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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
I 5630 Békés, S:écher.yi tér 4.

06—66/411—171
E—mail: bekesikonyvtar@bekesikoayvtar.hu

1. Bevezetés

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 kulturális ágazat kiemelt célja, hogy a kormány társadalompolitikai céljainak

megvalósítását támogassák a kulturális intézmények. Ennek érdekében két kiemelt szándék

került megfogalmazásra: a „kulturális alapellátás” rendszerének kidolgozása és bevezetése,

illetve ehhez kapcsolódóan a kulturális közösségfejlesztés, közösségi innováció, közösségi

tervezés. A kulturális alapellátás dokumentumai még nem születtek meg, a könyvtárügynek

nincs stratégiai terve a mostani időszakra. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-

2020 a könyvtárak feladatát a digitális kompetenciák elsajátítása, a digitális szakadék

csökkentése, ás a digitális tartalmak közzététele területén jelöli ki.

A szakpolitikai célok a könyvtári terűleten a kulturális alapellátást nyújtó települési

könyvtárak tevékenységének fejlesztését igénylik. E feladatok hangsúlyosan meg] elentek a
nyilvános könyvtárak alapfeladataira vonatkozó jogszabályokban.

Szakmai céljaink elérése érdekében a könyvtári szolgáltatásokat minél több emberhez kívánja
eljuttatni Békés városában. Munkánkban fontos az innováció, amely a szolgáltatások
korszerűsítését ás új szolgáltatások bevezetését is jelenti. Cél a könyvtári szolgáltatások olyan
társadalmi csoportokhoz való eljuttatása, akikkel eddig nem tudtuk a kapcsolatot felvenni. A
könyvtári közösségfejlesztések segítségével a városban élők körében erősödik a helyi
közösségekbez való tartozás érzete, a szolidaritás ás a lokálpatriotizmus.

A Digitális Nemzeti Fejlesztési Terv céljaihoz igazodunk, amikor is intemet-használói
tanfolyamot szervezünk a könyvtárhasználóknak. A résztvevők digitális kompetenciájának
fejlesztésével könnyebben tájékozódnak a világhálón, jártasságot szereznek az elektronikus
ügyintésben, esetlegesen javul a munkaerő-piaci helyzetük.

A minőségi könyvtári szolgáltatások, a közösségi térként való működés, a digitális
tartalomszolgáltatás, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű építése a legfontosabb
könyvtárszakmai feladatok.

Könyvtárunk 2016. évi szakmai programját a következő fő feladatok határozták meg:
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• A Valaha madarak voltunk c., ROM-16-ALT-RKZF1-0039 sz. pályázat

megvalósítása

Olvasóbarát kiszolgálás fejlesztése.

• Igényfelmérés módszerének kidolgozása az ifjúsági részleg kialakításáról.

• Tervek készítése a könyvtár belső tereinek átalakítása, fejlesztése céljából.

• Az épület komplex akadálymentesítési tervének elkészítése a hatáLyos jogszabályok és

műszaki előírásoknak megfelelően.

• Tervek készítése a bérház külső megjelenésének javítása, belső udvarának rendezése

érdekében

• Felkészülés a Minősített Könyvtár Cím megszerzésére, amelyre a Nemzeti

Kulturális Alaptól 2015-ben 441.350,- Ft. 2016-ban 350.000,- Ft vissza nem térítendő

támogatást kaptunk.

• Intemet-használói tanfolyamok szervezése a digitális kompetencia fejlesztése

érdekében

• A békési helyismereti adatbázis anyagának további bővítése, fejlesztése: az egyedi és

helyismereti szempontból jelentős dokumentumok folyamatos digitalizálása és

hozzáférhetővé tétele

2. Az intézmény szervezete

A könyvtár engedélyezett létszáma 2016. év végéig 11 fő volt, könyvtáros munkakörben 8 fő.

informatikusként I fő dolgozott és 2 fő technikai dolgozó segítette munkánkat.

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 408/2016. (XII.09.) sz. határozatával

létszámcsökkentést rendelt el, amely alapján 2017. január 1-jétől három közalkalmazotti
státusszal (1 könyvtáros, 2 technikai munkatárs) kevesebbel rendelkezik az intézmény.

A döntés sok nehézséget jelent a kötelező és vállalt feladatok teljesítése területén.

201 6-ban a szakmai munkatársak a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Békés Megyei

Könyvtár által szervezett szakmai rendezvényeken és folyamatos önképzéssel (szakirodalom,
szakmai folyóiratok, intemetes források) frissíthették könyvtárszakmai tudásukat.

Feltérképeztük a szakmai munkatársak képzettségét, készségeit és kompetenciáit. A
tudástérkép alapján készü el az ekövetkezö évek továbbképzési terve, amelyhez még forrást
is kell rendelnünk.
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A kulturális közfoglalkoztatási program keretében az Országos Széchényi Könyvtár

irányításával foglalkoztatott kollégák is segítik a munkánkat. A munkatársak ugyan nem

rendelkeznek könyvtáros szakmai ismeretekkel, de a rájuk bízott, könyvtári szaktudást nem

igénylő feladataikat maradéktalanul ellátták (könyvek besorolása, gépelés, fénymásolás, terem

átrendezése stb.).

Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2016-ban 27 középiskolás diák

kapcsolódott be a könyvtár munkájába, jellemzően az iskolai szünetekben. A diákok döntö

részben Békésen, Békéscsabán és Mezőberényben tanulnak.

3. Intézményi terek, az épület infrastrukturális fejlesztési tervei

A kulturális szaktárca elvárása, hogy a könyvtár a közösségi tér szerepét növelje,

hangsúlyozza a város életében. Városközponti helyezkedésünk kiváló lehetőséget nyújt erre, a

belső terek jelenlegi elrendezése azonban számtalan nehézséget jelent számunkra. Az

átalakítás átgondolt tervező munkát igényel, de viszonylag kis anyagi ráfordítással

megvalósítható.

Az iúsági részleg kialakítása a gyerekkönyvtárból a felnőtt könyvtárba való átmenetet

segitené a tizenévesek számára.

Az épület belső udvara kihasználatlan, pedig a terület rendezése után kiváló szabadtéri

közösségi hellyé lehetne alakítani.

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében meg kellene oldani az akadálymentesítést:

korlátliflek elhelyezése, mosdók akadálymentesítése és felújítása a földszinten és emeleten.

Az önkormányzat megrendelésére az akadálymentesítési terv elkészült, a megvalósítás

forráshiány miatt késik.

A könyvtárban 12 évvel ez előtt történtek jelentős felújítási munkák. Ez idő alatt a bérház

épületén, külső homlokzatán és belső tereiben számtalan javítási, felújítási munka vált

időszerüvé.

Az említett problémák orvoslása érdekében 2017-ben a könyvtár pályázatot nyújtott be az

Emberi Erőforrások Minisztériuma EFOP-4.1.8-16 kódszámú, A könyvtári

intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. felhívására.

Megpályázott összeg: 39.847.412,- Ft.
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4. A könyvtár gazdálkodása

A könyvtár önálló költségvetési szervként működik 2016-ban a könyvtár gazdálkodási

tevékenységét a Békési Költségvetési Iroda végezte. Intézményünk költségvetése biztosította

a fenntartási, működtetési költségeket. Az önkormányzati támogatás évről évre csökken, de

még így is ez jelenti a legfőbb bevételt. A költségvetés szerkezetének javítása érdekében

szükséges külső források bevonása: központi támogatások, pályázatok. Az új szolgáltatások

bevezetésének, „előállításának” is minden esetben van költségvonzata.

201 6-ban az állomány gyarapítására a könyvtári érdekeltségnövelö pályázat jelentett

1.037.153,- Ft bevételt. A támogatás célja a könyvtár dokumentumállományának garapítása

és technikai eszközeinek fejlesztése.

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

Pénzügyi adatok;

Bevételek:
1. Működési bevétele: 2.018 ezerFt
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: O ezer Ft
3. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök: 35.372 ezer Ft
4. —ebbő’ felügyeleti szervtől kapott támogatás: 33.349 ezer Ft
5. —ebből pályázati támogatás: 2.023 ezer Ft
6. =ebből EU támogatás: O ezer Ft
7. Egyéb bevételek: 850 ezer Ft
8. Bevételek összesen: 3 8.240 ezer Ft

Kiadások.
9. Személyi juttatások: 22.012 ezerFt
10. Munkaadókat terhelő járulékok: 5.902 ezer Ft
11. Dologi kiadások: 7.898 ezer Ft
12. Felújítási kiadások: 170 ezer Ft
13. Felhalmozási kiadások: 0ezer Ft
14. Egyéb kiadások: O ezer Ft
15. Kiadások összesen: 35.982 ezer Ft

5. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása

5.1 Gyűjteményszeiwezés — állományépítés

A békési könyvtár 75.749 dokumentummal rendelkezik könyvek, folyóiratok, hangzó,

video és elektronikus dokumentumok, térképek formájában. A gyűjteményt tervszerűen

fejlesztjük a gyűjtőköri szabályzat alapján. A folyamatos gyarapítás a költségvetésből, az
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érdekeltségnövelő támogatásból és egyéb pályázati forrásból történik. Évek óta a Márai

program keretében kapott ajándékkönyvekkel is gyarapíthattuk a dokumentumállományt.

Az állománygyarapítás 2016-ban is tervszerűen, a gyűjtőköri szabályzatban előírtak valamint

a kőnyvtárhasználók igényeinek figyelembe vételével történt. A beszerzés helyének

megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító partner kínálatát, árkedvezményét,

gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó szempontnak.

Az állományyarapítás forrásai 201 6-bam

költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelö támogatás)

• egyéb támogatások

• A Békési Könyvtárért Alapítvány SZJA 1%-a

• Márai-program 149.97 1, - Ft

• ajándékok (olvasók, szerzők, kiadók stb.)

A Márai könyvtár támogatási program a célja a nemzeti kulturális értékek megőrzése, a hazai

és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása

minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra

fejlesztése; a kortárs magyar szerzök támogatása és megismertetése érdekében.

Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek az ajándékkönyvek is. Ezek többnyire a szerzők vagy

a kiadók ajándékai, más könyvtárak, társintézmények, civil szervezetek pályázati

támogatással készült kiadványai, illetve magánszemélyek adományai.

A könyvtár gyűjtökörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren

keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be olvasóinknak.

Az állománygyarapítás számokban:

2014 2015 2016

Állománygyaraphásra fordított összeg (eFt) 2276 2193 3172

Beszerzett dokumentumok száma (db) 1538 1374 1462

A dokumentumok száma tárgyévben (db) 81441 81672 75749
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Állományapaszrás, tűnés

A könyvtári állomány folyamatos alakításához hozzátartozik az állományapasztás művelete

is. 2016-ban felül vizsgáltuk szakmai szempontok alapján a gyűjteményt, amely alapján

meghatároztuk a az állományból való kivonás szempontjait. A törlés még nem fejeződött be

csak egyes állományrészekben, a munka áthúzódik a következő évre. Az állományból való

törlés leggyakoribb okai lehetnek: tartalmi elavulás, ugyanazon mű újabb, korszerűbb

kiadásának beszerzése, a használati igény teljes hiánya, az igényekhez képest túl magas

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

Áuománygondozás

Állománygondozás terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk jó fizikai állapotban
kerüljön a használókboz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség a
megrongálódott, elavult könyvek folyamatos javítása illetve selejtezése. Az állomány fizikai
állagának megóvásáról,javításáról a technikai dolgozók gondoskodtak.

A hosszabb távra megőrizni kívánt időszaki kiadványok köttetése évente történik.

Feldolgozás

A tervszerű és folyamatos állománygyarapitást folyamatos fe’dolgozás kiséri. A vásárlásból
származó dokumentumok feldolgozása folyamatosan történik. A dokumentumok feldolgozási
sorrendjében előnyt élveztek a helyismereti tárgyúak és a helyi szerzők művei.
A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren
keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be olvasóinkbak. A dokumentumok
raktározása egyelőre biztosított.

5.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök

Az elmúlt évek mutatóit elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a békési könyvtárban is
mutatkoznak a könyvtárhasználatot érintő országos tendenciák: egyrészt a könyvtár közösségi
térként való használatának erősödése és a távolról elérhető szolgáltatások használatának és a
letölthető dokumentumok számának növekedése.

Tájékoztató szolgálatunk lényege a megfogalmazott kérdések minőségi megoldása.
Tanácsadó, ajánló tevékenységünket mindig a használó indítéka, ismereteinek szintje
határozza meg. A szakdolgozatot készítők, a kutatásban kevésbé járatosak rendszeresen
számíthatnak segítségünkre a kutatásban, a források közötti szakszerű eligazításra, a saját
adatbázisok használatán túl az online elérhető adatbázisok lehetöségeinek megismertetésére.
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Az olvasók egy rétege a napilapok, folyóiratok miatt mindennap ellátogat a könyvtárba. 155-

féle folyóiratot kínálunk, ebből 60 dé-ot a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával tudtuk

biztosítani az olvasóknak.

5.3 Közhasznú információs szolgáltatások

Tevékenységünkben egyre nagyobb szerepet kap a közhasznú és közösségi információk

nyújtása is.

Egyre inkább tapasztaljuk, hogy nő a közhasznú információk iránti igény, sokaknak van

szüksége naprakész információra a mindennapi életben való eligazodáshoz. Gyakran

szolgáltatunk adatokat helyi eseményekről, érdekképviseleti szervezetek, közigazgatási

szen’ek működéséről, egészségügyi, szociális, oktatási intézmények szolgáltatásairól,

információkat a térségben működő cégekről.

Kiemelten fgyeIünk a munkanélküliek támogatására. Személyre szólóan segítünk: e

ügyintézés e]sajátitásában, pályázatok figyelésében, álláskeresésekben, önéetrajzrnintúk

prezentálásában, e-tanulási lehetőségek felkutatásában, e-kormányzati portál szolgáltatásainak

megismerésében, elektronikus adatlapok kitöltésében, segélykérő lapok elérésében,

kitöltésében, nyomtatványok elküldésében, adatbázisok használatában, törvények, rendeletek,

jogsegély megismertetésében.

Intézményünk e-Magyarország Pontként is müködik. Rendszeresen foglalkozunk az e

közszolgáttatások használatásak beniutatásával p1. elektronikus adóbevallás készítése,

ügyféikapu regisztráció elindítása.

5.4 Gyermekkönywtár

A kutatások és saját könyvtárosi tapasztalataink is azt mutatják, hogy ha valaki

gyermekkorában könyvtárba jár, az jó eséllyel felnőttként is könyvtárhasználó lesz.

A legfontosabb célunk a könyvtárt használó gyermekek 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

S



t
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

I 5630 Békés, Széchenyi tér 4.\ rel. 06—66/411—171
E—mail: bekesikonyvtarbekesikOmyVtar.hu

tartunk óvodai és iskolás osztályoknak, és az állomány bővítésénél igyekeztünk a gyerekek

számára, olyan műveket választani, melyek ebben a felgyorsult és számítógépek által körbe

vett világban felkelti az érdeklődésüket.

A KönyvTár — InfoTár e. Európai Uniós projekt megvalósítási időszaka ért véget. Az

együttműködés azonban tovább folytatódik, hiszen a fenntartási időszakban tanévenként

legalább egy program erejéig kel) kötelezettséget kell vállalnunk a partner intézmények fe’é.

Úgy vélem, hogy ez nem fog nehézséget jelenteni, hiszen a könyvtár a tanévenkénti egy

programnál jóval többet kínál a gyermekek. fiatalok számára.

A fenntartási időszakban a hét együttműködő partner intézmény tanulói vetélkedőkön

vehettek részt.

201 6-ban több alkalommal rendeztük meg Családi délután c. programunkat könyves

programokhoz. ünnepekhez kötődöen. A programokon résztvevő csa]ádoknak több
tevékenységre is lehetősége nyílt: közös társasjátékozás, manuális tevékenység, „kifestőzés”.
nyuszi simogatás stb. A látogatók magas száma arra utalt, hogy igény mutatkozik az ilyen
jellegű családi rendezvényekre

5.5 Helyismeret

A könyvtár nyomtatott dokumentumokbó] álló helyismereti gyűjteménye folyamatosan bővül
papír ás elektronikus formában Is. A Békési helyismereti adatbázisból bárki tájékozódhat a
településen található emlékművekről, köztéri szobrokról a honlapon. Folyamatban van a
Jantyik Mátyás Múzeum által kiadott Békési Téka sorozat digitalizálása, amelynek
eredményeként a könyvtár honlapján elérhető lesz a helyismereti témákat feldolgozó sorozat
egyes köteteinek szövege és képanyaga.

6. A könyvtárhasználat

A társadalmi, szociológiai és könyvtárszakmai trendeket is figyelembe véve a könyvtári
statisztikai adatok összességében nem jelentenek komoly visszaesést, de mindenképpen azt
jelzik, hogy komolyan, tervezetten kell a könyvtárhasználatot népszerűsíteni.

A klasszikus könyvtárosi feladatok mellett szociális és informatikai tevékenységünk is
nagyon jelentős. Feladatunk a helyi közösségek kialakítása, összetartása, megtartó erejének
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növelése, de legalább ennyire fontos az egész életen át való tanulás és a tudás alapú

társadalom folyamatos fejlesztése és folyamat támogatása.

.lelentös mértékben megváltoztak a használók olvasási, könyvtárhasználati szokásai és ebbö)

adódóan a könyvtár, a könyvtárosok feladatai is. Új eljárásokat tanulunk meg, új

szolgáltatásokat vezetünk be, újabb olvasói rétegek felé nyitunk, azaz alkalmazkodunk a

társadalmi változásokhoz, a változó felhasználói igényekhez.

Az igények feltérképezése érdekében folyamatosan rövid kérdöives felmérést végeztünk

olvasóink körében. A felmérés tükrözte munkánk eredményeit, de rámutatott a

hiányosságokra, a javításra váró feladatokra.

A könyvtárhasználattal kapcsolatos statisztikai adatok:

2014 2015 2016

Regisztrált használó (Fő) 3509 3775 3521

- ebből 14 éven aluli gyermek 935 1061 1054

Személyes használat (db) 22975 21978 21712

- ebből intemethasználat 2233 1754 1685

Távhasználat (honlap, katalógus, telefon) 37816 19283 7972
(db)

Kölcsönzött dokumentum (db) 27809 26348 25736

Helyben használt dokumentum (db) 15958 15803 16084

Referensz kérdés (db) 833 994 1137

2012-ben vezettük be a „Könyvet házhoz” elnevezésű szolgáltatást, amelyet az időskorú és a
mozgásukban korlátozott emberek igényelhetnek térítésmentesen otthonukban vagy az idősek
szociális otthonába.

7. Informatikai infrastruktúra — Onlinc szolgáltatások- Honlap

Könyvtári munkánk szerves részévé vált a számítógép, az internet és az elektronikus
adatbázisok használata, a digitális és az informatikai kultúra széleskörű terjesztése,
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népszerűsítése. Az informatikai szolgáltatások területe folyamatos fejlesztést igényel, hiszen a

modern technika jobb minőségű szolgáltatást tesz lehetővé a kőnyvtárhasználók felé.

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

népszerűbbek. Elektronikus hírleveleket a TextLib integrált könyvtári rendszeren keresztül

juttatjuk el olvasóinkirnk.

Honlapunkat egységes arculattal rendelkező felületen teszünk elérhetővé. A könyvtárró] szóló

minden információt, a katalógust, a programokat megjelenítjük a mindenki számára elérhető

online felületen. Híreink napi frissítéssel jelennek meg a könyvtár weboldalán, saját

rendezvényeinkről tájékoztatjuk a közönséget. Honlapunkon bárki számára elérhető a

helyismereti adatbázisunk. Az aktuális és a már megvalósult eseményekről fotókkal illusztrált

hírekben tájékoztatjuk a közönséget. Az Új könyvekre könyvajánló összeállításával hívjuk fel

az érdeklődők figyelmét.

A könyvtár szolgáltatásairól, azok igénybevételének feltételeiről folyamatos tájékoztatást

nyújt a város lakosságának a honlapon (www.bekesikonyvtar.hu). A könyvtárunk

folyamatosan jelen van a facebook közösségi oldalon.

2016-ban elkezdődött a honlap szerkezeti átalakítása, modernizálása elsőként a gyermekek

számára.

A könyvtárban elérhető számtalan on-line adatbázis, amelyek használata egyébként

előűzetéshez kötött: p1.: az Arcanum Digitális Tudománytár, és a NAVA elérhetők a

könyvtári gépeken.

A könyvtárban évente több alkalommal internet-használati tanfolyamokat szervezünk,

amelyekkel a digitális írástudás fejlesztése és digitális esélyegyenlőség biztosítása a cél. Az

oktatás résztvevői alapfokon sajátíthatják el a számítógép használatát, megismerkedhetnek a

világháló által nyújtott lehetőségekkel.

Az egyedi helyismereti dokumentumok digitalizálása folyamatosan történik. A létrehozott

elektronikus dokumentumokkal támogathatjuk a helytörténet oktatását Békés város általános

és középiskoláiban. A Békési Téka sorozat digitalizálása már folyamatban van, később a

honlapról is elérhetővé válik.

8. Pályázatok
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Szakmai felkészülés a Minősített Könyvtár Cím megszerzéséért a Békés Városi Püski

Sándor Könyvtárban

A témában benyújtott pályázatunkat a Nemzeti Kulturális Alap két alkalommal támogatta:

2015-ben 441.350,- Ft, 2016-ban 350.000,- Ft Vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Cél a

Minősített Könyvtár Cím megszerzése, amelyre 2017-ben kell benyújtanunk a pályázatot.

Az NKA támogatása pályázata lehetőséget teremtett arra, hogy minél szakszerűbben tudjuk

elvégezni a ránk Váró munkát külső szakértő bevonásával.

Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF1-0039 sz.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az

Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivata] által kiírt

pályázaton.

A Valaha madarak Voltunk c. pályázat célja a roma témájú kulturális események

megvalósításán keresztül a roma kultúra értékeinek bemutatása, a roma hagyományok

megőrzése és közvetítése a Fiatalabb nemzedék felé. A roma múlt és a hagyományok jobb

megismerése elősegítheti azt, hogy a különböző kultúrákból származó emberek egymást

kölcsönösen megértsék. elfogadják.

A program megvalósítási időszaka 2016.09.01- és 2017.02.28. között történt. Részletes

programok az I. si mellékletben.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0520 sz., KönyvTár — InfoTár projekt

2015-ben befejeződött a pályázat projekt megvalósítási időszaka. A fenntartási időszakban

folytatódott az együttműködés az intézményekkel: a könyvtárosok különböző témájú

vetélkedőket szerveztek az óvodás, általános és középiskolás csoportoknak. (Partnerek:

Bóbita Óvoda, SZKIRG tagiskolái, Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, a Gyulai

Szakképzési Centrum Dévaványai Szakképző Iskola, Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola).

9. Minőségirányítási tevékenység

Könyvtárunk már évek óta tudatosan készül a Total Quality Managament (TQM), vagyis a

teljeskörű minőségirányítási rendszer bevezetésére. A felkészülés ténylegesen 2015. tavaszán

kezdődött el: megalakítottuk a Minőségirányítási Tanácsot (MIT), majd megkezdtük az

előkészületeket. Az elemzések, vizsgálatok, felmérések alapján megalkottuk az öt évre szóló

stratégiai tervet.
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A minöségirányítási munkacsoport vezetésével az alábbi feladatokat végeztük el:

• Az öt évre szóló shatégiai ten’hez igazodva kidolgoztuk sz adott évre vonatkozó

cselekvési tervet, amely Felvázolta a könyvtár feladatait a tenezéstől, a

megvalósításon át. egészen sz értékelésig.

• A minőségirányítási rendszer dokumentumainak egységes szerkezetbe foglalása a

Minőségi Kézikőnyvben.

• A használói elégedettség folyamatos mérése

• Az intézményi próba őnértékelés elkészítése

• Külső és belső kommunikációs stratégia kidolgozása

A minőségügyi ismeretek elsajátítása, a rendszer kialakításához külső szakértőt kértünk fel.

Az előadások, foglalkozások és a csoportos munka segítették az ismeretek elsajátitását, az

elköteleződés kialakítását.

A csapatépítés érdekében tréningen, közösségi és munkaidőn túli közös programokon vettünk

részt.

2016. novemberében a pályázati támogatásnak köszönhetően szakmai tapasztalatcserén

vettünk részt. Ellátogattunk Ceglédre, ahol egy minösítésre készülő városi könyvtár

mindennapjaiba tekinthettünk be.

A tapasztalatcsere második állomása a Bródy Sándor Megyei Könyvtár volt Egerben. A

megyei hatókörű intézmény Minősített Könyvtári Címmel és a magasabb szintű Könyvtári

Minőség Díjjal is rendelkezik.

Mindkét könyvtárban sok hasznos tapasztalatot szereztünk mind a szakmai munkában, mind a

minőségirányítás területén.

10. Partneri cgyüttműködések

A könyvtár fontos szerepet játszik a helyi közösség életében, a hagyományos könyvtári

szolgáltatásokon túl is számos kulturális feladatot lát el. A már meglevő és jól működő

lakossági kapcsolatok megőrzését és továbbépítését alapvető feladatnak tekintjük. A könyvtár

ismertségét a különböző rendezvények által is növelhetjük.

A partnerekkel, könyvtárhaszná[ókkal való személyes kapcsolatok tudatos ápolására is nagy

gondot fordítunk.

A könyvtár jó kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal. az oktatási és kulturális

intézményekkel, civil szervezetekkel és a médiával. Elkészítettük a külső kommunikációs

stratégiánkat, amely szabályozza sz ez irányú tevékenységünket.
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Számos együttműködési megállapodást írtunk alá a különböző szervezetekkel egy-egy fontos

szakmai feladat és pályázati cél megvalósítása érdekében.

A szakmai szervezetek közül az Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békést Megyei

Szervezetével a legszorosabb a kapcsolat. A programok alakításában, megszervezésében

együtt dolgozunk, s részt veszünk a rendezvényeken, konferenciákon.

11. Rendezvények

Az elmúlt évben is legfontosabb feladatunk volt a szakpolitikai célokhoz igazodva a könyvtár

kultúraközvetítő, közösségépítő funkciójának megőrzése, fejlesztése. A már hagyományossá

vált programjainkat 2016-ban is megrendezzük. 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 rendezvényekről és szolgáltatásokról honlapon kívül a helyi nyomtatott és elektronikus

média közvetítésével is tájékozódhatnak a város lakosai.

A 2016. évi rendezvények felsorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.

2016. évi rendezvények számokban:

Rendezvények száma Résztvevők száma

Kiállítások 4 644

Kulturális, közösségi rendezvények 45 2085

A használóképzést szolgáló 38 707
rendezvények
Olvasáskultúra fejlesztő programok 24 817

Digitális kompetenciafejlesztő 30 289
programok

. Egyéb rendezvények 18 272

I Összesen 159 4814

Közönségkapcsolatainkat könyvtári rendezvényeinken keresztül is igyekszünk erősíteni,

támogatókat nyerni. Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves
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kiemelt akciókhoz, évfordulókhoz. Kiemelt könyves és könyvtári rendezvényünk: az Ünnepi

Könyvhét és az Országos Könyvtári Napok.

A könyvtár 2016. évi tevékenységét az Országos szakpolitikai célok és az Oktatási Kulturális

és Sportbizottság által elfogadott munkaterv alapján végezte.

A könyvtári munka és a hagyományos rendezvényeink mellett aktív pályázati tevékenységet

is folytattunk.

Békés, 2017. május 12.

cea tir
Erdősné Sági Mária

köny5árigazgató

(k ‘

—
/
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1. sz. ‚neUdkier
Rendezvények, 2016

2016. Január 13.
Irodalmi svédasztal (31.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: Jane Austen: Büszkeség és balítélet

2016. február 17.
Irodalmi svédasztal (32.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: Hajnóczy Péter novellái

2016. március 3.
Irodalom, politika, kultúra meg mindenféle más...
Vendég: Kukorelly Endre József Attila-díjas író, költő, újságíró, kritikus
Beszélgető partnere Molnár Lajos, író

2016. március 10.
Küzlekedésbiztonság gyermekszemmel — rendőrségi rajzkiállítás és eredményhirdetés

2016. március 17-24-ig.
INTERNET HESTA
Békési progranwk:

— 2016. március 17. Helyünk a világmindenségben, Ujlaki Csaba ismeretterjesztő
csillagász előadása

— 2016. március 18. Nem kell nekem okostelefón! Androidos készülékekről
szkeptikusokiiak és időseknek

— 2016. március 22. Birkák az alagútban, avagy rácsodálkoztunk Nonrégiára
Mucsi József békési alkotó filmjének vetítése

— 2016. március 23. Kezdő internettanfolyam indul időseknek
— 2016. március 23. Irodalmi svédasztal (33.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes

Téma: Kosztolányi Dezső élete és novellái az internet felhasználásával
— 2016. március 17-24. IngyenNET- Regisztrált felhasználóink ingyen internetezhettek

2016. április 11.
Vcrsszerető óvodások találkozója
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesületé a Békési Könyvtárén Alapítvány támogatásával.

2016. áprflis 11-12
Városi szavalóverseny általános iskolásoknak.
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület és a Békési Könyvtárért Alapítvány támogatásával

2016. április 14.
IV. Békési Versünnep
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
I 5630 Békés, Széchenyi tér 4.

k Tel. : 06—66/411—171
E—mail: bekesikonyvtar@bekesikonyvtar.hu

A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület támogatásával. Versszerető békésiek mondták el a
számukra legkedvesebb verset, válogatva a magyar és világirodalom legszebb alkotásai közül
A Békési Városvédő és Szépítő Egyesület és a Békési Könyvtárért Alapítvány támogatásával

2016. április 20.
Irodalmi svédasztal (34.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: József Attila: Szabad ötletek jegyzéke

2016. április 22.
Rumini és a többiek. Találkozás Berg Judit írónővel a gyermekkönyvtárban

2016. április 28.
Hátizsákkal Brazíliában —Vendég: Soltész Béla nyeManár, prózaíró, utazó
Program: A szerző Inbox című novelláskötetének ás Hátizsákkal Brazíliában című utazós
könyvének bemutatója
Az estet moderálta: Tinkó Máté.

2016. május 12
A Két hét egy mese, Két hét egy novella játékos szövegértési vetélkedő eredményhirdetése. A
város általános iskolásai közül Két hét egy mesében 116 alsó tagozatos, a Két hét egy
novellában 28 felső tagozatos tanuló vett részt.

2016. május 18.
Irodalmi svédasztal (35.) - háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: Érettségi újratökve - Magyar irodalom érettségi, 2016

2016. nzájus3l.
A BÉTAZEN nyomában - 6. Helyismereti vetélkedő

2016. június 7-17.
87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok

— 2016.június9-11.
„Könyvsátor”- kedvezményes könyvárusítás

— 2016.június 7.
Dr. Seres István: Békés két megszállása című könyvének bemutatója.
A szerzővel beszélgetett Mucsi András

— 2016.június 9.
Találkozás Szvoren Edina József Attila-díjas írónővel a beszélgetést vezette Zelei
Dávid író.

— 2016.június 10.
Sz. Kürti Katalin: Békés és Debrecen vonzásában című könyvének bemutatója.
A szerzővel S. Turcsányi Ildikó beszélgetett.

— 2016.júniusl0.
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
5623 Békés, Széchenyi tét 4.\ Tej.: 06—66/411—171
E—nail: bekesikonyvtarG1be:.:e5ikDnyvtar.h

Kreatív játszóház óvónők vezetésével.
• Horváthné Csapucha Klára, Szabóné Nemes Magdolna, Wittmann-né Dúzs

Margit: A kreativitás játékos fejlesztése az óvodában
• Bago]yné Szűcs Andrea: Lilla szakácskönyve című könyve megvásárolható és a

szerzők dedikáltak is.
— 2016. Június 11

Családi nap: Könyvek, kézműves foglalkozás, játék és meglepetések

2016.Június 15.
Irodalmi svédasztal (36.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: „Roekköztársaság”- a Republic együttes dalszövegei és zenéi
Vendég; Varga János

2016. szeptember 1. -2017. február 28.
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-0039
A Békési Püski Sándor Könyvtár 500. 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiírt
pályázaton. A tervezett programokon bemutatásra kerül a roma nemzetiség kulturális
öröksége. Témák: mese, monda, vers, regény, gasztronómia, néptánc, zene.

2016. szeptember 20,
Holokauszt roma áldozatainak emlékére rendezett ünnepség

Program:
Cigányhimnusz Antóni Zsolt és Flóra Elemér előadásában
Emlékbeszédet mond: Izsó Gábor, Békés város polgármestere
A roma holokauszt
Elöadó: Mucsi András, történelem szakos tanár, kulturális tanácsnok. önkormányzati
képviseö
Szavalatok Szeverényi Barnabás előadásába
Flóra Elemér és Antóni Zsolt a cigány dalokat adtak elő gitár és kanna kísérettel

Együttműködő partnereink: Békési Roma Nemzetiségi Onkormányzat, Békési Könyvtárért
Alapítvány

2016. szeptember 21.
Irodalmi svédasztal (37.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: Csáth Géza: Anyagyilkosság

2016. szeptember 30.
A Népmese napja — Nagymamák és nagypapák mondták el, olvasták fel kedvenc magyar és
roma népmeséj üket a gyerekeknek.
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-0039

2016. október 3-8.
Országos Könyvtári Napok

3



Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
5630 Békés, Széchenyi tér 4.\ Tel. : 06—66/111—171
E—mail: bekesikcnyvtar@bekesikonyvtar.hu

Programok:
— 2016. október 4., 6.

Mesevándorok- fcjlesztö meseterápiás foglalkozás
A foglalkozást vezeti: Bartyik Gitta pszichológus, meseterapeuta

— 2016. október 5.
Korhatártalanul - 50 után is aktívan. Találkozás Endrei Judittal

— 2016. október 7.
Felolvasó est
A rendezvényen fellépők roma származású és/vagy romákról szóló irodalmi művekből
olvastak fel részleteket.
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-0039

— 2016. október 8.
Családi délután
Társasjátékok, kézműves foglalkozás, X.BOX, könyvek minden mennyiségben

— 2016. október8.
8. Süti sütő verseny eredményhirdetés - süti parti
Szakmai és közönséudijak átadása kiállított sütemények kóstolója, receptcsere.

2016. október 26.
Irodalmi svédasztal (38.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: Roma irodalom - Bari Károly
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-0039

2016. október 28.
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat „Kedvenc népmesém” címmel megrendezett
rajzpályázat eredményhirdetése.
A rajzok témája: Legkedvesebb nyári élményem

2016. november 14.
Találkozó tehetséges roma fiatalokkal.
Zenés beszélgetés Bodoczki Ernővel és Kuru Antallal
A fiatalok a Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjai voltak
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-0039

2016. novwnber 16.
Irodalmi Svédasztal (39.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: Lev Tolsztoj: Anna Karenina
Az Anna Karenina filmes feldolgozásait bemutatja Szegfü Katalin médiatanár

2016. november 17.
Családfakutató klub - Vezeti; Gurzó Klára segédlevéltáros

2016. november 24.
lköznapi hősök/A tudás 6alom bemutatkozása - Színészmesterség, drámajáték, költészet,
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-OO39rap, slam...
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Békés Városi Püski Sándor Könyvtár
I 5630 BékéS, Széchenyi tér 4.

Tej.: 06—66/411—171
E—nail: bekesikonyvtar@bekesikonyvtar.hu

2016. november 30.
Családfakutató klub - Vezeti: Gurzó lUára segédlevéltáros

2016. december 1.
Roma néptinc és népzenei bemutató, táncház
Közreműködik a Belencéres Néptáncegyüttes
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-0039

2016. december 1.
Rendhagyó irodalomóra - Vendég: Tolnai Ottó Kossuth-díjas szerbiai magyar író, költő,
műfordító
Közremüködött: Tinkó Máté

2016. december 2.
Könyvbemutató-Tolnai Ottó Kossuth-díjas szerbiai magyar író, költő, műfordító
Gogol halála, Virág utca 3. című kötetének bemutatója
A beszélgetést vezette: Tinkó Máté

2016. december 7.
Málta, ahogy én láttam - Molnárné Bányai Sára képes élménybeszámolója

2016. december 8.
Fekete Kisasszony - Tréfás vásári játék faragott bábokkal a Barboncás Társulat előadásában
Archaikus cigány mese Bari Károly gyüjtéséből, melyhez zenei aláfestésként a Csenki
testvérek által gyűjtött keservesek szólaltak meg.
Valaha madarak voltunk, ROM-16-ALT-RKZF-1-0039

2016. december 9.
Szent Korona-tan - Előadó: Sós Adám

2016. november 28.- december 23.
Advent a Gyermekkönywtárban Minden délutánon társasjátékok várták a kicsiket és
nagyokat.

2016. december 10.
Családi délután - Kézműveskedés üvegmatricával, X-BOX, társasjátékok, könyvek.

2016. december 13.
Író-olvasó találkozó. Vendég: Kiss Ottó író-költő

2016, december 14.
Irodalmi Svédasztal (40.)- háziasszony: Szilágyiné Szabó Ágnes
Téma: Karácsony. Kézműves karácsony, versek
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