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TARTALMI SZEMPONTOK A VÁROSI KÖNYVTÁRAK 

2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2017. évi eredmények értékelése, erősségek/gyengeségek 

bemutatása, következtetések megfogalmazása. Kérjük térjen ki az intézmény 2017. évi 

szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések 

rövid szöveges bemutatására. 

A Könyvtár 2017-es éve nagy fordulatot hozott. Az intézmény eddigi működési formáját 

megváltoztatta a város képviselő testülete. Az új intézmény új vezetőt kapott, de az 

átalakulás ideje alatt is folyamatosan működött a könyvtár, az olvasók semmit nem vettek 

észre a változásból. Mivel ez év elején zajlott, így a dokumentumok beszerzésében sem 

lett kiesés. Figyelemmel követtük a könyvpiacot és beszereztünk mindent. A 

rendezvények is folyamatosak voltak, márciusig a régi vezető, utána az új vezető 

irányítása alatt. Pénzügyi kondíciói nem változtak a könyvtárnak, minden szükséges 

anyagi eszközt megkap továbbra is az Önkormányzattól.  

 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

A 2017. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

2017. február 1-jével megalakult a Szentes Városi Könyvtár önkormányzati költségvetési 

intézmény. A február és március hónap az intézmény bejelentésével, a közüzemi és egyéb 

– a működéshez szükséges – szerződések megkötésével telt. Márciusban megtörtént a 

dolgozók állásának pályáztatása. Április 1-jén vettük fel a dolgozókat. Mindenki 

megpályázta a munkahelyét, így senkitől nem kellett megválnunk. Kivétel a gazdasági 

vezető, mert a könyvtár gazdasági ügyeit a Szentesi Intézmények Gazdasági Szervezete 

vette át, így csak egy gazdasági előadót kaptunk heti 20 órában. Ekkortól kaptunk pénzt 

is a működésre.  

2 takarító (20 órás) még középfokú végzettsége sincs, sem a gondnoknak (40 órás). Egyik 

középfokú szakk. 2017 szeptembere óta végzi a segédkönyvtárosi tanfolyamot. 

Szakmunkakört lát el. 
 

(Kérjük a táblázat kitöltését és amennyiben szükséges a szöveges kiegészítését.) 

 

  

  

  

2016. tény 2017. terv 
2017. évi 

tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

  17,5 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)   1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen   8,5 

átszámítva teljes munkaidőre   340 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen   2 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
  80 

Egyéb felsőfokú 
összesen    1 

átszámítva teljes munkaidőre    40 

Mindösszesen könyvtári szakmai összesen   11,5 
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munkakörben 

 

átszámítva teljes munkaidőre    460 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen   
 1 

átszámítva teljes munkaidőre    40 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen    1,5 

átszámítva teljes munkaidőre   60 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen   5 

átszámítva teljes munkaidőre  
  200 

Összes létszám:    17,5 
Önkéntesek száma    0 
Közfoglalkoztatottak száma      4 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

 

Mutatók 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 
2017. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

40 0 40 100 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

0 0 0 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  

4 0 4 100 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 0 2 100 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Nyitvatartási napok száma: 301 0 302 99,6 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először szövegesen ismertesse, majd azt a 

vonatkozó táblázat kövesse. 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

2017 folyamán nem változott a gyűjtemény fejlesztésére vonatkozó összeg. Ebből meg tudtuk 

vásárolni a legérdekesebb kiadványokat, a felnőttek és a gyermekek részére is. Kapott szép 

számú dokumentumot a Hangoskönyvtári állomány is, amelyben benne foglaltatik a DVD, ill. 

CD, ill. CD-ROM formában megjelent dokumentum is. 
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Mutatók 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  6.247.714  5.111.613 81,8 

- ebből folyóirat (br. Ft)   2.200.000  

- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 

622.035  489.710 78,7 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

1.157  1.114 96,2 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 

14  33 235,7 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

0 0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

198  165 83,3 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 3.620  3.151 87 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 

száma  

2.664  0 0 

 

 

2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

2017-ben megvásárolt, gyűjteményünkbe bekerült dokumentumok feldolgozása, formai és 

tartalmi feltárása teljes mértékben megtörtént. A HUNTÉKA integrált könyvtári rendszerben 

megtalálható, visszakereshető minden egyed. 

 

 

Mutatók 2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. 

évi tény 

 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

 3.628  3.863 106,4 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

 0,75  0,75 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

 14  14 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 100  100 0 
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2.3 Állományvédelem 

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

2017-ben nem köttettünk könyvkötővel megrongálódott könyveket, ezt megoldjuk saját 

hatáskörben, amennyire tudjuk. Egy kollega foglalkozik a könyvek állapotának javításával. 

 

Mutatók 2016. évi tény 2017. évi terv 2017. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

0   0  

Muzeális dokumentumok száma  0  0  

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 

0  0  

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

 0  0  

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 

 0  0  

 

 

 

3. Városi könyvtár területi feladatellátása  

Szentesen nincsen számottevő nemzetiségi csoport, ezért nincs nemzetiségi könyvtári ellátási 

kötelezettségünk. 

 

 

3.1  Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 

3.2  Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen, 

milyen formában?) 

 

 

4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

Könyvtárhasználat  
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 3573  3449 96,5 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 

használók száma (fő) 

3573  

3449 96,5 

A könyvtári látogatások 

száma (db)   

45.752  45.640 99,7 

Ebből csoportok (db) 167  183 109,5 
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4.2 Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat  
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma 

(db) 
53.718  46.670 86,8 

E-dokumentumok kölcsönzése 

(db) 
0  0 0 

Helyben használt dokumentumok 

(db) 
161.154  136.920 84,9 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött 

dok. (db) 
25  20 80 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 

dok. (db) 
96  85 88,5 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
19  27 142 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma 

helyben használatra 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus 4  4 0 

Olvasói munkaállomás 43  36 83,7 

 

 

4.4 Online szolgáltatások 

 

Online szolgáltatások  2016. évi tény 
2017. 

évi terv 
2017. évi tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 149.640  136.558 91,2 

A könyvtár honlapja (teljes 

webhely) mely nyelveken 

érhető el 

magyar  magyar  

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

8  8 0 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítésének száma 

összesen 

96  96 0 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 

2  2 0 

A Web 2.0 interaktív 

könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

0  1 100 

A Web 2.0 interaktív 

könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók 

száma (fő) 

0  1.610 100 

A könyvtári OPAC 

használatának gyakorisága 

12.287  11.458 93,2 
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(használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 

Tárgyévben a könyvtár által 

nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé 

tett dokumentumok száma 

(db) 

  25 100 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

Szolgáltatások száma 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT 

eszközök száma 

1  1 0 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások 

száma 

1  1 0 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához 

viszonyított arány (%) 

Szentesen nincs számottevő nemzetiségi csoport, ezért könyvtárunknak nincsenek ilyen 

kötelezettségei. 

Dokumentumok 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Könyvek     

folyóiratok     

Elektronikus dokumentumok     

Összesen     

 

4.7 Használói képzések száma 

 

Kompetenciaképzés 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett 

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzések száma  

58  46 79,3 

A könyvtár által szervezett 

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

1.427  1.059 74,2 
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képzéseken résztvevők száma 

A könyvtár által szervezett 

digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések 

száma  

176  62 35,2 

A könyvtár által szervezett 

digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

1.295  215 16,6 

A könyvtár által szervezett 

engedélyezett képzések, 

továbbképzések száma 

96  4 4 

A könyvtár által szervezett 

akkreditált képzéseken, 

továbbképzéseken résztvevők 

száma 

650  76 11,6 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  

31  49 158 

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők 

száma 

892  1.637 183,5 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programok száma 

0  0 0 

A könyvtár által szervezett 

hátrányos helyzetűeket célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális 

programokon résztvevők 

száma 

0  0 0 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programok 

száma 

0  0 0 

A könyvtár által szervezett 

nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

0  0 0 

A könyvtár által szervezett 40  54 135 
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fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

320  376 117,5 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programok, képzések száma  

0  0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas 

korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

0  0 0 

Összes képzés száma 401  215 53,6 

A képzésen résztvevők száma 

összesen 

4.584  3.363 73,3 

A könyvtároktatást, képzést, 

könyvtári tevékenységeket 

támogató kiadványainak 

száma 

0  0 0 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. 

Programok a felnőtt könyvtárban: Az Internetfiesta c. rendezvényhetünk március hónapban 

került megrendezésre, melynek keretében előadást tartottak kollegáink – Tímár Ferenc és 

Vágvölgyi Zoltán „Wikipédia szócikkek Szentesről” címmel. A Retro számítógépek 

kiállításának is nagy sikere volt a felnőtt könyvtárban. 

A tavalyi tanév után idén is nagy érdeklődés mellett futott programozás tanfolyamunk, 

amelyet 10-15 éves gyerekek számára hirdettünk meg szakköri formában. Ez kétheti 

rendszerességgel, szombat délelőttönként az Internetteremben zajlott, felkért előadó 

közreműködésével. Októberben újra indult egy másik csoporttal a képzés, amely 2018 tavasz 

végéig tart. 

A gyermekkönyvtárban a kolleganők előadásokat tartottak kisgyermekeknek az internet 

veszélyeiről, óvodás kortól iskolás korig. Folyamatosan tartanak könyvtárhasználati órát az 

általános iskolásoknak. Mint a város meghatározó kulturális intézménye, közösségi térként 

szervezzük és támogatjuk az alkotói bemutatkozásokat, öntevékeny csoportok működését és 

különböző kulturális programokat. Ennek jegyében 15 kiállítás volt, 2-3 hetes megtekintési 

lehetőséggel. 

Állandó klubjaink folyamatosan működtek (Krúdy-kör, Filmklub, Gondolkodók klubja, 

Grafológia klub). A Szentes-Csongrád Rotary Club, az Együtt Szentesért Egyesület pedig 

együttműködési megállapodás keretében partnerünk a rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában. 

Poszler György történelmi előadásai megrendezésre kerültek, havi rendszerességgel. Ezen 

felül hívtunk vendégelőadókat. Hárs Gábor nyugalmazott nagykövet tartott előadást a 

holocauszt témában, Savanya István Kanadában élő zenész-pedagógus énekelt verseket adott 

elő, Simon Géza Gábor zenetörténész a Jazz történet, Dr. Varga Tibor jogtörténész Lándzsa 

és kehely címmel, Dr. Szele György író Egy Széchenyi varázsa című könyvét, míg Süli István 

író a Romok. c könyvét mutatta be. Szeptemberben Szabó Norbert Ádám tartotta meg 
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előadását arról, hogyan kajakozta át az Atlanti óceán 86 nap alatt. Dr. Tóth Mariann filozófus 

a filozófia történetéről mesélt nekünk.  

 „Az április 11-i Költészet Napjára meghirdettünk egy rendezvényt, mely arról szólt, hogy aki 

beküldi, vagy behozza egy saját szerzeményű versét, az felolvashatja vagy felolvastathatja 

(drámais diákok közreműködésével) a könyvtár épülete előtti Olvasó nő szobra mellé ülve. 

Ezt az eseményt videokameránkkal rögzíteni fogjuk, és mindenki egy DVD-n megkapja az 

ünnepség utáni napokban.” Ez volt a terv, de sajnos nem talált nagy érdeklődést a város 

„irodalmárai” körében. Két verset kaptunk, amelyet felolvastak a drámais diákok – 

videofelvételnek nem láttuk értelmét –, és ezután kedvenc verseik felolvasásával ünnepeltek a 

fiúk.  

2017-ben az Ünnepi Könyvhét megrendezése nagyobb szabású lett, mint az elmúlt években. 

Polgármester Úr felkérésére a Kossuth téren június 8-12-ig könyvfesztivált szerveztünk az 

Önkormányzattal közösen. Felkértük a könyvesboltokat, hogy pavilonnal álljanak ki és 

árulják könyveiket. Csak a Babilon könyvesbolt volt partner ebben. A Könyvtár is kivonult a 

helyi kiadványok árusítására. A Gyermekkönyvtár mesesátrat alakított ki, ill. kézműves 

foglalkozásokat tartott. Június 8-án (csütörtök) este a Polgármester úr megnyitója után a 

Horváth Mihály Gimnázium 10. évfolyamos diákjainak előadása, 9-én pénteken a Seres Antal 

tanítványai lettek volna, de érdeklődés hiányában nem tartották meg előadásukat. 10-én 

szombaton Beke Mária szentesi írónő dedikált, és a Zeneiskola zongora tanszékének diákjai 

adtak koncertet. 11-én vasárnap délután Zsapka Attila felvidéki előadóművész Radnóti 

műsorát hallgathattuk meg. 12-én hétfőn délelőtt Toldi Mária meseíró mesélt az óvódásoknak. 

A rendezvény alapvetően jól sikerült, de a tapasztalatok birtokában 2018-ban nagyobb 

érdeklődésre számítunk. 

Az országos őszi Könyvtári hét keretében a VÍZ volt a fő téma, erről beszélgettünk több este a 

témában szakértők segédletével, mint ökológiai téma, mint természeti környezet, ill. mint 

irodalmi téma. November végén sorkerült a hagyományos könyvtári vetélkedő programra, 

melyet középiskolás diákok számára hirdetünk meg. A Reformáció 500 éves évfordulójának 

tiszteletére meghallgattuk Veres-Ravai Réka evangélikus lelkészt a reformáció történetéről, a 

Szent László év alkalmából pedig Pálinkó György gimnáziumi tanár tartott előadást jeles 

királyunkról. Adventben minden héten más oldalról közelítettük meg az ünnepi készülődést, 

egyik héten zenei estünk volt, a zeneiskolások adtak egy kis koncertet, majd Dr. Janes Zoltán 

katolikus pap tartott előadást Advent négy hetének magyarázatáról, és végül Dr. Fári Irén 

muzeológus mesélt nekünk a képeslapok történetéről, és mutatott be sok-sok érdekes régi 

karácsonyi képeslapot. 

 

Gyermekkönyvtári programok: A Szitakötő Oktatási Program pályázatának nyerteseként a 

Szitakötő folyóiratból 35 példányt kaptunk minden számból, így nagyon jól tudtuk használni 

pl. szövegértés fejlesztő foglalkozásainkon, mivel minden tanuló önállóan tudott dolgozni a 

megfelelő példányszámnak köszönhetően. A Szitakötő programok elsősorban az értő olvasást 

segítik. A 48 színes oldalon megjelenő lapban különböző műfajú és tematikájú írások teszik 

lehetővé a sokirányú alkalmazást. A kortárs irodalmi művek (vers, mese, kispróza) és az 

ismeretterjesztő cikkek mellett a korosztálynak megfelelő, kreatív foglalkoztató 

feladatok segítik a befogadást. 

A könyvtárhasználati foglalkozások a hatékony információkeresést és feldolgozást 

támogatják, emellett praktikus és hasznos gyakorlati tanácsokat is kaphatnak a gyerekek arról, 

hogyan igazodjanak el a könyvtárban. Célunk, hogy minél jobban megismerjék és 

megtanulják önállóan használni a könyvtárat. 

Ezen felül célként fogalmazódik meg a könyvszeretetre nevelés és ezzel párhuzamosan az 

olvasás megszerettetése. Ezeket a célokat, akkor tudjuk megvalósítani, ha mi magunk is 

részesei vagyunk a foglalkozásoknak. 2017-ben 144 foglakozást tartottunk 3720 fő látogatót 

tudtunk becsalogatni. A megtartott foglalkozások között vannak heti rendszerességűek, mint 

például az Alkotóka, mely szabadidős délutáni foglalkozás. Az adott évszaknak, vagy 
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ünnephez, alkalomhoz illő apró tárgyak készülnek különböző kézműves technikákkal. Heti 

rendszerességgel tartottuk a Szitakötő pályázathoz kapcsolódó foglalkozásokat, mely az 

értőolvasást, az olvasóvá nevelést erősítette. Havi szinten fogadtunk óvodás csoportokat, akik 

egy-egy ünnepkör kapcsán vagy maga a könyvtár, a könyvek miatt látogattak el hozzánk. 

Minden hónapban tartottunk könyvtárhasználati foglalkozásokat a város általános iskolásai 

számára, ahol a könyvtárral, a könyvekkel és az olvasás fontosságával ismertettük meg a 

tanulókat. Minden hónapban készítünk rejtvényt a gyerekeknek, mely szintén az olvasás 

népszerűsítését szolgálja. A kitöltők motiválására minden hónapban apró ajándékokat 

sorsolunk ki. 

Az első negyedév nagyobb rendezvényei között említhetjük Vig Balázs és Kollár Árpád író-

olvasótalálkozóját a MISZJE szervezésében. Járt nálunk Vértes Judit egy könyvbemutatón. 

Március 15-hez kötődően a Koszta József Általános Iskola diákjai itt a könyvtárban 3 

helyszínen vettek részt programokban. Megtanulták a Palotást táncolni, kokárdát készítettek 

és megemlékeztünk március 15-e fontosabb eseményeiről és jeles személyeiről. 

A második negyedév nagyobb megmozdulásai a Gyermekkönyvtárban az Óvodások hete, 

melyen a város összes óvodája részt vett. Megismerkedtek a könyvtárral, interaktív 

mesefoglalkozásokon vettek részt majd a Hungerit Zrt. jóvoltából megkóstolhatták a 

panírozott finomságokat. 

Az Európai Ifjúsági hét keretében Work Shop-ot tartottunk a Gyermekkönyvtárban. Az 

Erasmus+ program az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport 

programja. Hét korábbi EU-s támogatási programot fog össze egy komplex programban, 

köztük a Fiatalok Lendületben Programot. A fórumon és az előadásokon az elmúlt év 

eredményeit, sikereit vázolták az előadók, melyen szép számmal voltak érdeklődők.  

Vendégünk volt Beke Mari író, aki a 77 magyar népi játék című könyvéről beszélt és utána 

kézműves foglalkozással várta az érdeklődőket. 

Már hagyományosan júniusban rendeztük meg a Szent Erzsébet Katolikus Általános 

Iskolának a könyvtári akadályversenyét, melyen az iskola felsős tanulói vettek részt. 

Az Ünnepi Könyvhét keretében pár napra kiköltöztünk a Kossuth térre, ahol a különböző 

programok mellett mi gyermekkönyvtárosok egész napos kézműveskedéssel vártuk az 

érdeklődőket. A program lezárásaként Toldi Zsuzsa meseíró kápráztatta el az ovisokat, 

történeteivel, meséivel. 

A nyári szünetben indult a Kötés-horgolás tanfolyam, ahol sok ügyes kezű anyuka sajátította 

el a kötés fortélyait. A szünetben táborozó gyerekeket is fogadtunk, akik megismerkedtek a 

könyvtárral és kézműves foglalkozáson vettek részt. 

Szeptemberben az Autómentes napon a Gyermekkönyvtár előtt felállított asztalok mellett 

kézműveskedtünk az óvodásokkal. (krumplinyomdáztunk, levéllenyomatot készítettünk, 

homokasztalon próbálhatták ki a gyerekek a kézügyességüket) 

A hónap végén rendeztük meg a Népmese napját, mely az idén rendhagyó volt. A mese 

felolvasások mellett vendégünk volt Kassovitz László író, aki nagy-nagy szeretettel és 

fáradhatatlanul mesélt egész nap a hozzánk érkező csoportoknak. A napot a rajzpályázat 

ünnepélyes díjátadásával zártuk. 

Az utolsó negyedévben sem szűkölködtünk a tennivalókban. Az Országos Könyvtári napok 

keretében különböző programokkal, játékokkal, rejtvényekkel vártuk a hozzánk érkezőket. 

A Védőnői Szolgálattal közösen indítottuk a Baba-Mama klubot, mely azóta is népszerű. 

Mindig aktuális, érdekes témákkal találkozhatnak az anyukák. (újraélesztés, karácsonyi 

hangolódás, mese meditáció) 

Az év utolsó hónapjában rendeztük meg a Könyvtárhasználati vetélkedőt általános 

iskolásoknak 3 korcsoportban. 
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Mutatók 
2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

Változás %-

ban az előző 

évhez képest 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi közösségi 

programok, rendezvények 

száma összesen  

549  335 61 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezett helyi közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

11.701  7.103 60 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma  

17  17 0 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 

882  988 112 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvények száma  

3  2 66,6 

Tárgyévben a családok 

számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők 

száma 

131  51 38,9 

Egyéb rendezvények száma 529  316 59,7 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 

10.688  6.064 56,7 

 

4.9 Használói elégedettség mérés 

 

Használói elégedettség 

mérések 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

A használói elégedettség-

mérések száma 

1  1 0 

A használói elégedettség-

mérések során a válaszadó 

használók száma 

288  297 103 

 

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel 

Települési könyvtárak 

számára nyújtott 

szolgáltatások 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Megyei hatókörű városi könyvtár 

által szervezett műhelynapok 

száma 

0  0 0 

Megyei hatókörű városi könyvtár 

által szervezett műhelynapokon 

résztvevők száma 

0  0 0 
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4.11Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi 

szolgálat/önkéntesség 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

54  39 72,2 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

11  11 0 

A könyvtárban dolgozó 

önkéntesek száma  

0  0 0 

 

4.12 Partnerség 

A könyvtárral írásos 

együttműködést kötő partnerek 

száma 

2016. évi 

tény 

2017. évi 

terv 

2017. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Civil szervezetek 0  2  

Határon túli könyvtárak 0  0  

Vállalkozók 0  6  

Oktatási intézmények 0  11  

A kistelepülési önkormányzattal 

kötött megállapodások száma 

0  0  

Egyéb 0  5  

Összesen 0  24  

 

 

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?) 

Gyűjtjük, megőrizzük és közzétesszük a helyi értékeinket hagyományos és digitális formában. 

A feldolgozás folyamatos, a könyvtár helytörténeti anyaga, ill. a levéltár és múzeum egyes 

anyagrészei kerülnek digitalizálásra. Egy kollega koordinálja a munkát és teszi fel a kész 

anyagot a JaDoX integrált könyvtári rendszerbe, így kerül az elektronikus könyvtárunkba. A 

digitalizálásban részt vettek az 50 órás önkéntes munka keretében dolgozó diákok. Az e-

Könyvtár Szentes digitális helytörténeti gyűjtemény működtetésével, gyarapításával 

intézményünk nem csak az internetes tartalom-megosztás egy korszerű megoldását biztosítja, 

hanem a helyi értékek megőrzése, közkinccsé tétele által a lokálpatrióta identitásunk 

erősítését is szolgálja. 
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IV. FEJLESZTÉSEK: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
(szövegesen) 

A Szentes Városi Könyvtár két épületből áll. 1998-ban felújított Zsinagóga épületében 

van a felnőtt könyvtári részleg, és külön a város másik pontján a gyermekkönyvtári 

részleg. Fejlesztést nem terveztünk, mert nincs rá anyagi keret. 

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

3. Jelentősebb eszközbeszerzések 
2017-ben nem volt eszközfejlesztésünk. 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)    

   

4.  Pályázatok, projektek 
2017-ben az intézményi változás miatt semmilyen pályázatban nem vettünk részt. 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  
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5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a 

városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

(Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (Ft), TV megjelenés száma, rádió 

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 

stb.) 

 

Kommunikáció 

2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 0 240.000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 7 12 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 3 5 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

64 70 

Online hírek 74 80 

Közösségi médiában megjelenő hírek 240 250 

Hírlevelek 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

0 3 

Egyéb:…. 0 0 

 

 

6. Elektronikus szolgáltatások 
 

(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)   

 

Szolgáltatás 2017-ben megvalósult 

(I/N) 
Részletek 

Honlap i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

OPAC i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

Adatbázisok i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

Referensz szolgáltatás n  

Közösségi oldalak  i folyamatos fejlesztés, karbantartás 

Hírlevél n  

RSS n  

 

7. Innovatív megoldások, újítások: (a táblázat csak minta) 

Nem volt ilyen 2017-ben. 

 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

 



15 

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

Létszám és bérgazdálkodás 

A Könyvtár jogelőd nélkül jött létre, így nem minden esetben tudtunk adatot produkálni a 2016-os 

évből.  

 

 

 

Dátum: Szentes, 2018. február 21. 

 

 

 

intézményvezető 

 

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2016. évi 

tény 

 

2017. 

évi terv 

 

2017. évi 

tény 

eltérés %-

ban 2016-

hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele    29.887  

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)     

961 

  

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)   157  

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)   804  

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz    59.093  

– ebből fenntartói támogatás   57.297  

– ebből felhasznált maradvány   0  

– ebből pályázati támogatás    0  

– a pályázati támogatásból EU-támogatás    0  

Egyéb bevétel összesen     0  

Bevétel összesen     88.980  

Kiadás 

Személyi juttatás    31.819  

Munkaadókat terhelő összes járulék    6.933  

Dologi kiadás        46.547  

Egyéb kiadás    1.908  

Kiadás összesen    87.207  


