TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Beszámoló a csanádpalotai Városi Könyvtár 2011-2012. évi munkájáról

A csanádpalotai Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, közművelődési
könyvtár.

Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény - 1997. évi CXL. sz. tv., az

érvényben levő minisztériumi, helyi önkormányzati rendeletek alapján, az intézmény belső
szabályzatai szerint, a felénk megnyilvánuló használói igények figyelembevételével
végezzük.
2012. decemberében kezdtünk visszaköltözni a bölcsőde épületéből a könyvtár épületébe.
Igen csak időbe telt, mire a 30.000 kötet könyvet áthordtuk, visszapakoltuk a polcokra. Erre a
nagy feladatra az önkormányzattól kaptunk segítséget, közmunkásokat biztosítottak
számunkra. Azután következett a könyvek leltározása, szoros raktári rendbe tétele. Az
állományellenőrzést a 3/1975 KM/PM rendelet szerint valósítottuk meg.
A könyvtár

2012. márciusától megújult épületben, az IKSZT pályázat által

korszerű

könyvtárként, információs központként, kulturális, közösségi térként egyaránt szolgálja a
város és térsége lakosságát, biztosítja a használói igények minőségi kielégítését, teljesíti
kultúraterjesztő, kultúraközvetítő küldetését. Elkötelezetten támogatja az olvasást, az olvasás
népszerűsítést, az olvasóvá válást. Aktívan, kezdeményezően vállal szerepet ebben a
feladatban, rendezvényeken, pályázatokban.

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

1. A könyvtár gazdálkodása
Az ésszerű, takarékos gazdálkodás mellett az önkormányzati támogatás, és a nyertes
pályázatok (IKSZT, KÜM, NKA) biztosították/biztosítják a könyvtár megfelelő működését.
A könyvtár gazdálkodási tevékenysége ismert a képviselő-testület előtt, hiszen a tervezés, a
teljesítés és a módosítások miatt évente több alkalommal is napirendre kerül. A gazdálkodási
tevékenységért a könyvtár vezetője a felelős.
2. A könyvtár személyi feltételei
Az elmúlt év során személyi változás nem történt, a könyvtárban 2 főállású, egy felsőfokú és
egy középfokú szakképzett könyvtáros dolgozik.
1

3. A Könyvtár tárgyi feltételei
Mint már utaltam rá, 2011-ben az Önkormányzat által beadott IKSZT pályázat segítségével
jelentős változáson ment keresztül a könyvtár. A működési körülmények lényegesen javultak
az infrastrukturális fejlesztés révén ( fűtés-, világítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje).Az
intézményben a bútorok egy része ki lett cserélve. Korszerű információs pult került
megvételre. A rendezvényeken igénybe vehető székek száma is gyarapodott, így már több
mint 50 fő fogadására is képesek vagyunk.

A SZAKMAI MUNKA
A

könyvtár

2011/2012-ben

is

állományával,

sokszínű

szolgáltatásaival,

gazdag

programkínálatával állt a lakosság rendelkezésére.

1. Az állomány
Állománygyarapítás

A könyvtári fejlesztések, ill. vásárlásaink fő szempontja a használók, ill. a „kor” igényeinek
kielégítése. Így próbálunk az új szakmai és használói igényeknek megfelelni, kisebb- nagyobb
sikerrel, hiszen beszerzési keretünk nagyon csekély.

2011. évben a költségvetésből állománygyarapításra fordított összeg:
Könyvekre

93.676,-Ft
72.324,-Ft

Folyóiratokra
Összesen

166.000,-Ft

Érdekeltségnövelő támogatásként kapott összeg 83.000,-Ft
Sajnos 2011-től már nem lehet beadni felzárkóztató pályázatot, mert megszűntették.
Bár a 2011- év szerencsésnek mondható a Márai program indítása miatt, hiszen 500.000,-Ft
értékben kaptunk dokumentumokat (250.000,-Ft értékben szépirodalmat, 250.000,-Ft
értékben szakirodalmat. 2012-es évben folytatódik a program, és a Márai II. programon is
részt vehetünk.
Könyvbeszerzésünk

általában

az

Interneten

keresztül

zajlik,

könyvszállítást

a

futárszolgálat végzi. Az e-kereskedelem természetessé válása ad lehetőséget, hogy az
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olvasóink által keresett könyveket előjegyzésbe vesszük, és ha gyűjtőkörünkbe beleillik, a
következő rendelésnél megrendeljük. 20-40%-os kedvezményt kapunk, és 3-4 nap alatt
ingyenesen szállítják ki.
2011-ben 12 féle kurrens folyóirat került beszerzésre. A folyóirat beszerzési keretünk is
évek óta stagnál,

így 2012-ben 1 folyóiratot „be kellett áldozni”, a többi folyóirat

megmaradásáért. De azért jó dolog is történt velünk ezen a téren. A Nemzeti Kulturális
Alaptól májusban kaptunk egy értesítést, hogy visszamenőleg 2012. januárjától 60 féle
folyóiratot járatnak részünkre ebben az évben. A Krónika következő számában meg fogjuk
jelentetni a címlistát.
2005-ben

kezdtük

el,

egy

azóta

is

folyamatosan

bővülő,

külön

kezelt

EU-s

dokumentumállomány kialakítását. Ezt a részt a Külügyminisztérium közkönyvtári
pályázati támogatásából gyarapítjuk.

2012. május 11-én 19 db könyvvel 74.990,-Ft

értékben gazdagodott állományunk, így a 2012. május 31-i uniós állományi adat: 110 db
dokumentum 393.658-Ft értékben.

A könyvek feldolgozása 1999. óta történik számítógépen a SZIRÉN integrált könyvtári
rendszerrel, ezen felül papír alapon vezetünk egyedi, csoportos nyilvántartást, raktári
katalógust (állományellenőrzés alapja).

Statisztika: 2011. december 31-i állapot

Könyvtári állomány
Felnőtt szépirodalmi dokumentum

10.271 db

Felnőtt szakirodalmi dokumentum

13.740 db

Gyermekirodalmi dokumentum (szép+szak)

6.007 db

összesen

30.018 db

Könyv és bekötött tékázott folyóirat

29.531 db

Hangdokumentum

409 db

Képdokumentum

54 db

Egyéb dokumentum

24 db

összesen

30.018 db
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Könyvtárhasználat 2011. évben

beiratkozott

könyvtárhasználat

kölcsönzött

helyben

olvasók száma

száma

dokumentumok száma

használt
dok.

összesen

809

8110

18038

3270

197

4767

4402

1919

ebből 14
éven aluli

Könyvtárközi kölcsönzés 2011. évben

Más könyvtártól kapott könyvtári egység

Kérések száma

Teljesítések száma
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2. A könyvtár alap és kiegészítő szolgáltatásai
-

gyűjtemény gondozása, fejlesztése, elérhetővé tétele,

-

kölcsönzés,

-

gyűjtemény helyben használata

-

tájékoztatás (személyes és e-mail-ben),

-

előjegyzés

-

könyvtárközi kölcsönzés

-

EU gyűjtemény

-

eMOP működtetése,

-

számítógép- és internet használat,
-

álláskeresés – munkanélküliek számára

-

továbbtanulási lehetőségek, információk

-

felsőoktatási tanulmányi rendszerben való eligazítás

-

pályázatkeresés

-

közhasznú információk ismertetése

-

adatlapok letöltése az Internetről – gázenergia-támogatás, üdülési
csekk igénylés
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-

adóbevallási nyomtatvány letöltése

-

önéletrajz írás

-

elektronikus levelezés

-

felhasználóképzés,

-

rendhagyó órák szervezése, tartása,

-

csoportos foglalkozások szervezése,

-

kiállítások,

-

előadások,

-

egyéb kulturális rendezvények szervezése,

-

szünidei játszóházak

-

…

Az Internet használatnál azt tapasztaljuk, hogy csökkent a használók köre, mivel nőtt az
egyéni Internet bekötések száma a lakosságnál. Azonban vannak arra utaló jelek, hogy anyagi
nehézségeik miatt lesznek, akik visszajönnek az „ internetet” használni. Azok a használók,
akiknek pedig otthon nincs hozzáférésük (ezzel szociális feladatot látunk el), vagy akiknek a
kérése annyira speciális, hogy könyvtáros segítségét igénylik a kereséshez, azok hozzánk
jönnek. A tájékoztató munkánk növekedett ez által.

3. Rendezvények
Egész évben az intézmények egyéb igényét is segítve, az óvodásoknak, az iskolásoknak,
továbbra is zajlanak a könyvtárhasználati, és egyéb foglalkozások, rendezvények - (pl. szavaló
versenyek, játékos vetélkedők …). Országos szinten a fiatalabb használók (14 év alatti
korosztály) egyre kisebb számban jelennek meg a könyvtárakban, mindenhol erőteljes a
csökkenés. Az általános jelenség egyik oka, hogy a teljes népességen belül erőteljesen fogy e
korosztály aránya, a másik oka, hogy a gyerekek érdeklődése más irányba fordult.
Egy jól kialakított épület, egy hangulatos, funkcióval megtöltött belső tér alkalmas lehet
arra, hogy visszavonzza a fiatalokat a könyvtárba. Az itt zajló foglalkozásokkal is próbálunk
ezen a tendencián „segíteni”, becsábítani a gyerekeket. Egy-egy író-olvasó találkozó,
foglalkozás, könyvtári óra, vagy egyéb program után érzékelhető a gyerekek könyvtár
látogatásának növekedése. Ilyenkor keresik a bemutatott, ismertetett és felhasznált könyveket.
Minden évben a saját programjaink mellett csatlakoztunk az országos könyvtári
programokhoz (Internet Fiesta, Országos Könyvtári napok…)
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Példaként megemlíteném 2011. évből őszi programsorozatunkat, mely megvalósításában fő
támogatónk a szegedi Somogyi-könyvtár volt.

„Beszéljünk Egymással, Tanuljunk Egymástól” – „Könyvtárak Összefogása A Tudásért

2011. október 7-én „Játékkal a mesés tudásért” címmel az Országos Könyvtári Napok
keretében vetélkedőre invitáltuk a kisiskolásokat. A mesék világából összeállított hét
próbatétel várt a csapatokra. A gyerekek kiválóan birkóztak meg a feladatokkal.

2011. október 9-e Könyves vasárnap. Immár 5. alkalommal tartottuk meg a „Családi
sziesztát” a könyvtárban. Ismét generációk közös programja volt, mely nagyon jó hangulatban
telt, hiszen ki-ki kedvére választhatott a társasjáték, a számítógépes honfoglaló, az irodalmi
aktivity között. Ezen kívül természetesen a hagyományos könyvtári szolgáltatások
igénybevételére is lehetőség volt.

2011. október 14. Nem csoda ez. Kémia! 2011 a kémia éve. Ennek kapcsán Németh
Veronika kémia szakmódszertan-oktató által vezetett csoport a szegedi egyetem
legtehetségesebb hallgatóit tömörítő SZTE Tehetségpont vegyész tagjai érdekes bemutatóval
érkeztek Csanádpalotára
Az általános iskolások 3. osztálytól

8 osztályig vettek részt a kémiai kísérletekben. A

hétköznapokban használt fűszerek, krumpli , citromlé stb. használatával

varázsoltak a

gyerekek elé kísérleteikkel csodákat az egyetemisták. Nagy sikere volt a hőre láthatóvá váló
citromlével történt írásnak,
számológépnek.

a krumpli és fémlemezek segítségével működtetett

Lávalámpát is készítettek színezett víz, olaj és pezsgőtabletta

felhasználásával. Ezeken kívül még számos kísérletet próbálhattak ki a gyerekek. Minden
résztvevőt elámított a sok érdekesség és látványosság. A tanulók a délelőtt folyamán nagyon
sok új ismeretet, élményt és tapasztalatot szereztek az Alkimista műhely jóvoltából.
A programot az Egis Gyógyszergyár is támogatta.

2011. október 25-én Író-olvasó találkozó
A Városi Könyvtárban ismét a kisdiákok számára volt rendezvényünk. Lackfi Jánossal a
József Attila- és Janikovszky Éva-díjas költővel találkozhattak a gyerekek. Gyermekeknek
szóló verseskötete és meseregénye elnyerte az Év Gyermekkönyve Díjat (2004,2008).

6

2012. évi programjaink

2012. február 9-én az alsós tagozatosok részére énekverseny volt rendezve. Az első három
helyezett Pitvaroson méretette meg magát a következő fordulóban.
2012. február 14-én az óvodások látogattak meg bennünket - farsangi felkészülésprojektoros kivetítéssel nézték meg, hogyan kell „riszálni így is, úgy is”.
2012. február 15-én csatlakoztunk Arany János halálának 130. évfordulójának emlékére
rendezett maratoni közös felolvasáshoz, melyet a Székelyudvarhelyi Hargita Megyei
Hagyományőrzés Forrásközpont és Cimbora Gyermekek Klubja indított el.
2012. március 1-jén került megrendezésre az alsós szavalóverseny.
2012. március 14-én a 2. osztályosok részére a mesék világából állítottunk össze játékos
feladatokat.
2012. március 20-án az óvodások részére versmondó versenyt rendeztünk.
2012. március 27-én Internet Fiesta – EU kvíz party került megrendezésre.
2012. március 29-én Finy Petra írónő volt a vendégünk. Az 1. osztályos tanulókat varázsolta
el előadásával, könyveinek bemutatásával.
2012. április 12-én Mesés barangolás az EU-ban címmel tartottunk az 5. osztályos tanulók
részére foglalkozást. A gyerekek 5 uniós országot jártak be, a játékos feladatok megoldása
után ajándékokat és Mesterlevelet kaptak.
2012. április 20-án

a 7. osztályosok mérték össze tudásukat. Az unióról különféle

rejtvényeket, teszteket kellett megoldaniuk. A legügyesebb csapatok ajándékcsomagokat
kaptak.
2012. április 24-én nálunk tartottuk a Kistérségi Könyvtáros Találkozót, ahol a környék
könyvtárosai kielemezték az elmúlt évet.
2012. április 27-én (a költészet napját egy kicsit lekésve) tartottuk meg az idei felsős
szavalóversenyt.
2012. május – Gyereknapok, Gyereknapokra való felkészülés.
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PÁLYÁZATOK
A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, lehetőség szerint pályázunk.

Év

2011.

Pályázat kiírója
Nemzeti

Jogcím/Tárgy

Erőforrás Érdekeltségnövelő

Minisztériuma
Nemzeti

támogatás

Erőforrás

Minisztériuma

–

NKA

Márai- program/
állománygyarapítás

Pályázati
támogatás

Önerő

Összesen

83.000,-Ft

------

83.000,-Ft

500.000,-Ft

------

500.000,-Ft

150.000,-Ft

--------

150.000,-Ft

folyamatban

----------

-----------

500.000,-Ft

------

500.000,-Ft

Közkönyvtárak
2012.

Külügyminisztérium

2011. évi
programjainak
támogatása
Érdekeltségnövelő
támogatás

Nemzeti

Erőforrás

Minisztériuma
NKA

–

Márai- program II/
állománygyarapítás

Jelenleg a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez van még beadva pályázatunk:
kért támogatás: 165.000,-Ft
pályázati önerő: 40.000,-Ft (20.000,-Ft kp., 20.000,-Ft társad.munka)

Bízom benne, hogy könyvtárosi munkánkkal elégedettek, kérem beszámolóm elfogadását.

Csanádpalota, 2012. június 14.

Makán Andrásné
könyvtárvezető
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