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Bevezetés 
 

 

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről, határozottan megfogalmazza a könyvtári 

rendszer szerepét a mai információs társadalomban. Elsődleges szerepünk a szellemi értékek 

gyűjtése, őrzése, és a használók rendelkezésére bocsátása. A dokumentum- és információ-

szolgáltatáson túl az emberek tanulási, szórakozási, és szociális igényeinek kiszolgálása is 

része a mindennapi tevékenységünknek. Célunk a könyvtárhasználók számának növelése, és a 

változó használói igényeknek megfelelő szolgáltatások biztosítása. Ennek érdekében magas 

színvonalú szolgáltatások nyújtására, valamint a könyvtár- és az olvasás népszerűsítő 

programok számának növelésére törekszünk. 

 

I. Személyi és tárgyi feltételek 
 

A könyvtári feladatokat  2 fő 8 órás dolgozó  - 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező 

könyvtáros és 1 fő középfokú végzettségű könyvtáros asszisztens - látja el. 2016. március 1-

től 1 fő könyvtári kulturális közfoglalkoztatásban résztvevő munkatárs növelheti a dolgozói 

létszámot. 

 

A számítástechnikai eszközök száma és állapota megfelelő a szakmai szolgáltatások 

ellátásához, de ahhoz, hogy ezt hosszabb ideig fenn is tudjuk tartani, a könyvtár információs 

pultja mellett található Rack szekrény elszeparálásáról kell gondoskodnunk. Megfelelően 

hangszigetelt és klimatizált helyiség kialakítása szükséges. 

 

Az érdekeltségnövelő támogatás 30%-át kézi lapolvasó szkenner vásárlására kívánjuk 

fordítani, a helytörténeti dokumentumok egyszerűbb és gyorsabb digitalizálása érdekében. 

 

II. Szakmai program 

1. Gyűjteményszervezés 

 

Az állománygyarapítás során az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok 

könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól 

az irányadó. Ez alapján a normatíva 10%-a, az idei évben 873 eFt + Áfa fordítható könyvtári 

dokumentum vásárlására. Könyvek, hangoskönyvek beszerzésére 670 eFt + Áfa, folyóirat 

vásárlására 203 eFt + Áfa felhasználását terveztük.  

 

A V. Márai Programban leadott könyvrendelés 2016. februárjában kerül kiszállításra, ami 

értékes kortárs magyar irodalmat, szakkönyveket és gyermekkönyveket tartalmaz. 

http://ki.oszk.hu/content/52014-i-24-emmi-rendelet-telep-l-si-nkorm-nyzatok-k-nyvt-ri-k-zm-vel-d-si-s-m-zeumi-feladata
http://ki.oszk.hu/content/52014-i-24-emmi-rendelet-telep-l-si-nkorm-nyzatok-k-nyvt-ri-k-zm-vel-d-si-s-m-zeumi-feladata
http://ki.oszk.hu/content/52014-i-24-emmi-rendelet-telep-l-si-nkorm-nyzatok-k-nyvt-ri-k-zm-vel-d-si-s-m-zeumi-feladata
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A Könyvtárellátó a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával az idei évben is közel 60 

féle hazai és határon túli időszaki kiadványt juttat el könyvtárunkba térítésmentesen. 

 

A 2015-ben leválogatott, és törlésre jelölt dokumentumokat kivonjuk az állományból, 

elkészítjük a törlési jegyzéket és töröljük a leltárkönyvekből, valamint a könyvtári 

adatbázisból. 

 

 

2. Könyvtári szolgáltatások, tevékenységek 

 

A meglévőeken túl új szolgáltatásként kívánjuk bevezetni, hogy a könyvtár nyitva tartási 

idején kívül is leadhatóak legyenek az intézmény információs irodájában az olvasóink által 

visszahozott könyvek. Ezzel egyrészt olvasóink érdekében járunk el, másrészt a késedelmes 

dokumentumok számát szeretnénk csökkenteni. 

 

Az elmúlt évben töröltük a sérült, vagy hiányos diatételeket az állományból, így a megmaradt 

diafilmek épek, kölcsönözhető állapotban vannak. A mesék-, és az ismeretterjesztő diák 

kölcsönzésének népszerűsítése végett, tervezzük - a könyvtár nyitva tartási idején kívül – a 

diavetítő bérbeadását is. 

 

Nyári zárva tartást tervezünk 2016. augusztus 8 – 29-ig. A zárva tartás alatt 2016. augusztus 8 

– 18-ig az állomány ellenőrzésére, és a könyvek alaposabb porolására kerül sor (a mindennapi 

takarításon túl), a fennmaradó napokban a könyvtár dolgozói szabadságukat töltik. 

 

Június és július hónapban Könyvvásárt tartunk az olvasók által adományozott-, és a selejtezett 

könyveink kiárusítása céljából.  

 

Kiemelt feladatként kezeljük a helyi értékek felkutatását, a  helytörténeti dokumentumok 

gyűjtését. A gyűjtés során figyelembe kell vennünk, hogy a helyismereti tevékenység 

többcsatornás. Stratégiai tervet készítünk a források felkutatására, a módszertani kapcsolatok 

kiépítésére, fenntartására és összehangolására. A helyismereti bibliográfiát felülvizsgáljuk, és 

folyamatos frissítés mellett közzétesszük a könyvtár honlapján. 

 

 

3. Programok, rendezvények 

 

Az állandó könyvtári programokat a Családi színházlátogatással kívánjuk bővíteni. A 

családokat megszólító kezdeményezés két éve indult a jeles napokhoz kötődő játszóházak 

szervezésével. A részvételi arányok és a visszajelzések arra engednek következtetni, hogy 

igény lehet további kezdeményezésekre is.  
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Időpont Programok 

 

Január 1 – December 31. 

 

Felhasználóképzés - Rendhagyó könyvtári órák - Csoportos 

foglalkozások iskolák, óvodák részére előzetes időpont 

egyeztetéssel. 

 

Február 7.   Vasárnap 

 

Farsangi családi játszóház 

Játszóház, kézműves foglalkozás 

 

Március 

 

Családi színházlátogatás szervezése 

Miskolci Nemzeti Színház / Lúdas Matyi 

 

Március 20.  Vasárnap 

 

Húsvéti családi játszóház  
Játszóház, Tojáskereső vetélkedő, kézműves foglalkozás 

 

Március 21 – Április 9. 

 

 

Költészet Napja alkalmából 

Versíró pályázat meghirdetése 

16 éves kortól – középiskolások és felnőttek részére. 

 

 

Április 

 

Számítógép-kezelői tanfolyam 

Szövegszerkesztés, képszerkesztés, on-line ügyintézés 20 

órában. 

 

 

 

Április - Május 

 

„Barátunk a könyv” - megyei olvasónapló pályázat  

készítése alsó és felső tagozatos gyerekekkel több csoportban. 

 

 

Május 

 

Író-olvasó találkozó  Nyáry Krisztiánnal 

 

 

Július 4 – 9-ig 

 

 

Nyári Szünidei Könyvtári  Napok    
6 – 14 éves korosztály számára – kézműves foglalkozás – 

mese – játék – strandolás. 

 

 

Szeptember 1 – Október 1-

ig 

 

 

„Mikkamakka és a többiek” 

Lázár Ervin születésének 80. és halálának 10. évfordulója 

alkalmából többfordulós on-line vetélkedő hirdetése általános 

iskolások részére. 

 

 

Szeptember  - November 

 

Őszi Irodalmi Esték 

Helyi amatőr költők, írók közönségtalálkozója havonta 1 

alkalommal. 
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Szeptember 

 

Családi színházlátogatás szervezése 

Csokonai Színház aktuális meseelőadása 

 

 

Október 

 

Számítógép-kezelői tanfolyam 

Szövegszerkesztés, képszerkesztés, on-line ügyintézés 20 

órában. 

 

 

Október 3 – 9-ig 

 

 

 

Országos Könyvtári Napok 

„Összefogás a könyvtárakért” – programsorozat: 

 Író-olvasó találkozó Rácz Zsuzsával 

 Egészségmegőrző előadások 

 Könyves Vasárnap  
 

 

November 

 

Őszi Megyei Gyermekkönyvnapok keretében  

író - olvasó találkozó szervezése.   

 

 

December 

 

Karácsonyváró családi játszóház  
Kézműves foglalkozás, fenyőfa díszítés 

 

 

Felelős személyek:          Ferenczné Fajta Mária             könyvtáros 

                                         Nagyné Erdei Judit         könyvtáros asszisztens 

 

A könyvtárunk éves program- és rendezvényterve szervesen illeszkedik a Művelődési 

Központ tervezetéhez. Többfunkciós intézményként nélkülözhetetlen az összehangolt munka. 

A nemzeti-, állami és önkormányzati ünnepségek-, hagyományos ünnepségek- és a 

szórakoztató programok lebonyolításában a könyvtár dolgozói is részt vállalnak. 

 

 

 

Polgár, 2016-02-04 

 
 
                  ________________________ 

                          Ferenczné Fajta Mária 

                       könyvtáros 


