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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 366/2012. (XII. 12.) 
határozatával jóváhagyta a 2013. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a 
Képviselő-testület a 2013. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

Erdősné Sági Mária, a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár igazgatója elkészítette a Békés 
Városi Püski Sándor Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót, melyet az 
előterjesztéshez mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé. 

 
Kérem az anyag megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Békés Városi Püski Sándor 
Könyvtár 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Határid ő: értelem szerint 

 

Békés, 2013. május 23. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
 

Jogi ellenjegyző 
 

Pénzügyi ellenjegyző 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

 

Beszámoló 

a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2012. évi tevékenységéről 

 

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, települési könyvtár. 

Alap- és kiegészítő szolgáltatásait a 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. 

törvény, s az érvényben levő kormány- és minisztériumi rendeletek alapján végzi. A fenntartó 

önkormányzat által meghatározott feladatokat és a felénk megnyilvánuló helyi használói 

igényeket az Alapító okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

A könyvtár szakmai tevékenységét legfőbb célja az információközvetítés, a 

könyvtárhasználók igényeinek magas színvonalú kiszolgálása. 

Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a 

településen. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni, elsősorban a helyi 

kommunikációs eszközök segítségével és a webes megjelenéssel. Szolgáltatásainkról 

folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. A használók felé szolgáltatásunkat az érvényes 

könyvtárhasználati szabályzat szerint végezzük 

 

1. Az intézmény szervezete 

A könyvtár szervezeti felépítése horizontális: a dolgozók könyvtári feladatkörök szerinti 

munkaegységekbe csoportosulnak, a szervezeti egységek egymással mellérendelt viszonyban 

állnak. A szervezeti struktúrát lehet véglegesnek tekinteni, állandóan alkalmazkodni kell az új 

feladatokhoz, a változó igényekhez, a gazdasági tényezőkhöz. A tevékenységünk szervezeti 

keretét a könyvtár alapdokumentumai: az Alapító okirat és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat adja. A további ügyviteli dokumentumok elkészítésének ez a kiinduló pontja. 

A könyvtár kollektívája kis létszámú, jelenleg 11 főből álló szervezet jól képzett szakember 

gárdával. Az elmúlt években 2 fővel csökkent a szakmai dolgozók száma, amely könyvtár 

működése szempontjából számos nehézséget jelent. 

A kollektíva összetétele: 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

� 1 fő igazgató könyvtáros, kulturális menedzser végzettségű 

� 4 fő szakirányú főiskolai végzettségű könyvtáros  

� 1 fő nem szakirányú főiskolai és középfokú szakirányú végzettségű könyvtáros 

� 1 fő középfokú szakirányú végzettségű asszisztens 

� 1 fő főiskolai végzettségű, részmunkaidős gazdasági ügyintéző 

� 1 fő informatikus 

� 2 fő technikai dolgozó (1 fő takarító+1 fő részmunkaidős takarító és könyvkötő) 

 

A munkatársak szakmai tudásukat továbbképzéseken és önképzéssel fejleszthetik. 

2012-ben nem vettek részt a dolgozók továbbképzésen, mert nem állt rendelkezésünkre az 

ehhez szükséges forrás. Ekkor már előkészítettük továbbképzési tervünket a Békés Megyei 

Könyvtár által vezetett konzorciumi pályázatra az Új Széchenyi Terv keretében. A TÁMOP-

3.2.12-12/1-2012-0015 sz. Könyvtárosok továbbképzése a Békés megyei könyvtárak 

korszerű szolgáltatásainak működtetése érdekében c. projekt elnyerte a támogatást. 2013-

2014-ben a békési könyvtárosok szakmai továbbképzésére 3.734 eFt fordíthatunk. 

 

2. Az intézmény tárgyi-technikai feltételei 

A könyvtár az elmúlt évtizedben igyekezett lépést tartani a számítástechnika fejlődésével. A 

munkánk részévé vált az internet és az elektronikus adatbázisok használata, a digitális és az 

informatikai kultúra széleskörű terjesztése, népszerűsítése. 

Az informatikai fejlesztésünket az elmúlt két évben két Európai Uniós projekt biztosította. A 

projektek a technikai eszközök fejlesztésén túl a szolgáltatások területén mennyiségi és 

minőségi változást jelentett. Az informatikai szolgáltatások területe folyamatos fejlesztést 

igényel. A könyvtár online szolgáltatásai (katalógus, hosszabbítás, előjegyzés, olvasói állapot) 

egyre népszerűbbek. 

2012-ben két alkalommal szervezünk internet-használói tanfolyamot 16 fő számára. Az 

oktatáson résztvevők alapfokon sajátíthatták el a számítógép használatát, megismerkedtek a 

világháló által nyújtott lehetőségekkel. A felnőtt korú résztvevők nagyon elégedettek voltak a 

tematikával, a szervezéssel és a könyvtáros oktatók munkájával. 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

3. A könyvtár gazdálkodása 

A könyvtár gazdálkodási tevékenységét a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális 

Központ gazdasági csoportja végzi. 

Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. Gazdálkodásunk 

racionális és takarékos. Fontosnak tartjuk a könyvtár gazdasági stabilitásának megőrzését a 

biztonságos üzemelés biztosítása mellett. 

A dologi kiadások közül a dokumentumok beszerzésre fordítható összeg az elmúlt években 

folyamatosan csökkent. Ez a tény nagyon érzékenyen érinti a könyvtári munka minőségét, 

mivel az egyik legfontosabb statisztikai mutató a szakmában. 2012-ben az állomány 

gyarapítására nem volt lehetőségünk pályázni, egyedül a könyvtári érdekeltségnövelő 

pályázat jelentett 286 eFt bevételt. A támogatás célja a könyvtár állományának gyarapítása és 

technikai eszközeinek fejlesztése. A Márai II. program keretében ebben az évben is 650.000 

Ft értékben igényelhettünk az ajánlott listáról könyveket. Az előfizetett folyóirataink közül 59 

db-ot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudjuk biztosítani az olvasóknak. 

A könyvtár egyéb irányú bevételei korlátozottak, a szolgáltatásaink jelentős része ingyenes. 

Pénzügyi kondícióinkat pályázati aktivitással igyekszünk javítani. 

 

4. Az intézmény szakmai tevékenysége 

A békési könyvtár Békés megye egyik legjelentősebb gyűjteménye, közel 80.000 

dokumentummal rendelkezünk könyvek, folyóiratok, hangzó, video és elektronikus 

dokumentumok, térképek, kották formájában. A gyűjteményét tervszerűen fejlesztjük a 

gyűjtőköri szabályzat alapján. 

Amíg a könyv, az információ a felhasználóhoz jut, addig több munkafolyamaton megy 

keresztül. Ezt a munkát a könyvtárosok szolgáltató tevékenységük mellett a háttérben végzik. 

A könyvtárhasználó már a feldolgozott dokumentumokkal találkozik az olvasói terekben. 

A könyvtári szolgáltatások alapja a korszerűen fejlesztett és sokrétűen feltárt gyűjtemény. A 

folyamatos gyarapítás a költségvetésből, az érdekeltségnövelő támogatásból és egyéb 

pályázati forrásból történik. Az állománygyarapításra fordítható összeg az elmúlt években 

folyamatosan csökkent, s ezzel párhuzamosan a pályázati lehetőségek is. 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

A könyvtári állomány folyamatos alakításához hozzátartozik az apasztás művelete is. Az 

állományból való törlés leggyakoribb okai lehetnek: tartalmi elavulás, ugyanazon mű újabb, 

korszerűbb kiadásának beszerzése, a használati igény teljes hiánya, a forgalmazáshoz képest 

túl magas példányszám, gyűjtőköri módosulás, és a példány rongált állapota, elvesztése. 

2012-ben az érdekeltségnövelő pályázat mellett a II. Márai program keretében kapott 

könyvekkel is gyarapíthattuk a dokumentumállományt. Könyvtárunk a kiíró, Nemzeti 

Kulturális Alap által meghatározott szép- és szakirodalmi ajánlatból válogathatott könyveket.  

A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren 

keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be olvasóinknak. 

A dokumentumok raktározása egyelőre biztosított. Az állomány fizikai állagának 

megóvásáról, javításáról a technikai dolgozók gondoskodnak. 

Az olvasók egy része a napilapok, folyóiratok miatt mindennap ellátogat a könyvtárba. 167-

féle folyóiratot fizettünk elő, ebből 59 db-ot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudtuk 

biztosítani az olvasóknak. 

A legfontosabb célunk a könyvtár használói körének bővítése. A fogyatkozó gyermeklétszám, 

a megváltozott információszerzési szokások miatt nehéz biztosítania növekedést. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az ifjúsági és a gyermek korosztályok számára nyújtandó szolgáltatások 

fejlesztésére, hiszen az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan 

használó felnőtt. Ennek érdekében könyvtárhasználati órákat tartunk óvodai és iskolás 

osztályoknak, és az állomány bővítésénél igyekeztünk a gyerekek számára, olyan műveket 

választani, melyek ebben a felgyorsult és számítógépek által körbe font világban felkelti 

érdeklődésüket. 

A 2012-ben bevezetett Könyvet házhoz szolgáltatásunkra igény mutatkozik az időskorúak és 

mozgásukban korlátozottak körében: 

A statisztikai mutatók mögött mindig egyéves, komoly szakmai tevékenység van. A szakmán 

belül az egyik legfontosabb mutatót az aktív könyvtárhasználók aránya a szolgálandó 

közönség létszámához viszonyítva jelenti. A mutatószámok segítenek a további feladatok 

meghatározásában. 

2012. év néhány fontos teljesítmény mutatója:  

A regisztrált használók számának aránya a lakosság számához viszonyítva: 16,5 %  
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

Egy lakosra jutó beszerzési kiadás: 97,- Ft  

Egy beiratkozott olvasóra eső kölcsönzött dokumentumok száma: 41 db  

Ellátottság (egy lakosra jutó könyvtári dokumentum): 3,8 dokumentum 

A beszerzett dokumentumok átlagára: 2221,-  Ft  

A további legfontosabb statisztikai adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

5. Rendezvények 

Az elmúlt évben is legfontosabb feladatunknak tartottuk a könyvtár kultúraközvetítő 

funkciójának megőrzését, erősítését a változó körülmények között is. A már hagyományossá 

vált programjainkat évről évre igyekszünk megrendezni. A jól bevált közösségi programokat 

újakkal bővítjük, próbálunk mindig újabb s újabb csoportokat megcélozni.  

Az intézmény jó kapcsolatot ápolt a megyei és városi intézményekkel, civil szervezetekkel. A 

jó együttműködés a számos közös program szervezésében is megnyilvánult. 

A 2012. évi rendezvények felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Békés, 2013. május 17. 

 

Erdősné Sági Mária 

könyvtárigazgató 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

 

  1. sz. melléklet  

Rendezvények, 2012 
 
2012. február 16. 
Dr. Püski Sándor születésnapjára emlékezve 
Könyves sors – magyar sors - egy kiadó és egy család története címmel Püski István tartott 
visszaemlékezést 
 
2012. március 27.  
„Együtt er ő vagyunk, szerteszét gyöngeség” - Simó József előadói estje Wass Albert íróról 
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesülettel közös rendezvény 
 
2012. március 9.  
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel – rendőrségi rajzkiállítás és eredményhirdetés 
 
2012. április 3. 
Tojásírás a gyermekkönyvtárban - A foglalkozásokat Diósné Csontos Julianna vezette 
 
2012. április 16. 
Versszerető óvodások találkozója 
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával 
 
2012. április 16.  
Versmondó verseny a városi és városkörnyéki középfokú oktatási intézmények tanulói 
részére 
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával 
 
2012. április 17. 
Versmondó verseny a városi és városkörnyéki általános iskolák tanulói részére 
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával 
 
2012. április 18. 
Örkény István születésének 100. évfordulójára 
Örkény Istvánról, rólunk – nemcsak egy percben 
Előadó: Seller Lászlóné, a Szegedi Kis István Református Gimnázium tanára 
 
2012. április 25. 
Égből pottyant Hajnalságok - Horváth Hajnalka alkotóművész kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta Deákné Domonkos Julianna 
 

2012. május 11. 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  
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Kalandozásaim... Az El Caminotól a Kilimandzsáróig címmel Kinyó Zsolt tartott előadást  
 
2012. június 7– június 14. 
83. Ünnepi Könyvhét és 11. Gyermekkönyvnapok 
„Könyvsátor”- kedvezményes könyvárusítás 

� 2012. június 7. 14.00 óra 
Kézműves játszóház Szabóné Nemes Magdolna és Wittmanné Dúzs Margit óvónőkkel 

� 2012. június 7. 17.00 óra  
Az Atacama-expedíció - Előadó Dr. Mari László a Földgömb c. folyóirat 
szerkesztője, egyetemi docens 

� 2012. június 11. 11.00 óra 
Mesematiné -Finy Petrával a gyermekkönyvtárban 

� 2012. június 14. 17.00 óra 
Megszólalnak a jelképek c. könyv bemutatója 
Előadó: Cey-Bert Róbert Gyula, „a szimbolikai értékek nemzetközi kutatója” 
Közreműködött: Püski István, a Püski Kiadó igazgatója  
 

2012. szeptember 24. 16. 30 óra 
„Végy karjaidra, id ő…” Erdélyi Márta versmondó műsora Sinka István születésének 115. 
évfordulója alkalmából, Közreműködtek Kelemen Ágota, Aranypáva-díjas népdalénekes, 
Andics Árpád tanár, Holló L. díjas fotóművész 
 
2012. október 1-6. 
Könyvtári Napok 
 

� 2012. október 1. 
Sütiparti és receptcsere 

� 2012. október 2. 
„Mesél az erdő”- Harencsár László mesemondó műsora 

� 2012. október 3. 
Az Irodalmi Svédasztal klub első rendezvénye Téma: Ernest Hemingway: Indián 
tábor– Házigazda: Szilágyiné Szabó Ágnes 

� 2012. október 5. 
Emberi sorsok és történelem – Író-olvasó találkozó Fábián Janka írónővel. Fekete 
Gabriella közreműködésével 

 
2012. október 26. 
Irodalmi kávéház - Értsük meg egymást magyarul – Vendég Miskolczi József, „civil 
előremozdító” Szabadkáról, a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör alelnöke 
A KÉSZ békési szervezetével közös rendezvény 
Közreműködött A Jazzelek együttes Horváth Elek vezetésével 
 
2012. október-2013. március 
A Két hét – egy mese (Téma: Móricz Zsigmond), Két hét – egy novella (Téma: Móricz 
Zsigmond) - 7 fordulós egyéni pályázat általános iskolás gyermekeknek 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
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E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

 
2012. október-2013. március 
Könyvbarátok – Könyvtárhasználati játék 4 fordulóban  
 
2012. november 9 
Könyvbemutató a Kilófaló sorozat szerzőjével – Szoó Judit mesél fogyásról, 
életmódváltásról, sütésről, főzésről diétás módra. 
 
2012. november 6. 
Kecskeméti Gábor emlékére 
Békés sportjának 120 éve - városnéző séta, amelyen a diákok Mester Péter vezetésével 
megtekintették a város sport emlékhelyeit.  
A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár, a Jantyik Mátyás Múzeum, a Békési Városvédő és 
Szépítő Egyesület és a Békési Könyvtárért Alapítvány közreműködésével 
 
2012. november 14. 
Irodalmi Svédasztal – Téma: Esterházy Péter: Harmonia caelestis - Házigazda: Szilágyiné 
Szabó Ágnes 

2012. november 26. 
Békés sportjának 120 éve - S. Turcsányi Ildikó muzeológus előadása 
A Békési Könyvtárért Alapítvány, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, a Békési 
Városvédő- és Szépítő Egyesület és a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár közös 
rendezvénye  
 
2012. december 4. 
Békés sportjának 120 éve c. vetélkedő-sorozat eredményhirdetése 
A Békési Könyvtárért Alapítvány, a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, a Békési 
Városvédő- és Szépítő Egyesület és a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár közös 
rendezvénye  
 
2012. december 5  
HajnalMesék - beszélgetés Horváth Hajnalka alkotóművésszel rajzolásról, alkotásról, 
mesékről a gyermekkönyvtárban 
 
2012. december 10. 

Irodalmi Svédasztal karácsonyi rendezvénye – Téma: Weöres Sándor: Rongyszőnyeg, A 
teljesség felé  
 
2012. december 12. 
Karácsonyi gyöngyfűzés a gyermekkönyvtárban – a foglalkozást vezette: Szöllősiné Török 
Andrea 
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 
5630 Békés, Széchenyi tér 4.  
Tel.: 06-66/411-171  

E-mail: bekesikonyvtar @bekesikonyvtar.hu  

2. sz. melléklet 

 

Statisztikai adatok 

 

 2010 2011 2012 

Regisztrált használó (fő) 3782 3549 3424 

- ebből gyermek 1332 1320 1175 

Személyes használat (db) 27369 26404 31639 

- ebből internethasználat 4666 4526 4278 

Távhasználat (honlap, katalógus, telefon) 
(db) 

11931 158296 37738 

Kölcsönzött dokumentum (db) 36449 34391 34605 

Helyben használt dokumentum (db) 21013 20840 18374 

Referensz kérdés (db) 1275 1005 1028 

Állománygyarapításra fordított összeg (eFt) 2390 2211 2022 

Beszerzett dokumentumok száma (db) 1384 1167 1083 

A dokumentumok száma tárgyévben (db) 78313 78269 79226 

Rendezvények száma (db) 103 159 179 

A rendezvényeken résztvevők száma (fő) 4222 3892 3433 

 

 

 


