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„Tájékoztató a településen folyó közművelődési és a könyvtári tevékenységről” 
 a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. szeptemberi soros ülésére 
 
 

 
„ A könyvet mindig ketten alkotják: 

az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa.” 
(Kosztolányi Dezső) 
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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.  

 

Célkitűzések: 

A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi szolgáltatások biztosítása. 
Olvasóvá nevelés, programok szervezésének segítségével.  
Segítségnyújtás a tanuláshoz, továbbképzéshez, szórakozáshoz. 
A számítógépek nyújtotta lehetőség kihasználásával, a világra való rálátás biztosítása. 
Állománygyarapításnál figyelembe vesszük az oktatás és nevelés könyvigényeit (szakkönyvek, 
kötelező olvasmányok) az oktatási intézményekkel egyeztetve. 
 

A könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai:  

1. Kölcsönzés: könyvek, folyóiratok, hanglemezek 
2. Helyben használat – kézikönyvtári állomány, helytörténeti anyag 
3. Közhasznú információk szolgáltatása (testületi-ülések anyaga, menetrend stb). 
4. Helyismereti tájékoztatás: a könyvtár gyűjti, feltárja a község múltjával és jelenével 

kapcsolatos könyveket, újságcikkeket, audiovizuális dokumentumokat. 
5. Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó szakkönyveket, folyóiratokból 

cikkmásolatokat postai úton kérjük meg más könyvtáraktól. 



6. Fénymásolás: a másolási szolgáltatás díj fizetése ellenében a szerzői jog betartásával 
kérhető. Az 1999. évi LXXVI tv. értelmében teljes könyv, ill. folyóiratszám másolása 
tilos. 

7. Csoportos foglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. 
8. Igény szerint óvodai, általános iskolai tanulók számára könyvtárhasználati és egyéb 

tematikus foglalkozásokat, rendhagyó órákat szervezünk. 
9. Rendezvények, melyek könyvtárunk szervezésében, valamint a szegedi Somogyi 

könyvtárral társulva kerülnek megrendezésre. 
10. Évfordulókhoz, könyvkiadáshoz szervezünk író-olvasótalálkozókat, könyvbemutatókat. 
11. Könyvárusítás  
12. A könyvtárban megvásárolhatók a helyi megjelenésű és helyi kötődésű szerzők 

kiadványai. 
13. Számítógépes segítségnyújtás:  

- elektromos áram, víz-, gázóra állás bejelentése on-line  
- önéletrajzok készítése 
- számítógépes ismeretek 

 

 

Az elmúlt félévről, s az elkövetkezendő időszakról: 

Az elmúlt félévben, az ideiglenes könyvtárban sem állt meg a munka. A rendszeres látogatók, 
könyvtárhasználók folyamatos kiszolgálása zökkenőmentes volt. Könyvtári tevékenységünk 
legjavát az állomány vonalkóddal való ellátása, valamint az ezzel egyidejűleg történt selejtezés 
tette ki.  
A selejtezett könyvekből – a Képviselő-testület határozatával (80/2015. (IV.28.)KNÖT h.) –  
100,- Ft/db áron értékesítettünk kb. 350 db kötetet.  
A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár az elmúlt időszakban is biztosította az új 
könyvek beszerzésének lehetőségét. Az első két negyedévben 116 kötetes gyarapítás történt, a 
harmadik negyedéves megrendelés folyamatban van – az olvasók igényeit is figyelembe véve –, 
kb. 52-54 db új könyvvel növekszik az állomány, ez a darabszám várható a negyedik negyedéves 
időszakban is. 
Nagy örömmel vártuk, és vettük birtokba, a felújított, megújult könyvtárat. Ezúton is szeretnénk 
köszönetet nyilvánítani Polgármester Asszonynak, a Képviselő-testületnek, Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatának! 
A meglévő kb. 15.300 kötet visszakerült a polcokra. Az első nyitvatartási napon 30 fő kereste fel 
a könyvtárat, valamint felkérést kaptunk rendezvények szervezésében való segítségnyújtásra. 
Készülünk az év még hátralévő időszakára, elsők között az Országos Könyvtári Napok címen 
sorra kerülő rendezvényre, mely keretén belül első osztályos tanulókat várunk, „Fedezd fel a 
könyvtárat” címmel. 
A helyi intézményekkel továbbra is jó kapcsolatot ápolunk, közös programokat szervezünk, 
besegítünk nagyobb rendezvények lebonyolításában. 
A tavalyi év októberétől a könyvárusítás szünetelt a költözés és a helyhiány miatt. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel azonban újra felvesszük a kapcsolatot a  
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft-vel. 
 
  
Összegzés: 

A könyvtár 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 Olvasóknak, Látogatóknak a 
minőségi kiszolgálását. 



Statisztika 

 

2014. év szeptemberétől 57 fő beiratkozott olvasóval bővült a könyvtári tagok száma. 

A látogatottság – ide értve a fénymásolással, villamos energia, víz-, és gázóra állások 

bediktálásával, referensz kérdésekkel megkeresőket, valamint az Internet-felhasználókat, a 

rendezvényeken részt vevő vendégeket is – 5.853-szoros volt. 

 

 

 
 

 

 

 

Kiszombor, 2015. szeptember 23. 

 

Adrián Renáta 
   könyvtáros 


