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

2017. szeptemberi soros ülésére 
 

 

 

„Az olvasó embert elsősorban az jellemzi, hogy mindig éppen benne tart egy könyvben.” 

Hegedüs Géza 
 

 

� Bevezetés  
� Személyi feltételek 
� Célkitűzések 
� A könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai 
� Az elmúlt évről  
� Pályázat 
� Összegzés 

 

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:  

� 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 
� Könyvtárközi kölcsönzés: a könyvtárunkból hiányzó könyveket, szakkönyveket, 

folyóiratokból cikkmásolatokat postai úton kérünk meg más könyvtáraktól 
� Fénymásolás: a másolási szolgáltatás díj fizetése ellenében a szerzői jog betartásával 

kérhető. Az 1999. évi LXXVI tv. értelmében teljes könyv, ill. folyóiratszám másolása 
tilos 

� Csoportos foglalkozások minden korosztály számára 
� Igény szerint óvodai, általános iskolai tanulók részére könyvtárhasználati és egyéb 

tematikus foglalkozásokat, rendhagyó órákat szervezünk 
� Rendezvények, melyek Önkormányzatunk, valamint a Somogyi-könyvtár 

támogatásával valósulnak meg 
� Évfordulókhoz, könyvkiadáshoz szervezünk író-olvasótalálkozókat, 

könyvbemutatókat, (mini) kiállításokat 
� Könyvárusítás  
� A könyvtárban megvásárolhatók a helyi megjelenésű és helyi kötődésű szerzők 

kiadványai 
� Számítógépes segítségnyújtás:  
� elektromos áram, víz-, gázóra állás bejelentése on-line  
� önéletrajzok készítése 
� számítógépes ismeretek; word, excel, PPT-készítés, Internet 

 

 



 

Az elmúlt évről: 

2016. szeptemberétől a könyvtár részéről ugyanolyan lelkes munka folyt, mint az előző 
években. 

Az iskolakezdés számunkra is igen nagy izgalmakkal jár, örömmel várjuk a felcseperedő 
ifjúságot, akikben látjuk a jövő olvasóit. Még mindig az óvodások, az alsó évfolyam a leginkább 
megszólítható, a felső tagozatos diákok már egyénileg látogatják a könyvtárat.  

Számtalan könyvtári óra zajlik iskolai időszakban, mellyel célunk a játékos formában való 
olvasásra nevelés.  

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a KSZR-tagság szerződésében foglaltaknak 
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 
rendeletnek - megfelelően minden évben biztosít a település lakói számára vendégelőadókat 
felnőttek, gyerekek számára egyaránt.  

 

A Somogyi-könyvtár szervezésében – a Könyvtárunk által választott és – megrendezésre 
került programok: 

 

Október 7-én Joós Tamás énekmondó volt a vendégünk, a két 4. osztályt 
hívtuk meg egy rendhagyó irodalomórára. 

 

 

 

December 2-án Budai Ilona, Kossuth-
díjas magyar népdalénekes, előadóművész jött el, s 
tartott megindító előadást a könyvtárba látogatóknak. 
A rendkívül pozitív visszajelzésű előadáson 20 fő vett 
részt. 

 

 

 

 

December 13-án visszatérő vendégként 
köszönthettük a Peter&Pan gitárduót, akik szívesen 
tettek eleget meghívásunknak és mindig jó hangulatú 
műsorral készülnek a gyerekeknek. 
A duó tagjai; Balázs Péter és Lengyel Tibor. 
 

 



 

2017. június 6-án és 7-én a természetvédelem jegyében két alkalommal részesültek a  
Dózsa György Általános Iskola alsó tagozatos diákjai a Szegedi Látványszínház művészeinek 
remek előadásban.  

         

Könyvtárunk szervezésében lezajlott néhány program: 

  

Minden év októberében, az Országos Könyvtári Napok keretén belül szervezünk osztályoknak 
délelőtti és egyénileg látogatható délutáni programokat, melyek adott témakörökön belül 
kerülnek megrendezésre. Ezekhez a programokhoz Kiszombor Nagyközség Önkormányzatától, 
a Somogyi-könyvtártól egyaránt kapunk támogatást a felkészüléshez, a programok 
lebonyolításához.  
A programsorozat legkedveltebb délutánja (2016. 10. 05.) a „Legdélután” volt, melyen a 
gyerekekkel „leg” könyvekről beszélgettünk. Mindenki elmondhatta, miért, melyik a 
legkedvesebb könyve, majd előkerültek otthonról hozott legrégebbi, legnagyobb, leghosszabb, 
legkisebb könyvek is.  

Október 23-án a „Hozd közelebb 56-ot” c. program részeként Dobor Dezsőt köszönthettük, aki 
az Olimpiának indult - Melbourne ’56 c. könyvéből tartott interaktív előadást. Két év 
kutatómunkájának eredményeként született a képekkel gazdagon illusztrált könyv, mely a 
könyvtár önkormányzati keretösszegéből került beszerzésre. 

A novemberben országosan megrendezésre kerülő „Nagy Dianap” már „Nagy Dia(hó)nap”-ra 
nőtte ki magát. Ebben az időszakban diafilmek vetítésével várjuk az óvodásokat, iskolásokat, 
illetve délután egy-egy meghirdetett alkalomra az egyénileg hozzánk betérő vendégeket. 

November 16-án, a makói illetőségű Kozma Andrásné tartott könyvbemutatót Boros István: 
Háborús emlékek c. könyvéből. Vendégünk volt a könyv lektora is Halmágyi Pál. A bemutatott 
könyv érdekessége, hogy Kozma Andrásné, Boros István unokája, akik költözésük során 
akadtak rá a padláson évtizedek óta elrejtett, megsárgult feljegyzésekre. E „kincs” összefoglaló 
kötetének megvásárlásával gazdagodott Könyvtárunk, mely szintén a könyvtár önkormányzati 
keretösszegéből lett finanszírozva.  

December 7-én Télköszöntő címmel, óvodásoknak hirdettünk meg versmondó versenyt. Az 
óvodapedagógusok felkészítették a gyerekeket; tizenöt lelkes ovis nyújtott felejthetetlen 
élményt a zsűrinek.  

A megyei könyvtár kollégái 2017. január 24-étől február 3-áig két héten át voltak a szó szoros 
értelemben munkatársaink. Ezen időszak alatt megtörtént a tartalmilag elavult, fizikailag sérült 



könyvek apasztása, a kollégák szakértelmének biztonságával, az állományvédelmi 
szabályzatnak megfelelően. Az állomány jelenleg 13.789 kötetből áll. 
Január 25-én a Nő Klub érkezett hozzánk. A téma a könyvtár volt, mindenkinek volt egy-egy 
régi kedves emléke a könyvtárról, vagy könyvtárosáról. A jó hangulatú találkozót kvízjátékkal 
zártuk. 

Március 29-én az Internet Fiestához kapcsolódva meghívtuk Vajdáné Bárdi Magdolna 
pedagógust, aki a Kiszombortól-Japánig c. előadásában képekkel, videó filmekkel kápráztatta 
el a közönséget. 

Április 7-én a 60 éven felüliek vették birtokba a könyvtárat. A szép számmal megjelent 
vendégek között sok fellépő volt, a Vers mindenkinek címmel kiírt versmondó versenyre 
érkeztek. 

A Költészet Napja alkalmából április 11-én a Dózsa György Általános Iskola két második 
osztályából mondott néhány gyermek verset. Befejezésként egy flash-mob-bal zártunk, a 
gyerekek a könyvtár előtti feljárón egyszerre szavalták József Attila, Altató című költeményét. 

Április 13-án kézműves foglalkozást tartottunk kicsiknek, nagyoknak a húsvéti előkészületek 
kapcsán. 

Április 28-án a Védőnői Szolgálattal karöltve tartottunk Baba-Mama Olvasót, Játszóházzal. 
Vendégül hívtuk Budainé dr. Kormányos Éva gyógyszertárvezetőt.  
Téma: Vitaminok, antibiotikumok, probiotikumok a csecsemőkorban.  

Május 5-én Anyák napja alkalmára adtunk ötleteket a gyerekeknek, kézműves foglalkozás 
keretében. 

Június 29-én, a Könyvtár által rendezett Stilton napon sok-sok gyerkőc vett részt, 
könyvbemutatóval, felolvasással, társasjátékkal töltöttük az gyorsan pergő időt. 

Július 21-én öt gyermeket jutalmaztunk, akik részt vettek a Költők, írók, művek c. hatfordulós 
irodalmi játékunkon. Az értékes jutalomkönyveket a Kesjár család ajánlotta fel. 

Augusztus 1-5-ig tartottuk a könyvtárbort, melyen várakozáson felül érkeztek gyerekek. 
Igyekeztünk mindenki figyelmét lekötni, vetítéssel, mesékkel, egy-egy irodalmi PPT-vel, kvíz 
játékkal és a nagy sikernek örvendő könyvnyomozóval vártuk őket. 

Augusztus 24-én az időseké volt a főszerep, kvízjátékkal készültünk. Sajnáljuk, hogy nem volt 
túl nagy a létszám, de a vendégeink nagyon jól érezték magukat. 

Szeptember 16-án a Közösségi Napok programlehetőségeihez csatlakozott a könyvtár is, 
szombat délelőtt 4-4 mesét vetítettünk a Magyar népmesék c., valamint a Mátyás király meséi 
c. sorozatokból.  

 

A fentieken kívül mini kiállítást, több Baba-Mama olvasót, irodalmi rejtvénysorozatot 
rendeztünk, KönyvtárMozit szerveztünk, amelyeken változó létszámmal, de mindig volt/van 
érdeklődő. Szervezünk rendszeresen a KSzGyI-vel közös programokat, úgy, mint a már említett 
KönyvtárMozi, játékos vetélkedőkkel, kvíz játékokkal egybekötött könyvbemutatót. 
 
A nyár folyamán, a napközis gyerekeket minden héten, szerdán fogadtuk egy-egy kiselőadással, 
melynek témáját - előzetes egyeztetéssel -, a gyerekek határozták meg. 



 
Folyamatosan tartunk KönyvtárMozis programokat, melynek látogatottsága szintén elég 
vegyes létszámmal kerül megrendezésre. 

 

Somogyi-könyvtár: 
 
2017. január 19-én KSZR Évindító Workshop címmel rendezett a Somogyi-könyvtár 
rendhagyó értekezletet, melyen meghallgattuk, megbeszéltük az idei évre vonatkozó terveket. 

Március 23-án és 30-án a CIRC modullal kapcsolatos oktatás volt (Somogyi-könyvtár), mellyel 
lehetőséget kaptunk a gépi kölcsönzésre való átállásra, ami 2017. április 6-ával elkezdődött. 
 
Április 20. A Kistérségi találkozónak Magyarcsanád volt a házigazdája. A szakmai napon a 
KönyvtárMozi volt a fő téma, a pécsi Csorba Győző Könyvtár munkatársa tartott lelkes 
előadást, beszámolót.   

Olvasóink a könyvtárközi kölcsönzést ma is, ahogy az utóbbi 2 évben, folyamatosan igénybe 
veszik. A Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár változatlanul átvállalja a postázással 
járó költségeket. Január hónaptól a mai napig 99 alkalommal igényelték olvasóink a 
szolgáltatást, melynek lényege az az együttműködés, ami lehetővé teszi az egyenlő hozzáférés 
esélyét. 

 

Pályázatok 

A 2016. évi pályázat sikeresen befejeződött, minden bútordarab a helyére került. Ismételten 
megköszönünk minden segítséget, támogatást a Testület tagjainak, Szegvári Ernőné 
polgármester asszonynak! Most már külsőre és belsőre is egy igazán színvonalas könyvtárral 
várjuk a kikapcsolódni, olvasni vágyókat. 

 

Tárgyi eszközök - eszközbeszerzés: 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata: 

- 2 db személyi számítógép 
- 2 db Led monitor, 2 db billentyűzet, 2 db egér 

Somogyi-könyvtár: 

- Panasonic digitális fényképezőgép 
- Pentium G3250 számítógép – Microsoft Windows10 
- Monitor, billentyűzet, egér 
- Loitech R400W Presenter 
- Vetítővászon 

 

 



 

Könyvellátás: 

2016. harmadik negyedév: 12 db    összeg: 25.978,- 

2016. negyedik negyedév: 49 db     98.654,- 

2017. első negyedév:         22 db     44.428,-  

2017. második negyedév:   30 db      61.708,- 

2017. harmadik negyedév:   9 db     34.436,- 

Összesen:                         122 db könyv            265.204,- Ft értékben 

 

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 a hozzánk betérőknek a minőségi 
kiszolgálását. 

A könyvtár a világ legrégibb intézményeihez sorolható. Nevel, erősíti a kultúrába vetett hitet. 
A könyvtár nemcsak a tudás és a kultúra háza, jelképe, hanem az emberé, íróé, gondolkodóé, 
akinek szükséges a gondolatait intézményesen őrizni, továbbadni.  

 

 

Kiszombor, 2017. szeptember 19. 

 

 Adrián Renáta 
                                                                                                                   könyvtáros 


