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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A munkatervet egy egységes sablon alapján kell elkészíteni és továbbítani a Békés Megyei 

Könyvtárnak. A munkaterv készítésekor törekedtem arra, hogy ne térjek el az adott sablontól, 

helyenként azonban a könyvtárunk sajátosságaihoz igazítottam. 

 

2020. év kiemelt céljai 

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

mindenki hozzáférhessen a különböző ismeretekhez, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek a közösség 

tagjaival, új ismeretek befogadása mellett új kapcsolatok alakuljanak ki.Mindenkinek lehetősége 

legyen a könyvtár által gyűjtött és megőrzött dokumentumokhoz, valamint információhoz való 

hozzáféréshez. 

Minőségfejlesztés 

Használói igények fokozott figyelemmel kísérése, mérése, elemzése. A munkafolyamatok 

vizsgálata,szolgáltatások színvonalának megőrzése, fejlesztése. 

Állományfejlesztés 

Belső raktár rendezése, olvasótér állományának átvizsgálása, avult és használt dokumentumok 

kivonása.  

Rendezvények szervezése 

A könyvtár alapfeladata a kulturális programok szervezése. Csak olyan programokat 

szervezünk, amelyek nagyobb érdeklődésre tartanak számot. Folyamatosan kell kérdezni a 

látogatókat arról, hogy milyen típusú, milyen tartalmú programot szeretnének. Érdeklődésre 

nem számítható programokat nem szervezünk. 
Olvasáskultúra fejlesztése, könyvtárhasználat népszerűsítése 

A könyvtár állományának gyarapítása olvasói igény szerint. Az állomány folyamatos fejlesztése, és 

népszerűsítése. Olvasásnépszerűsítő programok szervezése. Gyermekkönyvtári programok szervezése. 

Közösségi rendezvények 

A könyvtárban működő csoportok támogatása. 

Helyi kulturális értékek gyűjtése 

Gyűjtjük, feltárjuk, egyes esetekben digitalizáljuk Dévaványa helytörténeti és helyismereti 

dokumentumait. 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

  

  

  

2019. évi 

tény 
2020. 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 

Könyvtárosszakké

pesítéssel 

összesen 3 3 

átszámítva teljes munkaidőre 3 3 

Középfokú szakk. összesen 1 1 
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(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 
átszámítva teljes munkaidőre 1 1 

Egyéb felsőfokú 

összesen   

átszámítva teljes munkaidőre    

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 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Összes létszám (fő):  5 5 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)    

 

2020. évben személyi változások nem várhatóak, és az alapdokumentumok módosítását sem 

tervezzük. 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás  

2020. évben nem tervezünk a nyitva tartásban változtatást. 

A nyitva tartás évek óta változatlan, ezt csak a munkanapok áthelyezései befolyásolják. A 

felnőtt- és gyermekrészleg azonos időben állnak a használók rendelkezésére. A könyvtár 

egész évben folyamatosan –nyári és téli zárva tartás nélkül- áll a látogatók rendelkezésére. 
 

 

 

Mutatók 2019. évi tény 2020. 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 
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Heti 16 óra utáninyitvatartásösszesen 

(óra) 
5 5 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
- - - 

Télizárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
- - - 

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 
6 6 0 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 
296 296 0 

 

ZÁRVATARTÁS MUNKASZÜNETI- ÉS PIHENŐNAPOKON 2020-ban 
április 10. nagypéntek zárva 

április 11. szombat zárva 

április 13. hétfő húsvét zárva 

május 1. péntek zárva 

május 2. szombat zárva 

június 1. hétfő Pünkösd zárva 

augusztus 20. zárva 

augusztus 21. péntek (pihenőnap) zárva 

augusztus 22. szombat zárva 

október 23. péntek zárva 

október 24. szombat zárva 

december 24-26. karácsony zárva 

december 31. zárva 

január 1. péntek újév zárva 

január 2. szombat zárva 

 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2019. évi 

tény 
2020. 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 

 

 

Szükségessé válik a kölcsönzőpultnál lévő számítógép cseréje. Ezen a számítógépen van a SZIRÉN 

Integrált Könyvtári Rendszer, ezen folyik a dokumentumok honosítása és a kölcsönzés is. 

Internet szolgáltatásban változást nem tervezünk. 
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Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzetttevékenységek ismertetése 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés 

 

 

Mutatók 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  2.330 1.500 -64% 

- ebbőlfolyóirat (bruttó ezer Ft) 362 500 +38% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 

ezer Ft) 
1   

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
458 450 -1,8% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
118   

Nemzetiségigyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 
   

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)    

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 981 900 -8% 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  691 1000 +44,7% 

 

Az állománygyarapításhoz figyelembe vesszük az olvasók igényeit, kéréseit, hogy melyek 

azok a dokumentumok, melyet olvasni szeretnének. Az olvasószolgálatos könyvtáros kiemelt 

figyelemmel kíséri az olvasók ilyen irányú kéréseit.  

Felülvizsgáljuk a folyóiratcímeket a használói igények figyelembe vételével. Kiemelt 

figyelmet fordítunk a helyismereti dokumentumok beszerzésére. CD, DVD, elektronikus 

dokumentumok beszerzését nem tervezzük, mert ezen dokumentumtípus iránt az igény 

megcsappant. 
 

Gyűjteményfeltárás 

 

 

Mutatók 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
981 900 -8% 
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Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  10 10 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 
6 6 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjteményegészének %-ában) 
100 100 0 

 

A könyvtárba érkező, megőrzésre szánt dokumentumokat öt 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 építése, és 

folyamatos felülvizsgálata.  

Állomány- és forgalomelemzések készítése időszakosan, az állomány, valamint egyes példányok 

kihasználtságának mérése, az így nyert adatok felhasználása a gyarapításban és tervszerű 

csökkentésben. 

Hiánylisták, kártérített dokumentumok listái, előjegyzési listák alapján dezideráta jegyzékek 

összeállítása a pótlandó művekről. 

Állományrészek átvizsgálása, a fölöslegessé vált példányok kivonása. 
 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIRÉN Integrált Könyvtári 

Rendszer 

Beszerzés éve: 1998. 

Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben:  igen/nem 

 

Állományvédelem 

Folytatjuk a könyvtár állományának szisztematikus átvizsgálását a gyűjtőköri szabályzatnak 

megfelelően, az elavult és selejtes példányokat töröljük. A megrongálódott könyvet házilag 

megjavítjuk, az elhasználódott példányokat kivonjuk az állományból. Fontos, hogy az olvasó 

kezébe tiszta, kifogástalan állapotú dokumentum kerüljön. A könyvtárosok fontos feladata az 

állomány fizikai állapotának megóvása, tudatosítva ezt a könyvtárhasználók körében, illetve a 

fokozott figyelem a dokumentumok eltulajdonításának megakadályozása érdekében.  
 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat 

Könyvtárhasználat 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 930 930 0 

A könyvtári látogatások száma (db)   7322 7000 -4% 

Ebből csoportok (db) 69 60 -13°% 
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A 2020. évi tevékenységünk célja, hogy a már beiratkozott olvasók száma ne csökkenjen, minél több 

olvasó visszajáró könyvtárhasználó legyen. Lehetőség szerint el kell érni, hogy a rendezvényeinken 

megjelenők közül-aki még nem beiratkozott olvasója a könyvtárnak- , minél nagyobb számban 

iratkozzanak be, legyenek könyvtártagok. 

 

Dokumentumforgalom  

 

Könyvtárhasználat 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 9842 9000 -8% 

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 

száma (db) 
223 100 -55% 

Helyben használt dokumentumok (db) 14474 14400 -3% 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldöttdok. (db) 
   

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 
6   

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 
   

 

A helyben használt dokumentumokról nyilvántartás nem vezetünk, ez a látogatók számához mérten 

becsült adat. 

A könyvtárközi kölcsönzés mértékét befolyásolni nem tudjuk, azonban ha olyan dokumentum iránt 

van igény, mely a könyvtár állományában nem található, minden esetben felajánljuk a könyvtárközi 

kölcsönzés lehetőségét. 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 

 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése 

tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2020-ben tervezett 

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

Honlap I Tartalomfrissítés, aktualitások 

OPAC I SZIRÉN Integrált Könyvtári Rendszer 

Közösségi oldalak  I Folyamatos jelenlét a faceboobkon 

 

 

 

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

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben:…………………………………………………………………. 

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó) 
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Online szolgáltatások  
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Távhasználatok száma 2143 2100 0 

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 tartalomfrissítésénekszáma 

összesen 
40 40 0 

 

 

Digitalizálás  

Kiemelt feladat a helyismereti dokumentumok gyűjtése. Egyes helyismereti dokumentumokat 

digitalizálunk, és a honlapon, a dokumentumtárban tesszük közzé. Digitalizáljuk a fényképeket, 

képeslapokat és egyéb dokumentumokat, melyek a helytörténeti gyűjteménybe kerülnek 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
69 60 -15% 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevőkszáma összesen 1164 1000 -16,4% 

 

 

Téma szerint 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formálisképzésekés programok 

száma 

23 20 -15% 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzésekenés 

programokon résztvevők száma 
366 300 -22% 
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A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználatifoglalkozások száma 3 10 +300% 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 55 100 +81% 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényekszáma 

összesen 
33 33 0 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok,rendezvényeken 

résztvevők száma 
177 150 -18% 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállításokszáma  
3 2 -44% 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 
105 100 -4,8% 

Egyéb témájú programok, képzések száma 
7 14  

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 

száma 
229 200 -14,5% 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
69 79 +14,5% 

 

Célcsoport szerint 

Programjainkat célcsoport szerint nem bontjuk meg, hiszen egy-egy program – főként a felnőtt 

rendezvények - több csoport tagjainak érdeklődésére számíthat. 

 

Tervezett programjaink 

• Tavaszi zöld könyves hét 

- kézműves foglalkozások 

• Hermann Ottó vándortanösvény kiállítás, tudományos játszóház 

időpont: február - március 

• Tavaszi rajzpályázat 

Rajzpályázat – óvodásoknak és általános iskolásoknak 

Időpont: április 

• Könyvtárhasználati foglalkozások 

Fenntarthatóság témakörben 

Időpont: folyamatosan 

• Költészet napja 

Megemlékezés a Költészet napjáról 

Időpont: április 

• Olvasólámpa vetélkedő 

(általános- és középiskolások részére) 

Időpont: folyamatos 

• Országos könyvtári napok 

− olvasásnépszerűsítő programok 
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− 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.) 

• kézműves foglalkozások 

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: igény szerint folyamatos 

• A hónap olvasója 

Gyermekkönyvtári foglalkozások 

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 

• baba-mama klub  

időpont: kétheti rendszerességgel 

• Nyitott műhely 

Időpont: havi rendszerességgel 
 

 

Szolgáltatások nemzetiségekés fogyatékkalélők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

Dévaványa lakossága 2019. évben 7537 fő. A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján a 

település lakosságához viszonyított aránya nincs 1 %. 

A városban működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A könyvtárban külön nemzetiségi ellátás 

nincs, nemzetiségi különgyűjteménnyel nem rendelkezünk, de állományunkban található roma 

irodalom, versek, szépirodalmi művek és szakirodalom is. Igény esetén más könyvtárak nemzetiségi 

állományát, illetve a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét tudjuk ajánlani az érdeklődőknek. 

 

Szolgáltatások fogyatékkalélők számára  

- Segítjük a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát. Segítjük a Borostyánkert lakóit, támogatjuk a 

csoportot látogatásaik alkalmával, valamint segítjük a gondozókat a felkészülésben, 

anyaggyűjtésben. 

- „Könyvet házhoz” szolgáltatás keretében vállaljuk, hogy a mozgásukban korlátozottak, 
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lakásukat elhagyni nem tudók számára házhoz szállítjuk az általuk kért könyveket, 

folyóiratokat. 

- Öregbetűs könyvek, hangoskönyvek állnak a csökkentlátók rendelkezésére. 

 

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 esztétikailagkifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb: ………………………………………………………………………………… 

 

Tervezett felújítások: 

- mosdók felújítása 

- előtér festése 

- a könyvtár bejáratának újra burkolása 

 

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 közöttibeszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:A bútorzatok kora eltérő, vannak új, újszerű kategóriába tartozók 

 

2020. évre nem tervezünk belső bútorzat-fejlesztéseket. 

 
 

  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

- Igényfelmérést, használói elégedettségmérést végzünk. 

- Nagy figyelmet fordítunk a statisztikai adatok gyűjtésére. 

- Nagyobb hangsúlyt fektetünk a programjaink, újdonságaink interneten való 

reklámozására. 

- Rendezvényeinkre, eseményeinkre meghívókat, plakátokat készítünk. 

- Tovább ápoljuk az eddig kialakított kapcsolatokat.  

- A Facebook-on osztunk meg híreket, fényképeket könyvtárunkról, könyvajánlókat 

frissen vásárolt könyveinkről, rendezvényeinket „Facebook-esemény” formájában is 

hirdetjük. 
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Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

A nyári szünetben diákmunkásokkal tervezzük megvalósítani a Strandkönyvtár programunkat. A 

program célja, hogy a potenciális használókhoz vigyük a könyveket, folyóiratokat. Elsősorban 

könnyed kikapcsolódásra alkalmas olvasmányokat, folyóiratokat válogatunk össze. Önkéntesek nem 

dolgoznak a könyvtárban, de rendezvényeink alkalmával látogatóinkat alkalmanként bevonjuk a 

szervezésbe és a lebonyolításba. 

 

Partnerség 

A könyvtár együttműködik a városban lévő civilszervezetekkel, iskolákkal , 

intézményekkel.Eszközeinkket, helyiségeinket esetenként rendelkezésre bocsátjuk, támogatunk 

minden kezdeményezést. Oktatási intézményekkel tartjuk a kapcsolatot, könyvtárhasználati 

foglalkozásokat tartunk.  

Frissítjük a partnerlistát. 

 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény-és elégedettség mérések 
2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

A használói igény-és elégedettség-mérések 

száma 0 1 +100% 

A használói igény-és elégedettség-

méréseksorán a válaszadó használók száma 0 80 +100% 

2020. évbena könyvtár felmérést végez látogatói körében a könyvtár szolgáltatásairól. A 

felmérés célja, hogy minél jobbá tegyük a könyvtár működését. A felmérés körébe a 16 év 

feletti könyvtárhasználóinkat vonjuk be, a felmérés papíralapú kérdőív. 
 

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Játékdélután Társasjátékok, egyéni logikai játékok, akár egyéni játék, akár 

csoportos. A gyerekek különböző társas-, ügyességi, logikai 

játékokat próbálhatnak ki, ezzel fejlesztve kreativitásukat, 

problémamegoldó képességüket. Célunk, hogy a gyerekek szívesen 

járjanak könyvtárba, erősítsük a könyvtár közösségi szerepét. 

Iskolai felolvasás A gyermekkönyvtáros a könyvtár falain kívül, az iskolai 

osztályokban olvas fel egy-egy könyvből. A foglalkozás célja: 

olvasásnépszerűsítés, könyvtár népszerűsítés, könyvajánlás. 

 

 




