
 

A 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár 
2018. évi szakmai beszámolója 

 
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A Képviselő-testület határozata alapján 1996 óta a városi könyvtár és a művelődési központ egy 

épületben, többfunkciós közművelődési intézményként, közös gazdálkodású egységként is 

működik. A két intézmény-egység jól kiegészíti egymást, a látogatóknak biztosított 

szolgáltatásaink egységet alkotnak, amelyek a megújult intézményi keretek között még inkább 

érvényesülnek. A könyvtár szakmai munkáját 2017 júniusától újonnan kinevezett 

könyvtárvezető irányítja.  

 

A 2018. évben folytatódott a minősített könyvtári címre való felkészülés. A stratégiai tervben 

kijelölt átfogó célok és beavatkozások alapján megfogalmazásra került a cselekvési terv. Hang-

súlyos területként jelölte meg a kollektíva a humánerőforrás és a dokumentumszolgáltatások 

fejlesztését. Megtörtént a munkaköri leírások frissítése, elkészült az éves továbbképzési terv, 

két munkatárs elvégzett egy-egy, a Könyvtári Intézet által szervezett akkreditált képzést, a 

könyvtárosok aktívan részt vettek a Megyei Könyvtár által szervezett szakmai napokon, két 

könyvtáros kolléganő utazott a nyár folyamán Keszthelyre, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Vándorgyűlésére.  

A másik kiemelt terület a dokumentum szolgáltatások területén a könyvtári adatbázis folyama-

tos frissítése: a beérkező dokumentumok felvitele az integrált könyvtári rendszerbe, illetve a 

kiselejtezett dokumentumok törlése annak érdekében, hogy naprakész adatbázis álljon az olva-

sók rendelkezésére.   

Könyvtárunk 2018-ban is csatlakozott az országos könyvtári rendezvényekhez, az Internet Fi-

esta és az Országos Könyvtári Napok programsorozatához. Író-olvasó találkozókat, előadáso-

kat, foglalkozásokat szervezett „jeles napokhoz” kapcsolódva, úgymint Madarak és fák napja, 

Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok. 

A művelődési központ által megnyert Európai Uniós pályázat keretében lehetőség nyílt hátrá-

nyos helyzetű gyermekek számára egészséges életmód témanapok, illetve a téli ünnepkörhöz 

kapcsolódó népszokások megismertetését célzó kulturális órák megtartására a könyvtárosok 

szervezésében és közreműködésével. Szintén ezen pályázat keretében felnőtt érdeklődők szá-

mára szervezett olvasókört a könyvtárvezető. A kezdeményezés támogatta, hogy egyre többen 

fedezzék fel az olvasás örömét, az olvasást mint ismeretszerzési, tanulási lehetőséget.  

  



 

 

II. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

  

  

  

2017. 

évi tény 
2018. évi 

terv 

2018. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
6 6 5 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)    

Könyvtári 

szakmai 

munkakör-

ben foglal-

koztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 6 6 5 

átszámítva teljes munkaidőre 6 6 5 

Középfokú 

szakk. 

(kvtár asszisz-

tens, adatrög-

zítő-OKJ) 

összesen - 
- - 

átszámítva teljes munkaidőre - 
- - 

Egyéb felsőfokú 
összesen  - - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - - 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 6 6 5 

átszámítva teljes munkaidőre  6 6 5 

Egyéb al-

kalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  - - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - - 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  - - - 

átszámítva teljes munkaidőre - - - 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 1 

Összes létszám (fő):  7 7 6 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  0 0 0 

 

A könyvtárban felsőfokú könyvtáros végzettséggel 2018. december 31-én 5 főt foglalkoztattunk könyvtárosi 

munkakörben, egy főt pedig technikai munkakörben teljes munkaidőben. A betöltetlen állásra több alkalom-

mal írtunk ki pályázatot. A jelentkezők alapján a pályázatokat sikertelennek ítéltük. Az állás betöltése a pró-

baidő letelte után sikertelen maradt. Novembertől a teljes munkaidőben foglalkoztatott könyvtárosi létszám-

ból egy kolleganő várandósságát nehezen viselve táppénzre kényszerült, így ezen időszakban átmenetileg 

csökkentett létszámmal működött a könyvtár. A kolleganő helyettesítésére és a hiányzó állás betöltésére 

újabb pályázat útján 2019. januárjában került sor. A gyakori személycserék a folyamatos minőségi munka-

végzést megnehezítették.  

  



 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  
39 39 39 0  

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen (óra)  
3 3 3 0  

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 

összesen (óra) 
8 8 8 0  

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
6 0 0 - 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 2 - 

Nyitvatartási napok egy átlagos hé-

ten 
5 5 5 0  

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben: 
220 239 237 1  

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szüksé-

ges kitölteni!) 

A fiókkönyvtárak száma:  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve-, 

óra)  

- - - - 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (összesítve, óra)  
- - - - 

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ösz-

szesítve, óra) 
- - - - 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
- - - - 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
- - - - 

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben (összesítve): 
- - - - 



 

A városi könyvtárunk állandó nyitva tartással működik a téli és a nyári időszakban. Nyári zárva tartás 

nincs.  A nyitvatartási idő heti 39 óra. A hétfői munkanap szünnap a szolgáltatásokban. Ekkor végzik a 

munkatársak az adminisztrációt, az állományrendezést. Könyvtárunk nyitva tartása keddtől péntekig 

naponta 9–18 óráig folyamatos. Két kolléga váltott műszakban 8-16 óráig és 10-18 óráig dolgozik, napi 

8 órában, mely az ebédidőt is tartalmazza. Szombati napokon 9-12 óráig tart nyitva a könyvtár. Ezeken 

a napokon egy-egy könyvtáros lát el kölcsönzői feladatot a felnőtt és a gyermek részlegben.  Könyvtá-

runk nyitva tartása megfelel a 1997. évi CXL törvény előírásainak.   

 
A városi könyvtár nem rendelkezik fiókkönyvtárral. 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 1 1 1 0  

Olvasói munkaállomás  12 12 12 0  

Dolgozói munkaállomás 7 7 7 0  

Összesen 20 20 20 0  

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db): - 

3 évnél idősebb, de felújított (db): - 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): nyilvános elérésű 13 db, belső használatra 7 db 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:  2 

 

Reprográfiai eszköz: 1 

 

5 évesnél fiatalabb (db): 2 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2 

 

Projektor: van 

Digitális fényképezőgép: van 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: nincs 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: nagyon jó, 2018-as vásárlás 

 

A számítógépek  4 évesek, rendszeresen felügyelt, karbantartott gépek. A teljesítményük kivá-

lóan megfelel az intézményben folyó munkák elvégzéséhez. A géppark összetétele homogén. 
 

Internet-szolgáltatás adatai 

Sávszélesség: 120/120 Mbps szélessávú internet hozzáférés, optikai hálózaton 

Sebesség: 120/120 Mbps szélessávú internet hozzáférés, optikai hálózaton 

Olvasói wifi szolgáltatás: van  



 

 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 
 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  
 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  4199 4037 4288 2  

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 331 845 1306 295  

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 
22 40 12 46  

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-

mok száma (db) 
936 950 720 23  

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
4 4 5 1  

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 0  

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 
0 0 0 0  

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
1690 1700 1756 3  

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  2674 2000 824 69  

 

Könyvtárunkban 2018-ban is biztosított volt a dokumentumok beszerzése. Szerződésben áll az intéz-

mény a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel, rendszeresen vásárol a Líra Könyv Zrt.-től és a művelő-

dési központban üzemelő debreceni székhelyű Cash Bt. könyvesboltjából. Az időszaki kiadványok 

vásárlására betervezett összeg emelkedett.  Az olvasók érdeklődésére számot tartó, új címek beszer-

zésére került sor a gyermekkönyvtárban és a felnőtt részlegben is. A napilapok, hetilapok folyóiratok 

beszerzése nagyrészt a Könyvtárellátótól történik (55 cím), valamint postai (10 cím) és kiadói (8 cím) 

előfizetések alapján. A NKA támogatásával 59-féle folyóirat érkezik könyvtárunkba. Nemzetiségi 

gyűjteménnyel nem rendelkezik a könyvtár. A meglévő zenei gyűjteményt nem gyarapítja a könyv-

tár, mert a zenei CD-k iránt teljesen lecsökkent az érdeklődés az olvasók részéről. DVD-k is találha-

tók a könyvtár állományában, de az olvasói érdeklődés hiánya miatt ezt az állományrészt sem gyara-

pítja a könyvtár. Az elektronikus dokumentumok közül a CD-ROM-ok egy része selejtezésre került, 

csupán a hangoskönyvek beszerzését szorgalmazta a könyvtár. A gyűjteményből apasztott dokumen-

tumok száma jelentősen kevesebb, mint 2017-ben. Ennek az az oka, hogy a 2017-es leltározás előtt 

megtörtént selejtezés során a tervszerű állományapasztással nagy mennyiségű, tartalmában elavult 

könyvet töröltek a kollégák az állományból. A 2018-as selejtezés során elsősorban az elhasználódott, 

rongált példányok kerültek törlésre. 
 

 



 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző év-

hez ké-

pest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisok-

ban rögzített rekordok száma 
49716 49000 48356 1  

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-

gozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  
 

1/6 óra 
 

1/6 óra 

 

1/6 óra 

 

0  

Beérkező új dokumentumok olvasók számára tör-

ténő hozzáférhetővé válásának időtartama napok-

ban kifejezve (átlagosan) 

 

2  

 

2  

 

2  

 

0  

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 

97  
 

100  

 

98  

 

2  

A könyvtár dokumentum-állományából a könyvek feldolgozottsága csaknem teljes körű. Az új beszer-

zések gépre vitele és a kiselejtezett dokumentumok törlése a rendszerből folyamatos az év során. A 

beszerzett hangoskönyvek is feldolgozásra kerülnek az elektronikus katalógusban. A dokumentumok 

feldolgozását nehezíti, hogy míg korábban egy könyvtáros kizárólag csak feldolgozói munkát végzett, 

jelenleg ez a tevékenység összekapcsolódik egyéb könyvtárosi tevékenységgel.    

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Huntéka 

Beszerzés éve: 2013 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen 

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2441 2450 1699 30  

A könyvtári látogatások száma (db)   16240 16000 15259 5  

Ebből csoportok (db) 36 40 52 30  

 

Az adatvédelmi rendeletnek megfelelően a könyvtár átnézte a számítógépes rendszerben az olvasói nyil-

vántartást, figyelemmel a beiratkozás dátumára. Töröltük azokat az olvasókat, akiknek az adata három 

éven túli, és az idő alatt nem látogatta a könyvtárat. Ez az oka az olvasói létszám csökkenésének. 

 

A Huntéka integrált könyvtári rendszer korábbi (nálunk még használatos) verziójában is merültek fel 

problémák, melyek miatt ilyen különbségek mutatkoznak az adatokban. Az integrált könyvtári rendszer 

újabb verziójára való átállás előkészítése folyamatban van. 

 



 

Kiemelt feladatnak tartják a könyvtáros kolléganők, hogy minél több gyermek iratkozzon be a gyermek-

könyvtárba. Ennek érdekében például kihasználja azt az előnyt, hogy a művelődési központban baba-

mama klubot vezet egy könyvtáros munkatárs. A másik fontos lehetőség pedig a könyvtárlátogató cso-

portok által kínálkozik. A gyermekkönyvtáros kolléganők aktívan tartják a kapcsolatot a helyi óvodák 

és iskolák pedagógusaival. A könyvtárhasználati és könyvtárbemutató foglalkozásokon kívül rendsze-

resen tartanak tematikus foglalkozásokat óvodásoknak, általános iskolai tanulóknak. A könyvtár egy-

szerre több osztályt megmozgató előadást is szervezett 2018-ban. Ilyen volt a Hortobágyi Nemzeti Park 

munkatársának közreműködésével a madarak és fák napja alkalmából tartott interaktív előadás. Másik 

két kiemelkedő alkalom pedig író-olvasó találkozó Balázs Ágnes és Nyulász Péter ifjúsági írókkal. 

 

Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 59901 59900 40693 32  

- Ebből kölcsönzött e-dokumen-

tumok száma (db) 
0 0 

0 
0 

Helyben használt dokumentumok (db) 26115 26000 21672 17  

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 

(db) 
0 5 

0 
0 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
96 96 

95 
0  

 

 

A könyvtár beiratkozott olvasóinak 84 %-a aktív használója a könyvtárnak. Elsősorban a kölcsönzési 

szolgáltatást veszik igénybe az olvasók, de vannak rendszeres olvasótermi látogatók, aki csak napi-, 

hetilapok, folyóiratok olvasása céljából térnek be a könyvtárba. Pozitív változás látszik abban, hogy a 

diákok újra felfedezik az olvasótermet a csendes tanulás, felkészülés színhelyeként. 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

Szolgáltatás 2018-ben megvalósult 

(I=1/N=0) 

Honlap 0 

OPAC 0 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0 

Referensz szolgáltatás 0 

Közösségi oldalak  1 

Hírlevél 0 

RSS 0 

 



 

 

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

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: 

 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Távhasználatok száma 2887 2890 2220 23% 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
angol, né-

met 

- - - 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
2 2 2 0  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tások száma (db) 
1 1 1 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tásokat igénybe vevő használók száma (fő) 
- - 3518 - 

 

Az intézmény facebook oldallal rendelkezik. A könyvtár azon keresztül hirdeti a programjait. 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
56 77 91 18  

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
1873 2186 3468 59  

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Téma szerint 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté-

sét támogató nem formális képzések és 

programok száma  

 

32 

 

35 
 

34 

 

3 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté-

sét támogató nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

 

1051 

 

 

1100 

 

705 

 

36 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési is-

mereteket nyújtó nem formális képzések 

és programok száma  

 

4 

 

4 
 

4 

 

0 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési is-

mereteket nyújtó nem formális képzése-

ken és programokon résztvevők száma 

 

214 

 

200 

 

85 

 

57  

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozások száma  
 

20 

 

25 
 

27 

 

8 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozásokon résztvevők száma 
 

608 

 

700 

 

585 

 

16 

 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyek száma összesen  

 

25 

 

25 
 

13 

 

48 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyeken 

résztvevők száma 

 

3187 

 

3000 

 

665 

 

78 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások száma  
11 11 13 18 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások látogatóinak száma 
1502 1502 1428 5 



 

Egyéb témájú programok, képzések 

száma 
0 0 0 0 

Egyéb témájú programon, képzésen részt-

vevők száma 
0 0 0 0 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
92 100 91 1 

 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt-

élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzések, programok 

száma 

 

 

- 

11 11 - 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt-

élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzéseken, programo-

kon résztvevők száma 

- 55 55 - 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

- - - - 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon résztvevők 

száma 

- - - - 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  

- 3 3 - 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzé-

seken résztvevők száma 

- 30 30 - 



 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvények száma  
20 20 13 35  

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvényeken résztvevők száma 
1703 1700 1975 16  

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 

száma 
- - 64 - 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
- - 1408 - 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
- - 91 - 

 

 

A gyermekkönyvtárosok rendszeresen tartanak könyvtárhasználati és könyvtárbemutató foglalkozáso-

kat. Óvodák számára évente több alkalommal javasolnak a munkatársak tematikus foglalkozásokat 

(2018-ban pl. Költöző madarak, Háziállatok, A sarkvidék állatai), jeles napokhoz kapcsolódó könyvtári 

órákat (pl. Húsvétolás, Anyák napja). A kisiskolások számára az előzőekben felsoroltakon túl nagy 

hangsúlyt kapnak az évfordulók alkalmából szervezett foglalkozások (pl. Szabó Magdára emlékezve), 

a honismereti foglalkozások. Partneri igény alapján bármilyen tematikus könyvtári órát megszervezünk. 

Könyvtáros munkatársak közreműködnek a városi Kincskereső olvasásnépszerűsítő vetélkedő lebonyo-

lításában, több járási, városi verseny zsűrizésében. A személyes kapcsolatfelvétel nyomán újabb és 

újabb pedagógusokat és osztályokat tudunk megnyerni a könyvtár számára. 

Könyvtárunk évek óta csatlakozik az országos könyvtári rendezvénysorozatokhoz: Internet Fiesta (min-

den év márciusában), Országok Könyvtári Napok (minden év október első hetében). Ezen alkalmakkor 

író-olvasó találkozót, irodalmi (zenés) előadást szervezünk, tematikus könyvkiállítást rendezünk az ol-

vasóteremben. 

2018-ban második alkalommal sikerült megnyerni a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársát, hogy elő-

adást tartson kisiskolás osztályoknak a madarak és fák napja alkalmából (Az év élőlényei). 

Az előző évekhez hasonlóan könyvtáros munkatársak is részt vettek a művelődési központ által hirdetett 

nyári kölyökklub megtartásában. A Vöröskereszt helyi szervezete által hátrányos helyzetű gyermekek 

számára szervezett nyári táborban is tartottunk foglalkozásokat. 

 

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-

nyított aránya: 1% német nemzetiség. 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátást nem végez a könyvtár. 

 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná-

latát segítő IKT eszközök száma 
1 1 1 0  

Fogyatékossággal élők számára akadály-

mentes szolgáltatások száma 
1 1 1 0  



 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015-re a városközpont megújításának ré-

szeként felújítva és kibővítve. 
 

 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 

 

A városi könyvtár megnyitása óta a művelődési központban működik. 2015-re Európai Uniós pá-

lyázat keretében megtörtént az épület teljes felújítása és bővítése, valamint a szükséges búto-

rok, eszközök beszerzése. A könyvtár állománya három szinten található: első emelet – 

felnőtt részleg (kölcsönözhető állomány, kézikönyvtár nagy része, helyismereti gyűjte-

mény), első emelet – olvasóterem (kézikönyvtári állomány kisebb része, időszaki kiadvá-

nyok), második emelet – gyermekkönyvtári állomány, alagsor – raktári állomány. A felújí-

tás során új bútorokat kapott a könyvtár. A felújításnak köszönhetően tágas és világos, szép 

berendezésű olvasóteremmel gazdagodott a könyvtár.  
 

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2014. 
 

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:………………………………………………………………………………………… 

 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 

bemutatása 
Ld. IV. 1. pont 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
Ld. IV. 1. pont 

 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 
Ld. IV. 1. pont 

5.  Pályázatok, projektek 
 

Európai Uniós 

pályázatok megne-

vezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Megújuló könyvtár 

a gyógyvíz város-

ában 

 44.939.116 

Ft 

Európai Unió, 

Magyar Állam 

Nemzeti Fejlesz-

tési Ügynökség 

2013.01.01. 2014.06.30. 

(fenntartási 

időszak 2019-

ig) 

 



 

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS 

 

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetése elkötelezett mind a közművelődés, 

mind könyvtári területen a minőségbiztosításon alapuló szakmai munka iránt. A közművelődés területén 

az intézmény 2016-ban és 2019-ben vette át a Minősített Közművelődési Intézmény Címet.  

A könyvtárban 2017-ben indult el az a munka, amely a minőségirányítás bevezetésére irányul. A könyv-

tárosok NKA pályázat keretében, minőségügyi szakértő vezetésével szakmai műhelynapokon megkezd-

ték a felkészülést a cím elérésére.  

 

A könyvtár rendezvényeiről az intézmény Facebook oldaláról, plakátokról, valamint a helyi média (te-

levízió, újság) híradásaiból értesülhetnek a látogatók. 

 

Médiamegjelenés könyvtári rendezvényekről:  

 

Babakorúaktól a felnőttekig minden korosztálynak kínáltak programot az Országos Könyvtári Napok 

keretében. In: Hajdúszoboszló, 2018. 9. sz. 3. p. 

Koszorúzás Kovács Máté születésének 112. évfordulója alkalmából: 

http://www.hvtv.hu/musorok/2018/11/19/iden-is-megkoszoruztak-a-kovacs-mate-emlektablat 

 

Partnerség 

 

Az intézmény (művelődési központ és könyvtár) rendelkezik írásos együttműködésekkel. 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Civil szervezetek 16 16 16 - 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 - 

Vállalkozók 0 0 0 - 

Oktatási intézmények 0 0 0 - 

Egyéb 0 0 0 - 

Összesen 16 16 16 - 

 

 

Használói elégedettség mérés 

 

Használói igény- és elégedettség 

mérések 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A használói igény- és elégedettség-mé-

rések száma 
1 1 1 0  

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

63 120 125 4  

 

  



 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 
Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra 

kerekítve)  

2017. 

évi 

tény 

 

2018. 

évi 

terv 

2018. 

évi 

tény 

eltérés 

%-ban 

az 

előző 

évhez 

képest 

Bevé-

tel 

Az intézmény működési bevétele 324 699 431 38 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köt-

hető bevétel (nem fenntartótól származó 

bevételek) 289 699 

 

 

431 38 

– ebből a késedelmi díjbevétel  162 64 102 60  

– ebből beiratkozási díjbevétel  127 635 174 73 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-

eszköz 
34973 

 

28461 

 

29444 

 

3  

– ebből fenntartói támogatás 34793 28461 29444 3  

– ebből felhasznált maradvány - - - - 

– ebből pályázati támogatás - - - - 

– a pályázati támogatásból EU-támoga-

tás 
- 

- - - 

Egyéb bevétel összesen  - - - - 

Bevétel összesen  35297 29160 29875 2  

Kiadás 

Személyi juttatás 18477 20616 16541 20 

Munkaadókat terhelő összes járulék 4280 4344 3541 18  

Dologi kiadás     5591 4200 4710 12  

Egyéb kiadás 3958 0 3103 - 

Kiadás összesen  32306 29160 27895 4  

 

Dátum:  

         …………………………. 

aláírás 

                     Könyvtárvezető 

Dátum: 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


