az ünnepnapok kivételével az év 

során zárva tartás nélkül biztosítjuk a könyvtári szolgáltatásokat. 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
  0 

Olvasói munkaállomás  5 5 0 

Dolgozói munkaállomás 5 5 0 

Összesen 10 10 0 

 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  
 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 

változás %-

ban előző 
évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  1.639 1.500 -8% 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 349 300 -14% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 

ezer Ft) 
2 -  

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma (db) 

425 400 -5% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
   

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
   

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)    

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 923 900 -2% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  1173 1000 -15% 
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A beszerzés helyének megválasztásakor figyelembe vesszük a költséghatékonyságot, a kínálatot, 

megbízhatóságot, az árkedvezményeket. 

Az állománygyarapításnál fő szempont a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak, illetve a mindenkori 

olvasói igények figyelembe vétele. 

Az állománygyarapítás forrásai: 

 költségvetés 

 érdekeltségnövelő támogatás 

 személyi jövedelemadó 1%-a 

 ajándékok 

A beszerzésben kiemelt területek: 

 Hátrányos helyzetű olvasók számára beszerezhető dokumentumok (hangoskönyvek, 

öregbetűs könyvek) 

 Folyóiratcímek felülvizsgálata a gyűjtőkör és a használói igények figyelembe 

vételével. 

 A gyarapítási keret felhasználását hangsúlyosan az olvasói igényekhez módosítjuk. 

 Hiánylisták, kártérített dokumentumok listái, előjegyzési listák alapján sort kerítünk a 

hiányzó művek pótlására. 

 Tovább folytattuk a könyvtári állományunk átvizsgálását, és körültekintő, gondos 

mérlegelés nyomán a fölöslegessé vált példányok selejtezését. A selejtezési 

szempontok alapján leválogatjuk az elavult, feleslegessé vált, vagy tönkrement 

példányokat és végrehajtjuk a selejtezést. 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
923 900  

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  

10 perc 10 perc 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 

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

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100 % 100 % 0 

 

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.  

Feladatok: Gyűjteményszervezési, katalogizálási, állománygazdálkodással összefüggő 

feladatok elvégzése, a dokumentumok tartalmi és formai feltárása, retrospektív feldolgozások, 

adatbázis építés, és folyamatos felülvizsgálata. Állományrészek átvizsgálása, fölöslegessé vált 

példányok leválogatása. 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése:  

SZIRÉN Integrált könyvtári Rendszer 

Beszerzés éve:  1998 

Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2019-ben:  igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Könyvtárunkban nem végzünk aktív állományvédelmi tevékenységet, pl. kötést, fertőtlenítést, 

restaurálást és nem is rendelkezünk állagvédelmet szolgáló gépekkel, és nincsenek muzeális 

dokumentumaink. 

Az állomány fizikai állapotának megóvása, elvesztésének, eltulajdonításának 

megakadályozása elsősorban az olvasószolgálatos könyvtáros feladata. 

A megrongálódott, elhasználódott könyvet házilag megjavítjuk, vagy töröljük az állományból. 

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 898 900 +2% 

A könyvtári látogatások száma (db)   7697 7700 0 

Ebből csoportok (db) 62 60 -3% 

 

A 2018. évi beiratkozott olvasói számot kívánjuk megtartani, az elmúlt évek statisztikái 

alapján az olvasók száma stagnál. A cél, hogy ez a szám ne csökkenjen, minél több már 
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beiratkozott olvasót tudjunk megtartani, illetve a jelenlegi első osztályos tanulók az év 

folyamán beiratkozzanak a könyvtárba. 

 

Dokumentumforgalom  

 

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 9984 9990 0 

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 
száma (db) 

144 140 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 14489 14490 0 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 
   

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 
16   

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 
   

 

 

 

Online szolgáltatások  
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Távhasználatok száma 2143 2100  

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
   

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
4 4 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 

48 45 0 

A könyvtárban használható adatbázisok száma    

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 
1 1 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 
133 133 0 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
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Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

   

 

Digitalizálás  

 

 

A helyismereti anyagokat –képeslap, fényképek -  digitalizáljuk a honlapon közzétesszük.  

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 62 62 0 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
1151 1150 0 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
   

 

 

Téma szerint 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzések és 

programok száma  

11 10 0 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken és 
programokon résztvevők száma 

205 200 0 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzések és 

programok száma  

15 15 0 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

15 15 0 
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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  
8 10 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 

151 150 0 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvények száma 
összesen  

16 15 0 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

333 300 0 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma  
1 2 0 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 
250 300  

Egyéb témájú programok, képzések száma 11 10 0 

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 
száma 

197 200 0 

Az összes könyvtári képzés, program száma 62   

 

 

Tervezett programjaink 

 Tavaszi zöld könyves hét 

- kézműves foglalkozások 

- virágültetés 

időpont: február - március 

 Minitárlat – Ladányi Mihály születésének 85. évfordulója 

Időpont: február 

 

 „Én kis kertet kerteltem” 

Rajzpályázat – óvodásoknak és általános iskolásoknak 
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Időpont: április 

 Könyvtárhasználati foglalkozások 

Fenntarthatóság témakörben 

Időpont: folyamatosan 

 Költészet napja 

Megemlékezés a Költészet napjáról 

Időpont: április 

 Olvasólámpa vetélkedő 

(általános- és középiskolások részére) 

Időpont: folyamatos 

 Őszi könyvtári hét 

 olvasásnépszerűsítő programok 

 mesehallgatás 

 könyvtári foglalkozások 

 vetélkedők 

 könyvek és folyóiratok árusítása 

 irodalmi est 

Időpont: október 

 Készüljünk az ünnepekre könyvek segítségével – téli ünnepkör, szokások 

 Mikulásversek ismertetése 

 Ajándékkészítés, karácsonyfadíszek készítése, stb. 

 Régi szokások a karácsonyi ünnepkörökről 

 Könyvtári foglalkozások 

(farsang, húsvét, mikulás, karácsony, stb.) 

Időpont: igény szerint folyamatosan 

 „Strandkönyvtár” 

A strandon működik diákmunkások részvételével, szépirodalmi felnőtt- és gyerekkönyvekből, 

folyóiratokból lehet kölcsönözni. 

Időpont: július, augusztus  

 Könyvtárhasználati foglalkozások 

Óvodások, iskolások részére tematikus foglalkozások 

Időpont: folyamatos 

 A hónap olvasója 

Gyermekkönyvtári foglalkozások 
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Időpont: folyamatos 

 Hagyományos könyvtári rendezvények 

író-olvasó találkozók, előadások, rendhagyó tanórák, vetélkedők, kiállítások, stb folyamatosan 

kerülnek megrendezésre az ajánlatok és az igények figyelembe vételével. 

 Környezet és egészség - Előadássorozat 

Időpont: november 

 Kiállítások, könyvajánlók készítése 

időpont: folyamatos 

 Más szervezettel, intézményekkel közös rendezvények 

Munkánkkal, eszközeinkkel, helyiségeink rendelkezésre bocsátásával segítjük a település 

intézményeinek, civil szervezeteinek rendezvényeit. 

 

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás  

Dévaványa lakossága 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, illetve az érdeklődőknek más könyvtárak nemzetiségi 

állományát tudjuk ajánlani, és igény esetén a könyvtárközi kölcsönzésben közreműködni. 

 

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 különböző 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 
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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: 
 

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: ………………………………………………………………………………………… 

  

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges 

ismertetése (maximum 1000 karakter) 

Tervezett felújítások: 

 a könyvtár bejáratának újra burkolása 

 új kerítés, kapu készítése 

 a könyvtár előterének festése, lambériázása 

 mosdók felújítása 

 

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2018. 
 

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 

 
 
  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 Igényfelmérést, használói elégedettségmérést végzünk. 

 Nagy figyelmet fordítunk a statisztikai adatok gyűjtésére. 

 Nagyobb hangsúly fektetünk a programjaink, újdonságaink interneten való 

reklámozására. 

 Rendezvényeinkre, eseményeinkre meghívókat, plakátokat készítünk. 

 Tovább ápoljuk az eddig kialakított kapcsolatokat. Megkeressük azokat a csoportokat, 

akik eddig nem látogatták rendszeresen a könyvtárat. 
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 A Facebook-on osztunk meg híreket, fényképeket könyvtárunkról, könyvajánlókat 

frissen vásárolt könyveinkről, de a rendezvényeinket is hirdetjük „Facebook-esemény” 

formájában. 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat 

A középiskolások a közösségi szolgálatot elfoglaltságaik miatt a könyvtár nyitvatartási 

idejében nem tudják elvégezni. 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 várják 

munkanapokon az érdeklődőket a strandon.  

 

Partnerség 

 

A könyvtár együttműködik a városban lévő civil szervezetekkel, iskolákkal, intézményekkel 

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

együttműködések azonban nincsenek írásba foglalva. 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség mérések 

2018. évi tény 2019. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

száma 
1 1 0 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók száma 
80 80 0 

 

Az elégedettség mérés célja, hogy kiderüljön a könyvtár szolgáltatásai mennyiben felelnek 

meg az olvasóknak, könyvtárlátogatóknak. A vizsgálat során kapott válaszokat kiértékelve az 

igényeknek megfelelően alakítjuk a szolgáltatásainkat.  

 

Tervezett innovatív megoldások, újítások:  

Megnevezés Leírás, ismertető 

közösségi programok A csoport létre hozásának célja, hogy alkalmat és helyet biztosítson 

mindazoknak, akik kedvelik a művészeteket, szeretnek könyvről, 

filmekről, versekről beszélgetni. Az összejöveteleken lehetőség 

nyílik az alkotóknak saját művészetük, alkotásaik bemutatásra, 

kiállítások rendezésére. A találkozókra havonta kerül sor, ahol 
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közösen, előre megbeszélt témákhoz kapcsolódnak a beszélgetések, 

Bemutatásra kerülnek rajzok, festmények, fotók, egyéb alkotások, 

elhangzanak felolvasások, élménybeszámolók. 

  

 

  




