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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPOLESI KÖNYVTÁRAK
2018. EVI BESZÁM0LÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ

L VEZETÓI ŐSSZEFOGLALÓ

A Vezetői összefoglaló lényege a 2018. dvi eredmények értékelése, erőssé
geW’engcségeWleheiőségeWveszélyek bemtaasása, következietések megfogalmazása.
Kérjük térjen ki űz inlézviény 2018. évi szakmai stratégiájának kiemel: céljainak ás ezek mepalásitásó! szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár általános gyűjtőkörü, nyilvános, települési kőzkönyv
tár. Alap- és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. törvény, s módositásai a 2012. évi
CLII. törvény, 2017. évi LXVII. törvény, valamint az érvényben levő kormány-és minisztéri
umi rendeletek alapján végzi. A fenntartó önkormányzat által meghatározott feladatokat és a
felénk megnyilvánuló helyi használói igényeket az Alapító okirat és a Szervezeti és Müködési
Szabályzat tartalmazza.
A könyvtár hosszabb távú céljait a stratégiai terv, a rövidtávú céljait az egy évre szóló munka-
terv és cselekvési terv határozza meg. A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Stratégiai
terve, 2016-2020 a fenntartó jóváhagyásával 2016. Január I -jétöl lépett életbe,
A stratégiai terv alapján évenként cselekvési terv és munkaten’ készül a határidők, felelősök,
valamint a lehetséges források meg3elölésével.
A stratégiai szemlélet kialakításával és alkalmazásával a könyvtár igazodni tud a társadalom
ban, gazdaságban történő változásokhoz, folyamatos megújulásával egy dinamikusan fejlődő
intézmémyé válik, mely maga is aktiv részese a változásoknak, nem tétlen szenvedője.
Könyvtáwnk 201 8-ban is törekedett minőségi könyvtári szolgáltatások biztosítására és fej
lesztésére.
Szolgáltató tevékenységünk legfőbb célja az információközveütés, a kőnyvtárhasználók igé
nyeinek magas színvonalú kiszolgálása.
A minőségi könyvtári szolgáltatások, a közösségi térként való müködés, a digitális tartalom
szolgáltatás, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerü építése a legfontosabb könyvtár-
szakmai feladatok.

A 2018. évi szakmai programunkat a kővetkező Fő feladatok határozták meg:

Pályázatot nyertünk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében
EFOP-3.7.3-16 sz., Az egész életen M tartó tanulás támogatása című kiirásra. A
projektünk elnyerte a megpályázott 33.073.151,- Ft-ot. A megval6sítás időszaka:
2018.01.01-2020.02.29.
Intézményünk csatlakozott a Digitális Jólét Program Ponthoz is. A „Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése” témában a GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószá
mú, Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése című kiirásra benyújtott pályázatunk eszköztámogatásban részesült. Cél a
könyvtár informatikai infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a különböző célcsopor
tok digitális készségének fejlesztése a DJP Pontokon.
Felkészülés helyi közösségi fejlesztések célú pályázatok benyújtására a TOP-7.1.1-
16-2017-00123 sz., Híd a Madzagosok közötte. kiirásra.
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ATÁMQP-3.2.13-12/l-20)2-0520 sz. KönyvTár— lnfoTárc. pályázat fenntartási idő
szak harmadik évében tervezett foglalkozások megtartása, dokumentálása.

• Pályázat benyújtása a Minősített Könyvtár Cím megszerzésére, amelyet sikerült el
nyernie könyvtárunknak.

- A KinesesKultur Óvoda program megvalósítása a Békési Kistérségi Óvoda és Böl
csödével együttműködve. A program keretében a város tagóvodáinak csoportjai ellá
togattak a könyvtárba, ismerkedtek a könyvekkel, szolgáltatásokkal. A gyerekek
könyvtárlátogatáson kívül kreatív foglalkozásokon, meseterápián és a versszerető
óvodások találkozóján vehetnek részt. A program 2018 júniusában fejeződött be.

• A Békési Téka hét kötete elérhető a honlapon, a többi kötet publikálása folyamatban
van. Befejeződött a békési református egyházközség anyakönyveinek digitalizálása.
amelyet ezután az utómunkálatok követnek.

• Megtörtént a kapcsolatfelvétel a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők helyi szerve
zeteivel és a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó intézményekkel. Megismer
tük igényeiket, sikeres pályázat után felajánlottuk szolgáltatásainkat.

• Kis közösségi csoportjaink Irodalmi Svédasztal, Családfakutató Klub, Fiimklub
munkájának támogatása. 2018 őszén második évadát kezdte a sikeresen induló Film-
klub.

• Csatlakozás az országos Internet Fiesta programjaihoz
- Három felmérést készítettünk az olvasói elégedettség és az igények megismerése ér

dekében.
• Az olvasók és a lakosságot folyamatos tájékoztatjuk új beszerzéseinkről, ajánijuk a

Frissen beszerzett könyveket, folyóiratokat.
• Több csatornán reklámoztuk a könyvtár szolgáltatásait, megcélozva a potenciális fel

használókat is.
• Használói képzéseket tartottunk a digitális írástudás széleskörű terjesztése, támogatása

érdekében.
• A gyerekkönyvtárból a felnőtt könyvtárba való szervezett átmenet biztosítása érdeké

ben meghivtuk a nyolcadik osztályosokat a felnőtt könyvtárba.

IL SZERVEZETI KERDESEK:

2017. 2018. évi 2018.
. . . cvicvi tcny terv

teny

Összlétszárn (teljes munkaidőre átszámítva) 8 8
összlétszám (ró)

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámitva) I 1

Könyvtári Könyvtáros összesen 7 7 5
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szakmai szakképesitéssel átszdmin’a wljes ‚nunkaidőre 7
munkakör
ben foglal- Középfokú szakk.

.. -‚ ‚. WS.SSUI Lkoztatottak (kvtár asszisz
tens, adarögzhő-

— 1OKJ) atszwmtva teljes munkazdore I

összes eti 3 I 1
Egyéb felsőfokú

átszámitva teljes munkaidőre 0,9 0,9 0,9

.
- összesen 7 7 7Mindosszesen konyvtari szakmai

munkakörben dtszárnitva telJes munkaidőre 6,9 6,9 6,9

. összesen
Egyeb alkalmazott
felsőfokú

Egyéb atszamitva teljes munkaidore
alkalma
zOtt Összesen 1 I

Egyéb alkalmazott
középfokú

atszámitva teljes munkaidőre I

Összesen O O O
Mindösszesen egyéb alkalmazott

átszánűha teljes nnmkaidőre o o o

Összes létszám (fö); 8 8

Közfoglalkoztatottak száma (ró) 2 2 2

A 2018. évben végbenient szen’ezeli áralakitások, személyi változások, alapdokun,e;zíumok niódositá
soKnak ismergelése,
(Kérjük a táblázat kitöltését ás a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

Az év során szervezeti átalakítás és személyi változás nem történt. A dokumentumok közül
módositásra került a Szervezeti és működési szabályzat és a Alapító okirat.
A könyvtár engedélyezett létszáma 201 8-ban 8 fő, könyvtáros munkakörben 7 fó, informati
kusként I fó dolgozott. Az ellátandó feladatok (könyvtári és pályázati munka szempontjából)
még legalább 2 Ui szakmai munkatársra lenne szükségünk.
A kulturális közfogialkoztatási program keretében az Országos Széchényi Könyvtár közvetí
tésével 2 kolléga is segiterte a munkánkat.
Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2018-ben 20 középiskolás diák
kapcsolódott be a könyvtár munkájába, jellemzően az iskolai szünetekben. A diákok döntő
részben Békésen, Békéscsabán és Mezöberényben tanulnak.
A 2 ró technikai munkaiárs a közfoglalkoztatási program keretében végzik tevékenységüket.
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Ill. Sziaui MÚKÖDES

Nyitvatadás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

. . változás %-ban
Mutatók 2017. cvi

2018. évi terv 2018. évi tény etöző évhezteny
kepest

Heti nyitvatartási órák száma (a 40 40 40 O
központi könyvtárban) (Óra)

Hétvégi (szombat, vasárnap) 4 4 4 O
nyitvatartás hetente összesen (óra)

Heti 16 6ra utáni nyitvaturiás össze- 12 10 10 -17
sen (Óra)

Nyári zán’atartási idő 10 10 10 Q
Munkanapok száma:

Téli ránazartási idő 3 3 2 -33
Munkanapok száma:

Nyitvatartási napok egy átlagos 6 6 6 O
héten

Nyitvaladási napok száma a tárgy- 276 270 271 -2
évben:

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtáraklwl rendelkező könyvtáraknak szük
séges kitölteni!)

A fiókkőnyvtárak száma: 0

. . változás %-ban
. 2017. cvi . . . .Mutatok . 2018. cvi terv 2018. cvi teny elozo cvhezteny

kepest

Heti nyitvatartási órák száma a fi
ókkönyvtárakban (összesitve-, óra)

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (összesítve, óra)

Heti 16 áru utáni nyitva tartás (ösz
szesitve, áru)

Nyári Zárva tartás! Idő
Munkanapok száma (összesitve):

Téli zán’a tartás? idő
Munkanapok száma (összesítve):
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Nyitvatartási napok száma Q tár’
évben (összeskve):

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartúsi idő1 hétvégi nyitvatartús, vál
tozások).
20I 8-bari a szombati nyitva tartás megváltozott, a korábbi 14-IS óráig terjedő id6szak helyett délelőtt
9-13 óráig tart nyitva intéz.ményünk. A változtatást olvasói igényfelmérés előzte meg, a délelőtti nyit
va tartás az olvasók igénye volt. Ezzel összefbggésben kevesebb lelt 2 órával o heti, 16 óra utáni nyit
va tarlási idő.

Olvasói és dolgozói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben 2017. évi 2018. évi 2018. évi változás %-ban
.

. . clozo evhez kehasznalatra leny terv teny
Pest

I I 1 OKatalógus (csak cr JKRJOPAC érhető cl)

Olvasói rnunkaállomás 17 17 17 O

Dolgozói munkaállomás 8 8 8 0

Összesen 26 26 26

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

Számitögép:
3 évn6l flatalabb (dl»: 6
3 évnél idősebb, de felújított (db): 5
3 évnél Idősebb, de nem felújitott (db); 15
Összességében jelenlegi állapotuk egy l-S skálán:...3

Reprográflai eszkÖz:

5 évesnél liatalabb (db): I
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 3
5 évesnél idősebb, de nem karbantartolt: (db):
jelenlegi állapola egy 1-5 skálán:...3

Projektor: ii/nincs
Digitális fényképezögép: !fl/nincs

Hangiechnikai eszközök megrtevezése: keverő erősítő, hangfal
Jelenlegi óllapotuk, egy l-S skálán:...3

Az olvasói és dolgozói számitógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műsza
ki állapotára (maximum 500 karakterben).
Az olvasói gépek jórészt több, mint öt évesek, tehát időszerű a cseréjűk. Az intemethasználók
és a taiifolyamok résztvevői a közel azonos korú és képességű számítógépeket használják.
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Ezeket az eszközöket egyszerre célszerű cserélni vagy fejleszteni az oktatás tevékenység mi
att.
A munkaállomások tekintetében rosszabb volt a helyzet, ezért 3 számítógépet vásároltunk az
érdekeltségnövelő támogatásból.

Interuet-szoljzáltntás adatai

Sávszélesség: lO-IOOmbit/s
Sebesség:
Olvasói wifl szolgáltatás: van? nincs

Az intézmény szakmai szervezeti eevsé2ei által vénzett tevékenvséEek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak benzutatása. Kérjük, hagy tsz «don szakmai tevékenységet először
szántadalokkal1 ismertesse « táblázatban, majd szövegesen a túblázatakat követően. (1000 karakter)

Cvüjleménv

Gyűj(eményfejlesztés

változásMutatok 2017. évi 2018. évi 2018. évi %-ban
tény terv tény előző év

hez képest

Gyarapitásra fordított összeg (bruttó ezer Ft) 3490 3600 3765 X

- ebböl folyóirat(bruttóezerFt) 781 781 686 -12

- ebből CDIDVD/elektronikus dokumentum 107 106 73 -32
(bruttó ezer Ft)

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu- 324 400 567 75
mok száma (db)

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 20 5 14 -30
száma (db)

Nemzetiségi gyüjteménybe bekerült dokumentumok 60 10 I 5 -25
száma (db)

Zenei gyüjternénybe bekerült dokumentumok száma 124 100 42 -66
(d b)

A könyvtári állomány éves gyarapodása Összesen 1476 1500 2005 36
(db)

A gyűjieményböl apasztott dokumentumok száma 1825 1500 1637 -10

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése ás értékelése.
A 2018. dvi tevékenység szöveges isnwr?etése ás értékelése.

(mat 1000 karakter)
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A békési könyvtár 15.768 dokumentummal rendelkezik könyvek, folyóiratok, hangzó,
video és elektronikus dokumentumok, térképek formájában. A gyűjteményt tervszerűen fej
lesztjük a gyűjtőköri szabályzat alapján, valamint a könyviárhasználók igényeinek igyeIembe
vételével. A folyamatos gyarapítás a költségvetésből, az érdekeltségnövelő támogatásból és
egyéb pályázati forásb6l történik. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghaté
konyságot, a beszállitó partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát te
kintettük meghatározó szempontnak.
Az állománygyarapitás forrásai általábmi:

• költségvetés (fenntartó)
• érdekeltségnövelö támogatás
• pályázati támogatások
• A Békési Könyvtárért Alapítvány adományok, SZJA 1%-a
• Márai-program
• ajándékok (olvasók, szerzők, kiadók stb.)

Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek az ajándékkönyvek is. Ezek többnyire a szerzők vagy
a kiadók ajándékai, más könyvtárak, társintézmények, civil szervezetek pályázati támogatás
sal készült kiadványai, illetve magánszemélyek adományai.
A könyvtár gyűjtőkörébe nem tartozó könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszeren
keresztül könyvtárközi köksönzéssel szerezzük be olvasóinknak.

Állományapasztás, törlés
A könyvtári állomány folyamatos alakításához hozzátartozik az állományapasztás müvelete
is. 201 6-ban felülvizsgáltuk szakmai szempontok alapján a gyűjteményt, amely alapján meg
határoztuk az állományból való kivonás szempontjait. A törlés folyamata hosszadalmas, hi
szen gondosan mérlegelni kell minden egyes könyv „sorsát”. Az állományból való törlés leg
gyakoribb okai lehetnek: tartalmi elavulás, ugyanazon mü újabb, korszerűbb kiadásának be
szerzése, a használati igény teljes hiánya, az igényekhez képest túl magas példányszám, gyűj
tőköri módosulás és a példány rongált állapota, elvesztése.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók változás
2017. évi 2018. évi 2018. évi %-ban

tény terv tény előző
évhez
képest

Épített elektronikus katalógusok- 1476 1490 9346 633
ban/adatbúzisokban rögzített rekordok száma

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol- 30 25 15 -50
gozásúnak átlagos idölartarna percben kifejezve)
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Beérkező új dokumentumok olvasók számára 7 7
történö hozzáférhetövé válásának időtartama na
pokban kifejezve (átlagosan)

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 96 97 97
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése ás értékelése. (nrnt 1000 karakter,)

A tervszerű állomárygyarapítást folyamatos feldolgozás kíséri. A vásárlásból származó do
kumentumok feldolgozása a TextLib Könyvtári Integrált Rendszer segítségével történik.
2018-bari a TcxtLib rendszer Egyszcrű érkeztetés moduljának alkalmazásával a dokumen
tumok nyilvántartását is számítógépen végezzük.
A dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveznek a helyismereti tárgyúak és a
helyi szerzők müvei, valamint az olvasók által sürgősen keresettek.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLlb Integrált Könyvtári
Rendszer
Bcszcnés éve: az 1990-es években, a TextLib Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztésének kezde
tétől
Az 11CR folymalos frissítése biztosított: g/nem
Állományvédelem

változás
%-ban

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény előző
évhez
képest

Tárgyévben fertötlenités, kötés, 2 110 58 -78
javítás, restaurálás, savtalanitús I 6

; vagy egyéb aktív állományvédelmi O
intézkedésben részesfllt dokumen
tumok száma

Muzeális dokumentumok száma O O O O

Restaurált muzeális dokumentumok Q O O O
száma

Az állományvédelmi célból digitali- O O O O
záll és a konvertáll dokumenlumok
száma

Biztonsági jellel ellátott dokumen- O O O O
tumok száma

A 2018. évi tevékenység szüveges ismertetése ás értékelése. f’maz 1000 karakter)
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A könyvtár állományvédelme terén fő célunk, hogy dokumentumállományunk tisztán és jó
fizikai állapotban kerüljön a használókhoz. Fontos a dokumentumok megfelelő körülmények
közötti tárolása. A kötészeti szolgáliatást a lakosság felé is tudtuk nyújtani, amely bevételi
forrást isjelent.
Az állomány Fizikai állagának megóvásáról, javításáról a kulturális közfoglalkoztatásban al
kalmazott könyvkötő végzettséggel rendelkezö munkatárs gondoskodott, az év közepétől
azonban Új munkabelyre távozott. A könyvek állagának megóvását, folyamatos javítását igy
nem tudjuk biztosítani.

Használati mutatók

Könyvblrljasználat

. . . . változás %-ban
.. . 2017. cvi 2018. évi 2018. cviKonyvtarhasznalat . . clozo evhez keteny terv teny

pest

Beiratkozott olvasók száma (fa) 3185 3200 3003 -6

A könyvtári látogatások száma (db) 19.906 20.000 17.895 -10

Ebből csoportok (db) 187 120 185 -l

i 2018. éri ierékcnyég s:öietev ivi;wsjeIé.vt’ év ériékchke. unctv. / (flU) kcnc,kIvr)

A könyvtárhasználati statisztikai adatok csökkenést mutatnak a beiratkozott olvasók és a

könyvtári látogatások területén. A számok jelzik, hogy változtak a használók olvasási, a

könyvtárhasználati szokásai. Az Új szolgáltatások bevezetése előtt fel kell mérnünk az igé

nyeket, hogy megismerjük sz egyes célcsoportok kívánságát. A szolgáltatás bevezetése előtt

meg kell vizsgálni, hogy rendelkezünk-e a szükséges emberi és anyagi erőforrásokkal, majd

tervezetten kell a népszerűsiteni.

A klasszikus könyvtárosi feladatok mellett feladatunk a helyi közösségek alakítása, támogatá

sa, megtartó erejének növelése.

Dokumentumforgalom

változás %-ban
Könyvtárhnsználat 2017. évi 2018. évi 2018. évi előző évhez kétény terv tény

pest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 23611 23620 20923 -II

- Ebből kölcsönzött c- QO O Odokumentumok száma (db)

Helyben használt dokumentumok (db) 19906 19910 16760 -lő
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.4 2018. éri terákezsyvég szöveges isiz:ertekve J értéke/éve. (Inas. 1(100 kurakfer)

A KSH adatai szerint a Békés lakossága 2017-ben 19930 fó volt, 2018-bari már csak 19622
ra. Ez 308 fővel kevesebb azok közül, akik életvitelszerűen Békésen tartózkodnak. Tény,
hogy sokan do]goznak távolabbi településen, ill. külföldön, de fenntartották békési lakcímüket
Is, igy a szolgálandó közösség száma velük tovább csökken, noha a szárnak mást mutatnak.
Ezt figyelembe véve a dokumentumforgalom megfelelő, és tükrözi az országos átlagot.
Könyviárhasználóink egy része nem aktív dokumentumhasináló, rendezvényeink, klubjaink

tagjai, folyamatos tanfolyamjaink résztvevői. Bízunk benne, hogy a könyves környezetben
végzett mindenféle tevékenység hatással van az egyénre, és hosszútávon segíti az olvasóvá
válást, növeli a dokumentumforgalmat is. Eiwek érdekében a dokumenwmgyűjtemény friss!
tésére Is nagy hangsúlyt fektetünk. Rendszeres az állománygyarapitás és az elavult, vagy
megrongálódott dokumentumok selejtezése Is, hogy naprakész állomány Fogadja a használó
kat.

Online és elektronikus szolnáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások
került a tárgyévben, kérjük I-est irjon, hanem, akkor 0-át.

fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre

Szolgáltatás 2018-ben megvalósult
A fejlesztés részletes leírása(I=IIN=0)

Honlap O

OPAC 0

Adatbázisok thazai vagy O
külföldi adatbázist

Referensz szolgMtatás O

Közösségi oldalak I Intenzívebb megjelenés a Facebookon

Hírlevél O

RSS O

Építenek-e Saját adatbázist a könyvtárban (p1. helytörténeti);
ka/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: Nelyismereti adatbázis—Békés Város köztéri szobrai,
emléktáblái, emlékhelyei

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.
3 300(db)

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 122 123 150 23(db)

Irodalomkutatások, témaflgyelések SZS- I -91ma(db)
I

II



Online szolgáltatások 2017. évi 20t8. évi 2018. változás %-

tény terv tény bim előző év
hez képest

Távhasználatok száma 8727 8800 14305 64

A könyvtár honlapja (teljes vebhely) mely O O O O
nyelveken érhető cl a magyaron kívül

A könyvtári honlap tartalomfrissltéseinek 4/hó 1 4/hó 4/hó O
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

A könyvtári honlap tartalomfrissítésénck n.a. na. 121 -

száma összesen

A könyvtárban használható adatbázisok 2 3 3 50
száma

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- I I I O
tások száma (db)

A Web 2.0 interaktiv könyvtári szolgálta- 412 450 513 25
tásokat igénybe Vevő használók száma (ró)

A könyvtári OPAC használatának gyako- 8727 n.a. 13477 54
risága (használatíév) (kanintús az OPÁC
ra)

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 6 10 2 -67
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett
dokumentumok száma (db)

A 2018. éri tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (mat 1000 karakte,)

Elektronikus szolgáltatások
(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett
intézkedések.)

A szolgáltatások kialakitásáiál alkalmazkodnunk kell a változó felhasználói igényekhez, El
sődlegesen információt szolgáltatunk, ezért a napi tájékoztatásban az Új technológia adta lehe
tőségeket alkalmazzuk, fejlesztjűk a digitális tartalomszolgáltatást, segítjük a felhasználókat
az online források használatábaa Használóinknak segítséget nyújtunk a kutatásban, segítjűk a
források közötti szakszerű eligazodást a saját adatbázisok h sználatábai túl az online elérhetö
adatbázisok megismerésében is.
Az informatikai szolgáltatások területe folyamatos fejlesztést igényel, hiszen a modern tech
nika Jobb minőségű szolgáltatást tesz lehetővé a könyvtárhasználók felé. A könyvtári mun
kánk szerves részévé vált a számítógép, az Internet és az elektronikus adatbázisok használata,
a digitális és az informatikai kultúra széleskörű terjesztése, népszerűsítése.
A könyvtár online szolgáltatásai (katalógus, hosszabbítás, elöjegyzés, olvasói állapot) egyre
népszerűbbek.
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A honlapunkon elérhetövé teszünk a könyvtárról szóló minden fontos információt: a kataló

gus, alapdokumentumok, rendezvények, helyismereti adatbázis, Új beszerzések stb. Híreink

általában heti frissítéssel jelennek meg a könyvtár weboldaláii, A könyvtárban elérhető szám

talan on-line adatbázis, amelyek használata magánemberként előfizetéshez kötött: p1.: az

Arcanum Digitális Tudománytár, és a NAVA elérhetők a könyvtári gépeken.

Digitalizálás

Közzététel helye, módja: oDline a honlapon

változás %-ban
előző évhez képest

Amennyibenfolyik ügitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletese!, Írja le, hogy milyet:
eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokwnemnn:okat hogyan, milyen formában teszi
elérhetövé, hozzáférhetővé a könyvtára használók számára. (?nua. 1000 karakter)

Digitalizálás során legfontosabb szempontunk a helyismereti és helyi megjelenésű dokumen

tumok feldolgozása és minél szélesebb körben való szolgáltatása. A Békési Téka sorozat tag

jai közül további két kötet érhető el honlapunkon.
A 2017-ben kezdődött, békési református egyházközség eredeti keresztelési, házassági (eske

tési) és halotti anyakönyvek fotózása befejeződött, a foók rendezése, körbevágása nagy rész

ben elkészült. 2019-re 10 kötet befejezése van még hátra. Az egyházközség engedélye alapján

az érdeklődők helyben használhatják a digitalizált példányokat, segitve ezzel a könyvtárban

működő Családkutató Klub munkáját is.

Képzések, könyvtári proEramok, kiállítások

Összesítő táblázat

2011. évi 2018. évi 2018, évi változás %-ban
tény terv tény cióző évhez képest

Az Összes könyvtári képzés, program 187 109 185 -1,1
száma

A könyvtári programokon, képzéseken 4950 2065 5032 +4
résztvevők SZáfl)n összesen

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 0 O O O
támogat6 helyi kiadványok száma

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

Digitalizált dokumentumok száma 7 30 70 1000

13



Téma szerint

változás %-ban
előző évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási kom- 24 24 33 +37,5
peienciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális kép
zések és programok száma

A könyvtár által szervezett olvasási kom- 728 700 833 +14,4
petenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális képzé
seken és programokon résztvevők száma

A könyvtár által szervezett digitális keni- 23 23 51 +121,7
petenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzé
sek és programok száma

A könyvtár által szervezett digitális kom- 209 200 555 +165,5
pelenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzése
ken és programokon résztvevők száma

A könyvtár által szervezett engedélyezett, O O O O
akkreditált képzések, továbbképzések
száma

A könyvtár által szervezett engedélyezett, Q O O O
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz- 40 30 18 -55
nálati foglalkozások száma

A könyvtár által szervezett könyvtárban- 627 550 304 -51,5
nálati foglalkozásokon résztvevők száma

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 51 51 56 +9,8
helyi közösségi programok, rendezvé
nyek száma összesen

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 21 72 1700 1 756 -19,2
helyi közösségi programok, rendezvé
nyeken
résztvevők száma I____________
A könyvtárban szervezett időszaki kiálli- 14 10 13 -7,2

Ltá50 száma

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény
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A könyvtárban szervezett idöszaki kiálil- 669 850 1220 82,3
tások látogatóinak száma

Egyéb témájú programok, képzések szú- 35 na 14 -60
ilifl

Egyéb témájú programon, képzésen részt- 545 na 364 -33,3
vevők száma

Az Összes könyvtári képzés, program 187 109 185 -1,1
száma

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak eyszer szárnolható a rendezvény fő célja szerint.

2017. évi 2018. évi 2018. évi változás %-ban
tény terv tény elözó évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos 6 I 12 +100
helyzetűeket célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkrimináció
ellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális képzések, prog
ramok száma

A könyvtár által szervezett hátrányos 210 30 94 -55,3
helyzetűeket célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkrimináció
ellenes, szemléletformáló, toleranciám
nevelő és multikulturális képzéseken,
programokon résztvevők száma

A könyvtár által szervezett nemzetiségi I I 23 +2300
közösségi identitást erősítő programok
száma

I A könyvtár által szervezett nemzetiségi 159 I 50 346 + I 17,6
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma

A könyvtár által szervezett fogyatékos- 9 10 I -89%
sággal élők könyvtárhasználatát segítő
képzések, programok száma

A könyvtár által szervezett fogyatékos- 80 85 7 -91
sággal élők könyvtárhasználatát segitő
képzéseken, programokon résztvevők
száma

A könyvtár által n nyugdíjas korosztály 15 20 60 300
számára szervezett programok, képzések
száma
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Á könyvtár általa nyugdíjas korosztály 292 350 1618 454
számára Szervezeti programokon, képzé
seken résztvevők száma

Tárgyévben a családok számára meghir- 3 3 2 -33,3
detett rendezvények száma

Tárgyévben a cssládok számára meghir- 120 120 94 -21,7
dete rendezvényeken résztvevők száma

Egyéb célcsoporinak szánt képzések szú- 35 30 87 ±148,6
ma

Egyéb célcsoporinak szánt képzésen 545 560 2873 +427
résztvevők száma

Az Összes könyvtári képzés, progrum 187 109 185 -1,1%
száma

A 2018. évi tevékenység szöveges isnwrtetése ás értékelése Onaximwn 1000 karaktei).

Változatos témájú programjainkat, képzéseinket stratégiánkhoz és megvalósuló pályázatunk-
hoz igazodva több, különbözö korosztályú célcsoportok számára valósítottuk meg.
Kiemelt feladatunk volt többek között az EFOP-3.7.3-16-2017-00326 sz. projekt első éve
keretében foglalkozások megvalósítása könyvtári és külső helyszineken, elsősorban különbö
ző, a projekt szempontjából hátrányos helyzetű személyek számára. A projekt kertében a
résztvevők havi vagy kétheti rendszerességgel vettek részt szakkörökön, tanfolyamon, foglal
kozássorozaton és műhelyfoglalkozáson.
Összességében 2018-ban megközelitöleg azonos számú rendezvényünk, programunk volt,
mint az előző évben és hasonló számú látogató vett részt a különböző témájú alkalmakon.

Téma szerint
• A közösségi programok szerepeltek legmagasabb számban rendezvények közül 2018-

ban. A résztvevők száma kevesebb, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy több,
kisebb létszámú közösségi rendezvényünk volt.

- Programjaink közül jelentős számú az olvasáskultúra fejlesztésének, az olvasás nép
szerűsitésének jegyében zajlott mindkét részlegünkben, ezzel biztositottuk a gyermek
és iljúsági korosztály, a felnőtt lakosság kulturális szolgáltatásokhoz való egyenlő esé
lyű hozzáférését.

o A gyemiekkönyvtárban több évtizedes hagyománya van az olvasási kompeten
ciafejlesztést, szövegértést segitő program rendezésének. A „Két hét egy me
se” 2-4. osztályosok, és a „Két hét egy novella” felső tagozatos diákok részvé
telével valósult meg, a város minden általános iskolájának bekapcsolódásával.

• A digitális kompetenciafejlesztési ás inforínációkeresési isrnerceket nyújtó programok
száma közel 122 százalékkal emelkedett, a résztvevők száma 165,5 %-kal nőtt az elő
ző évihez viszonyítva.
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• Megközelítőleg felére csökkent a vizsgált időszakban az egyéb témájú programok
száma.

• Általános és középiskolások részére könyvidrhasználadfoglalkozás! rendeztünk. Ezen
túl rendhagyó órák keretében támogattuk a használó képzést. Ezeknek a száma felére
csökkent, mivel az általános iskolások körében más típusú foglalkozások voltak jel
]emzőek az elmúlt évben.

• A különböző témákban szervezett kiállítások látogatóinak száma közel IDD százalék
kal emelkedett.

Célcsoport szerint
Fokozott figyelmet fordítottunk az inaktívak, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek és nyugdí
jasok megszólítására, bevonására.
Egy-egy programunkon általában több célcsopodból is jelen voltak, a statisztika készítésekor
kiválasztottuk a legjellemzőbbet.
Az egyéb célcsoportnak szánt képzések száma ős a résztvevők száma tartalmazza többek kö
zött az általános és középiskolásoknak és óvodásoknak rendezett programok adatait.
Az elmúlt évben is kapcsolódtunk az Országos könyves ős könyvtári űnnepekhez és az éves
kiemelt eseményekhez, évfordulókboz. A különböző korosztályok ős olvasói rétegek igényeit
figyelemmel kisértük, számukra változatos, sokszinű irodalmi, művészeti, zenei, és ismeret
terjesztő programokat kínálunk. Rendezvényeinkkel kapcsolódunk Békés színes kulturális
életéhez, s gazdag programajánlatáboz.
Rendezvényekkel kapcsolatos teljesítménymutatóink változása:

‘ Nőtt (26,5 ről 27,2 re) a rendezvényeink látogatottságának népszerűsége
• A rendezvényellátottság is emelkedett, a 10.000 főre jutó érték 2017-ben 93,8 volt, az

elmúlt évben pedig 94,3.

Kiemelt rendezvények voltak 2018-ban:
• Az EFOP-3.7.3-16-2017-00326 sz. projekt keretében tervezett foglalkozások megtar

tása
A KönyvTár — InfoTár e, pályázatban a fenntartási időszakban vállalt vetélkedők
megvalósítása az oktatási, nevelési intézményekkel együttműködve
Országos Könyvtári Napok programjai

• Csatlakozás az Internet Fiesta programjaihoz
• Költészet Napja: versszerecő óvodások találkozója, versmondó verseny a városi és

városkömyéki általános iskolák tanulói részére, a Békési Versünnep megrendezése
• Könyves esemény: az Ünnepi Könyvhéten programok, kedvezményes könyvárusitás
• Kis közösségeink (Családfakutató, Irodalmi Svédasztal, Filmklub) programjainak

szervezése.
• Családi napok szervezése a Családok éve alkalmából, ünnepekbez, évszakokboz

kapcsolódóan

Szoleáltatások nemzetisézek és foayatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
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A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiséglro), a település lakosságához viszo
nyitott aránya I l(%)

Dokumentumok a nemzetiségek Számú- 2017. évi 2018. évi 2018. évi változás %-ban
ra tény terv tény előző évhez képest

Könyvek 991 991 446 -55

Folyóiratok (címek száma) O I I O

Elektronikus dokumentumok O O O O

Összesen 991 992 447 -55

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - mar. JdOO karaktcr)

Békés városban négy — cigány (roma), német, román, szlovák -‚ kisebbségben lévő nemzeti
ség él. Létszámuk és arányuk meghatározására csak önkéntes adat áU rendelkezésre a 2011.
évi népszámlálás nemzetiségre vonatkozó kérdéssorából.
Nemzetiségi állományunkat vásárlással és ajándékozússal gyarapítjuk.
A könyvtár részlegeiben lehetőség van a nemzetiség számára is 32 olvasásra, kölcsönzésre,
rendezvények látogatására és más szolgáltatások igénybevételére.
A nemzetiségek számára biztosított dokumentumok könyvtárunkban nem képeznek külön
gyűjteményt, azok tbldrajzi elhelyezkedés szempontjából szerves részei könyvtárunk helyis
mereti, helyben használható és kölcsönözhető állományának. Feldolgozáskor megjelöljük
ezeket a példányokat a katalógusban, Igy megállapítható, hogy az egyes állományrészekben
hány nemzetiségi példány található. Gyarapításuk vásárlással és ajándékozással történik.
2018-ban átvizsgáltuk nemzetiségi dokumentumainkat, egyes példányokat más állományba
helyeztünk, aminek eredményeképpen jelentősen csökkent a kötetek száma a katalógusban,
törlés ritkán történt, ezek a dokumentumok az adott állományegységekben megtalálhatók to
vábbra is.
Tervezzük, a kisebbségi önkormányzatok támogatásával, a helyi kisebbségek kultúrájára, ha
gyományaira és közösségi életére vonatkozó kiadványok teljességre törekvő gyűjtését.
2018-ban elöflzettünk a nemzetiségek lapjára a Barátság c. kulturális és közéleti folyóiratra.
Az EFOP 3.7.3 típusú pályázatot valósitunk meg, itt a programokon (tanfolyamon, szakkőrö
kön) szép számmal vettek részt a településen élő különböző (szlovák, német, román, roma)
nemzetiségek. Lehetőséget kaptak digitális kompetenciájuk fejlesztésére számítógép és inter
net használati tanfolyamon. Megismerkedhettek a képszerkesztés és családkutatás technikájá
val havi szakkör keretében, ahol a módszer megismerése mellett digitális kompetenciájuk is
fejlődött.
Támogatjuk a különböző kisebbségek programjait, például a Szlovák nemzetiségi önkor
mányzat rajzpályázatát, évek óta helyet adunk és rendezzük kiállításukat.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
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2017. évi 2018. évi 2018. valtozas %-ban

Szolgaltatasok szama . eluzo evhez ke
teny terv teny pest

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná- 4 4 4 Q
latát segítő IKT eszközök száma

Fogyatékossággal élők számára aka- 2 2 2 O
dálymentes szolgáltatások száma

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

A fogyatékkal élő emberek közül elsősorban a vakok és gyengén látók számára biztosítunk

szolgáltatásokat: I számítógépes konfiguráció (képarnyönagyító, felolvasó, Braile billentyüzeL),

valamint akadálymentes honlap. A „Könyvet házhoz” szolgáltatás az Idősek és mozgásukban

korlátozott könyvtárhasználók igényelik.

2019-ben a TOP-7.1.1-16-2017-00123 sz., Híd a Madzagosok között c. pályázat lehetőséget
biztosít arra, hogy a fogyatékkal élök számára fejlesszük szolgáltatásainkat: korlátlift, aka
dálymentes mosdó stb.

IV. FEJLESZTÉSEK

I. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2004

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen rutés, elégtelen szellözés, sötét terek
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, p1. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan rutés (ezen jellemzők közül bármelyik
megléte esetén, p1. az épület 30%-ban).
4) Viszonylaz karbantartott, de esztétikailaiz kifonásolható.
5) Felújított. esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépltészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb

Szöveges ismertetés ás értékelés.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes fej újítás éve:

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Méa használható (IS évnél réeebbi bútorok)
4) Újszerű (ID évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Uj (0-5 év közötti beszerzésü bútorok)
7) Egyéb-

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek
bemutatása
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Szöveges isuzertenEs ik értékelés.

A kulturális szaktárca elvárása, hogy a könyvtár a közösségi tér szerepét növelje, hangsúlyoz
za a város életében. Városközponti helyezkedésünk kivál6 lehetőséget nyújt erre, a belső terek
jelenlegi elrendezése azonban számtalan nehézséget jelent számunkra. Az átalakítás átgondolt
tervező munkát igényel.
Az ifjúsági részleg kialakítása a gyerekkönyvtárból a Felnőtt könyvtárba való átmenetet segi
tené a tizenévesek számára.
Az épület belső udvara kihasználatlan, pedig a terület rendezése után kiváló szabadtéri közös
ségi hellyé lehetne alakítani.
Az esélyegyenlöség biztosítása érdekében meg kell oldani az akadálymentesítést: korlátliftek
elhelyezése, mosdók akadálymentesitése és felújítása a röldszinten és emeleten.
Az önkormányzat megrendelésére az akadálymentesitési terv elkészült, a megvalósitás forrás
hiány miatt késik.
A könyvtárban 15 évvel ez előtt történtek Jelentős felújítási munkák. Ez idő alatt a bérház
épűletén, külső homlokzatán és belső tereiben számtalan javítási, felújitási munka vált idösze
nive.
Az említett problémák részben megoldhatók, amennyiben sikeres pályázatok nyújtunk be a
TOP-7.1.l-16-2017-00123 sz. Híd a Madzagosok között c. helyi közösségi fejlesztések kiírás-
ra.

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
Szöveges ismertetés ás értékelés.

201 8-ban kis mértékű infrastrukturális fejlesztés valósult meg:
kisbútorok beszerzése 80.00,- Fi értékben
3 db számítógép ás egyéb eszközk, alkatrészek beszerzése
Egyszerü érkeztetés modul beszerzése a dokumentumok számkógépe nyilvántartása

4. Jelentősebb eszközbeszenések

Megnevezés darab ezer [ megjegyzés
forint

Gépjármű

ebből személygépkocsi

Számítógép 3 388

ebből olvasói

ebből szerver

Fénymásoló

Szkenner
j_______________________
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Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe
kérjük megadni Tb-ban) t
IKR fejlesztés

egyéb: számítógép tartozékok fejlesztése, felújítása 185

Eszközbeszerzésre fordított összeg Összesen

A 2018. dvi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése c’mcaimwn 1000 karakter,).

5. PáLyázatok, projektek

Hazai pályázatok Pályázott Elnyert Támogató Kezdete Befejezése
megnevezése összeg (ezer összeg

Ft) (ezerFt)

Minősített Könyv- 300 300 EMMI 2018 2022
tár cim

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

33 .073

eszközfej
lesztés

közösség-
fejlesztés

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

33 .0 73

eszközfej
lesztés

folyamat
ban

Egyéb, nem hazai forrá- Pályázott Elnyert ősz- Támogató Kezdete Befejezése
sokra épülő pályázatok összeg szeg
megnevezése (ezer Ft) (ezer Ft)

Európai Uniós Pá
lyázatok megneve
zése

Támogató

EFOP-3.73-16-
2017-00326

Kezdete

CINOP-3.3.1-16-
2016-00001

Befejezése

EMM I 2018.01.01

TOP-l. 1.1-16-
2017-00123

EMMI

2020.02.29.

2018.01.01.

EMMI

2018.12.3 1.

2!



A 2018. évi tevékenység szöveges Lvmertelése ás értékelése (maxinmm 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányitúsi tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár
kommunikációs tevékenységének bemutatása

3. A menedzsment és a minőségirányítúsi tevékenységek megvalósulása 2017-ben, 2 Vá

rosi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
Menedzsment
A könyvtári munkaszervezet kiépítése, folyamatos fejlesztése, megfelelő személyzettel való
kitöltése, a munkakörök meghatározása, a könyvtári munka rendjének megszervezése a veze
tő feladata.
A könyvtár kollektivája kis létszámú, jelenleg 8 ro főállású munkavállalóból álló szervezet: I
ró igazgató, 4 ró szakirányú főiskolai végzettségü könyvtáros, I fő középfokú végzettségü
segédkönyvtáros, I fő nem szakirányú főiskolai végzettségü könyvtári asszisztens, I fó in
formatikus.
A könyvtár szervezeti felépítése horizontális: a dolgozók könyvtári feladatkörök szerinti
munkaegységekbe csopodosulnak, a szervezeti egységek egymással mellérendelt viszonyban
állnak,
A vezető alapvető feladata a szervezeti kultúra tervszerű és tudatos alakítása. A jó munkahelyi
légkör és kölcsönös bizalom nem jöhet létre a vezető és a beosztottak közötti folyamatos és
kétoldalú kommunikáció nélkül. Az intézmény akkor hiteles a külvilág felé, ha a kollektíva
ismeri, magáénak érzi a könyvtár céljait, feladatait, és ennek megfelelően cselekszik.

Minőségirányitási tevékenység
Könyvtári tevékenységünk középpontjában a szolgáltatás minősége áh, amely biztosítja olva
sóink és a könyvtárhasználók elégedettségét, bizalmát. A megfogalmazott célok érdekében
tevékenységünket a szakpolitikai célokhoz igazodva, a minőségpolitikai irányelvek mentén
szervezzük.
Könyvtárunk 2015 tavasza óta tudatosan készül a teljeskörű minőségirányítási rendszer beve
zetésére, alkalmazására a szakmai munka minden területén. Fályázatunkat a Minősített
Könyvtár címre 201 8-ban nyújtottuk be, A hosszú, kitartó munka meghozta a gyümölcsét, a
döntéshozók úgy ítélték meg, hogy érdemesek vagyunk a megtisztelő címre, amelyet öt évig
viselhetünk. A dijakat ünnepélyes keretek között Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár
adta át 2016. november 13-án a pályázó könyvtáraknak.

l változás
Kommunikáció . . . . . . %-ban2017. cvi 2018. cvi 2018. cvi

. . elozuteny terv teny
évhez
képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft) O Q 70.000 -
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TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) O 0

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél- O O -

kül)

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 52 52 47 -9,6
nélkül)

Onlinehírekszáma 83 90 231 178

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 227 230 271 19

Hírlevelek száma 24 24 24 O

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függeUenül, O 2 2 O
becsült érték, ezer Ft)

Egyéb I

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió
megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma,
stb.) (max. 1000 karakter)
Kommunikációs költségek nem biztosítottak a költségvetésben (kivétel egyes pályázatok), ezért az
ingyenes megjelenésre van nagyrészt lehetőségünk.

PartnerséE, enyüttműködések

Közösségi szol2úlatlönkéntesség

. . . . változás %-ban
.. . . . 2017. evi 2018. cvi 2018. cvi ..Kozdssegi szolgalatlonkentesseg . - eloza cvhez keteny terv teny pest

Az iskolai közösségi szolgálatot a 43 35 20 -53
könyvtárban teljesitők száma

Az iskolai közösségi szolgálat fogadásá- 9 9 9 O
ra a köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

A könyvtárba» dolgozó önkéntesek O O O O
száma

Partnerség

Aköntárral írásos együttműködést 2017. évi 2018. 6W 2018. változás %-ban
kota partnerek szama . . elozo evkez keteny terv teny pest

Civil szervezetek 7 7 7 O
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Határon túli könyvtárak O O O O

Vállalkozók I 2 2 100

Oktatási intézmények 18 19 19 55

Egyéb 6 6 7 17

Osszesen 32 34 35 9

Nasználói elégedeuség mérés

Használói igény-és eléedettség méré-
2017. évi 2018. évi 2018. évi

változás %-ban
sok elózo evhez 1w-

teny terv leny

pest

A használói igény-és előgedettség- 6 2 3 50

mérések száma

A használái igény-és elégedettség- 469 140 247 -47

mérések során a váloszadó használók
szánta

Partnerség

A könyvtár fontos szerepet játszik a helyi közösség életében, a hagyomáiiyos könyvtári
szolgáltatásokon túl Is számos kulturális feladatot lát cl. A már meglevő ésjól működő lakos

sági kapcsolatok megőrzését és továbbépítését alapvető feladatnak tekintjük. Elkészitettük a

külső kommunikációs sntégiánkat, a partner kapcsolatok fejlesztése, szabályozása érdeké

ben.

A partnerekkel, könyvtárhasznáókJcal való személyes kapcsolatok tudatos ápolására is nagy

gondot fordilunk.

A könyvtár jó kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal, az oktatási és kulturális intézmé

nyekkel, civil szervezetekkel és a médiával.

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 Szerveze

tével a legszorosabb a kapcsolat. A programok alakításában, megszervezésében együtt dolgo

zunk, s részt veszünk a rendezvényeken, konferenciákon.

A digitális kultúra gyors terjedése szükségessé tette az online eszközök alkalmazását a kap

csolattartásban. A hálózaton való megjelenés egyik legnagyobb elönye, hogy közvetlen kap

csolatot tesz lehetővé a könyvtár és használók között. A könyvtár honlapján az információkat

a média közbeavatkozása nélkül közvetlenül a közönségnek közvetithetjük, A könyvtár kata

lógusa, adatbázisai az interneten is elérhetők a nap 24 órájában, valamint egyes szolgáltatások
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elektronikusan is igénybe vehetök. A könyvtár honlapja, a hálózaton Való megjelenése akkor
éri cl célját, ha a látogatók rendszeresen visszatérnek, s letöltik az ott található információkat.

A hasznúlói elégedettség mérések és igényfelmérések célja
A felmérések célja a használói igények újbóli feltérképezése, látogatóink könyvtárhasználati
szokásainak elemzése, intézményünk müködésével, szolgáltatásaival kapcsolatos véleményük
megismerése, a változások értékelése, Új célok, feladatok megfogalmazása.
201 8-ban 3 kisebb elégedettségi mérést végeztünk. Ez kevesebb, mint a 2017-es évben, de
célunk nem a felmérések számának folyamatos növelése, hanem az objektív vélemények és
valós igények feltérképezése.

1. 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok (2018. június 7-11.)
Összesen 42 ro töltött ki kérdöivet. Az elégedettségre vonatkozó szokásos kérdéseken túl idén
megkérdeztük, hogy jónak tartják-e használóink a könyvsátor felállítását, ahol kedvezményes
könyvvásárra is lehetőség van. Ez a szolgáltatás csak kevés, hozzánk hasonló kisebb könyv
tárban elérhető. Fontosnak tatjuk, hagy városunk lakói számára is elérhetőek legyenek a
könyvújdonságok. A könyvsátor lehetőség számunkra, hogy népszerűsítsük az olvasást azok
felé is, akik valamilyen okból nem járnak könyvtárba.

2. Filmidub 1. évad
A könyvtárunkban 2017 aktóbere ót havi rendszerességgel működő Fiimklubról az első évad
elteltével kérdeztük meg olvasóinkaL A Idubot olvasói igényfelmérésre reagálva inditottuk
útjára. A havonta résztvevők száma és az elégedettségi felmérés eredménye Is alátámasztja a
klub létjogosultságát.
A kérdőívet 33 (Ő töltötte ki. A Filtuklubon résztvevők száma átlagosan 40-45 (Ő.

3. Országos Könyvtári Napok (2018.okt.1-6.)
A könyvtári napok egy hete alatt 6 programot valósitottunk meg, törekedve a változatos prog
ramkínálatra. Ennek ellenére a családoknaklgyermeknek szánt programokra kevesenjöttek el.
Összesen 172 (Ő töltött ki kérdőívet.
A kérdöívek rendezvényenkénti megoszlása;
Kosárfonás Békésen régen és ma: 30 ra
Erdei jógakaland: 20 fő
Szudár Erika könyvbemutató: 25 (Ő
Dél-Marokkó dióhéjban: 35 ró
Családi kreatív délután: 14 Fő
Sütiparti: 48 [6
Összesen: 172 fő

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bóvitket5)

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00326 sz., Iránytű a világban, c. projektünk 33.037.151,- Ft támo
gatásban részesült. A projektben 26 hónapra 12 tanulási programot terveztünk, 10 különböző
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tematikával, összesen 672 órában, 129 részvevővel, Jelentős részben hátrányos helyzetűek
számára. A bevonni kívánt munkanélküliek száma 10 f, inaktívak száma 21 fé.
A projekt keretében hagyományos programjainkat Új elemekkel bövitve szerveztük a résztve
vőknek. Az új célcsoportoknak Új tevékenységet, programokat valósítottunk meg a táblázat
ban foglaltak szerint:

Céksoport: a fogyatékkal élő és inaktiv feln€tt lakosok, akik a szociá
lis szolgáltató központ nappali ellátó intézményének gondozottjai
A fogyatékkal élők társadalmi rehabilitációja során a cél, az átlagos élet
formát minél inkább megközelítő felnőtt élet kialakítása. Olyan tevékeny
ségeket kell számukra biztositonunk, melyek segítik a hátránykompenzá
ciót, a felzárkóztatást, bizonyos esetekben 82 aktivitás fenntartását, 82
izoláció elkerülését.
A vizuális kreativitásnak komplex fejlesztő hatása van
Hosszú távon tehát a kreatív tevékenységek olyan készségek kialakítását
segítik, melyek szükségesek ahhoz, hogy a testi vagy szellemi hátrányok
kal élők is képességeiknek megfelelő munkát végezzenek, ezáltal telje
sebb életet élhessenek

Megnevezés Leírás, ismertető

Bütykölde műhelyíog
lalkozás

Célcsoport: Intézményekben élők és inaktivak
Elmény alapú tanulásra épülő, ismeretterjesztő foglalkozássorozat lakóhe

.. . lyünk, Békés város kevésbé ismert értékeiröl békési amatőr filmek segít-A velunk eb mult
. segevel.foglalkozassorozat

. .A filmek egy-egy alkalommal kerúlnenek levetitesre, amelyek utan iranyi
tott beszélgetés következne az adott témával és a témához köthető saját
élményekkel kapcsolatban.
Célcsoport: a város lakossága, munkanélküli háztartásban élő résztvevők,
GYED-en vagy GYES-en lévők, képesítés nélküliek (érettségizett, szak
képzettséggel nem rendelkezők), kisebbség
A szakkör célja, hogy a résztvevők gyakorlati, használható tudást szerez
zenek a digitális képszerkesztésről, Illetve 82 eddigi ismereteiket lehetőség

. . . . . szerint elmélyítsék, rendszerezzék. Tudjanak használni képnézegető, kép-A kepek vilaga: a digi- ..
. . . . szerkeszto programokat. A digitalis kepekkel kapcsolatos alapveto mfortalis kepszerkesztes ..

. . .

al • macioteclinologini muveletet (megnyitas, szerkesztes, mentes, feltoltes,
kk nyomtatás, archiválás) biztonsággal cl tudják végezni maguk is. (A résztia I sza or

vevők számára a tanfolyam teljes ideje alatt a könyvtár ingyenes gyakor
lási lehetőséget biztosít.)
A képzés meghatározóan a digitális kompetenciát kívánja fejleszteni. Az
elméleti ismeretek mellett nagy hangsúlyt kap majd 82 ismeretek gyakor
lása és 82 önálló, problémamegoldó tevékenységek is. Ezzel n tanulás
tanulása kompetenciaterületet is erősítjük.

A pályázati foglalkozásokon túli Új programunk a Filmklub, amely sikeres évadot zárt 2018-ban.

2017 őszén indult a Filmklub, vezetője média- és filmtanár. Qlvas6i
Filmklub igényt valósítottunk meg. Résztvevő! általában 50 év felettiek, nők, férfi

ak vegyesen. Terveink szerint minden évadnak külön témája lesz. Mostani
témánk volt: női sorsok.
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A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése ás értékelése Oszaxinsum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

I eltérés

2017. .

. %-
. . . . 2018 2018.evi banaz

Penzdgyi adatok (ezer Ft-ra kerekdve) cvi
. cvi teny elozo

teny
terv evhez

képest

Az Intézmény működési bevétele 1958 1585 2070 6

652
Ebből a könyvtár szolgáltatúsaihoz köthető
bevétel (nem fenntanótól származó bevételek) 940 900 -30

- ebből a késedelmi dijbevétel 54 50 42 -22

—ebből beiratkozási dijbevétel 142 150 153

Támogatás, kiegészítés és átvett Pénz- 3900’ 31017 69738 79
Dcv eszköz

etel
— ebből fenntartói támogatás 36744 28605 35266 -4

— ebből felhasznált maradvány 2259 626 O -

—ebből pályázati támogatás 1262 - 34472 2630

— a pályázati (ámogatásbál EU-támogatás - - 32823 -

Egyéb bevétel összesen - - -

Bevétel összesen 42222 33228 71809 70

Személyi juttatás 25025 21026 26542 2

Munkaadókat terhelő összes járulék 5682 4141 5023 -12

Kin Dologi kiadás 8725 6700 10264 18das

Egyéb kiadás 25 - 8630 34420

Kiadás összesen 40458 33228 50461 25

Dátum: Békés, 2019. március IS.
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2 alairas
Intézményvezető

Dátum; Békés, 2019. március

aláírás
Fenntartó
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A könyviár logója

r,. 4..

Városi
pusk Sándor Könzj\/tár

A Békés Városi Püski Sándor
2019. évi

munkatenre

Az intézmény székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 4.

Az intézmény vezetője: Erdősné Sági Mária

A készítés dátuma: 2019. március 18.



TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÉTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi célok összefoglalása. erőssé
geWengeségeWkhe:őségeWveszélyek bemutatása, következtetések meogabnazása.
Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai siratógiajának kiesnek céljainak és ezek nwgvalósitá
sói szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, települési közkönyv
tár. Alap- és kiegészítő szolgáltatásait az 1997. évi CXL. törvény, s módosításai a 2012. évi
CLII. törvény, 2017. évi LXVII. törvény, valamint az érvényben levő kormány- és minisztéri
umi rendeletek alapján végzi. A fenntartó önkormányzat által meghatározott feladatokat és a
felénk megnyilvánuló helyi használói igényeket sz Alapí tó okirat és a Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
A könyvtár hosszabb távú céljait a stratégiai terv, a rővidtávú céljait az egy évre szóló munka-
terv és cselekvési terv határozza meg. A Békés Városi Püski Sándor Könyvtár Stratégiai
terve,2016-2020 a fenntartó jóváhagyásával 2016. január 1-jétöl lépett életbe.
Könyvtárwik 2019-ben is törekszik az eddig elért eredményeink megőrzésére, minöségi
könyvtári szolgáltatások nyújtására és fejlesztésre.
A minőségi könyvtári szolgáltatások, a közösségi térként való működés, a digitális tartalom
szolgáltatás, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű, használói igények szerinti épitése
a legfontosabb könyvtárszakmai feladatok.
Intézményünk 2019. évi szakmai programját a kővetkező kiemelt feladatok határozzák meg:

Az EFOP-3.’7.3-16-2017-00326 sz., Iránytű a világban - Az egész életen át tartó
tanulás támogatása a Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban c. projektünk
33.037.151,- Ft támogatásban részesült. A projektben 26 hónapra 12 tanulási progra
mpt terveztünk, 10 különböző tematikával, összesen 672 órában, 129 részvevövel,je
lentös részben hátrányos helyzetüek számára. A bevonni kívánt munkanélküliek szá
ma 10 fő, inaktivak száma 21 fő. A megvalósitási időszak első évének foglalkozásai
teljesültek.
A projekt keretében tervezett és megvalósuló Újszerű tevékenységekkel, Új típusú ta
nulási formákkal, a változatos tematikájú programokkal fejlesztjük a meglévő szolgál
tatásainak körét, valamint megteremtjük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
feltételeket.

m Az elnyert Minősített Könyvtár címmel járó kötelezettségek teljesítése.
- Pályázatok benyújtása a TOP-7.1.1-16-2017-00123 sz. Híd a Madzagosok között c.

helyi közösségi fejlesztések kiírásra: a felnőtt részleg részleges felújítása, akadálymen
tesítése; a terek átrendezése, ifjúsági részleg kialakítása.

• Intézményünk csatlakozott a Digitális Jólét Program Ponthoz is. A „Digitális Jólét
Program Pontok fejlesztése” témában a CINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószá
mú, Közösségi internet hozzúférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk
bővítése című kiirásra benyújtott pályázatunk eszköztámogatásban részesült. Cél a
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könyvtár informatikai infrastwktúrájának fejlesztése, valamint a különböző célcsopor
(ok digitális készségének fejlesztése a DJP Pontokon.
Csatlakozás a nagy Országos könyvtári programokhoz: Internet Fiesta, Ünnepi
Könyvhét, Kinyvtári Napok
A TÁMOP-3.2.13-1211-2012-0520 sz., KönyvTár — InfoTár c. pályázat fenntartási
időszak utolsó évében tervezett foglalkozások megtartása, dokumentálása.

• Kis közösségi esoportjaink Irodalmi Svédasztal, Családfakutató Klub, Filmklub prog
ramjainak szervezése, támogatása

• A könyvtár állományának felűlvizsgálata, a selejtezés folytatása.

• A békési helyismereti adatbázis anyagának további bővítése: A Békési Téka és a re
formátus anyakönyvek digitalizálási utómunkálatok elvégzése.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

2018. évi 2019. évi
tény terv

8Őssziétszám (teljes munkaidőre ótszámitva)
8összlétszám (fö)

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámitva)

5összesen 5
Könyvtáros szak
képesitéssel

ótszámitva teljes nmnkaidőre 6,9
Könyvtári
szakmai összesen IKözépfokú szakk.munkakör- (kvtár asszisztens,ben foglal- adatrögzitő-OKJ) á;számltva teljes munkaidőre Ikoztatottak

összesen I
Egyéb felsőfokú

0,9citszánzítva teljes numkaidóre 0,9

összesen 7 7Mindösszesen könyvtári szakmai mun
kakörben úfszámítt’a teljes mimkaidőre

6,9 6,9

ÖsszesenEgyéb al- Egyéb alkalmazott
kalmazott felsőfokú

átszámítva teljes munkaidöre
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1összesen
Egyéb alkalmazott
középíokú

átszánslwa teljes nnmkaidőre I

I IÖsszesen
Mindösszesen egyéb alkalmazott

átszánzüva teljes „umkaidőre

8
SÖssies létszám (fő):

2 2Közfoglalkoztatottak száma (lé)

A 2019. évbe,, Ien’ezett szervezeti átakskitások, személyi változások,
módositásanak isniertetése.
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését) (»sav. 1000 karakter,)

aíapdokwnentumok

2019-ben nem tervezünk személyi változást. Az ellátandó feladatok (könyvtári és pályázati mun
ka szempontjából) még legalább 2 fő szakmai munkatársra lenne szükségünk. 2019, március
l-jén befejeződött a kulturális közfoglalkoztatás, amely 2 fó távozását vonta maga után.
Az óv során a dokumentumok közül a Gyüjtőköri szabályzatot szükséges módosítani.

UI. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

változás %-ban
Mutatók 2018. évi tény 2019. övi ten’ előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a központi 40 40 O
könyvtárban) (óra)

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás 4 4 O
hetente Összesen (óra)

Heti ló óra utáni nyitvalartás összesen 10 10 O
(óra)

Nyári:án’war:ási Idő 10 10 O
Munkanapok száma:

Túli zárvatartági idő 2 3 50
Munkanapok száma:

Nyitvatanási napok egy átlagos héten 6 6
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Nyitvatartás a fiókkönyviárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szük
séges kitölteni!)

A fiókkőnyvtárak száma: O

változás °%-hnn
Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv előző évhez képest

Heti nyitvalartási órák száma a tiák
könyvtárakban (összesitve-, óra)

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás
(összesitve, óra)

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesit
ve, Óra)

Nyári zárva tariási Idő
Munkanapok száma (összesitve):

Téli zárva tartás! Idő
Munkanapok száma (összesirve):

Nyitvatartúsi napok száma a tárgyévben
(összesítve):

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvntartás, tervezett változások).

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatadásának módosítását: igenínem (a megfelelő
aláhúzandó)
Ha Igen, akkor miért’
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben 2018. évi 2019. évi változás %-banhasználatra tény terv előző évhez képest

I 1
Katalógus (csak ar IKWOPA C érhetö cl)

Olvasói munkaállomás 17 17 Q

Dolgozói munkaállomás 8 8 O

Összesen 26 26 Q

Nyitvatartási napok száma atárgyévben: I 271 271
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2019. évi tervezett felújítások, beszenések szöveges bemutatása számítógépek,
reprográfiai eszközök, hangtcehnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500
karakter)
lnternelszolpúltatás változásának adatai ( csak un 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)

Sávszélesség: IG-l Oombit/s
Sebesség: -

Olvasói wifi szolgáltatás: yg / lesz(a megfelelő aláhúzandó)

Az intézmény szakmai szervezeti egyséuei által véuzctt tevékenvséaek ismertetése

A könyvtár szolgd!tatdsahwk bemutatása. Kérjük, hagy űz adott szakmai tevékenységet először
szdnmdatokka! ismertesse a táblázatban, majd szövegesen íz láb!ázatokat követően. (1000 karakter)

Gyújtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók 2018. évi 2019. évi valtozas%

teny ten’
évhez képest

Gyarapitásra fordított összeg (bruttó ezer Ft) 3765 2600 -31

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 686 500 -27

- ebből CD1DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 73 50 -32
ezer Ft)

Gyermekkönyvtárbairészlegbe bekerult dokumentumok 567 600 5,8
száma (db)

Helytörténeti gyüjteménybe bekerült dokumentumok 14 14 O
száma (db)

Nemzetiségi ‘üjteménybe bekerült dokumentumok szá- 15 10 333
ma (db)

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 42 42 O

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (dl» 2005 1500 -25,2

A gyüjteményböl apasztott dokumentumok száma 1637 1 500 -8,4

A 2019. évi tervezett tevékei,ység szöveges isniertetése és értékelése. (Utat 1000 karakter)

2.1 Cyüjteményfejlesztés
A békési könyvtár 75.768 dokumentummal rendelkezik könyvek, folyóiratok, hangzó,

video és elektronikus dokumentumok, térképek formájában. A gyűjteményt tervszerűen fej-
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lesztjük a gyűjtőköri szabályzat alapján, valamint a könyviárhasználók igényeinek figyelembe
vételével, A folyamatos gyarapitás a költségvetésből, az érdekeltségnövelő támogatásból és
egyéb pályázati forrásból történik.
Az állománygyarapitás forrásai általában;

• költségvetés (fenntartó + érdekeltségnövelö támogatás)
• pályázati támogatások
• A Békési Könyviárért Alapitvány ndományok, SZiA 1%-a
• Márai-program

Nemzeti Kulturális Alap könyvtümogatási program
• ajándékok (olvasók, szerzők, kiadók stb.)

Az ajándékba kapott könyvet többnyire a szerzők vagy a kiadók ajándékai, más könyvtárak,
társintézmények, civil szervezetek kiadványai, illetve magánszemélyek adományai.
A könyvtár gyüjtökörébe nem tartozó könyveket sz Országos Dokumentumellátó Rendszeren
keresztül könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be olvasóinknak.

Állományapasztás, törlés
A könyvtári állomány folyamatos alakításához hozzátartozik az állományapasztás művelete
Is. 2016-ban felÜlvizsgáltuk szakmai szempontok alapján a gyűjteményt, amely alapján meg
határoztuk sz állományból való kivonás szempontjait. Az állományból való tőrlés leggyako
ribb okai lehetnek: tartalmi elavulás, ugyanazon mű újabb, korszerűbb kiadásának beszerzése,
a használati igény teljes hiánya, az igényekbez képest tű magas példáiiyszám, gyüjtököri mó
dosulás, és a példány rongált állapota, elvesztése. Az állományból való törlés 2018-ban Is
folyamatos feladat.

Gyüjteményfeltárás

Mutatók változás
2018. évi %-bau

. 2019. évi tervteny clozo
évhez
képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 9346 8000 -14rögzített rekordok száma

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozó- 14 13 -7sának átlagos időtartama percben kifejezve)

Beérkező Új dokumentumok olvasók számára történő 7 6 -14hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kife
jezve (átlagosan)
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A gyűjtemény elektronikus feldolgozottságn (az elckt- 97 97 O
ronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a
gyűjtemény egészének %-ában)

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése ás értékelése. niat 1000 karaktei)

A tervszerű és folyamatos állománygyarapttást folyamatos feldolgozás kíséri. A vásárlásbál
származó dokumentumok feldolgozása folyamatosan történik a TextLib Könyvtári Integrált
Rendszer segítségével. A dokumentumok feldolgozási sorrendjében előnyt élveztek az ető
jegyzett és a helyismereti tárgyúak és a helyi szerzők művei.
2018-ban az Egyszerű érkeztetés modul alkalmazásával a dokumentumok nyilvántartását is
számítógépen végezzük. Szükségessé vált a Gyűjtököri szabályzat módosítása

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Ta’JLib Integrált Könyvtári
Rendszer
Beszenés éve: az 1990-es években, a TextLib Integrált Könyvtári Rendszer fejlesztésének kezdeté
től
Az IKR rolyamatos frissitőse biztosított lesi 2019-ben: glnem

Állomónnédelem

változás
Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv !tb.an

elozo evhez
képest

Tárgyévben fertötlenités, kötés,javitús, 58 30 48restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív
állományvédelmi intézkedésben részesült
dokumentumok száma

Muzeális dokumentumok száma Q Q Q

Restaurált muzeális dokumentumok száma O O O

Az állományvédelmi célból digitalizált és a O O Okonvertátt dokumentumok száma

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok O O Oszáma

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése ás értáketése. ()nat 1000 karakter)
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A könyvtár átlományvédelme terén ró célunk, hegy dokumentumállományunk jó fizikai álla
potban és lehetőség szerint megfelelő „kinézetben” kerüljön a használókhoz. Fontos a megfe
lelő tárolás.
Az állomány fizikai állagának megúvásáról, javításáról eddig a kulturális közfoglalkoztatás
ban alkalmazott könyvkötő végzettséggel rendelkező munkatárs gondoskodott. A jövőben
más módon kell megoldani ezt a feladatot, mivel a kolléga másik munkahelyre távozott.

Használati mutatók

Könyvtá rhasznúla t

.. . . 2018. évi - változás %-banKonyvtarhasznalat . 2019. cvi terv -teny elozo évhez kepest

Beiratkozott olvasók száma «Ó) 3003 3050 1,56

A könyvtári látogatások száma (db) 17.895 18.000 0,58

Ebből csoportok (db) 185 125 -32,4

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése ás értékelése. ()nax. 1000 karakter)

A könyvtárhasználati statisztikai adatok csökkenést mutatnak a beiratkozott olvasók és a
könyvtári látogatások területén. A számok jelzik, hogy változtak a használók olvasási, a
könyvtárhasználati szokásai. Az új szolgáltatások bevezetése előtt fel kell mérnünk az igé
nyeket, hogy megismerjük az egyes célcsoportok kiváiisúgáL A szolgáltatás bevezetése előtt
meg kell vizsgálni, hogy rendelkezünk-e a szükséges emberi és anyagi erőforrásokkal, majd
tervezetten kell a népszerűsfteni.
A klasszikus könyvtárosi feladatok mellett feladatunk a helyi közösségek alakítása, támogatá
sa, megtartó erejének növelése.

D oku m en tu m Co rgalom

Könyvtárhnsználat 2018. évi 2019. évi változás %-bnn
tény terv előző évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 20923 21000 0,37

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok O
O Oszáma (db)

Helyben használt dokumentumok (db) 16760 16800 0,24

Könyvtárkőzi kölcsönzés - küldött dok. (db)
I

Kőnyvtárközi kőlcsönzés - kapott dok. (db) 150 150 O
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5 5Irodalomkutatások, iérnaflgyelések száma (db)

A 2019. évi tervezefl tevékenység szöveges isniertetve ás értékelése. (‘»sav. 1000 karakter)

A KSH adatai szerint a Békés lakossága 2017-ben 19930 ro volt, 201 8-ban már csak 19622
Iö. Ez 308 fővel kevesebb azok közül, akik életvitelszerüen Békésen tartózkodnak. Tény,
hogy sokan dolgoznak távolabbi településen, ill. külfóldön, de fenntartották békési lakcímüket
Is, Így a szolgálandó közösség száma velük tovább csökken, noha a számok mást mutatnak.
Ezt figyelembe véve a dokumentumforgalom megfelelő, és tükrözi az országos átlagot.
Könyvtárhasználóink egy része nem aktiv dokumentumhasználó, rendezvényeink, klubjaink
tagjai, folyamatos tanfolyamjaink résztvevői. Bízunk benne, hogy a könyves környezetben
végzett mindenféle tevékenység hatással van az egyénre, és hosszútávon segíti az olvasóvá
válást, növeli a dokumentumforgalmat ig. Ennek érdekében a dokumentumgyűjtemény frissí
tésére ig nagy hangsúlyt fekletünk. Rendszeres az állomáxiygyarapítás és az elavult, vagy
megrongálódott dokumentumok selejtezése is, hogy naprakész állomány fogadja a használ6-
kat.

Online elektronikus szolaáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehetö szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése ter
vezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, hanem, akkor O-át.

Szolgáltatás 2019-ben tervezett A fejlesztés részletes leírása(1=JÍN=O)

Honlap O

OPAC O

Adatbázisok /hazai vagy O
kulrőldi adatbázis/

Refereasz szolgáltatás O

Közösségi oldalak O

Hírlevél O

RSS O

Építenek-c saját adatbázist a könyvtárban (pI. helytörténeti):
jg/ncm:
Na igen, akkor milyen témakörben; Helyismereti adatbázis—Békés város köztéri szobrai,
emléktáblái, emlékhelyei
Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: jg/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)
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. . változás %-ban
Online szolgáltatások 2018. CVI 2019. évi terv előző évhez ké

‘ pest

Távhasználatok száma 14305 14305 O

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely O O O
nyelveken érhető el a magyaron kivW

A könyvtári honlap tanalomfrissítéseinek gya- 4(lió 4íhó Q
korisága (alkalom/hónap átlagosan)

A könyvtári honlap tartalomfrissitésének száma 121 130 7,4
Összesen

A könyvtárban használható adatbázisok száma 3 3 Q

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások I I
száma (db)

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 513 540 5,2
igénybe vevő használók száma (ró)

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 13477 14000 3,9
(használat/év) (kattinlás az OPAC-ra)

Tárgyévben a könyvtár által nyílt honáférésű 2 2 O
publikációként elérhetövé tett dokumentumok
száma (db)

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (Inas 1000 karakter,)

Aktuálissá vált a honlap korszerűsítése, azonbart ennek költségei nem biztosítottak.
Feladatok:

• Több megjelenés a honlapon, Facebook közösségi oldalon.
• A CINOP-33.1-16-2016-00001 sz. pályúzat eszközeinek segítségével az elektronikus

szolgáltatások népszerűsítése, fejlesztése.
• A képzett eTanácsadók segítségével a digitális írástudás fejlesztése a Digitális Jólét

Program Poniunkon.

Digitalizálás

2018. évi 2019. évi változás %-ban előző
tény terv évhez képest
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Digitalizátt dokumentumok száma 70 82 17 I
Kőnététel helye, módja: anline a honlapon

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részlegesen hja le, hagy milyen
eszközökkel végzik a tevékenységet ás a digitaflzált dokn,nentw,wkat hogyan, tnUyen formában teszi
elérhetővé, lsowzférhetővé a könyvtár a használók számára, ás „tik a kitűzött célok a tárgyévre vo
‚satkozóan. (mut 1000 karakte.’)

Digitalizálás során legfontosabb szempontunk a helyismereti ás helyi megjelenésű dokumen
tumok feldolgozása ás minél szélesebb körben való szolgáltatása. Munkánkat 2019-ben nehe
ziteni fogja, hogy kulturális közfoglalkoztatott munkatársaink státusza megszűnt, mivel a di
gitalizálással kapcsolatos teendők nagy részét 5k végezték.
Terveink szerint folytatódik a Békési Téka sorozat köteleinek megjelentetése.
Befejeződik a békési református egyházközség tulajdonát képező eredeti keresztelési, házas
sági (esketési) ás halotti anyakönyveinek digitalizálása. Tervezzük a hátra lévő 10 kötet fotói
nak rendezését, körbevágását. Így az egyházközség engedélye alapján az érdeklődők helyben
használhatják a teljes digitalizált állományt, segitve ezzel a könyvtárban működő Családkuta
tó csoport munkáját ás más családkutatók tevékenységét is

Képzések, könyvtári praEramok, kiállítások

Ősszesítő táblázat

2018. évi . . változás %-ban előző
. 2019. cvi tervteny evhez kepest

Az összes könyvtári képzés, program száma 185 190 2,7

A Winyvtári programokon, képzésekcu 5032 5100 1,3
résztvevők száma összesen

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket tá- O O O
mogató helyi kiadványok száma

Téma szerint

2018. évi . . változás %-ban előző
. 2019.evj tervteny evhez kepest

A könyvtár által Szervezett olvasási kompeten- 33 33 O
ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzések és programok száma
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A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- 833 840 0,8
ciaíejlesztést. szővegértés fejlesztését támogató
nem íonnális képzéseken és programokon
résztvevők száma

A könyvtár által szervezett digitális kompeten- 51 52 1,9
ciafejlesztési, információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzésekés programok
száma

A könyviáráhal szervezett digitális kompeten- 555 565 1,8
ciafej lcsztési, információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzéseken és programo
kon résztvevők száma

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk- O O O
reditált képzések, továhbképzések száma

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk- O O O
reditált képzéseken, továbbképzéseken részt
vevők száma

A könyvtár által szervezet könyvtárhasználati 18 20 I I
foglalkozások száma

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 304 325 6,9
foglalkozásokon résztvevők száma

A könyvtárban a tárgyévbcn szervezett helyi 56 56 O
közösségi programok, rendezvények száma
összesen

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 1756 1756 O
közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 13 15 15
száma

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 1220 1250 2,4
látogatóinak száma

Egyéb témájú programok, képzések száma 14 14 O

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 364 364 O
száma

Az összes könyvtári képzés, program száma 5032 5100 1,35



Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csakeyszer számolható n rendezvény tő célja szerint.

2018. évi 2019. évi változás %-ban előző
tény terv évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos hely- 12 12 O
zetüeket télzó, a társadalmi együttélést erő
sítő, diszkrLmináció-ellenes,
szernléletfomiáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzések, programok száma

A könyvtár által szervezett hátrányos hely- 94 94 O
zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő
sítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzéseken, programokon
résztvevők száma

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö- 23 20 -13
zösségi identitást erősítő programok száma

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kő- 346 300 -13
zösségi identitást erösitö programokon részt
vevők száma

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal I 12 1200
élők könyvtárhasználniát segítő képzések,
programok száma

A könyvtár által szervezett fogyutékossúggal 7 140 2000
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma

A könyvtár általa nyugdíjas korosztály 60 56 -6,7
számára szervezett programok, képzések
száma

A könyvtár általa nyugdíjas korosztály 1618 1563 -3,4
számára szervezett programokon, képzéseken
résztvevők száma

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 2 3 50
rendezvények száma

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 94 130 38,2
rendezvényeken résztvevők száma

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 87 87 O
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Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztve- 2873 2873
vők száma

Az összes könyvtári képzés, program szú- 185 190 2,7
ina I

A 2019. di tervezett levákenység szöveges ismertetése és értékelése (‘mavi,nunz 1000 karakte4.

Fontos feladatunk a szakpolitikai célokhoz igazodva a könyvtár kultúraközvetítő, közösség-
építő funkciójának megőrzése, fejlesztése többek között a rendezvények álla].
Tervezzük a hagyományosan jól működő programjaink folytatását ás dolgozunk új ötleteken
ig.
Hagyományos programjaink közül továbbra is megrcndezzük a gyermekkönyvtárban az olva
sási kompetenciafejlesztést, szövegértést segítő programokat, amikben a város minden iskolá
ja részt vesz évek óta. A „Két hét egy mese” 2-4. osztályosok, ás a „Két hét egy novella” felső
tagozatos diákok részvételével zajlik minden évben, korcsoportonként 6-6 fordulóban. A
program nagy erőssége, hogy játszva fejleszti a szövegértést ás az önálló szövegalkotást.
Továbbra is várjuk a 8. ás 9. osztályosokat a felnőtt könyvtárba, hogy megismerjék szolgálta
tásainkat, könyvtárunkat, hogy biztositsuk a 8. osztályosok számára az átmenetet a gyermek-
könyvtárból a felnőttbe, illetve köszöntjük a 9. osztályos kőzépiskolásokat, akik között vidé
kiek is vannak szép számmal.
Folytatjuk kézműves foglalkozásainkat, melyekhez mindig kapcsolódik vers, mese vagy más
irodalom,
Szívesen tartunk órákat vagy veszünk részt rendhagyó órákon, amik segítik az Iskolai munkát.
Kapcsolódunk az országos könyves ás könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt események
hez, évfordulókhoz.
Rendezvényeinkkel kapcsolódunk Békés színes kulturális életéhez, s gazdag programajánla
tához.
A különböző korosztályok és olvasói rétegek igényeit figyelemmel kísérjük, számukra válto
zatos, sokszinű irodalmi, művészeti, zenei, ás ismeretterjesztő programokat kinálunk.

Kiemelt programok 2019-ben:
• Az EFOP-3.73-16-2017-00326 sz. projekt keretében tervezett foglalkozások megtartása
• A KönyvTár — InfoTár c. pályázatban a fenntartási időszakban vállalt vetélkedők meg

valósítása az oktatási, nevelési intézményekkel együttműködve
Országos Könyvtári Napok programjai

• Csatlakozás az Internet Ficsta programjaihoz
‘ Költészet Napja: versszerető óvodások találkozója, versmondó verseny a városi és város-

környéki általános iskolák tanulói részére, a Békési Versünnep megrendezése
• Könyves esemény: az Ünnepi Könyvhéten programok, kedvezményes könyvárusitás
• Családi napok szervezése ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan
• Kisközösségcink működésének támogatása:

Családkutató csoport működik 2015 óta, közülük az újak először mindig a módszer el
sajátításához, a foglalkozások közötti otthoni kutatáshoz kapnak ismereteket, segítsé
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get. Tagjai többségében 50 év felettiek, de az utóbbi időben egyre több fiatal is bekap
csolódik.
Filmklubot szervezünk másfél éve, havi egy alkalommal, nagyon népszerű az idősebb
korosztály körében. A filmek megtekíntésén túl megbeszélik a látottakat és sok film
történeti, filmtechnikai érdekességgel is gazdagodnak a klubvezető ismertetőiböl.

• Irodalmi Svédasztal irodalomkedvelő feInőttebek— minden évben más- más témával,
mai és klasszikus, hazai és külföldi irodalommal, alkotókkal.

Tervezünk egy természettudományos érdekességekkel, aktualitásokkal foglalkozó előadásso
rozatot. Amennyiben igényfeimérés szerint érdeklődés tapasztaltató, dolgozunk kisközösség
létrehozásán ig, ami az előadások részlvevöiből már formálódhat.

Szol2áltatások nemzetiséuek és íoEyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/íb), a település lakosságához viszo
nyított aránya 11 (%)
Békés városban négy (cigány, német, román, szlovák) kisebbségben lévő nemzetiség él. Létszá
muk és arányuk meghatározására csak Önkéntes adat áll rendelkezésre a 2011. évi népszámlálásnemzetiségre vonatkozó kérdéssorüból.

Dokumentumok a nemzetiségek számára 2018. évi 2019. évi változás %-ban előző!
tény terv évhez képest

Könyvek 446 460 3,1

Folyóiratok (címek száma) I I O

Elektronikus dokumentumok O O O

Összesen 447 461 3,1

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 kuraktez)

A nemzetiségek számára biztosított dokumentumok könyvtáwnkban nem képeznek külön
gyűjteményt, azok földrajzi elhelyezkedés szempontjából szerves részei könyvtáwnic helyis
mereti, helyben használható és kölcsönözhető állományának a felnőtt és gyermekkönyvtár
ban.
A kiadványok a TextLib elektronikus katalógusban kereshetők. Az állományunkból hiányzó
kőteteket igény esetén könyvtárközi kölesönzéssel szolgáltatjuk.
2019-ben is folytatódik az EFOP 3.7.3 típusú pályázat valósítása, lehetőséget biztosítunk a
nemzetiségeknek, hogy Új résztvevők is bekapcsolódjanak a k(Hönböző progrumokba. Lehető
ségük lesz digitális kompetenciájuk fejlesztésére számítógép és internet használati tanfolya
mon. Megismerkedhetnek a képszerkesztés és családkutatás technikájával havi szakkör kere
tében, ahol a módszer megismerése mellett digitális kompetenciájuk is fejlődhet.
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Támogatjuk a különbözö kisebbségek programjait:
• a Szlovák nemzetiségi önkormányzat rajzpályázatának évek óta helyet adunk és

rendezzük kiállitásukat.
• a Német nemzetiségi önkormányzat részére helyet biztosítunk és részt veszünk a

szervező munkában a „GUPVI lágerek foglyai” című dokumentumfilm vetítése és
megbeszélése alkalmából, a város lakossága részére szervezett program esetében.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

. . . . változás %-ban
. . . 2018. cvi 2019. cviSzolgaltatasok szama . eloza cvhcz ke—teny terv

Pest

Fogyatékossággal élők könyviárhasználatát 4 4 O
segitő IKT eszközök száma

Fogyatékossággal élők számára akadály- 2 2 O
mentes szolgáltatások száma

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

A fogyatékkal élő emberek közül elsősorban a vakok és gyengén látók számára biztosítunk
szolgáltatásokat: I számítógépes konfiguráció (képernyőnagyitó, felolvusó, Braile billentyűzet),
valamint akadúlymentes honlap. A „Könyvet házhoz” szolgáltatás az idősek és mozgásukbati
korlátozott könyvtárhasználók igényelik.
2019-ben a TOP-7.l.1-16-2017-00123 sz., Híd a Madzagosok között c. pályázat lehetőséget
biztosít arra, hogy a fogyatékkal élők számára fejlesszük szolgáltatásainkat: infokommuniká
ciós akadálymentesités, korlátlia, akadálymentes mosdó stb.

Feladatok:
• Kapcsolatok erősítése a fogyatékkal élök helyi civil szervezeteivel
• A könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése/reklámozása több fórumon
• A „Könyvet házhoz” szolgáltatás kiterjesztése a fogyatékkal élők minél szélesebb cso

portjaira is.
• Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-2017-00123 sz. Híd a Madzagosok között e. ki

írásra. A projekt keretében tervezett fejlesztések segítik a fogyatékkal élők és hátrá
nyos helyzetű csoportok könyvtárhasználatát.

IV. FEJLESZTÉSEK

I. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2004

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
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2) Dohos, nedves, omladozó vakolat huzatos nyllászárók, elégtelen riités, elégtelen szellözés, sötét terek
(ezen jellemzők közUl bármelyik megléte esetén, p1. az épület 30%-bari)
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan rutés (ezen jellemzők közül bármelyik
megléte esetén, pi. az épület 30%-bim).
4) Vjszonylai karbantartott, de esztétikailaa kifojzásolhaló.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyviárépltészeti trendeknek megfelelő (erek
7) Egyéb-

2019. évre tervezett külsőés belső épület, épüleirészekfejlesztésének szöveges ismer
tetése ‘znaxinizii;i 1000 karakter)

A könyvtárban 15 évvel ez elött történtek jelentős felújitási munkák. Ez idő alatt a bérház
épületén, külső homlokzatán és belső tereiben számtalan javítási, felújítási munka vált idősze
nwe.
Az említett problémák kis részben megoldhatók, amennyiben sikeres pályázatok nyújtunk be
a TOP-7.l.l-16-2017-00123 sz. Híd a Madzagosok között c. helyi közösségi fejlesztések ki
írásra.
Az épület külső és belső állapota és az állagmegőrzés miatt az alábbi munkák elvégzése szük
séges:

• falfestés elkoszolódás, salétrom és beázás miatt (száraz bejáró, írnia, lépcsőház, belső
terek)

• a parkeua csiszolása, lakkozása
• utcafronton lévő nyilászárók külső festése
• az épület külső lábazat felújítása
• az esővíz csatorna tisztitása legalább évente egyszer
• töredezett lépcsőfokok javítása a lépcsőházban a (galéria és gyennekkönyvtár)
• a lépcsőház mennyezeti üvegének javítása, festése, tisztitása (beázás)
• ereszalj javítása több helyen
• akadálymentesités; korlátlihek elhelyezése, mosdók akadálymentesitése és felújítása a

földszinten és emeleten az elkészül tervek szerint
• a külső homlokzat és lábazat

száraz bejáró, belső udvar rendbe tétele, hasznositása
• a külső homlokzat javilása
• nyilászárőcsere az egész épületben (könyvtár földszint utcafront kivételével)
• a falak salélrommentesítése

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2004

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Mé használható (15 évnél récebbi bútorok)
4) Ujszerú (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Uj (0-5 év közötti beszerzésü bútorok)
7) Egyéb’
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2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (nwsimum;: 1000
karakter)

Pályázat benyújtása a TOP-7.1.l-16-2017-00123 sz. Híd a Madzagosok között c. kiirásra,
amely egyes részlegek bútonatátiak felújítását teszi lehetővé. Az elképzelések jelenleg még
tervezés alatt állnak, a pályázat beadási határideje: 2019. április 15.

3. Ten’ezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés darab ezer megjegyzés
forint

Gépjármű

ebből személygépkocsi

Számítógép 2 320

ebből olvasói

ebből szerver

Fénymásoló

Szkenner

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjcgyzésbe
kérjük megadni Tb-ban)

IKR fejleszés

egyéb

Eszközbeszerzésre fordított összeg Összesen 320

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismerletése és értékelése ‘nzaximunz 1000 karakicr).
Jelenleg nem rendelkezünk a fejleszlésekhez szükséges anyagi forrásokkal.

I. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok Púlyázott Elnyert Támogató Kezdete Befejezése
megnevezése összeg (ezer összeg

Ft) (ezer Ft)

Minősített Könyv- 300 300 EMMI 2018 2022
tár cím
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Európai Uniós Pá- I Pályázott Elnyert Támogató Kezdete I Befejezése
lyázutok megneve— összeg összeg
zése (ezer Ft) (ezer Ft)

EFOP-3.7.3-16- 33.073 33.073 EMMI 2018.01.01. 2020.02.29.
2017-00326

GINOF-3.3.1-16- eszközfej- eszközfej- EMMI 2018.01 .01. 2018.12.31.
2016-00001 lcsztés lesztés

TOP-7.L1-16- közösség- folyamat- EMMI - -

2017-00123 fejlesztés ban

Egyéb, nem hazai forrá- Pályázott Elnyeri Ősz- Támogató Kezdete Befejezése
sokra épülő pályázatok összeg szeg
megnevezése (ezer Ft) (ezer Ft)

A 2019. dvi ten’ezefl :evdkeőiység szöveges ismertetése ás értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉG IRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányitási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár
kommunikációs célok bemutatása
Menedzsment
A könyvtári munkaszervezet kiépítése, folyamatos fejlesztése, megfelelő személyzettel val6
kitöltése, a munkakörök meghatározása, a könyvtári munka rendjének megszervezése a Veze
tő feladata.
A könyvtár kollektivája kis létszámú, jelenleg 8 fő főállású munkavállalóból álló szervezet: 1
tó igazgató, 4 fö szakirányú főiskolai végzettségű könyvtáros, 1 Fő középfokú végzettségű
segédkönyviáros, I ró nem szakirányú főiskolai végzettségű könyvtári asszisztens, 1 fó in
formatikus.
Minőségirányítási tevékenység
Könyvtári tevékenységünk középpontjában a szolgáltatás minősége áll1 amely biztosítja olva
sóink és a könyvtárhasználók elégedettségét, bizalmát. A megfogalmazott célok érdekében
tevékenységünket a szakpolitikai célokhoz igazodva, a minőségpolitikai irányelvek mentén
szervezzük.
Könyvtáwnk 2015 tavasza óta tudatosan készül a teljes körű minöségirányítási rendszer be
vezetésére, alkalmazására a szakmai munka minden területén. Pályázatunkat a Minősített
Könyvtár címre 2018-ban nyújtottuk Be. A hosszú, kitartó munka meghozta a gyümölcsét, a
döntéshozók úgy ítélték meg, hogy érdemesek vagyunk a megtisztelő címre, amelyet öt évig
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viselhetünk. A díjakat Ünnepélyes keretek között Fekete Péter, kultúráén felelős áflnmtitkár
adta át 201 S. november 13-án a pályázó könyvtáraknak.
A minöségirányitási munka folyamatos tevékenységet jelent. Az elnyert Minősített Könyvtár
cím felelősséggel és kötelezettségekkel jár a könyvtár számára.

változásKommunikáció
2018. évi 2019. évi %-ban

tény terv előző év
hez képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 70.000 30.000 -57

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) O O O

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) O O O

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 47 50

Online hírek száma 231 250 8,2

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 271 300 10,7

Hírlevelek száma 24 24 O

Fizetett hirdetések száma (médiumtól mggetlenal, becsült 2 I -50
érték, ezer Ft)

Egyéb

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés szá
ma, rádió megjelenés száma, irott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések
száma, stb.) (max. 1000 karakter)
Kommunikációs költségek nem biztosítottak a költségvetésben (kivétel egyes pályázatok), ezért sz
ingyenes megjelenésre van nagyrészt lehetőségünk.

Partnersé en’ühmüködések

XözösséEi SzOl%álaQönkéUtCSSéfl

.

.. . . 2018. évi . . változás %-banKózussegi szolgalatlonkcntesseg . 2019. cvi terv - -teny elazo évhez kepest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtár- 20 20 O
bari teljesítók száma

Az iskolai közösségi szolgálut fogadására a 9 9 O
köznevelési intézményekkel kötött megálla
podások száma
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A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma O O O

Partnerség

A könyviárral írásos együttműködést kötő változás %-ban
partnerek száma 2018. évi tény 2019. évi terv elozo évhez képest

Civil szervezetek 7 7 O

Határon túli könyvtárak O O O

Vállalkozók 2 2 O

Oktatási intézmények 19 19 O

Egyéb 7 S 15

Összesen 35 36 2,8

Használói elézedettséE mérés

Használói igény- és elégedettség mérések
. . . vahozas %-ban2018. cvi teny 2019. cv’ terv - -elazo evhez kepest

A használói igény- ás elégedettség-mérések 3 3 0
száma

A hasziiálói igény- és elégedettség-mérések 247 300 21,5
során a válaszadó használók száma

Tervezett innovaiiv megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés Leírás, ismertető

Évszakok-jeles napok Célcsoport: fogyatékkal élŐ helyi (elnőtt lakosok
havi szakkör Célunk, hogy vizuális, kreatív tevékenységekkel segítsük — fejlesszük és

szinten tartsuk - az ellátottak eszközhasználati készségét, kézügyesség
ét, finom motorikáját. A közösségben végzett munka lehetőséget ad,
hogy az aktivitásuk fennmaradjon. A közös alkotás növeli a hatékony-
súg ás a valahová tartozás énését., javítja a másokkal való együtt dol
gozás képességét, de lehetőséget ad az önkifejezésre is.
A vizuális kreativitásnak komplex fejlesztő hatása van
Hosszú távon tehát a kreatív tevékenységek olyan készségek kialakítá
sát segítik, melyek szükségesek ahhoz, hogy a testi vagy szellemi hátrá
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nyokkal élők is képességeiknek megfelelő munkái végeaenek, ezáltal
az átlagos életformát minél inkább megköielítö felnőtt életet éljenek.

A 2019. dvi tervezett tevékenység szöveges ismertetése ás értékelése (nxavh,,un; 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előlrányzatok alakulása:

eltérés
2018. 20 %-ban

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerek!4eJ évi az előző
tény évhezterv kepest

Az intézmény működési bevétele 2070 1585 -23,4

652
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartót6l származó bevételek) 500 -28,6

— ebből a késedelmi díjbevétel 42 30 -29

— ebből beiratkozási dijbevétel 153 I 53 O

Be Támogatás, kiegészités és átvett pénzeszicöz 69738 29530 -57,66

tel -ebből fenntartói támogatás 35266 29530 -16,27

— ebből felhasznált maradvány O 800 -

— ebből pályázati támogatás 34472 300 -99

— apályázati támogatásból EU-támogatás 32823 O -

Egyéb bevétel Összesen 34327 -

Bevétel összesen 71809 34327 -52

Személyi juttatás 26542 23158 -12,75

Munkaadókat terhelö összes járulék 5023 4469 -Ii
Ki
ad Dologi kiadás 10264 6700 -34,7
ás

Egyéb kiadás 8630 5000 -42

Kiadás összesen 1 50461 34327 -32
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Dátum: Békés, 2019. március 18.

aláirás
Intézményvezeiő

Dátum: Békés, 2019. március ... *

aláírás
Feantart6
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