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„Tájékoztató a településen folyó közművelődési és könyvtári tevékenységről” 

a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. júniusi soros ülésére 
 

 

„Minden írásról azt gondolom, hogy amit én leírtam, az a fele. A másik felét az olvasó teszi 

hozzá, mellérakja a saját élményeit, gondolatait, ilyen alapon ahányan elolvasnak egy könyvet, 

az annyiféle könyvvé válik.” 

Vámos Miklós 
 

 

• Bevezetés 

• Személyi feltételek 

• Célkitűzések 

• A könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai 

• Az elmúlt évről 

• Szakmai tevékenység 

• 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 foglalkoztatottja 2 fő 

• melyből szakalkalmazott: 2 fő 
• fizikai dolgozónk jelenleg nincs (ez év február 9-étől Kovács Jánosné nyugdíjba vonult), 

a könyvtár takarítását a közmunkaprogramban részt vevőkkel biztosítja számunkra az 

önkormányzat 
• Teljes munkaidős kulturális közfoglalkoztatott: 1 fő, 2019. december 31. 
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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: 

• Mindenki által használható és megközelíthető  
• 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 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, könyvajánlókat szervezünk 
• Rendezvények, melyek Kiszombor Nagyközség Önkormányzata, valamint a Somogyi-

könyvtár támogatásával valósulnak meg 
• Évfordulókhoz, könyvkiadáshoz szervezünk író-olvasó találkozókat, 

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: 

Az előző évekhez hasonlóan, most is sok feladatot látott el a könyvtár. 

Augusztus végén már készültünk a gyermekek fogadására. A tanévkezdés, mint mindig, 

számunkra öröm, ekkor számíthatunk a gyerekekre, a pedagógusok együttműködésére. Jó 

nézni, tapasztalni, hogy a felnövekedő zombori diákok lelkesen fogadják törekvéseinket arra 

vonatkozóan, hogy minél jobban érezzék magukat a könyvtárban, legyen az könyvtári óra, 

vetélkedő, KönyvtárMozi, vagy egyéb szervezett program. A látogatásaik alkalmával 

rendszerint könyvet is kölcsönöznek, melyeket rendre el is olvasnak. 

A számtalan foglalkozás célja az iskolai időszakban az olvasóvá nevelés valamint az, hogy a 

diákok bátran térjenek be hozzánk, s magabiztosan el tudjanak igazodni a könyvtárban. 

Gyakran érkezik felkérés a Dózsa György Általános Iskola pedagógusaitól, egy-egy könyvtári 

óra megtartására. 

Számunkra változatlanul fontosak ezek a teendők, hiszen a könyvtárhasználó gyermekből lesz 

a könyvtárat tudatosan használó felnőtt. Fontosnak tartjuk, hogy megőrizzék olvasási 

készségüket, melynek nagy szerepe van a tanulásuk során. Tudnunk kell, hogy a gyermek kicsi 

korától megtapasztalja, másolja a környezetét, így segíthetünk neki, ha látja a jó példát, a 

„könyvolvasás művészetét”. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI 

rendeletnek megfelelően működünk együtt a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárral, a 

kollégákkal. Évkezdetkor az idén is összeültünk a Szegeden megrendezésre kerülő Workshopra, 

ahol szakmai megbeszélést tartunk. Itt van lehetőségünk kérni a Somogyi-könyvtár 

munkatársaitól, azokat a fellépőket, előadásokat, melyeket szeretnénk elhozni Olvasóinknak. A 

megvalósult programlehetőségek között KSZR-es és NKA-s pályázati rendezvények egyaránt 

vannak. 

 

 

Szakmai tevékenység - a könyvtárban megtartott néhány kiemelt program: 

 

2018. december 5. - Dr. Karnacsi Zoltán (SZTE-JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék) 

tanszékvezető, egyetemi docens volt a vendégünk. Az est témája Alaszka volt. Bepillantást 

nyerhettünk egy csodálatos vidék történelmébe és megtekinthettük természeti kincseit. 
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2018. december 11. - Vig Balázs mesemondó járt újra nálunk, aki az ovisoknak adott elő egy 

mesét, A rettegő fogorvos címmel. Mitől is retteghet egy fogorvos, erre kaphattunk választ 

nagy-nagy kacagások közepette. 

       

 

2019. március 27.  - A december 5-i előadás sikerére való tekintettel ismét meghívtuk hozzánk 

Dr. Karancsi Zoltán 

(SZTE- JGYPK Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék) tanszékvezető, egyetemi docenst, aki a 

könyvtárunk közönségét Egyiptomba kalauzolta el. A sivatagok kialakulását, a Nílus mozgását, 

a terület élővilágát, az építményeket, az ott kialakult kultúrát ismerhettük meg. 

       

   

2019. április 25.  Mohai Gábor előadásában szebbnél szebb, elgondolkodtató, ritkán elhangzó, 

megható verseket hallott a verskedvelő közönség, akikben a különleges, egyedi orgánumáról is 

jól ismert médiaszemélyiség mély nyomot hagyott. 

       

 

 

 

 



Könyvtárunk által szervezett néhány program: 

2018. nyári programok - Napközisek látogatása 

A nyári szünidőben több alkalommal hívtuk el a napközis gyerekeket. Igyekeztünk hasznosan, 

de szórakoztatóan tölteni velük az időt. Nem volt nehéz dolgunk, hiszen a szünet ellenére is 

igen fogékonyak voltak a programjainkra. 
 

     
 

 

Könyvtábor – 2018. július 31-augusztus 03. 
 

A könyvtár 2018 nyarán is szervezett könyvtábort. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is sok 

gyerek jelentkezett. A táborban részt vevő gyerekek a könyvek és az olvasás szépsége mellett 

még sok érdekes játékkal ismerkedhettek meg. 
  

 
 

 

2018 őszi programok - Emlékezés a könyvtárban 
 

Borsi Sándor szobrászművész, múltkutató második alkalommal tartott előadást a könyvtárban. 

A Rónay-sírkertről, a köztemető Rónay sírjairól esett szó, számtalan fotó, rengeteg kutatási 

háttér és nem utolsósorban lelkes előadás kíséretében. Szép számban érkeztek vendégek, a 

környező településekről is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diavetítés 
 

Továbbra is hódít a diafilm könyvtárunkban, novemberben ünnepeljük a diafilm megszületését 

és több alkalommal vetítettünk a Karátson Emília Óvoda csoportjainak. Beszélgettünk a 

hagyományokról, a karácsonyról, a Márton-napi népszokásokról, a tavaszról. Mindig az 

aktuális témához választjuk a vetítendő diafilmet a gyerekeknek. 
 

     
 

Halloween 

Október 31-én vártuk a gyerekeket, akik jöttek is játszani „HalloweenEst”. A gyermekrészleget 

látványos elemekkel díszítettük, hogy megfelelő hangulatba hozzuk a cukorkagyűjtő 

gyerkőcöket. A játékokhoz most inkább az ügyességükre volt szükség - mellőztük kicsit a 

könyveket -, mindannyian igyekeztek is a kihívásra koncentrálni. Összegzésként sajnos meg 

kellett állapítanunk, hogy nagyon gyorsan pörögtek a percek, minden játékra, amivel 

készültünk, nem is jutott idő. 

         

 

2018-19. téli programok - A decemberi első programunkkal már-már hagyományt teremtünk, 

idén is megtartottuk a Télköszöntő című, óvodásoknak meghirdetett versmondó versenyt. Az 

óvodapedagógusok felkészítették a gyerekeket; tizenegy lelkes ovis nyújtott felejthetetlen 

élményt a zsűrinek. 

 

          

 

 

 

 

 

    



2019. tavaszi programok 

 

2019. április 11. 
 

A szeszélyes áprilisi időjárás miatt idén a könyvtár előtti tér helyett, a művelődési házban került 

megrendezésre a költészet napja a Közművelődési Könyvtár és az Ady Endre Művelődési Ház 

közös szervezésében. A Kiszombori Dózsa György Általános Iskola gyerkőcei és pedagógusai 

emlékezetes, szép műsorral készültek. 

     

 

 

 

Húsvéti kézműves foglalkozás 
 

Az idén is megtartott Húsvéti Kézműves Nappal, remélhetőleg hagyományt teremtünk azzal, 

hogy az ünnepeket megelőző napon kreatív foglalkozást tartunk a gyerekeknek. 

Megmutathatják, hogy az ügyes kezek munkája eredményeként milyen remek dolgok 

díszítették az otthonokat húsvétkor. 
 

     

 

 

 

 

 



Anyák napi készülődés a könyvtárban 
 

Természetesen az édesanyákról, nagymamákról sem feledkeztünk meg, a visszajelzések szerint, 

örültek a kis ajándékoknak, amit a gyerekek készítettek. 

                                              

 

 

Rendszeresen tartott könyvtári órák, programok 
 

Könyvtári órák 
 

A nyolcadik évfolyamnak tartott irodalomóra keretén belül bővítettük könyvtári ismereteiket, 

megtudhatták mi a Cutter-szám, hogyan tudnak keresni külföldi és hazai könyvtárak 

keresőfelületein. Többek közt azt is megtudhatták, hogy a nálunk működő on-line katalógusból 

kiválasztott könyveket, hogyan találják meg a polcokon. 

 

      

 

Megkértük Süvegné Nagy Ivett tanár nénit, jöjjenek el a gyerekekkel, akikkel megismertettük 

a könyvtárat, annak használatát. Egér Erik meséje már jól bevált az elsősöknél, szívesen 

hallgatják a gyerekek a kedves kis történetet, mely alapján végigkísérhetik, hogyan lesz 

valakiből könyvtárhasználó. Bemutattuk röviden a könyvtárat, a beiratkozás menetét, a 

könyvek használatához adunk jó tanácsokat. 

 

    

 

 



A költészet napját, nemcsak közös verseléssel és műsorral ünnepeltük, hanem a gyerekeknek egy 

könyvtári óra kertén belül is megemlékeztünk József Attila kiszombori és makói éveiről. A Somogyi 

könyvtártól néhány hét erejéig kölcsönkapott tableteknek is nagy hasznát vettük, hiszen a költőhöz 

kapcsolódó kvízkérdésekkel, QR-kódok dekódolásával és az un. kahoot játékkal töltöttük az időt. 

Vendégeink a két 4. osztály és a 8. évfolyam volt. 

        

 

Gyereknap 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának szervezésében került megrendezésre a Községi 

Gyermeknap a játszótéren. Az idei évben a könyvtár is kitelepült a térre. Könyvbemutatóval, 

3D kifestővel, játékos kvízfeladatokkal vártuk a gyerekeket. A legügyesebb megfejtők 

jutalomban is részesültek. 

        

 

Nőklub 

A Nőklub számos alkalommal szervezte rendezvényeit a könyvtárba. Találkozásaik nagyon jó 

hangulatúak és hasznosak, hiszen vendégelőadóik érdekesebbnél-érdekesebb témákkal, 

tanácsokkal látják el a tagokat. Természetesen meghívásunkra is szívesen jönnek, olyankor 

KönyvtárMozizval és kvízjátékkal készülünk. 

     

 

 

 

 



Védőnők 

A könyvtár ad helyet a három hetente megrendezésre kerülő Zomboringatóra. A védőnők által 

szervezett baba-mama klub nagyon kedvelt az anyukák körében.  

      

 

Szakmai tevékenység, eszközbeszerzés, statisztika 

 

Az említett programok főként a saját programjaink megszervezése, a változatos játékok 

elkészítése, előkészítése felkészülést, de legfőképpen időt igényel. Csak jól előkészített 

anyaggal dolgozhatunk, igyekezve érdekessé, hasznossá tenni látogatóinknak azt az időt, 

melyet nálunk töltenek. 

Amint azt már említettük a beszámolóban, változatlanul 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, így a 

könyvrendelést átvétel után rögtön az olvasó rendelkezésére tudjuk bocsátani. 

Az érvényben lévő adatvédelem - az  EU által megfogalmazott GDPR rendelet vonatkozásában 

- a munkánk részévé vált, melyet olvasóink tudomásul vesznek. 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 Somogyis kollégák kidolgozták és rendelkezésünkre bocsátották a nyomtatványokat, 

melyekkel folyamatosan ismertetjük meg olvasóinkat, gyermekek esetében az eltartóikat. 

 

Tárgyi eszközök - eszközbeszerzés: 

Az elmúlt időszakban nem volt jelentős eszközbeszerzésünk, ami azt jelenti, hogy könyvtárunk 

az eszközök vonatkozásában, egy nagyon jól felszerelt könyvtár. 

Az Önkormányzattól kapott 2019-es évi lehetőség, mely szerint képtartó sínt és flipchart táblát 

szerezhetünk be, folyamatban van. 

 

Dokumentum ellátás: 

Jelenleg 410 fő beiratkozott olvasónk van.  

Könyvállományunk 14.100 db kötetből áll. 

A 17 különböző folyóiratot változatlanul Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 

támogatásával szerezzük be. 



Könyv 

2018. második negyedév:   39 db      77.581,- Ft 

2018. harmadik negyedév:  85 db               175.205,- Ft  

2019. első negyedév:     39 db     79.279,- Ft  

2019. második negyedév:   47 db                91.071,- Ft 

Papírszínház 

       Fakeret                 1 db                  7.798,- Ft 

       Mese                 2 db                  5.586,- Ft 

 

Mindösszesen:                        212 db dokumentum             436.520,-Ft 

 

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 ezt a szolgáltatást, hogy lehetővé teszi az egyenlő hozzáférés 

esélyét. 

 

A mellékelt ábra jól mutatja, hogy az idei esztendőben megdönt(het)jük a saját rekordunkat. 
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Könyvtárközi kölcsönzés



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, 2019. június 18. 

  

 

Nógrádiné Vígh Krisztina 

 

                                                                                                                    


