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

2018. júniusi soros ülésére 
 

 

 
„A jó könyveket el kellene tiltani, hogy olvassák is őket.” 

Móra Ferenc 
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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 2,5 fő  
- ebből szakalkalmazott: 2 fő;  

2017. október 2-ától a GYES leteltével újra munkába állt Nógrádiné Vígh Krisztina 
kolléganő 

- 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, 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 (szakkönyvek, kötelező olvasmányok) 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 
� Helyben használat; kézikönyvtári állomány, helytörténeti anyag 
� Helyet és számítógéphez való hozzáférést 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 óvodai, általános iskolai tanulók részére könyvtárhasználati és egyéb 

tematikus foglalkozásokat, rendhagyó órákat, könyvajánlókat szervezünk 
� Rendezvények, melyek Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, 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  

o elektromos áram, víz-, gázóra állás bejelentése on-line  
o önéletrajzok készítése 
o számítógépes ismeretek; word, excel, PPT-készítés, Internet 
o szkennelés, nyomtatás 

 

 



 

 

Az elmúlt évről: 

2017. szeptemberétől sem hagyott alább elhivatottságunk. 

A könyvtár bekapcsolódott a Kiszombori Közösségi Napok programsorozatába. Kihasználtuk 
a KönyvtárMozi adta lehetőséget, így a Magyar Népmesék c. sorozatból vetítettünk a hozzánk 
betérőknek, melyet szívesen fogadtak. 

Szeptember, ahogy a gyermekeknek az iskolakezdés ideje, a könyvtárnak a kihívás ideje. A 
tanévkezdés számunkra öröm, ekkor láthatjuk újra együtt az osztályokat, készülhetünk a 
fogadásukra, számíthatunk a pedagógusok együttműködésére. Könyvtári órákkal, 
vetélkedőkkel, KönyvtárMozival, egyéb szervezett programmal várjuk őket minden tanévben. 
Ezen látogatásaik alkalmával rendszerint könyvet is kölcsönöznek. Érdeklődésünkre a 
pedagógusok, s a gyerekek elmondják, hogy nemcsak kölcsönözik, de el is olvassák ezeket a 
köteteket.  

A számtalan könyvtári óra célja az iskolai időszakban az olvasóvá nevelés valamint az, hogy a 
diákok bátran térjenek be hozzánk, s magabiztosan el tudjanak igazodni a könyvtárban. Felkérés 
érkezik a pedagógusoktól is, ez utóbbi alkalommal a nyolcadik évfolyamnak tartottunk 
könyvtárhasználati órát, megmutatva, hogy mi is a Cutter-szám, az on-line keresés, hogy – 
többek között – a kiszombori könyvtár katalógusában hogyan tudnak megkeresni – akár 
otthonról – egy-egy dokumentumot, vagy a későbbiekben továbbtanulásuk során milyen 
eszközöket, on-line keresőfelületeket tudnak használni különböző (honi és külföldi) könyvtárak 
szájtjain. 

Számunkra igen fontosak a fentiekben említett teendők, hiszen a könyvtárhasználó gyermekből 
lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtt. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 
rendeletnek megfelelően működünk együtt a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral.   
Bevált gyakorlat, hogy évkezdetkor összeülünk a Szegeden megrendezésre kerülő évindító 
Workshopra, ahol szakmai megbeszélést tartunk. Itt van lehetőségünk jelezni a Somogyi-
könyvtár munkatársai felé, kiket, milyen fellépőket, milyen előadásokat szeretnénk látni, 
hallani, meghívni településünkre az év során. A megvalósult programlehetőségek között 
nemcsak KSZR-es rendezvények, hanem egyéb – a Somogyi-könyvtár által elnyert – pályázati 
vendégszereplőket is eljuttattak hozzánk a kollégák.  

 

 

A Somogyi-könyvtár szervezésében – könyvtárunk által választott – megrendezésre került 
programok: 

A szervezett programok könyvajánlóként funkcionálnak, sok esetben ezek azok a találkozások 
– írókkal, költőkkel –, melyek után kedvet kapnak a gyerekek egy-egy könyv elolvasására.  

 

 

 

 

 



 

2017. október 10. 

Vig Balázs, az elismert fiatal meseíró volt a vendégünk, az elsősök nagy örömére, mert humoros 
mesével – Három bajusz gazdát keres c. könyvével – készült az író, majd tréfás kérdésekre 
kellett válaszolniuk a gyerekeknek, s minden porcikát megmozgató feladattal megküzdeniük. 

 

 

 

 

 

 

 

2017. november 22. 

Dr. Gyulai Iván ökológus, biológiai-kémia szakos tanár, az Ökológiai Intézet a Fenntartható 
Fejlődésért Alapítvány elnöke, az Intézet igazgatója tartott figyelemfelkeltő előadást  
Ember- és környezetkímélő kertművelés címmel. Az érdeklődők hasznos tanácsokkal lettek 
ellátva, hogy hogyan érdemes kertünket, földünket művelni. 

   

2017. november 23. 

Bosnyák Viktória ifjúsági írónő pezsdítette fel a könyvtárat, s a két meghívott 3. osztályt. A 
gyerekek tananyagában szerepel a Sirály a király c. kötete, mely az írónő előadásában szinte 
életre kelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018. február 23.  

A ’18. évi első vendégünk Varró Dániel  volt. Túl a Maszat-hegyen címmel hozta el a 
kiszombori gyerekeknek verseit. A kicsik (2. osztály) nagyon jól érezték magukat, együtt 
verseltek a költővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. március 22. 

A József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-kutató Lackfi János osztotta 
meg a negyedik évfolyammal verseit. A gyerekek rendkívüli élményekkel tértek haza. 

 

 

   

 

A Somogyi-könyvtár NKA pályázaton nyert programjai településünkön: 

December 07., 14. 

Juhász Orsolya magyar-finnugor szakos tanárnő (Békéscsaba, a Bartók Béla Művészeti 
Szakközépiskola) volt a vendégünk. A negyedik évfolyammal (12. 07.) Az égig érő fa c. magyar 
népmesét dolgozták föl, majd az ötödik évfolyammal (12.14.) Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk 
c. remekét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



December 13. 

Bubryák István producer, filmrendező, szerkesztő tartott előadást Kulisszatitkok címmel, mely 
előadásra a Nőklub tagjait hívtuk meg. Előadónktól ajándékot is kaptunk, a Pipás Pista talán 
igaz története c. kötetét, valamint öt filmjének ingyenes vetítési lehetőségét itt a könyvtárban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvtárunk szervezésében lezajlott néhány program: 

  

Minden év októberében, az Országos Könyvtári Napok keretén belül szervezünk programokat, 
melyek adott témakörökön belül kerülnek megrendezésre. Ezekhez a programokhoz Kiszombor 
Nagyközség Önkormányzatától, a Somogyi-könyvtártól egyaránt kapunk támogatást a 
felkészüléshez, lebonyolításához.  
A programsorozat október 3-6-áig tartott, melynek 

o első  napján Népi hagyományok – múltunk forrásai címmel beszélgettünk az 
őszi-téli szokásokról a Dózsa György Általános Iskola negyedik osztályával. 

o a második napon kis létszámú, de annál lelkesebb csapat állt össze egy 
könyvnyomozó játékra.  

o harmadik nap az időseké volt, KönyvtárMozira hívtuk a Napraforgó Idősek 
Klubjának tagjait. Az utolsó kántortanító c. dokumentumfilmet nézték meg. 
Előzetesen kértük őket, hogy hozzanak régi fotókat, amelyeket szkenneltünk, 
majd a film után kivetítettük, s mindenki a saját hozott képeiről mesélt, felidézve 
a múltat. Az előbújt emlékek között megelevenedett a régi Kiszombor, az 
üzletek, az iskolák. Nem maradt el az osztálytermek, osztálytársak, 
pedagógusok, a körmösök emléke sem.  

o a negyedik napon Hullámzó IroDalom című programunkra felnőttek és 
gyermekek egyaránt érkeztek. A vers, a zene, a ritmus, a rím volt a főszereplő a 
könyvtárban. Mindannyian verseltünk, majd a zene is szót kapott, 
Boros Balázs, és Orincsai Dominik adtak elő néhány gitárdarabot.  

 

 

 

 

 

 



November 30. 

A Csongrád Megyei KSZR, Kistérségi szakmai napot szervezett könyvtárunkba, ahová 
meghívtuk a kistérség könyvtárosait. A Somogyi-könyvtár képviseletében Genczinger Ildikó 
osztályvezető asszony köszöntője után Szegvári Ernőné polgármester asszony virtuális utazásra 
invitálta vendégeinket, így bemutatva a települést. A Leányvárhoz érve Polgármester asszony 
elmondta, 2015 szeptemberében került átadásra a megújult könyvtár, 2016-ban megkoronázva 
a nyertes NKA pályázattal, melynek köszönhetően kialakíthattuk a hangulatos belsőt is. A 
köszöntők után röviden összegeztük a könyvtár tevékenységét. A Somogyi-könyvtár felkészült 
szakmai előadóitól - KönyvtárMozi vonatkozásban Fodor Mónikától, a gépi kölcsönzéssel 
kapcsolatban Mikoly Andreától, a minőségközpontú könyvtárhasználati szabályzatról pedig 
Csiszár Andreától - hallgattunk értékes gondolatokat, tapasztalatokat, szabályzatokat. Az 
Önkormányzat ebédmeghívását követően vendégeink megtekinthették a rotundát, a 
Helytörténeti Gyűjteményt. 

 

A decemberi első programunkkal már-már hagyományt teremtünk, megtartottuk a Télköszöntő 
című, óvodásoknak meghirdetett versmondó versenyt. Az óvodapedagógusok felkészítették a 
gyerekeket; tizenöt lelkes ovis nyújtott felejthetetlen élményt a zsűrinek.  

   

 

 

 

 

 

 

 
December 12.  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szervezésében került bemutatásra a József Attila 
halálának 80. évfordulójára megjelent Kiszombori verses füzet-hasonmás. Az előadásra felkért 
Dr. Bogoly József Ágoston irodalomtörténész elemezte József Attila első A szépség koldusa 
című verseskötetének néhány költeményét. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Április 11. 

A Költészet Napja alkalmából a Dózsa György Általános Iskola két harmadik osztálya készült 
versekkel, valamint a KSZGYI Napraforgó idősek klubjának tagjai megzenésített verset 
énekeltek. Felkérésünkre Pozsárné Nagy Ilona (AEMH) szavalt még a könyvtár előtti kültéri 
műsorunkon.  

 

 

 

   

 

 

 

 

Az említett programokon kívül kézműves foglalkozásokat tartunk kicsiknek, nagyoknak pl. a 
húsvéti előkészületek kapcsán, anyák napja alkalmából stb. 

Jó kapcsolatot ápolunk a KSZGYI-vel, közös programokat szervezünk, mint a már említett 
költészet napja, de nem marad el számukra a filmekhez, könyvekhez kötött kvíz játék és 
KönyvtárMozi sem. 
 
A Karátson Emília Óvoda kicsinyei sem maradnak ki a sorból, nemcsak a Télköszöntő 
versmondó versenyen vesznek részt, hanem sok-sok diafilmmel, mesekönyvvel várjuk őket, 
melyekre az óvodapedagógusok szívesen kísérik el a gyerekeket. 
Leginkább ők az a korosztály, akiknek diát vetítünk, akár a novemberi Nagy Dia(Hó)Nap 
alkalmával, akár szervezett programként, vagy ad hoc jelleggel. 
 
 
 

Szakmai tevékenység, eszközbeszerzés, statisztika 

 

A fentieken kívül is szoros a munkakapcsolatunk a Somogyi könyvtár kollégáival, egyéb 
könyvtári, szakmai igényeket, problémánkat is meg tudunk beszélni. Sokszor kész anyagot 
kapunk, melyek a működésünkhöz, programjainkhoz szükségesek. Ilyen többek között a 
könyvek feldolgozása, állományba vétele. A könyvrendelést átvétel után úgy kapjuk kézhez, 
hogy azt rögtön az olvasó rendelkezésére tudjuk bocsátani. 

A  május 25-től érvénybe lépő adatvédelmi, az  EU által megfogalmazott GDPR rendelet 
vonatkozásában is segítséget kaptunk. A rendelet a könyvtárakat is 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 kollégák kidolgozták és rendelkezésünkre bocsátották a 
nyomtatványokat, melyekkel folyamatosan ismertetjük meg olvasóinkat, gyermekek esetében 
az eltartóikat. 

 

 



 

Tárgyi eszközök - eszközbeszerzés: 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata: 

- 1 db nyomtató 
- 1 db Samsung televízió 
- 1 db fali konzol 

Somogyi-könyvtár: 

- 7 db társasjáték 
- 1 db külső merevlemez 1TB 

 

Jelenleg 333 fő beiratkozott olvasónk van.  

Könyvállományunk 13890 db kötetből áll. 

A 17 féle folyóiratot Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatásával szerezzük be. 

 

 

Dokumentum ellátás: 

Diafilm 

15 db 20.450,- Ft 

Könyv 

2017. harmadik negyedév:  51 db      89.991,- Ft  

2018. első negyedév:          37 db     70.910,- Ft  

Összesen:                             82 db könyv            160.901 ,- Ft értékben 

 

A fenti KSZR könyvek mellett szert tettünk két példány 
Tóth Ferenc „Az otthonom pedig hát ott, Makón van” c. kötetére Makó önkormányzatának 
jóvoltából. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata támogatásával 2 db Rónay-Gilicze-
Marosvári A zombori Rónay család története c. kötetet, valamint szintén két kötetet 
szerezhettünk be a gyerekeknek Vig Balázs meséiből. 

 

 

Olvasóink a könyvtárközi kölcsönzést változatlanul igénybe veszik. Rendszerint a Somogyi 
Károly Megyei és Városi Könyvtár felé indítunk kéréseket, átvállalva a postázással járó 
költségeket. Az együttműködés e téren is kiváló, minden megrendelésünk egy-két napon belül 
teljesül. Amiért szeretjük és ajánljuk ezt a szolgáltatást, hogy lehetővé teszi az egyenlő 
hozzáférés esélyét. 

 



 

 

 

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 
betérőknek a minőségi kiszolgálását. 

 

 

Kiszombor, 2018. június 15. 

  

 

Adrián Renáta, Nógrádiné Vígh Krisztina 

 

 

„Vannak, akik szórakozásból olvasnak, és vannak, akik műveltségüket akarják olvasmányaikkal 
gyarapítani; de én a harmadik olvasóra gondolok, arra, akinek az olvasás életfunkció és 
ellenállhatatlan kényszer – csak ez az igazi olvasó.” 

Frank Spielmann   
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