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Összefoglaló 

A könyvtárunk számára fontos a minőségi könyvtári szolgáltatás nyújtása, az olvasás 

népszerűsítése, a hagyományos könyvtári szolgáltatások, és az azokon túlmutató, de könyvtári 

alapszolgáltatásokra épülő programok megvalósítása.  

Kiemelt feladatok: 

 A könyvtár állományának gyarapítása olvasói igények figyelembe vételével 

 Olvasásnépszerűsítő gyermekkönyvtári programok szervezése 

 Partnerkapcsolatokra építő, az olvasóközönséget megszólító könyvtári programok 

szervezése  

Október 17-től energiatakarékosság miatt a könyvtár átmeneti megoldásként a városháza 

épületében folytatta működését. A megváltozott körülmények között is segítjük a 

könyvtárhasználók, valamint az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását az 

egész életen át tartó tanulás folyamában. A látogatóknak hiányzik a helybenhasználat, 

azonban ami leginkább pótolhatatlan, és semmivel nem helyettesíthető, az a 

gyermekkönyvtári tér.  

 

Szervezet, infrastruktúra 

A könyvtár épülete és berendezésének állapota, és a könyvtár technikai felszereltsége 

megfelelő. A látogatók számára négy számítógép áll rendelkezésre, internet eléréssel, illetve 

ingyenes wifi szolgáltatást vehetnek igénybe. Rendelkezünk megfelelő reprográfiai 

eszközökkel a szolgáltatás zavartalan működéséhez. A nyitva tartás folyamatos, 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 látogatható. A nyitva tartási napok száma 2022. évben 286 nap volt, melyből 238 nap 

telt a könyvtár épületében.  

Foglalkoztatottak létszáma: 3 fő, a gyermekkönyvtáros kolléganő szeptembertől táppénzen 

volt, decembertől szülési szabadságát töltötte. Így az utolsó negyedévben a könyvtárosok 

létszáma 2 fő. 

 

Gyűjteményi információk 

Gyűjteményfejlesztés 

Állománygyarapítás fő szempontja a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazottak, illetve a 

mindenkori olvasói igények. Az elmúlt években csökkent a szakirodalmi könyvek iránti 

igény, ugyanakkor megnőtt az igény az újdonságok, a könyvpiacon megjelenő legfrissebb 



szórakoztató irodalom iránt. Az árkedvezmény miatt a könyvtár éves szerződést kötött a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel. A szerződés 33 % kedvezményt biztosít a könyvek 

mindenkori árából a könyvtár számára. 

Állománygyarapításra 1.999 ezer Ft-ot fordítottunk. Érdekeltségnövelő támogatást 212 ezer 

Ft-ot kaptunk, melyet teljes egészében dokumentumvásárlásra fordítottunk. A személyi 

jövedelemadó 1% felajánlásából 50.370 Ft összeg értékben könyvet vásároltunk.  

A könyvtár állománya összesen 759 dokumentummal gyarapodott 1.999 ezer forint értékben. 

Folyóirat 90 címféleség található a könyvtárban, saját vásárlás 33 féle, 57 db a NKA 

támogatásával. 

 

Gyűjteményfeltárás 

A könyvtár állománya 2022. december 31-én 33.726 egység, mely jellemzően könyvekből áll.  

A könyvtárba érkező, megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül leltárba vesszük. 

Egyedi és csoportos leltárkönyvbe vezetjük, ezzel egy időben ellátjuk a könyvtár 

tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal és raktári jellel. A könyvtári állomány teljes egészében 

feldolgozott, katalógusból elérhető. A dokumentumok feltárása a SZIRÉN Integrált Könyvtári 

rendszerrel történik. Az elmúlt évben állományba került 759 dokumentum. A könyvek 

rekordjait a tartalmi és formai feltárás szabályainak megfelelően ellenőrizzük és javítjuk.  

 

Szolgáltatások 

Könyvtárhasználat, olvasószolgálat,  

Helyben elérhető szolgáltatások 

 dokumentumok kölcsönzése, hosszabbítása, előjegyzése 

 irodalomkutatás, referenszkérdések megválaszolása 

 könyvtárközi kölcsönzés kérése 

 számítógép és internethasználat biztosítása, kérésre segítségnyújtás 

 nyomtatás, szkennelés, fénymásolás 

 információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról 

 közhasznú információ szolgáltatás 

 

Események, rendezvények 

2022-ben beiratkozott olvasóink száma 611 fő, a csoportos foglalkozások, rendezvények 

száma 46 alkalom volt. 



Különböző korosztályok igényeinek megfelelően, sokféle programot szerveztünk: 

 Olvasólámpa vetélkedő, Baba-mama klub, farsang, mesedélutánok, Csehov 

társulás címmel színházi előadás, Nyári mesélő, különböző tematikájú 

könyvtárhasználati foglalkozások. 

 

Minőségirányítás 

A könyvtárhasználók körében elégedettségmérést 2022. évben sem írásban, sem szóban 

interjúztatás módszerével sem végeztünk. A most kialakult helyzetben a látogatók azonban 

kérdés nélkül is véleményt nyilvánítottak. A legtöbb esetben elfogadták a kedvezőtlen 

változást, tudomásul vették, és továbbra is igénybe veszik a kölcsönzési szolgáltatást. Akadt 

azonban több olyan vélemény: az új helyre nem jön, megvárja, amíg a könyvtár épülete újra 

nyitva lesz. 

 

Partnerségi együttműködések, kommunikáció 

A könyvtárhasználók igényeinek, javaslatainak megismerése céljából főként a személyes 

beszélgetésekkel teremtünk lehetőséget arra, hogy megismerjük véleményüket 

szolgáltatásainkkal és programjainkkal kapcsolatban. A személyes beszélgetésekre 

rendezvények alkalmával, illetve hétköznapokon a szolgáltatásaink igénybevételekor került 

sor. Jó kapcsolatot ápolunk a városban működő intézményekkel, óvodával, iskolákkal, 

szolgáltatásainkat rendszeresen igénybe veszik, rendezvényeinket látogatják.  

A könyvtár partnerségre való nyitottságát jellemzi, hogy egy-egy irodalmi, kulturális jellegű 

rendezvény helyszínéül a könyvtárt választják, és annak megvalósításban, lebonyolításban a 

könyvtár munkatársainak tapasztalataira és készségeire támaszkodnak. 

Folyamatosan frissítjük a honlapunkat és a közösségi oldalunkon adunk hírt eseményeinkről.  

A Dévaványai Hírlapban alkalmakkor közzétesszük a könyvtárról az aktuális információkat, 

beszámolunk az eseményekről, népszerűsítjük az állományunkat, könyvajánlókat készítünk.  

 

Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtárról 

A Békés Megyei Könyvtár, mint megyei hatókörű városi könyvtár rendszeresen hírlevélben, 

e-mailen, esetenként telefonon nyújt tájékoztatást a szakmai teendőkről, valamint az 

aktuálisan felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. A kapcsolattartás folyamatos, a könyvtár 

igazgatója, és a könyvtár dolgozói készségesen állnak rendelkezésre, mindig segítőkészek. A 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezetének munkáját végezve szakmai 

napot tartanak, szakmai tanulmányutat, programokat szerveztek a megye könyvtárosainak. A 



programok szervezésekor kikérik a könyvtárak véleményét, és azok megvalósulása után 

visszajelzést lehet tenni.  

 

Változások 

A könyvtár továbbra is működik, csak másképpen, jelen helyzetben is egyértelműen kiderült, 

hogy él a könyvtári szolgáltatások iránti igény. Az egyik leghagyományosabb és 

legnépszerűbb szolgáltatás a dokumentumkölcsönzés, melyről most sem kell lemondania a 

látogatóinknak. Igényeiket kérhetik személyesen, telefonon, és online, a könyvtár teljes 

állományából lehet kölcsönözni. A már kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határidejét 

meghosszabbítjuk, felszólításokat nem küldünk, a beiratkozott olvasók tagsága érvényes 

marad ebben az időszakban. Helyben olvasásra –napilapok, legfrissebb folyóiratok, 

bulvárlapok - is biztosítottunk lehetőséget. A megváltozott körülmények miatt sem kell 

lemondani az olvasásról, állományunkat frissítjük, folyamatosan beszerezésre kerülnek a 

könyvújdonságok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mutatók Számadatok 

I. Szolgáltatási feladatok   

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 43,00 

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma  611 

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 6869 

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 611,00 

2.3. A tárgyévi látogatók száma 6869 

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)   

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 261 

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött 
dokumentumok száma 

6,00 

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma   

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma   

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-
ra)  

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   

9.1. Könyv 8837 

9.2. Időszaki kiadvány 1126,00 

9.3. AV-dokumentum  

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)  

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)   

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 56 

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma   

10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma   

11. A könyvtár által szervezett   

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem 
formális képzések száma 

12 

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 221 

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem 
formális képzések száma 

  

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma   

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma   

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma   

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 5,00 

11.4.1. a résztvevők száma 120 

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 
programok 

  

11.5.1. a programok résztvevőinek száma   

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma   

11.6.1. a programok résztvevőinek száma   

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma   

11.7.1. a programok résztvevőinek száma   

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály 
számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők 
száma 

18 

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 353 



11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések   

11.9.1. a programok résztvevőinek száma   

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató 
kiadványainak száma 

  

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma   

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 7 

15. A használói elégedettség-mérések száma   

15.1 A válaszadó használók aránya: számuk/alkalom (átlag)   

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő 
települési könyvtárak száma 

  

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat 
fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma   (teljesítők 
száma / megállapodások száma) 

  

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma   

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. 
partnerek száma/év 

  

II. Gyűjteményfejlesztés   

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként   

1.1. Könyv (db) 750 

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)    

1.3. Kartográfiai dokumentum (db)   

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)   

1.5. Hangdokumentum (db)   

1.6. Képdokumentum (db)   

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)    

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)   

1.8. E-könyv (db)   

Egyéb dokumentum (db)   

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

  

Könyv (db)  

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)    

Kartográfiai dokumentum (db)   

Nyomtatott zenei dokumentum (db)   

Hangdokumentum (db)   

Képdokumentum (db)   

Elektronikus (digitális) dokumentum (db)    

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)   

E-könyv (db)   

Egyéb dokumentum (db)   

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma   

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 303,00 

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma  

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma   

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma   

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest   

III. Gyűjteményfeltárás   

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 759 



2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma   

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának 
időtartama napokban kifejezve 

  

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt 
dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100,00 

V. Rendezvény, kiállítás   

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű 
közösségi programok, rendezvények száma összesen 

46 

1.1. a résztvevők száma 611 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma   

2.1. a résztvevők száma   

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma  

3.1. a látogatók száma  

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma  

4.1. a résztvevők száma  

5. Egyéb rendezvények száma 46 

5.1. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 611 

VI. Állományvédelem   

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma 

  

2. Muzeális dokumentumok száma   

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma   

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma   

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma   

 

  



Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus 

      

Olvasólámpa vetélkedő (01.12.)   vetélkedő 

Baba-mama klub   (01.12.)   egyéb 

Könyvtárhasználati foglalkozás (01.15)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (01.26.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (01.28)   egyéb 

Baba-mama klub (01.31)   egyéb 

Könyvtárhasználati foglalkozás (02.14)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Farsang –foglalkozás (02.17.)  olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (02.15)  egyéb 

Farsang –foglalkozás (02.18.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Farsang –foglalkozás (02.18.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Farsang –foglalkozás (02.22)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Könyvtárhasználati foglalkozás (02.28.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (03.23.)  egyéb 

Baba-mama klub (04.06.)  egyéb 

Rumini vetélkedő (04.06.)   vetélkedő 

Könyvtárhasználati foglalkozás (04.06.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Rumini könyvajánló óra (04.07.)  olvasás és szövegértést fejlesztő 

Költészet napja (04.11.)   egyéb 

Költészet napja –rendhagyó irodalomóra  egyéb 

Baba-mama klub (04.20.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (04.27.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Csehov társulás – színházi előadás (04.29.)   egyéb 

Baba-mama klub (05.04.)   egyéb 

Baba- mama klub (05.18.)   egyéb 

Könyvtári óra (05.18.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Meseolvasás – mesedélelőtt (05.27.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (06.21.)   egyéb 

Könyvtárhasználati foglalkozás (06.07)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Könyvtárhasználati foglalkozás (0.09.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Könyvtárhasználati foglalkozás (06.09.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (06.15.)   egyéb 

Baba-mama klub (06.16.)   egyéb 

Nyári mesélő (06.27.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Nyári mesélő (06.28.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Nyári mesélő (06.29.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Nyári mesélő (06.30.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Nyári mesélő (07.01.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (07.13.)   egyéb 

Könyvtárhasználati foglalkozás (07.25.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 

Baba-mama klub (07.27.)   egyéb 

Baba-mama klub (08.10.)   egyéb 



Baba-mama klub (08.17.)   egyéb 

Baba-mama klub (08.31.)   egyéb 

Baba-mama klub (09.14.)   egyéb 

Könyvtárhasználati óra (10.14.)   olvasás és szövegértést fejlesztő 
 

 

Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van) 

    

A könyvtár hírei 

https://devavanya.hu/wp-
content/uploads/DV-hirlap-2022-
februar_dv_hu.pdf 

A könyvtár hírei 

https://devavanya.hu/wp-
content/uploads/DV-hirlap-2022-
marcius_dv_hu.pdf 

A könyvtár hírei 

https://devavanya.hu/wp-
content/uploads/DV-hirlap-2022-
aprilis_dv_hu.pdf 

A könyvtár hírei 

https://devavanya.hu/wp-
content/uploads/DV-hirlap-2022-
majus_dv_hu.pdf.pdf 

A könyvtár hírei 

https://devavanya.hu/wp-
content/uploads/DV-hirlap-2022-
junius_dvhu.pdf.pdf 

A könyvtár hírei 

https://devavanya.hu/wp-
content/uploads/DV-hirlap-2022-
oktober_dvhu.pdf 

A könyvtár hírei 

https://devavanya.hu/wp-
content/uploads/DV-hirlap-2022-
november_dvhu.pdf 

 

  



Munkaügyi adatok 
2022. január 1-i állapot 
szerint 

2023. január 1-i állapot 
szerint 

Összlétszám 3 3 

  Ebből vezető vagy magasabb vezető  
    Távollévők    1 

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak     

  Könyvtáros szakképesítéssel 3 3 

  Középfokú szakképesítéssel 
    Egyéb felsőfokú végzettséggel     

Egyéb munkakörben foglalkozatottak     

  Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel     

  Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel     

  Egyéb alkalmazott alapfokú végzettséggel     
 

 


