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Pikó Imre, a Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. keretein belül működő Békés Városi Püski
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán és Szociális Bizottsága a
Békés Városi Püski Sándor Könyvtár 2023. évi munkatervét a határozat mellélete szerint
elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal
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2023. évi munkaterve
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Békés Városi Kulturális Központ, Könyvtár Múzeum és Sport Nonprofit Kft.

A könyvtár székhelye: 5630 Békés, Széchenyi tér 4.

A készítés dátuma: 2023. február 13.
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1 . Rövid összefoglaló

A könyvtár arra törekszik, hogy az eddig elért eredményekre építve továbbra is olyan
szakmai szolgáltatásokat tudjon nyújtani, amelyek folyamatosan megfelelnek a minőségi

elvárásoknak.

A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. keretein belüli munkavégzés, a
megfogyatkozott szakmai dolgozói létszám, az energiaválság mind olyan kihívások elé

állították a könyvtárat, amelyekre megfelelő felkészültséggel kívánunk reagálni a jövőben.

A könyvtár 2023. évi szakmai programját meghatározó célok:
- A városvezetés által kiemelten kezelt városi rendezvényeken (Békés 50, Madzagfalvi

Napok, Kolbászvigalom, Bétazen) való szakmai részvétel.
- Összesen Öt projektünk ért Véget 2022-ben. A mostani évben a fenntartásra

igyekszünk fókuszálni. Terveink szerint különböző korosztályok számára kínálunk

eltérő tematikájú programokat. Pl. “kütyü és közösségi média” klub, találkozások If

írókkal, biblioterápia, zöld könyvtár, családi nap, könyvtárhasználati órák, stb.
- A terek fejlesztése immár lehetővé teszi Újszerű szolgáltatások bevezetését. Az

esélyegyenlőség biztosításával a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéssel

megcétozhatók újabb célcsoportok.
- Folyamatosan keressük az Új forráslehetőségeket a további fejlődés érdekében.

2. Stratégiai tervek végrehajtása

A minőségi irányelvek figyelembevételével kidolgozott stratégia alapján

kommunikálunk, erősítjük a csapatszellemet, folyamatosan fejlesztjük szakmai tudásunkat.
Meglévő kapcsolatainkat ápoljuk, bővítjük.



lntézményünk 2023. évi szakmai programját a következő feladatok határozzák meg:
- Célunk továbbra is működtetni meglévő, ismétlődő programjainkat. Kiemelkedő

feladat, hogy az Új működési lehetőségeinkhez mérten megtaláljuk azt az utat,

amelyen megvah3sitható válnak rövid távú elképzeléseink, illetve hosszútávú terveink

is.

- Csatlakozni kívánunk továbbra is az országos könyvtári rendezvényekhez. (Internet

fiesta, Könyvhét, OKN)

- Célunk továbbá a kis közösségi csoportjaink (Irodalmi Svédasztal, Filmklub, digitális

kompetenciafejlesztő programjaink) folytatása, működtetése.
- A könyvtár állományának folyamatos felülvizsgálata.
- A békési helyismereti adatbázis anyagának további bővítése: Digitalizálási

munkálatok folytatása.

- A használói igényeknek megfelelően alakítjuk szolgáltatásainkat.

3 . Szervezet

A Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft. keretein belül a könyvtár szakmai

dolgozóinak létszáma jelenleg 4 fő, ebből vezető 1 fő. Plusz 1 fő közfoglalkoztatott takarító.

A szakmai dolgozók létszámcsökkenése miatt, a könyvtári szolgáltatások folyamatos

működésének biztosítása érdekében rendszeresen újra tervezzük a munkafolyamatokat az

aktuális változásoknak megfelelően.

A nyitvatartási időt optimalizáljuk a törvényi előírásoknak, a működési lehetőségeknek

és az olvasói elvárásoknak megfelelően.

Szükségesnek érezzük és nagy örömünkre szolgálna, ha bővithetnénk a szakmai

létszámot, amit a mindeiinapi munkán kívül az állomány, a fizikai terek nagysága is

indokolttá tesz.

Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében továbbra is fogadjuk a

középiskolás diákokat.



4. Infrastruktúra

2022-ben befejeződtek az akadálymentesítési munkálatok a könyvtárban. Megtörténtek

a belső terek állapotának javítási munkálatai, Új részlegek kerültek kialakításra. A teljes

környezet megújult. Új bútorokat helyeztünk el, az állomány elrendezését megváltoztattuk,

valamint új arculata is lett a Püski Sándor Könyvtárnak. Összességében véve a fejlesztések a

teljes könyvtárat érintették. A 2023-as év feladata, hogy a rendelkezésre álló új lehetőségeket

megfelelően ki tudjuk használni. További fejlesztési forrásokat keresünk.

A könyvtári géppark 20 1 2-ben, pályázati forrásból került beszerzésre, mára elavulttá

vált, különösen a felnőtt és gyerek olvasók számára rendelkezésre álló teljes asztali

számítógéppark. Folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy az elvárt igényeknek

megfelelően tudjunk megújulni és biztosítani tudjuk a könyvtárhaszrálók számára egy

korszerű gépparkot.

5. Gyűjteményi információk

A városi könyvtár dokumentumainak száma: 72 569 állományegység. 2022-ben 1455

db dokumentum került a könyvtár állományába és 1442 db dokumentumot vontunk ki. Az

állománygyarapítás a gyűjtőköri szabályzat alapján történik, az olvasók kéréseinek és a

használók igényeinek megfelelően. A dokumentumvásárlás forrásai: költségvetési keret, a

Békési Könyvtárért Alapítványhoz az SZJA 1%-ból érkezett felajánlások illetve

pénzadományok, illetve ajándék dokumentumok (olvasóktól, kiadóktól, szerzőktől). 2023-ban

is a Bookline online webáruházban kívánjuk megvásárolni a dokumentumokat, mivel itt

megfelelő a kínálat és a könyvtárak számára biztosított árkedvezmény.

Az állományba kerülő dokumentumok feltárása (bibliográfiai adatok rögzítése a

visszakeresés és kölcsönzés miatt) a TextLib Integrált Könyvtári Rendszer biztosítja.

Olvasói kérésre a könyvtár állományában nem található (és már nem beszerezhető)

könyveket az Országos Dokumentumellátó Rendszerben (ODR), könyvtárközi kölcsönzéssel

tudjuk biztosítani.

Az állománygondozás fontos része az könyvtári dokumentumok megfelelő védelme,

hogy azok jó fizikai és esztétikai állapotban kerüljenek az olvasókhoz. Az energetikai válság



miatt a 2022-23-as téli időszakban a könyvtárban csak fagymentesités erejéig volt Fűtés. Az

ebből adódó esetleges állagromlást (nedvesedés, penészedés) figyelemmel kísérjük.

A könyvtári munka része a tervszerű állományapasztás. A törlés okai lehetnek: tartalmi

elavulás, újabb kiadás beszerzése, raktározási hely hiánya, hosszú ideje nem keresik a

dokumentumot, illetve megrongálódott, vagy elvesztette az olvasó.

A digitalizálás során legfontosabb szempontunk a helyismereti és helyi megjelenésű

dokumentumok feldolgozása és szolgáltatása a szerzői jogi törvények figyelembevételével.

Terveink szerint folytatódik a Békési Téka sorozat digitalizálása.

Elkészítjük a zenei CD-k IKR rendszerbe való feldolgozását.

6. Szolgáltatások

a. Célcsoportok számára kialakított szolgáltatások

Az energetikai válság miatt az év első negyedévében folytatjuk a kabátos kölcsönzést és

a könyvet házhoz szolgáltatást népszerűsítjük.

A teljes nyitást követően újjáélesztjük a hagyományosan jól működő szolgáltatásainkat

és újakat is tervezünk.

Hagyományos programjaink közül továbbra is megrendezzük:
- az olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértést segítő Két hét egy mese és a Két hét

egy novella vetélkedőt, koresoportonként 6-6 fordulóban.
- továbbra is várjuk a 8. és 9. osztályosokat a felnőtt könyvtárba.
- folytatjuk mesés, verses kézműves foglalkozásokat.
- szívesen tartunk rendhagyó órákat

- szavalóversenyt szervezünk az általános iskolások számára
- Országos Könyvtári Napoklioz tematikájához csatlakozva ismeretterjesztő és irodalmi

előadásokat szervezünk

Újra csatlakozunk az Internet Fiesta prograrnjaihoz

2023 kiemelt programjai

- Petőfi Sándor születésének 200. évf’ordulójához csatlakozva tervezünk programokat

felnőtteknek és a fiatalabb korosztálynak (alkotópályázat, előadás)

- Békés várossá nyilvánításának 50. évfordulójához is csatlakozunk (p1. békési

szerzők műveiből és Békésről szóló kiadványokból kiállitást szervezünk)

b. távolról elérhető szolgáltatások



Hontapunkról elérhető szolgáltatások: online katalógus, hosszabbitás, előjegyzés,

könyvajánló, Békési Téka kötetei, Helyismereti adatbázis, Püski Sándor online kiállítás
névadónkról. A Két hét egy mese, és a Két hét egy novella online is elérhető.

C. közösségi szolgáltatások

Intézményünkben több kisközösség működik. Terveink szerint tovább működtetjük a
Fiimkiubot és az Irodalmi Svédasztalt felnőtteknek és időseknek, az Okoskiubot, amely az
okos eszközök használatához nyújt Segítséget az idősebb korosztály számára.

A 2022-ben pályázati finanszírozásból működő Terra Klubot is folytatjuk, mert
fontosnak tartjuk az ökológiai szemléletmód terjesztését.

d. onhine felületek (honlap, közösségi média)

Megújult honlapunk tartalmi frissitését tervezzük a 2023-as évre. A Békési Téka
további köteteinek digitalizálása, a könyvajánló folyamatos frissítése is tervben van.

7. Minőségirányítás

A Minősített könyvtári címürik 201 8-as elnyerése óta a szakdolgozók számának jelentős
csökkenése miatt egy másik minőségbiztosítási kategóriába került a könyvtár. Így aktuálissá
vált minőségirányítási rendszerünk teljes átdolgozása. Jelenlegi tevékenységünket is
igyekszünk a lehetőségeinkbez mérten a szakpolitikai célokhoz igazodva, a minőségpolitikai

irányelvek mentén szervezni. A használói elégedettség mérések és igényfelmérések célja a
használói igények újbóli feltérképezése, látogatóink könyvtárhasználati szokásainak elemzése,
intézményünk működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos véleményük megismerése, a
változások értékelése, új célok, feladatok megfogalmazása. 2022-ben az elhúzódó átalakítási
munkálatok miatt még nem volt releváns az eredményekre vonatkozó elégedettségi
kérdőiveink kitöltése, így ezt az idén pótolni kívánjuk.

8. Tudományos kutatás és kiadványok

Tudományos kutatást, kiadványokat 2023-ben nem tervezünk.



9. Partnerségi együttműködések

A helyi közösség életében fontos Szerepet játszik a könyvtár. Partneri kapcsolatainkról a
Békés Városi Kulturális Nonprofit Kft-hez történő csatlakozás óta elmondható, hogy
megmaradt egy jól körülhatároltan beazonosítható könyvtári partneri kör, de az átfedés miatt
Pl. a kulturális rendezvények területén kölcsönösen kibővült a megszólítható partnerlétszám.

Továbbra is törekszünk arra, hogy minél több szervezettel tudjunk jó kapcsolatot
kialakítani így lehetővé téve a kölcsönös együttműködést és a helyi közösségek erősödését.
Kiemelt intézményi kapcsolati célcsoportunk a nevelési, oktatási intézmények, civil
szervezetek. A szakmai szervezetek közül az MKE Békés Megyei Szervezetével a kezdetek
óta nagyon jó a partneri viszonyunk. Sok segítséget kapunk tőlük és mi is igyekszünk
támogatni a munkájukat. A Magyar Könyvtáros Egyesület megyei szervezeti tisztségeire
2023-ban több kollégánk is jelölést kapott. Részt veszünk az országos és megyei szakmai
programokon.

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

A Püski Sándor Könyvtár megjelenéseit, kommunikációját a kommunikációs terv
szabályozza. Minden, a könyvtárat érintő hírről beszámolunk a honlapon, valamint számot
adunk a Facebook-on is. Ezen kívül az alábbi lehetőségekkel élünk még folyamatosan, hogy
hírt adjunk magunkról: hírlevél, e-mail, (e)plakátok. A virtuális térben megjelenő
információk, üzenetek felhívják a figyelmet az intézményre, a gyűjteményünkre és a
rendezvényeinkre.

A médiában való megjelenésre külön költség nem biztosított. Ezért ingyenes
megjelenésre van nagyrészt lehetőségünk. Leggyakrabban a Békés Mátrixon tudunk
megjelenni. Ezen kívül a Békési Újság hasábjain. Megyei szintű megjelenési lehetőséget az
alábbi médiumok biztosítanak számunkra: Behir, Beol, Békés Megyei Hírlap.

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár tevékenységéről



A megye könyvtárainak tevékenységében nagyon fontos szerepet játszik a Békés
Megyei Könyvtár. A könyvtár vezetői a megye könyvtárosait aktuális kérdésekről
folyamatosan tájékoztatják. A vármegyei könyvtár munkatársaira is minden szakmai
kérdésben folyamatosan lehet számítani. A kialakult jó partneri együttműködésre 2023-ban is
építeni kívánunk. A vármegyei könyvtár minden szakmai területen támogatja munkánkat.
Munkaügy, minőségirányítás, pályázatok, statisztikai adatszolgá[tatás, könyvtári napok
rendezvényeinek megyei szintű összefogása, szervezése stb. Szakmai továbbképzéseket,
találkozókat, konferenciákat szerveznek, amelyeken a megyei előadók mellett országosan
elismert szakemberekkel is lehetőségünk van találkozni. Az Magyar Könyvtáros Egyesület
Békés Megyei Szervezetének tevékenységét is aktívan támogatják, helyszínt biztositanak a
rendezvényeiknek.

tiűium 9

Dátum: Békés, 2022. február 13.

aláírás

Pikó Imre

könyvtárvezető

Dátum: Békés, 2022. február

aláírás

Kálmán Tibor

polgármester


