
„Tájékoztató a településen folyó közművelődési és a könyvtári tevékenységről.” A Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 2014. szeptemberi ülésére 

 

„ Minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, kik e műveket 
írták, beszédbe ereszkednénk” 

/René Descartes idézet/ 
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Tisztelt Képviselő testület! 
 
Bevezetés 
 
A könyvtár a tevékenységét a közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályok alapján látja el. (A 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény szerint.) 
 
 
 
A könyvtáros feladata 
 
A könyvtári tájékoztatás, az intézmény használóinak ellátása könyvtári dokumentumokkal, 
kiemelten a 14 éven aluli gyermekekkel való aktív foglalkozás. 
 
Továbbá: 
 

• felnőtt- és gyermek olvasószolgálat, 
• javaslattétel az állomány gyarapításában, törlésében, 
• az állomány mindennapi gondozása 
• az állományba beszerzett új könyvek feldolgozása 
• irodai munka: nyomtatás, fénymásolás, laminálás 
• számítástechnikai munka: számítógépes katalógus építése, az internet-részleg 
működtetése 
• a könyvtár népszerűsítése (a Kiszombori Híradó oldalain, a Facebook-on) 
• rendezvények szervezése és lebonyolítása (író-olvasó találkozók, irodalmi műsorok, 
rendhagyó órák, csoportos foglalkozások) 
• óvodás csoportokat és az általános iskola tanulóit fogadva bemutatni a könyvtárat 

 
 
 
 



A könyvtár szolgáltatásai 
 
 
• kölcsönzésre bocsátott dokumentumtípusok: könyv, folyóirat, CD, bakelit lemez 
• internet használat 
• irodai szolgáltatások: nyomtatás, fénymásolás, laminálás 
• ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) : könyvtárközi kölcsönzés 
• tájékoztatás (referensz kérdések megválaszolása) 
• könyvárusítás: folyamatosan megvásárolhatók a helyi megjelenésű kiadványok 
• számítógépes segítségnyújtás: 

1. villany, víz, gázóraállás leadás 
2. önéletrajzok készítése 
3. számítógépes ismeretek elsajátítása 

 
 
 
 
Eredmények 2013 
 
A megyei könyvtár ebben az évben is biztosítja a könyvtárnak a kiegészítő támogatást, mely 
1.002.460,- Ft. Ebből az összegből kaptunk egy új számítógépet belső használatra, amely már a 
könyvtári integrált rendszer kezelésére is alkalmas. Az állománygyarapítás és az író-olvasó 
találkozók is ebből az összegből valósulnak meg. A helyi önkormányzat továbbra is finanszírozza a 
folyóiratok és az irodai eszközök beszerzését. 
 
Néhány statisztikai adat, mely betekintést enged a könyvtár működésébe: 
 
 
 
 

2013-as év statisztikai adatai az alábbiak szerint alakultak 
 
 
 
 

 2012 2013 

Regisztrált használó 506 515 

Látogatók száma 6739 6351 

Internet használat 420 401 

Kölcsönzött dokumentum 9905 9955 
Közvetlenül helybeli 

használat 
5382 5400 

Könyvtárközi kölcsönzés 23 35 

 
 



 
2013-as év legfontosabb teljesítmény mutatói 

 
 
 

 
2012 2013 

Egy lakosra jutó beszerzési kiadás 
(folyóirat nélkül) 

74,- Ft 163,- Ft 

Egy beiratkozott olvasóra eső kölcsönzött 
dokumentumok száma 

19,5 db 19,5 db 

A regisztrált használók számának aránya a 
lakosság számához viszonyítva 

12,3 % 12,6 % 

Ellátottság (egy lakosra jutó könyvtári 
állomány) 

4,3 könyv 4,4 könyv 

A beszerzett dokumentumok átlagára 1505,- Ft 1900,- Ft 
 

 
 
 
 
Rendezvények 
 
 
A Somogyi-könyvtár által több rendezvényt is sikerült megvalósítani. Az ifjúságnak és felnőtteknek 
egyaránt. 
 

� Október 8-án dr. Karancsi Zoltán az SZTE Földrajz és ökoturisztikai tanszékének vezetője, 
aki remek előadásával nagy sikert aratott. Afrikai beszámolója elvarázsolta 7. osztályt. 
 

� Október 22-én ellátogatott hozzánk Juhász Orsolya tanárnő és egy olvasásnépszerűsítő órát 
tartott a 4. osztálynak. Nemcsak a gyerekeknek, de az őket kísérő pedagógusoknak is 
nagyon tetszett az előadás, sok könyvvel ismerkedhettek meg. 
 

� November 7-én immár másodszor sikerült meghívnunk a Péter & Pán gitár duót, a 
produkciót az általános iskola alsó tagozata nézte meg. A kb. 150 fős nézőközönség a helyi 
általános iskola tornatermében fért el, a hangulat annyira jó volt, hogy csak két ráadás szám 
után engedték el az énekeseket. 
 

� November 11-én a szegedi vadaspark zoo pedagógusait fogadtuk, akik a helyi 
óvodásainknak tartottak vetítést a park állatairól. Az előadás után volt egy kis meglepetés, 
néhány állatot elhoztak a parkból és a gyerekek megsimogathatták.  A legnagyobb sikert a 
boa aratta, a legbátrabbak a nyakukba is rakták. 
 

� November 25-én a Nők Lapja főmunkatársa Schaffer Erzsébet volt a vendégünk, nemcsak a 
községből hanem a környék városaiból és falvaiból is volt érdeklődő. A közönségtalálkozó 
nagyon hangulatos volt, az írónő személyisége elvarázsolta a hallgatókat. 
 
 



 
 

� Április 23-án Csapóné Mátó Mónika tartott előadást Sierra Leone-i útjáról. A vendégek 
megdöbbenve szembesültek az ottani életkörülményekkel, helyi szokásokkal. A fotók és 
rövid videók által bepillantást nyerhettek egy másik földrész kultúrájába. 
 

� Május 6-án ismét vendégünk volt dr. Karancsi Zoltán az SZTE Földrajz és ökoturisztikai 
tanszékének vezetője, akit a helyi általános iskola pedagógusai egy másik kontinens 
bemutatására kértek fel. 

 
� Május 27-én egy kötetlen beszélgetésre hívtuk a község lakosságát, hogy megismerhessék 

Endrei Judit bemondó, szerkesztő-műsorvezetőt. A közel két órás találkozó varázslatos 
hangulatban telt. Nagyon sok információt osztott meg magánéletéről, karrierjéről és 
könyveiről. 
 
 

Továbbra is állandó helyet biztosítunk a kiszombori Könyvklubnak, amely 2008 óta működik. 
2013-ban is folytatódtak a könyvtárhasználati órák, kézműves foglalkozások, melyet leginkább az  
1-4 osztálynak tartottunk. Immár harmadik éve kerül megrendezésre könyvtári vetélkedő, melyet a 
helyi általános iskola tanáraival együtt a 2. 3. 4. osztálynak tartottunk. A vetélkedő három 
fordulóból állt, egy feladatlapot ősszel, egyet tavasszal kellett megoldani a könyvtárban. A 
harmadik fordulóra az iskolában került sor. A díjátadó a könyvtárban került megrendezésre, ahol a 
legjobbak könyvjutalmat és oklevelet kaptak. 
A 2013-as év pozitív változásokat hozott a számunkra, a megyei könyvtár támogatása lehetőséget 
biztosít a könyvtár életének színesebbé tételére, az épület szebbé válására. Reméljük, hogy ez a 
gyümölcsöző kapcsolat a jövőben is folytatódik. 
 
 
Jövőkép 2014 
 
Ebben az évben az önkormányzat állami finanszírozásból felújítja a könyvtár épületét, ennek 
következtében elköltözünk, az új helyünk az Ökrös utcán, a volt rendőrség épületében lesz. 
Tényleges költözésünk megkönnyítése érdekében és az idei diákmunka program segítségével a 
raktári állomány és néhány bútor már áthelyezésre került. Ezek nagy része a régi „Megéri” 
üzlethelyiségében és az Ökrös utcán kapott helyet.  
A könyvtári szolgáltatásokat továbbra is a Szegedi utca 2/b. alatt vehetik igénybe. 
 
 
Kiszombor, 2014. szeptember 22. 
 
 
 
 Tisztelettel: 
 
 
  Kelemen Gabriella 
                                                                           A Közművelődési Könyvtár könyvtárosa 
 
 
 


