Beszámoló

2015. évi munkájáról

Készítette: Kovács Mária könyvtáros

„A kultúra nem valami fennkölt dolog, nem a messzi magasban kevesek számára rezgő
délibáb, hanem a mindennapi élet szerves része” / Spiró György gondolata/

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
Az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselőtestületet a könyvtár 2015.évben elvégzett
munkájáról.

A könyvtár az iskolával egy épületben, de önálló intézményként működik.
A könyvtár helyiségének megközelítése nem jelent nehézséget a mozgáskorlátozott, az idős és
a kisgyermekes látogatók számára az iskola épülete akadálymentesített.
Könyvtárunk kettős funkciójával nyilvános, községi könyvtár, iskolai könyvtár feladatokat lát
el. Megkülönböztetés nélkül mindenki használhatja, aki a szabályzatot betartja és beiratkozott.
A beiratkozás díjmentes.
A könyvtár nem önálló gazdálkodási jogkörű, gazdálkodási tevékenységét
a helyi önkormányzat végzi.
A könyvtár szolgáltatásaiban, a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe vette a helyi
sajátosságokat, a könyvtárlátogatók igényeit.

A hét négy napján heti 10 órában tart nyitva. Nyitva tartási napok összesített száma 2015
évben 190.
Nyitva tartási idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

17:30-19:30
8:30-11:30
8:30-11:30
zárva
8-10
zárva

A szolgáltató helyen dolgozók száma 2 fő megbízási díjas, mindkét fő képesítése megfelel a
jogszabályi előírásainak.
Szolgáltatásai:
- könyv, újság és folyóirat, kölcsönzése és helyben használata
- könyvtárközi kölcsönzés, letéti csere /Balassi Megyei Könyvtár/
- cédulakatalógus
- előadások, könyvtári órák
- internethasználat 2016. májustól
- mesefoglalkozások, meseszünet / találós kérdések, fejtörők, meseolvasás/

- klubfoglalkozások / nyugdíjasklub/

Iskolai könyvtárként
Segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát a könyvtár eszközeivel:
- tanórai foglalkozások tartása
- egyéni és csoportos helyben használat biztosítása
- könyvtári dokumentumok, segédkönyvek kölcsönzése
- kutatómunka a tanórákhoz

2015. évi forgalmi adatok
Regisztrált
használók

Személyes
használat

Összes

14
éven
aluli

Összes

145

86

924

14
éven
aluli

606

Kölcsönzött
dokumentum

Helyben használat

Internethasználat

Összes

14
éven
aluli

Összes

14
éven
alul

Összes

14
éven
aluli

1590

644

483

353

-

-

2015.-ben kölcsönzött dokumentumok száma 1590 db könyv, referensz kérdések száma 199
alkalom.
Július közepén kezdtük, majd folyamatosan végeztük a könyvtár teljes körű állomány
ellenőrzését melynek során jelentős selejtezésre, állományapasztásra is sor került. A könyvtár
ez idő alatt is fogadta a használókat.
•

211 db gyermekirodalom, 16597 Ft értékben

•

256 db szépirodalmi könyvet 28 591 Ft értékben

•

179 db szakirodalom: 21.138 Ft értékben selejteztünk.
A selejtezés indoka:

•

az iskola jellegének és tananyagának,

•

az olvasói igények megváltozása miatt feleslegessé váltak, illetve elhasználódtak.

Az állomány ellenőrzése nem találtuk, elveszett:
60 db gyermekirodalom: 10888 Ft értékben
36 db szépirodalom: 9034. ft értékben

70 db szakirodalom: 31.094 ft értékben
A selejtezési jegyzőkönyveket az önkormányzat részére megküldtük, a könyveket a leltárból
kivontuk, a használható állapotban lévő könyvek iskola tanárai és tanulói részére átadást
javasoltuk, mely részben megtörtént. A selejtezés során a könyveket felcímkéztük, Cutterszámok, ETO-számok szerint sorba rendeztük.
A szolgáltató hely saját állománya 2015 dec.31.-ig 8349 könyv.
A könyvtár saját beszerzése 2015-ben 28 db könyv volt 20.395 Ft értékben. Az állományt
ajándékozással is gyarapítjuk, válogatással elfogadjuk, köszönettel vesszük a
könyvtárhasználók, a lakosság megunt, jó állapotban lévő könyveit.
A Balassi Bálint Megyei Könyvtárral jó a kapcsolatunk, állományából könyvtárközi
kölcsönzéssel rendszeresen kapunk / cserélünk 50-60 db könyvet, melyet külön tartunk
nyilván.
Könyvtárunk bekapcsolódott és megszervezte 2015. október 5.-én a 10. Országok Könyvtári
Napok programba, ahol Őszi falevelek címmel, nagysikerű könyvtári foglalkozást tartottunk,
idősebbeknek. http://osszefogas.kjmk.hu/reszletes.aspx?id=39672
2015.-ben

az

alsóbb

osztályosok

számára

bevezettük

az

ŐRJEGY-et,

mely

könyvjelzőszerűen jelzi a kisiskolásoknak a könyv helyét ezáltal megőrizzük a könyvtári
könyvek rendjét.
Ugyancsak a Balassi Bálint Megyei Könyvtár segítségével eszközfejlesztésre volt módunk
2015.-ben, egy db számítógépet, egy db számítógépasztalt és egy db forgószéket kaptunk!
2016 évi tervek és feladatok
2016. I. negyedév statisztika
Regisztrált
használók
Összes

148

Személyes
használat

Kölcsönzött
dokumentum

14 Összes 14 Összes
éven
éven
aluli
aluli

88

71

46

131

Helyben
használat

Internethasználat

14
éven
aluli

Összes

14
éven
aluli

Összes

14
éven
aluli

41

58

56

-

-

Referensz
kérdések
száma

42

Nagy sikere van a kisiskolások körében a „meseszünetnek” melyet hetente két alkalommal

-

szervezünk. Ilyenkor klasszikus meséket olvasunk / diafilm+ppt feldolgozásban/ Találós
kérdéseket, mondókákat, ehhez kapcsolódó dalokat tanulunk. Ezt feltétlenül folytatni, sőt
bővíteni kell.
Felsőbb osztályosok, rendszeresen látogatják a könyvtárat, nagy sikere van a

-

cserekönyveknek, a Balassi könyvtár által küldött olvasónaplóknak és az ezzel kapcsolatos
kutatómunkának. Költészet Napja alkalmából közös verselésre hívtam a tanulókat.
Eddig 2. osztálynál és a nagy – középső csoportos óvodásoknál merült fel az igény a

-

könyvtári órára, melyet sikeresen lebonyolítottunk.
Látogatást tettek a könyvtárban a felsőpetényi tagintézmény tanulói, akik a

-

könyvtárhasználatról kaptak útmutatást.
-

A tanmenet szerinti könyvtári órák megrendezésén túl, más tantárgyak esetében is szervezni.

-

NKA eszközfejlesztési pályázatát megcélozni.

-

Május 20.-án kerül megrendezésre a megyei könyvtár 2016. évi kulturális palettájából
kiválasztott „Csillagászat az űrkorszakban” előadás. Ezen túlmenően augusztusra és októberre
is választottunk programot.
- Nőtincs Önkormányzata ebben az évben biztosította számunkra az internet elérést. Köszönet
érte. Megkezdtük a könyvállomány elektronikus feldolgozását, melyet adatszolgáltatás után
a Balassi Megyei Könyvtár tölt fel a Corvina Integrált könyvtári rendszerbe. Sajnos a
megyei könyvtártól kapott információ alapján ennek használatához, a rendszerbe való
feltöltéshez nekünk nincs jogosultságunk. Az adatok összegyűjtését megkezdtük.
Az internet eléréssel lehetőség nyílt új típusú kapcsolat kiépítésére az olvasókkal, lehetővé

-

válik a hatékonyabb könyvbeszerzés. /esetleg honlap, email, facebook/ Ugyancsak lehetővé
vált a Smart táblaszoftver letöltése, mely hatékonyabbá-interaktívabbá teszi a könyvtári
órákat, foglalkozásokat. Hozzáférést nyújt az elektronikus katalógusokhoz. Új számítógép az
internet kapcsolattal hozzájárul mindezek zavartalan működéséhez.
Ugyancsak lehetőséget kaptunk folyóiratok megrendelésére, információnk szerint a

-

megrendelt folyóiratokat júniustól kapjuk.
-

Kapcsolódás a XI. Könyvtári Napokhoz.

-

Tovább építeni a jó kapcsolatot az iskola pedagógusaival.

-

Kéthavonta Olvasóklub a felnőtteknek / nyugdíjasklub / illetve érdeklődés szerint

-

Az érdeklődő és tanulni vágyó idősebb korosztály részére számítógép
használói foglalkozásokat szervezése.

A könyvtár bútorzatának állapota kielégítő. Polcok javításában nagy segítségünkre volt Miklovicz
László képviselő. Azonnali tűzoltójellegű apróbb munkát elvégzett az iskola karbantartója.
Elhasználódott leltárkönyv bekötését elvégeztettük Takács Kálmánnal, aki ingyen és bérmentve

megoldotta a feladatot. Információs tábla elhelyezésében Pullai Károly segített. Szállítási
feladatokban Kovács József segített. Nyomtató beállítása, problémák kezelésében Vastagh Péter volt
segítségünkre. Köszönet érte.

Amire igény lenne a lehetőségek függvényében:
-

A székek, puffok cseréjére, mely igen elhasználódott. Különös tekintettel a puffok szakadtak,
lábak kijárnak.

-

Játéksarok kialakítása. Néhány játék, különös tekintettel társasjáték, fejlesztőjátékok,
játszószőnyeg beszerzése.

-

Következő beszerzésnél CD, DVD beszerzése.

-

A szakma megyei továbbképzésein, szakmai értekezletein, rendezvényein lehetőség szerint
részt venni a könyvtárosnak. /Sajnos ezek a szakmai napok, rendszeresen, a megye másik végén
vannak /

-

A munkában nagy segítséget jelentene egy nyomtató, mely feladatlapok, tesztfeladatok,
színezők, statisztikák kinyomtatására is alkalmas.

-

Ma a könyvtárak működése, szolgáltatásai is messze túlmutatnak a hagyományos
dokumentumok feldolgozásán és szolgáltatásán, úgy a közös katalogizálási rendszer / Corvina/
mellé is célszerű lenne olyan programot telepíteni, a helyi könyvtár gépén működik, és

lehetőséget ad a katalogizálás mellett a dokumentumok kölcsönzését is elvégezhetjük,
rögzíthetjük a kölcsönzőket, figyelemmel kísérhetjük az állomány mozgását.
-

A könyvtárat magunk takarítjuk, polcokat portalanítjuk, felmosunk. Szükségünk lenne
egy takarítóra – előzetesen egyeztetett időpontban – aki az ablakok tisztításában lenne
segítségünkre. Legfeljebb évi két alkalomról lenne szó, amikor az ablakokat
megtisztítanánk.

Köszönöm a Képviselőtestület eddigi támogatását!

Nőtincs 2016. május 18.
Kovács Mária könyvtáros

