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„Tájékoztató a településen folyó közművelődési és a könyvtári tevékenységről”
a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptemberi soros ülésére

„ A könyv a lélek orvossága”
(Diodórosz)
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Bevezetés
A Kiszombori könyvtár nyilvános, közművelődési funkciót lát el, melyet a lakosság számára az
1997. évi CXL. Sz. tv. előírásait betartva működik.

Személyi feltételek:
Jelenleg a könyvtár teljes állású foglalkoztatottjai 1,5 fő
- ebből szakalkalmazott: 1 fő
- fizikai dolgozó: 0,5 fő (4 órás munkaidőkeret)
Teljes munkaidős kulturális közfoglalkoztatott: 1 fő

Célkitűzések:
A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi szolgáltatások
biztosítása
Olvasóvá nevelés kisgyermekkortól
Gyermekprogramok szervezése
Felnőtt olvasók, leendő olvasók megszólítása, programok szervezése
Segítségnyújtás a tanuláshoz, továbbképzéshez, szórakozáshoz
Technikai feltételek biztosítása adatszerzésre, számítógépes ismeretek bővítésére
Állománygyarapításnál figyelembe vesszük az oktatás és nevelés könyvigényeit
(szakkönyvek, kötelező olvasmányok) az oktatási intézményekkel egyeztetve, valamint
olvasóink általános igényeit szem előtt tartva

A könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai:
1.
2.
3.
4.
5.

Kölcsönzés: könyvek, folyóiratok, hanglemezek
Helyben használat – kézikönyvtári állomány, helytörténeti anyag
Helyet és számítógéphez való hozzáférést biztosítunk a szakdolgozatot készítők számára
Közhasznú információk szolgáltatása (testületi-ülések anyaga, menetrend stb.)
Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja a község múltjával és jelenével
kapcsolatos könyveket, újságcikkeket, audiovizuális dokumentumokat
6. Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó könyveket, szakkönyveket,
folyóiratokból cikkmásolatokat postai úton kérünk meg más könyvtáraktól
7. Fénymásolás: a másolási szolgáltatás díj fizetése ellenében a szerzői jog betartásával
kérhető. Az 1999. évi LXXVI tv. értelmében teljes könyv, ill. folyóiratszám másolása
tilos
8. Csoportos foglalkozások minden korosztály számára
9. Igény szerint óvodai, általános iskolai tanulók részére könyvtárhasználati és egyéb
tematikus foglalkozásokat, rendhagyó órákat szervezünk
10. Rendezvények, melyek Önkormányzatunk, valamint a Somogyi-könyvtár támogatásával
valósulnak meg
11. Évfordulókhoz, könyvkiadáshoz szervezünk író-olvasótalálkozókat, könyvbemutatókat,
(mini) kiállításokat
12. Könyvárusítás
13. A könyvtárban megvásárolhatók a helyi megjelenésű és helyi kötődésű szerzők
kiadványai
14. Számítógépes segítségnyújtás:
- elektromos áram, víz-, gázóra állás bejelentése on-line
- önéletrajzok készítése
- számítógépes ismeretek; word, excel, PPT-készítés, internet

Az elmúlt évről, az elkövetkezendő időszakról:
Könyvtárunk ajánlására a tavalyi év októberétől egyre gyakoribb olvasóink körében a
könyvtárközi kölcsönzés kérése. Ezt a szolgáltatást rendszerint a Somogyi Károly Megyei és
Városi Könyvtártól vesszük igénybe, olyan könyvek kölcsönzéséről van szó, melyek
könyvtárunk állományában nem találhatóak meg (szakkönyvek, régebbi vagy éppen legújabb
kiadású könyvek, dokumentumok). Olvasóink megelégedésére a Somogyi-könyvtár átvállalja a
postázással járó költségeket egyedüli megyei könyvtárként az országban(!).
2015. október óta 77 alkalommal történt könyvtárközi kölcsönzés, megfelelve a könyvtári
tevékenység, és szolgáltatásnak.
2015. novemberében újra csatlakoztunk a Nagy Dia Nap programsorozathoz, óvodásokat, és az
iskola alsó tagozatos tanulóit hívtuk meg azzal a céllal, hogy minél több gyermek részese
lehessen a diavetítés élményének.
Nagyszabású előadást szervezett könyvtárunk 2015. év december 1-jén, vendégünk volt a
Peter&Pan gitárduó, 2015. december 9-én pedig Huzella Péter vendégszereplésének
köszönhetően részesülhettek a gyerekek zenés előadásokban.
A két előadó fellépése az Önkormányzat és a Somogyi könyvtár között meglévő KSZRszerződés keretén belül valósult meg.
2016. évben is meghívtuk és felkészülten vártuk az iskolai osztályokat, érdekes
könyvtárhasználati órákkal, bemutatókkal vezettük be a gyerekeket a könyvtárhasználatba,
játékos formában szemléltettük a különböző dokumentumtípusokat, a könyvtári rendet.
Sikeres volt a tavaszi szünetben megtartott „Belépés tolltartóval” című foglalkozás, akik eljöttek,
jól érezték magukat, felfedezték, hogy a könyvtár is változik, halad a korral, már nemcsak
kizárólag olvasni „kell” ide jönni. A könyvek közelsége mindig elvarázsolja a gyerekeket, kis
idő elteltével mindenki kezében ott volt egy-egy olvasnivaló.
Tartva a kapcsolatot az idősebb korosztállyal, az KSzGyI-vel kölcsönösen nyitottak vagyunk
egymás felé. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2016. március 17-24-e
között került sor az Internet Fiestára. A rendezvénysorozatot ebben az évben is a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta, mely eseményhez könyvtárunk is csatlakozott. Először a
nyugdíjasokat szólítottuk meg, a nekik szánt kiselőadáson röviden beszéltünk az internet
használatáról, majd különböző weboldalak ismertetésével nyújtottunk segítséget kedvenc
időtöltésükhöz igazodva (varrás, főzés, kertészkedés).
Elindítottuk a Baba-Mama olvasókört. Az első alkalomra Börcsökné Balázs Márta óvodavezető
volt a meghívott vendégünk, akinek szakmai felkészültsége emelte a színvonalat.
Először valósítottuk meg könyvtárunk történetében azt az elképzelést, hogy a nyarat Könyvtábor
szervezésével tesszük színesebbé, hasznosabbá a gyerekeknek. A pozitív visszajelzések igazolják
a tábor szükségességét, a jövőre nézve valóra válhat a játékos formában történő olvasóvá nevelés
ebben a formában – még ha ez gyerekfejjel nem is annak tűnik.
Ezen kívül házi rendezvényeink is voltak, a makói illetőségű Kerekes Évát láttuk vendégül, aki
képes úti beszámolót tartott a Mont Blanc meghódítása közben szerzett élményeiről, majd
Sarnyai Anikó mesélt az őt ért pozitív és negatív hatásokról Indiai kalandtúrájának
köszönhetően, valamint a költészet napja alkalmából a 60 éven felüliek szavaltak a meghirdetett
versmondó versenyen.

A rendezvényeinkhez
Önkormányzatnak.
Pályázatok
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Könyvtári érdekeltségnövelő támogatást ebben az évben Csongrád megyében 22 település
kapott, a kiszombori könyvtár az idén ebben nem részesült.
2016. május 27-ei beadási határidővel újra pályázhattunk a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumának nyílt pályázati felhívására. Kiszombor Nagyközség
Önkormányzata rendkívüli ülésén a Képviselő-testület (2016. május 23-án) megtárgyalta, a
pályázati költségvetést elfogadta, a saját forrást - 329.569,- Ft összeggel - biztosítva.
A pályázatot a „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése”
kiírására nyújtottuk be, a pályázat 2016. július 26-án a „Támogatott” státuszt kapta.
A Képviselő-testület munkáját, Szegvári Ernőné polgármester asszony, Szabóné Tamás Julianna
segítő közreműködését ezúton szeretném megköszönni településünk és könyvtárhasználóink
nevében is!

Tárgyi eszközök:

Az alábbiakban felsorolt Somogyi-könyvtár tulajdonában lévő tárgyi eszközöket vehettük át
használatra:
- HP laserjet Pro M127W nyomtató
-

Babzsákfotel

-

Papírvágógép

-

Notebook

-

Router

-

Hangfal

-

BENQ MX528 Projektor

Könyvellátás:

2015. harmadik negyedév: 126 db
2015. negyedik negyedév: 44 db
2016. első negyedév:

35 db

2016. második negyedév:

27 db

Összesen: 232 db könyvvel gyarapodott a könyvtár állománya

Összegzés:
Intézményünk hagyományaihoz híven és lehetőségeihez mérten mindent elkövetett, hogy helyi
igényeknek megfelelő szolgáltatást biztosítson. Változatlanul fő feladatunk a könyvtár
gyűjteményi, szolgáltatási és technikai hátterével biztosítani az olvasók és a látogatók minőségi
kiszolgálását. Bízunk abban, hogy a 2015. év szeptemberétől beiratkozott 96 új könyvtártag
belépése is ezt igazolja.

Kiszombor, 2016. szeptember 21.

Adrián Renáta
könyvtáros

