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A könyvtár ellátja a város polgárait a szórakozáshoz, a szakmai fejlődéshez,
továbbtanuláshoz, továbbképzéshez szükséges dokumentumokkal, könyvekkel, elektronikus
hordozókkal. A Könyvtárba a beiratkozás 18 éves kor alatt és 70 éves kor fölött ingyenes,
nappalis diáknak 50 %, a többi regisztrálónak 1500 Ft/365 nap. Évente kétszer az
Internetfiesta és az Országos Könyvtári Napok keretében ingyenes beiratkozást biztosítunk,
hogy növeljük a könyvtárat használók számát, ill. „megbocsátjuk” a késedelmes könyvek
visszahozatalát (elengedjük a késedelmi díj egy részét).
Alapfeladatunk az információkhoz való teljeskörű hozzáférés biztosítása mindenki
számára. Állományunkat – könyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k – a Gyűjtőköri szabályzatban
rögzített szempontok figyelembe vételével gyarapítjuk. Ezek folyamatos feldolgozása a
Huntéka integrált könyvtári rendszerbe egész évben zajlik. Közel 4000 kötetet tudunk
vásárolni évente. 2018-ben is beadja az Önkormányzat az Érdekeltségnövelő pályázatot,
melyből ebben az évben is jelentősen emelhetjük a dokumentumokra fordítható összeget.
Mivel a könyvtár épülete behatárolja tereinket, folyamatos a dokumentum állomány
felülvizsgálata, és az elavult, elrongálódott példányok kivonása az állományból. Ezeket ebben
az évben is megpróbáljuk értékesíteni egy tavaszi és egy őszi 100 Ft-os könyvvásárral, mely a
két országos rendezvénysorozathoz kapcsolódik.
Gyarapítás
A gyűjtemény gyarapítása a könyvtár Gyűjtőköri szabályzata szerint történik. Mivel
könyvtárunk közkönyvtár, ezért a széles olvasóréteg kiszolgálása az elsődleges feladatunk.
Ebbe tartozik a szépirodalom, a nagyobb érdeklődésre számot tartó lektűr irodalom. A
gyarapításra fordított összeg biztosítja, hogy 2018-ban is meg tudtuk venni azokat a
dokumentumokat, amik a szórakozásra vágyó olvasóinkat az igényeknek megfelelően
kielégíti. A szakirodalomból igyekszünk úgy válogatni, hogy mindenféle megjelenő témában
találjon új kiadványt az, aki keres. Kb. 3000 db dokumentumot fogunk vásárolni.
2018-ban is vásárolunk hangzó és audiovizuális dokumentumokat is, a lehetőségekhez
mérten. A hangos könyvtár népszerűsítése előttünk álló feladat. Igyekszünk minél több
helyen, több formában hirdetni, hogy milyen gazdag a hangosköny és DVD állományunk.
Sajnos a számítógépről ingyen, vagy olcsón letölthető filmek, hangoskönyvek nem kedveznek
a kölcsönzésünknek.
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A Helyismereti állományba a jövőben is bekerülnek azok a dokumentumok, amik
fontosak a város történetének kutatói számára. Helyi szerzők művei, helyi szerzőkről szólnak,
vagy a városról íródtak.
Digitalizálás, e-könyvtár
Gyűjtjük, megőrizzük és közzétesszük a helyi értékeinket 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 vesznek az 50 órás közösségi munka keretében dolgozó diákok. 2018ban a város iskoláinak tablóit és a Hódmezővásárhelyi SZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolájának évkönyveit szándékozunk digitalizálni.
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.

Rendezvények
2018-ban is megtartjuk azokat az állandó klubjainkat (Krúdy-kör, Filmklub,
Gondolkodók

klubja,

Grafológia

klub),

akik

kéthetente,

havonta

összejönnek

könyvtárunkban, és egy estét eltöltenek beszélgetéssel, filmnézéssel vagy épp tanulással.
Együttműködési megállapodásokat kötöttünk több szervezettel, melyek arról szólnak,
hogy rendezvényeket, előadásokat hoznak intézményünkbe. Így lesz közös munkánk többek
között a Szentes-Csongrád Rotary Club-bal, az Együtt Szentesért Egyesülettel, a 37. II.
Rákóczi Ferenc Műszaki Ezreddel, a Csongrádi Színjátszótársulattal, a Horváth Mihály
Gimnáziummal, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolával.
Mint a város meghatározó kulturális intézménye, közösségi térként szervezzük és
támogatjuk az alkotói bemutatkozásokat, öntevékeny csoportok működését és különböző
kulturális programokat. Ennek jegyében 2018-ban 15 kiállítást tervezünk, 2-3 hetes
megtekintési lehetőséggel. Ebben lesz festmény, kézimunka, szobrász, fotó kiállítás, ill. a 37.
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred történetéről egy átfogó bemutatás. Természetesen a nyári
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időszakban ebben az évben is a szentesi kismesterek munkái díszítik a kiállítótermet a
hagyománynak megfelelően.
A Könyvtár nagy rendezvényei 2018-ban is megrendezésre kerülnek.
Február utolsó hétvégéjén a már hagyományos Versmondók találkozójára kerül sor.
Márciusban az Internetfiesta „Könyvtár – Internet – Egészség” c. rendezvényhetünk
keretében a korábbi évekhez hasonlóan a beiratkozás és az internethasználat ingyenes, és
„megbocsájtunk” azoknak az olvasóinknak, akik tartoznak a könyvekkel huzamosabb ideje,
és ezen a héten visszahozzák – nem kell késedelmi díjat fizetniük. Természetesen ezeket az
olvasóinkat előre értesítjük erről a lehetőségről. Ezen a héten könyvárusítást is tartunk az
elavult, leselejtezett könyveinkből, ill. azokból a könyvekből, amiket behoznak látogatóink és
a könyvtárnak adományozzák. Cseh Lajos a Horváth Mihály Gimnázium tanára tart
utazásairól előadást. Kis kiállítással igyekszünk felhívni a látogatók figyelmét a
könyvtárunkban található „egészség” témájú könyveinkre.
Április 11-én a Költészet napján zenei „költészetet” fogunk hallani, a Budapesti
Fesztiválzenekar kamarazenekar tart koncertet országjáró utazásuk keretében. Másnap,
április 12-én pedig a szentesi költő, Paulovics Tamás akkor megjelenő önálló verseskötete
kerül bemutatásra.
Április 27-én a Műszakiak Napján kivonulunk a Laktanyába, és ott is népszerűsítjük
könyvtárunkat.
2018.

június

7-11-ig

kerül

megrendezésre

az

Ünnepi

Könyvhét

és

Gyermekkönyvnapok országos rendezvénysorozata. Ekkor lesz a Könyvfesztivál városunkban
a Kossuth téren. Az előző évben Szirbik Imre polgármester úr kezdeményezésére szerveztük
meg először a Könyvfesztivált. A tapasztalatokat felhasználva 2018-ban is kivonulunk a térre.
Lesz büfé, és fagyis. Viszünk könyveket, melyeket a Babilon könyvesbolt kínálatából
árulunk, ill. a saját kiadványainkat is az arra járók figyelmébe ajánljuk. 7-én este Polgármester
úr megnyitó beszéde után a Kalungu ütőegyüttes ad koncertet. 8-án pénteken a Horváth
Mihály Gimnázium drámatagozatos diákjai adnak elő műsort. 9-én reményeink szerint
Fábián Janka és Marék Veronika írónőket hívjuk meg dedikálásra, ha elfogadják
meghívásunkat. Vasárnap a Csongrádi Színtársulat mutatja be kis műsorát. Közben a
gyermekkönyvtárosok egész nap kézműves foglalkozásokkal várják a kicsiket és a nagyoknak
egyaránt.
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2018. június 18. és augusztus 20. között a könyvtár a nyári nyitva tartás szerint 8-16
óráig tart nyitva, szombaton változatlanul 8-12-ig. Így tudjuk a szabadságokat kivenni
hosszabb zárva tartás nélkül.
2018. szeptember 18-án lesz 20 éves a könyvtárrá átalakított Zsinagóga épülete. Ennek
megünneplésére készülünk. Polgármester úrral egyeztetve lesz ünnepi beszéd, majd a Horváth
Mihály Gimnázium tanulói műsort adnak elő, mely kapcsolódik a szentesi zsidóság
történetéhez. Készülünk ünnepi ajándékokkal és egy állófogadással.
2018. október 1-7-ig Országos Könyvtári Napok – Közös tudás – közösségi hozzáférés
címmel kerül megrendezésre. Ennek keretében lesz a Kreaív könyvtárosok kiállítás
megnyitója, előadást hallgathatunk a tanulás és a tanítás történetéről. Kollégáink
érdekességeket mutatnak be az e-Könyvtárunk anyagából, a Gyermekkönyvtárban pedig a
gyerekek videoblogot készíthetnek kedvenc könyvükből. Vasárnap –a Könyves Vasárnapon –
pedig foszlós kaláccsal és kakaóval várjuk egy közös reggelire olvasóinkat.
2018. novemberben a hagyományoknak megfelelően megtartjuk az általános és
középiskolások könyvtárhasználati vetélkedőjét.
Az adventi időszakban minden héten lesz előadás a „Szent Várakozás” ill. a
Karácsony ünnepköréhez kapcsolódva. Felkérjük Fehér Csaba református lelkész urat, aki a
Karácsonyról beszél, egy muzeológust, aki a karácsonyi hagyományokról tart előadást, és egy
zenei koncertet is tervezünk a zeneiskolásokkal.
Ezeken kívül még meghívunk előadókat az év folyamán. Terveink között szerepel Dr.
Varga Tibor jogtörténész, Réti László ny. rendőr - krimi író, Nádasdy Borbála író. Zenei
produkcióként a Klezmer Band ad koncertet márciusban.
Gyermekkönyvtár
A Gyermekkönyvtárban havi rendszerességgel lesz továbbra is rejtvény iskolásoknak
és óvódásoknak. A Baba-Mama Klub minden hónap első pénteki napján (Babaúszás, Ringató
zenei foglalkozás, Csecsemőkori újraélesztés a gyakorlatban stb.) Könyvtárhasználati és
egyéb könyvtári foglalkozások általános iskolásoknak. Mese és fejlesztő játékok
óvodásoknak.

Hetente

Alkotóka

címmel

szabadidős

délutánonként minden látogatónak.
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foglalkozást

tartanak

szerda

A nagy országos könyvtári rendezvénysorozatokban (Internet Fiesta, Ünnepi
Könyvhét és Gyermekkönyvnapok, Országos Könyvtári Napok) részt vesz a felnőtt
könyvtárral közösen.
Március 15-hez kötődően a Koszta József Általános Iskola diákjai itt a könyvtárban 2
helyszínen vesznek részt programokban. Nemzeti színű madárkitűzőt készítenek és
megemlékeznek Március 15-e fontosabb eseményeiről és jeles személyeiről szentesi
viszonylatban. Előadó: Vágvölgyi Zoltán. Március végén a Gyermekkönyvtár is
bekapcsolódik az Internet Fiesta programsorozatba, melynek témája Könyvtár, Internet,
Egészség. (Rejtvények, játékos feladatok).
Áprilisban Költészetnapi megemlékezés Sás Károly íróval, majd a hónap közepén
Óvodások hete lesz.
Június 14-15-én könyvtári akadályverseny lesz a Szent Erzsébet Katolikus Általános
Iskola felsőtagozatos diákjainak.
Szeptemberben az Autómentes napon Kézműves kavalkád lesz a Gyermekkönyvtár
előtt, a hónap végén a Népmese Napján egy rajzpályázattal mozgatjuk meg a gyerekeket,
ennek díjkiosztóján egy neves előadót hívunk meg.
December 3-4-5-én Könyvtárhasználati vetélkedő általános iskolásoknak tartanak 3
korcsoportban.
Pályázatok
Folyamatosan figyeljük a különböző pályázati lehetőségeket, és amire lehet, vagy
érdemes, arra pályázunk. A DJP, azaz Digitális Jólét Program – melynek elődje az EMagyarország pont, ennek is részese voltunk – nyertünk a felnőtt és a gyermekkönyvtárba is
informatikai eszközökre, ill. egy-egy kültéri Wi-Fi egységre a Kossuth térre a
Gyermekkönyvtárból, és egy másikra az Apponyi térre a Felnőtt könyvtárból. Ezek április,
május folyamán lesznek felszerelve.
Pályázatot adunk be a minőségirányítási rendszerünk kialakítására, ill. a Minősített
Könyvtári cím eléréséhez szükséges pályázat beadására történő felkészülés költségeire a
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Tagozatához.
Ezenfelül folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.
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Minőségirányítás
Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy a minőségirányítási alapelvek mentén szervezzük
munkánkat, szolgáltatásainkat, szem előtt tartva a partnerek igényeit, a folyamatos fejlesztés
gyakorlatát, a munkatársak elkötelezettségét. A könyvtár hagyományos szerepeinek
megtartása mellett olyan új szerepeket keresünk, amelyek elébe mennek a társadalmi
változásoknak és indukálják azokat, figyelembe véve a mindenkori megfogalmazott és látens
igényeket. Korszerű szolgáltatásokkal biztosítjuk az információkhoz való teljes körű
hozzáférést hagyományos és digitális formában. Folyamatosan gyűjtjük, rendszerezzük,
közzétesszük helyi értékeinket. Feladatainkat szakmai hozzáértéssel, elhivatottsággal és
empátiával végezzük a társadalmi változásokat követve. Ennek egyik feltétele, hogy
megszerezze a könyvtár a Minősített Könyvtár-i címet. Ehhez a munkához szakmai segítséget
kell igénybe vennünk, előadókat hívunk, akik útmutatást adnak a pályázati anyag
elkészítéséhez. A munka dandárjával készen vagyunk, így 2018-ban amint megjelenik az
Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati kiírása, be tudjuk adni az elkészült pályázati
anyagot.
Ellenőrzés
2018-ban is részese leszünk az átfogó belső ellenőrzésnek, melynek keretében a
könyvtár személyzeti anyagát, ezek nyilvántartását ellenőrzik. Pótlásra kerülnek az előző
évben a szabályzatok ellenőrzésekor talált hiányosságok.
Könyvkiadás
A könyvtár alapfeladatai között szerepel a helyi kiadványok kiadása is. 2018-ban több
kiadvány szerepel a terveink között. Még a tavasz folyamán Tofán Sándor szentesi fotós
önálló fényképgyűjteményes kiadványa kerül kiadásra.
A Szentesi anekdoták első két kötetének nagy sikere után kiadásra kerül a 3. kötete is
Vágvölgyi Zoltán könyvtáros kollegánk összeállításában.
Nagymamáink receptjei is megújul egy 2. átdolgozott kiadás keretében.
A tél pedig egy új Szentes Kincsei kötetet hoz majd számunkra, Vidovics Ferenc
képeiből összeállítva, melyben már a megújult Kossuth tér és Petőfi szálló is szerepel majd.
Összegzés
A város meghatározó kulturális intézményeként Könyvtárunk távlati célja, hogy
élménykönyvtárként korszerű szolgáltatásokat nyújtson a használók legszélesebb körének,
tértől és időtől függetlenül. Szándékunk, hogy gazdaságosan működtetett, dinamikusan
fejlődő, használóközpontú, információs és kulturális intézmény legyünk. A különböző
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korosztályok eltérő használói igényeihez alkalmazkodva ideális könyvtári környezetet
alakítunk ki megfelelő technikai háttér biztosításával.
Hozzájárulunk az esélyegyenlőség és versenyképesség megteremtéséhez.
A társadalmi változásokra és kihívásokra reagálva folyamatosan fejlesztjük
szolgáltatásainkat és szakmai kompetenciáinkat, a könyvtárosok különböző szakmai
továbbképzéseken vesznek részt anyagi lehetőségeinkhez mérten.

Szentes, 2018. január 22.

Sallainé Gresó Klára
igazgató
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