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„Ha megsemmisítik a könyveket, amit senki sem olvas,
akkor a könyvekben élő emberek is megsemmisülnek.”
/Hagerup, Aisato - A kislány, aki meg akarta menteni a könyveket/
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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 foglalkoztatottja 2 fő
- ebből szakalkalmazott: 2 fő
- fizikai foglalkoztatott: nincs

Célkitűzések:


A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő minőségi szolgáltatások biztosítása



Olvasóvá nevelés kisgyermekkortól



Gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása



Felnőtt olvasók, leendő olvasók megszólítása, programok szervezése, megvalósítása



Segítségnyújtás a tanuláshoz, továbbképzéshez, szórakozáshoz



Technikai feltételek biztosítása adatszerzésre, számítógépes ismeretek bővítésére



Fontos számunkra a mindenkori olvasói igény, így állománygyarapításnál figyelembe
vesszük az oktatás és nevelés könyvigényeit - mindig, évről évre frissítve a szakkönyveket, kötelező olvasmányokat - az oktatási intézményekkel egyeztetve, valamint olvasóink általános igényeit - mind a klasszikus, mind a modern regények, vagy szakkönyvek vonatkozásában

A könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai:
















Kölcsönzés; könyvek, folyóiratok, hanglemezek, DVD-k
Helyben használat; kézikönyvtári állomány, helytörténeti anyag
Helyet, internetet, számítógépet biztosítunk a lakosság számára
Helyet, internetet, könyvtári információt biztosítunk a szakdolgozatot készítők számára
Közhasznú információk szolgáltatása; testületi-ülések anyaga, menetrend, nyomtatványok letöltése stb.
Helyismereti tájékoztatás; a könyvtár gyűjti, feltárja a község múltjával és jelenével
kapcsolatos könyveket, újságcikkeket, audiovizuális dokumentumokat
Könyvtárközi kölcsönzés; a könyvtárunkban meg nem lévő könyvek, szakkönyvek, folyóiratokból cikkmásolatok postai úton való megkérése más könyvtárakból
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 szervezünk óvodai, általános iskolai tanulók részére könyvtárhasználati és
egyéb tematikus foglalkozásokat, rendhagyó órákat, könyvajánlókat
Rendezvények, melyek Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, valamint a Somogyikönyvtár támogatásával valósulnak meg
Évfordulókhoz, könyvkiadáshoz szervezünk író-olvasótalálkozókat, könyvbemutatókat, (mini)kiállításokat
Könyvárusítás
A könyvtárban megvásárolhatók a helyi megjelenésű és helyi kötődésű szerzők kiadványai

Alapfeladatokon túl végzett szolgáltatások
Könyvtárunkban továbbra is ellátjuk a hagyományos értelemben vett könyvtári feladatokat.
Ezen túl segítünk a hozzánk betérőknek a napi ügyes-bajos dolgaikban, on-line hivatalos ügyeik
intézésében, például:
-

önéletrajz írás

-

közművekhez mérőórák állásával kapcsolatos on-line ügyintézés

-

irodai szolgáltatások - nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, laminálás, e-mail küldés

-

információs szolgáltatás - menetrendek, térképek, címek lekérdezése

-

nyomtatványok letöltése, nyomtatása, repülőjegyek nyomtatása

-

online ügyintézés - időpontok foglalása pl. okmányiroda

-

Erzsébet-program pályázatfigyelés, regisztrálás

-

levelező rendszerek létrehozása

Az elmúlt évről
Ahogy ez évek óta, a 2019-es májusi beszámolónk óta is változatlan lendülettel, kedvvel, újabb
ötletekkel várjuk a könyvtárlátogatókat. Sok segítséget, ötletet kapunk a kollégáktól, de mi
magunk is sikerrel szervezünk és tartunk gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt olyan programot,
mellyel kifejezetten a könyvtár és az olvasás népszerűsítése a célunk.

Rónay emlékkiállítás
2019. március 15-én átadásra került a kiszombori Rónay-kúria emlékkiállítása. A kiállítás
kezdetben pénteken és szombaton tartott nyitva (pénteken 13-17 óráig, szombaton 10-13 óráig),
de más időpontban is meg tudták nézni az érdeklődők a kiállítást amennyiben előre jelezték
szándékukat. Májusban módosult a Kúria nyitvatartása, igazodva a látogatói igényekhez.
Május, június, július és augusztus hónapban hétvégi ügyeletet tartottunk. Előre bejelentkezett
csoportok is szép számmal tekintették meg a kiállítást, de sok olyan család, baráti társaság is
akadt, akik nem jelentkeztek be, ők szombaton 10-18 óráig, vasárnap 8-16 óráig hívhatták a
könyvtár ügyeleti mobilszámát. Ezenfelül az időszaki kiállítások ideje alatt hétvégenként is
rendelkezésre álltunk.

Szakmai tevékenység
Az alábbiakban említett programok vegyes (könyvtárunk és a Somogyi-könyvtár) szervezésben
zajlottak. A saját programok változatos játékainak elkészítése, a felkészülés, időigényes
munkával jár. Hiszen csak jól előkészített anyaggal lehet érdekessé, hasznossá tenni
látogatóinknak azt az időt, melyet nálunk töltenek el.
A KönyvtárMozi bármely filmjének vetítése kizárólag a könyvtár épületén belül zajlik, más
esetben jogdíjköteles lenne. Ezekhez mindig kapcsolódik egy érdekes program, pl.: kvízjáték,
kézműves foglalkozás, beszélgetés az adott témáról, a filmről. A megtekintett filmekhez

létszámot, időpontot kell rögzítenünk, feltüntetve a vetített film címét, valamint a helyszínt
(minden esetben a könyvtár).
A Somogyi könyvtár kollégáival szoros a munkakapcsolatunk, egyéb könyvtári, szakmai
igényeket, problémákat is meg tudunk beszélni. Sokszor kész anyagot kapunk, melyek a
működésünkhöz, programjainkhoz szükségesek. Ilyen többek között a könyvek feldolgozása,
állományba vétele, így a könyvrendelést – átvétel után – rögtön a polcokra tehetjük az
olvasóknak.
Az érvényben lévő adatvédelemre való odafigyelés - az EU által megfogalmazott GDPR
rendelet vonatkozásában - a munkánk részévé vált. Még akadnak ugyan hiányosságok a
kölcsönzést ritkábban igénybe vevő olvasók között, de igyekszünk őket is elérni. A rendelet a
könyvtárakat nagyban érinti, hiszen személyes adatokat kezelünk nap mint nap (a rendelet
szerint a könyvtár adatkezelőnek minősül, beiratkozáskor az adatkezelés jogalapja a CXL.
törvény 57. §. (1), amely a természetes személyazonosító adatok - családi- és utónév,
születéskori név, anyja neve, születési hely és idő - és a lakcím megadását írja elő.)
A meglévő papírszínházhoz kértünk és kaptunk az önkormányzattól négy mesét, melyeket
nagyon szeret az ifjúság. Nem győzzük hangsúlyozni az olvasóvá való nevelés fontosságát és
minden eszközlehetőséget meg is ragadni ehhez. A digitális világban felnövekvő generáció
kevésbé türelmes a lassabb, képzeletvilágot maguknak kialakító olvasásélményhez. A
papírszínház merőben más, mint az egyszerű felolvasás, itt a képi világ megjelenése segít a
hallgató fantáziáját beindítani.
A beszámoló évfordulójától számítottan 1 db rendkívüli könyvigényünk merült fel, de mint
mindig az önkormányzat, a testület ekkor is a segítségünkre volt, támogatta a rendkívüli
beszerzést.
Öröm volt továbbá számunkra, hogy a kis könyvtárborunk kinőhette magát. Az EFOP1.5.3-162017-00025 „Közösségi szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében” c.
pályázat nagy segítséget jelentett a szülőknek, hiszen a fél napos - magunk által szervezett tábornak is mindig sikere volt. A háromszori étkezést, a játék és egyéb kézműves eszközöket
biztosító tábor résztvevői jó hangulatban tölthették el az egy hetet. Ennek a szülői pozitív
visszajelzések, az évről évre visszatérő gyerekek a leghitelesebb igazolói számunkra.
A személyi feltételeknek köszönhetően, a kiszombori könyvtár, számos előnnyel bír. Egyszerre
tudunk részt venni a Somogyi-könyvtár által szervezett szakmai napokon, egy-egy értekezleten,
tanfolyamon, előadáson stb., úgy, hogy közben az olvasói és könyvtárhasználati igények ez idő
alatt is teljesülnek, hiszen míg az egyikünk részt vesz ezeken a programokon a másikunk
zavartalan nyitvatartással várja a látogatókat.
A koronavírus járvány miatt 2020. március 17-én a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet alapján a
könyvtár bezárta kapuit. Rendezvényeinket lemondtuk és terveinket felfüggesztettük.
Természetesen nem feledkeztünk meg az olvasóinkról, hiszen a könyvtár Facebook oldalán
szinte minden este mesét olvastunk fel, diafilmet vetítettünk, vagy ismeretterjesztő könyvekből
olvastunk a gyerekeknek. A költészet napja sem maradhatott el. Április 11-én verselésre
buzdítottunk kicsiket, nagyokat. Összesen 24 fő – 13 gyermek, 11 felnőtt – verselt on-line a
kiszomboriaknak. Megkeresésünkre és kérésünkre Fábián Janka olvasóink egyik kedvenc írója
is csatlakozott a költészetnapi megemlékezéshez.

Könyvtári programok – képes beszámoló
Szegedi Látványszínház
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatra egy rendkívül vidám, de elgondolkodtató
mesével érkezett a Szegedi Látványszínház két művésze. Vendégeink, a Pötyi és a legjobb gazdi
c. előadással érkeztek a kisiskolásokhoz. Az első osztályos csapat az első másodperctől az
utolsó „mozgolódós” másodpercig élvezte a műsort – ahogyan az őket kísérő pedagógusok is.
A történet mondandója, a körülöttünk élő állatokra való odafigyelés, a velük való törődés volt.
Természetesen a gyerekek is aktívan részt vettek a „játékban” és ügyesen válaszoltak a
színészek kérdéseire.

Incze Zsuzsa - A csellengők hídja
Incze Zsuzsát a Csellengők szerkesztő-riporterét láttuk vendégül a könyvtárban. Zsuzsa, a
’90-es évek elején a Soul Asylum együttes Runaway Train című klipjét látva határozta el, hogy
foglalkozni kezd a klipben igencsak felkavaró és sokatmondó, az életből merített történetekkel,
melyek húsz évvel ezelőtt is érintették a fiatalokat és családjaikat.
A közönség soraiba a Dózsa György Általános Iskola nyolcadik évfolyamát hívtuk, akiknek az
előadás végére egyértelművé vált, hogyan kerüljenek el bizonyos csábításokat, csapdákat, s
adott helyzetben hogyan döntsenek okosan. Fontos, hogy gyermekeink halljanak, tudjanak az
esetlegesen rájuk leselkedő veszélyekről. Ezért hívtuk meg a legnagyobb és leghitelesebb
szakértőt, aki kendőzetlenül, őszintén beszélt a kamaszokkal.

Bánvölgyi Helga
Bánvölgyi Helga a füvek ismerője, használója, mesélője, gyógyszerész és mentálhigiénés
szakember ő, aki a Nőklub és az Idősek klubjának tagjaihoz érkezett a könyvtárba. Vendégünk
nem kertelt, "lenyomta a torkunkon" a teljes erdei-mezei repertoárt, amit decemberben szedett,
ehető vadnövényeket, hajtásokat. Rengeteg hasznos információt tudhattunk meg a számunkra
csak „gaznak” nevezett növények jótékony hatásáról.

Könyvtárunk által szervezett néhány program
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár könyvtárosa, Kulcsár Marianna tartott KSZRkönyvtárosoknak bemutatót az "Én könyvtáram" c. projektben szereplő mintaprogramjából.
Berg Judit Lengemesék c. könyve alapján merítette ötletét, melyet elsajátítottunk és jó
gyakorlatként azt könyvtárukban bemutattuk. Az iskola első és harmadik osztályosai
ismerkedhettek meg a lengékkel; Vilkóval, Artúrral, Lilével. A gyerekek figyelmét a nekik való
izgalmas történettel sikerült fölkelteni. (A főszereplő bábokat Majorosné László Edit készítette
kérésünkre, mellyel közelebb kerültek a gyerekek a meséhez.)
Úgy láttuk, hogy a foglalkozás minden pillanata szórakoztató volt a számukra. Ezen túl, az
érdeklődésüket szeretnénk fölkelteni a könyv, az olvasás szeretetére, mellyel szókincsüket,
ismeretüket bővíthetik.

KönyvtárMozi
A KönyvtárMozi egy a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) tagkönyvtárai számára
nyújtott könyvtári szolgáltatás, amely 2015. októberében indult az Informatikai és Könyvtári
Szövetség és a Kecskemétfilm Kft. kezdeményezésére. A KönyvtárMozi célja a kulturális
alapellátás részeként a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek bemutatása a kistelepülésen
élőknek könyvtári szolgáltatás keretében. A vetítésekre a KSZGYI és a Nőklub tagjai is
rendszeresen eljönnek, emellett természetesen a gyerekeknek is szervezünk mozizást.

Könyvtábor
2019. július 23-27-éig szerveztünk Könyvtábort, melyhez jelentős támogatást kaptunk, az
önkormányzati pályázatnak köszönhetően. Az EFOP1.5.3-16-2017-00025 „Közösségi
szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében” nevet viselő pályázat, háromszori
étkezést, sportfelszerelést és kézműves alapanyagot biztosított. Az előző évekhez hasonlóan 20
fő gyermeket fogadtunk, többen már a nyár elején jelentkeztek. A csapat hamar összeszokott, a
nagyok rendre segítették a kisebbeket. Minden nap más programmal készültünk;
KönyvtárMozi, kvízjátékok, Kahoot, kézműves foglalkozás, számháború és a Rónay
emlékkiállítást is megtekintették a gyerekek.
Az idén szintén megtarthatjuk a tábort, ugyanezen feltételekkel, amit nagy örömmel fogadtunk
- köszönjük a lehetőséget -, melyről a következő évi beszámolóban fogunk referálni.

OKN
A könyvtárunk minden évben csatlakozik az OKN (Országos Könyvtári Napok)
programsorozathoz. Tematikája „Könyvtárak az emberért-Felelősség a Földért” címet kapta.
Napjaink problémájával a klímaváltozással, környezetszennyezéssel foglalkoztunk. A második
osztályt hívtuk meg erre az alkalomra. A gyerekek érdeklődve figyeltek és megtapasztalhattuk,
hogy már ebben a korban nagyon ügyesek, hasznos véleményeket, ötleteket hallhattunk tőlük.

Könyvtári órák
Amikor könyvtári órákat tartunk az iskolásoknak, a legtöbb alkalomra az alsós osztályok jönnek
el. Első évfolyamban Egér Erik és a könyvtár c. bemutatkozó órát tekinthetik meg a gyerekek,
megismerhetik játékos formában a könyvtárat, a könyvtárhasználatot. Szervezünk jeles
napokra, évfordulókra, vagy egy-egy ötlet alapján is könyvtári órákat. Ezen kívül az osztályok
kölcsönözni is járnak. Ismerkednek a könyvtár nyújtotta lehetőségekkel, hogy később önállóan,
magabiztosan is tudják használni a könyvtárat.

Nagy Dia(hó)Nap
2014-ben – a Diafilm 60. születésnapján – szervezték meg először a Nagy Dia Napot azzal a
szándékkal, hogy minél több gyerek találkozhasson a vetítés élményével. A felhíváshoz
csatlakozott intézmények kérésére a következő évben már Nagy Dia(hó)Nap-ra bővült az
esemény, így nemcsak egy napon, hanem az egész hónap folyamán bármely napon lehet

vetítenünk. A vetítés és az ahhoz kapcsolódó játék mindig élmény az óvodásoknak, rendre
elfogadják az óvodapedagógusok a meghívásunkat, így mind az öt csoport ovisai eljönnek
ezekre a vetítésekre, akik igen lelkes mesehallgatók, öröm nekik mesélni.

Diavetítő- mini kiállítás a könyvtárban
Kerestük Kiszombor bármilyen diavetítőit. az összegyűlt a vetítőkből kiállítást rendeztünk. Az
ötlet nemcsak a kiszomboriaknak volt érdekes, a Délmagyar c. lapnak is felkeltettük az
érdeklődését, munkatársuk cikket jelentetett meg rólunk a lapban.

Télköszöntő - versmondó verseny az óvodásoknak
December 4-én negyedik alkalommal került megrendezésre a Télköszöntő versmondó verseny,
melyre a Karátson Emília ovisait vártuk. A kis csapat most is bátor kiállással és ügyes
verseléssel kápráztatott el minket. A zsűri és a hallgatóság nagy tapssal jutalmazta a kis
verselőket. Mint mindig, most is saját készítésű ajándékkal jutalmaztunk minden résztvevő
gyermeket.

Papírszínház
Mi is a papírszínház?
Egy fakeret az asztalra helyezve. Vajon mit rejthet ez a varázslatos doboz? Rejtély. Egyik ajtó,
másik ajtó, harmadik, sorra kinyílnak és feltárul előttünk egy keretbe foglalt szép kép. A csoda
kezdetét veszi. A lapok cserélgetésével kerülnek elő az újabb képek, így zajlik a mesélés.
Legyen óvodás vagy iskolás, mindenki élvezettel hallgatja a történetet.
A papírszínházat a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár közbenjárásával vásároltuk
meg. Kiegészítésként Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatásával szereztünk be
még négy mesét a szeptember 30-ai magyar népmese napjára, Benedek Elekre emlékezve.

Farsangi készülődés
Február 8-án kézműves foglalkozásra vártuk a gyerekeket, hiszen a február a farsangi
mulatságok, bálok, a tánc, színes jelmezek és álarcok készítésének időszaka.
Kicsitől a nagyig, egyaránt lelkesen készítettek pompásabbnál pompásabb maskarákat. A szép
alkotásokat a gyerekek a foglalkozás végén örömmel vitték haza.

Borsi Sándor farsangi előadása-kiállítása
Február 28-án este került sor Borsi Sándor szobrászművész, múltkutató Vigyázat! Hamis/ítják!
című „farsangi” előadására. Tanár úr mindig valami különleges felvetéssel, ténnyel, valami újjal
lepi meg közönségét. Most sem volt ez másképp. A műsor végén a közönség megtekintette a
folyosóra kihelyezett minikiállítást is.

Nőklub a könyvtárban
Régóta a könyvtárba szervezik rendezvényeiket a helyi Nőklub tagjai. Ezek a találkozások
remek hangulatban telnek, a programok tematikáját egész szezonra, megtervezik, előadókat
hívnak. Van, hogy minket kérnek meg, hogy készüljünk kvízjátékkal, és szívesen néznek meg
régi filmeket a KönyvtárMozi választékából is.

Védőnők
A könyvtár ad helyet a három hetente megrendezésre kerülő Zomboringatóra. A védőnők által
szervezett baba-mama klub nagyon kedvelt az anyukák körében.

Eszközbeszerzés, statisztika
Tárgyi eszközök - eszközbeszerzés:
Az elmúlt időszakban még mindig tudtuk fejleszteni technikai eszköztárunkat a KSZRtagságnak köszönhetően, bár könyvtárunk ezen eszközök vonatkozásában, egy nagyon jól
felszerelt, könyvtár. A technikai hátteret úgy alakítottuk, hogy az a lehető legújabb és lehető
legpraktikusabb legyen a könyvtári foglalkozások során.
TB-8504F tablet

5 db

42.200,- Ft/db

211.000,- Ft

Dokumentum ellátás:
Jelenleg 434 fő beiratkozott olvasónk van. (Új beiratkozott olvasók száma: 101)

Új beiratkozott olvasók
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Könyvállományunk jelenleg14.197 db kötetből áll. (Új kötetek száma: 307)
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14 200

14197

14 100
14 000
13 900

13890

13 800
13 700

2019. 06. 01.

2020. 05. 31.

Könyv
2019. harmadik negyedév: 49 db

100.678,- Ft

2019. negyedik negyedév:

39 db

77.553,- Ft

2019. ingyenes könyvek:

6 db

0,- Ft

67 db

131.530,- Ft

2020. első negyedév:

2020. második negyedév: jelenleg folyamatban van
+ 1 db könyv, melyet kérésünkre az önkormányzattól kaptuk

4.900,- Ft

Papírszínház
Mese

Mindösszesen:

4 db

166 db dokumentum

16.960,- Ft

331.621,-Ft

Folyóirat
A 17 különböző folyóiratot változatlanul Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
támogatásával szerezzük be.

Könyvtárközi kölcsönzés
Olvasóink a könyvtárközi kölcsönzést változatlanul igénybe veszik, kihasználva a Somogyi
Károly Megyei és Városi Könyvtár teljesen ingyenes szolgáltatását. Az együttműködés e téren
is kiváló, megrendeléseink egy-két napon belül teljesülnek. A megyében Kiszombor a második
legtöbbet kérő könyvtár.

Amiért szeretjük és ajánljuk a somogyis kollégákkal egyetemben ezt a szolgáltatást, mert
lehetővé teszi az egyenlő hozzáférés esélyét.

Könyvtárközi kölcsönzés
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130
2018. 06. 01. - 2019. 05. 31.

2019. 06. 01. - 2020. 05. 31.

Összegzés:
A könyvtári hagyományainkhoz híven és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent
megtenni, hogy helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást biztosítsunk. Változatlanul fő
feladatunk a könyvtár gyűjteményi, szolgáltatási és technikai hátterével biztosítani a hozzánk
betérők minőségi kiszolgálását.

Kiszombor, 2020. június 18.

Nógrádiné Vígh Krisztina, Adrián Renáta

„Egy könyvnek mindig a végét olvasom el először, hogy ha esetleg meghalnék közben, legalább
tudjam, mi lett a vége.
Nora Ephron

Tárgy: Tájékoztató a településen folyó könyvtári tevékenységről
/2020. (VI. 30.) KNÖT h.
HATÁROZATI JAVASLAT
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és
elfogadja a településen folyó könyvtári tevékenységről szóló tájékoztatót.
A tájékoztató jelen határozat mellékleteit képezik.
A határozatról értesül:
- Nógrádiné Vígh Krisztina könyvtáros
- Szirbik Imre alpolgármester
- Tenczerné Bajusz Ilona jegyzői jogkörben eljáró igazgatási csoportvezető
- Irattár

