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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 

2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

 

Intézményünk kiemelt feladatnak tekinti a könyvtárhasználók számának növelését, az olvasás-

kultúra fejlesztését és népszerűsítését. Alapvető célunk, hogy az itt élők egyenlő eséllyel férjenek hoz-

zá az intézményünk szolgáltatásaihoz, programjain való részvételhez. Mindezt szem előtt tartva a 

2020-as évben sok új ötlet és javaslat megvalósítását tervezzük.  

Különböző korosztályoknak szervezünk olyan programokat, kínálunk szolgáltatásokat, amivel 

könyveket, hangoskönyveket, folyóiratokat népszerűsítünk. Folytatjuk internethasználati képzéseinket, 

amivel a nyugdíjasok és sérült emberek digitális világhoz való felzárkózását segítjük, növelve ezzel 

életterüket. Továbbra is együttműködünk az oktatási-nevelési intézményekkel, egyesületekkel, civil 

szervezetekkel és természetesen az olvasóinkkal.  

Élünk a könyvtári pályázatok adta lehetőségekkel, részt kívánunk venni a Márai-programban, 

amelynek segítségével költségmentesen gyarapíthatjuk állományunkat. A könyvtári érdekeltségnövelő 

pályázatra is számítunk, valamint a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár és a móri Német 

Nemzetiségi Önkormányzat által felajánlott dokumentumokra is.  

 

 

Tervezett programjaink: 

 

 

• január 21. - Magyar kultúra napja keretében – „Születtem Magyarországon…” – Cseh 

Tamás dalai Vodku fiai zenekar tolmácsolásában 

• február 13. A móri németek kitelepítése - Hartmann Miklós: Örömóda című könyvének 

bemutatója  

• február 22. – Mesedélelőtt a könyvtárban - a Meseerdő Bábszínház - Varázsvirág c. elő-

adása 

• április 4. - Mesenap – a Meseerdő Bábszínház előadása - Húsvéti készülődés a Meseer-

dőben 

• április 7. - Költészet Napja - Irodalmi Szalon – Fesztbaum Béla Kosztolányi estje 

• május 13. – Bibliai esték  

• Június 4 - Ünnepi könyvhét – közönségtalálkozó D. Tóth Krisztával a Húszezer nap című 

könyv írójával  

• október 1-3 – Országos könyvtári napok 

• november 19. - Irodalmi Szalon Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs Pilinszky estje 

• november 28. – Téli gyermekkönyvhét – Mesedélelőtt a könyvtárban  

• december 10. – Bibliai esték 

 

A 2019-ben indult nagy sikerű könyvklubot ebben az évben tovább folytatjuk. A felnőtt 

könyvtári tagoknak ajánlunk olvasni valót különböző témákból. Az előző évben jól bevált gyakorlat 

szerint idén is megosztjuk egymással az olvasás élményeinket, majd egy általunk készített prezentáció 

segítségével ajánlunk könyveket. A találkozókat havi egy alkalommal szervezzük.   

A felnőtt könyvklubhoz hasonlóan a gyermekkönyvtár is meghirdette 2019-ben az olvasást 

kedvelő ifjúság (12-16 év) számára a fiatal olvasók klubját. Ezt a sorozatot is szeretnénk folytatni, 

szintén havonta. Ezeken az összejöveteleken a gyermekkönyvtáros kolleganő ajánl olvasmányokat a 

gyerekeknek, akik ezután irányított beszélgetés keretében mesélhetnek a könyvekről. 
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„Vakrandi egy könyvvel” címmel indítunk egy olvasásnépszerűsítő játékot. A "randizni" vá-

gyó olvasók a könyvtár kölcsönző részlegén találkozhatnak az előre becsomagolt könyvekkel. Az így 

kölcsönzött olvasni valók mindenkinek meglepetést jelentenek majd, hiszen csak otthon derül ki, hogy 

mit is vittek haza.  

 

A könyvtárak legfontosabb célkitűzései között szerepel, hogy a köznevelést támogató szolgál-

tatásaik fejlesztése révén a 21. században is a tanulás, az oktatás nélkülözhetetlen háttérintézményei 

legyenek. Ennek egyik területe a digitális írástudás fejlesztése minden korcsoport számára. Az előző 

években indított képzéseket ebben az évben is folytatjuk további lehetőségeket adva ezzel a fejlődni 

vágyó nyugdíjasoknak. Ennek eszközhátterét a GINOP-3.3.1-16 pályázaton elnyert gépek biztosítják. 

 

 A folyóirat-olvasó és Médiatár részlegünkben ebben az évben nemcsak újságot olvasni, inter-

netezni és DVD-t, hangoskönyvet lehet kölcsönözni, hanem az ott található hangoskönyvek helyben 

hallgatásához ajánlunk egy olyan szolgáltatást, ami az irodalmi élményen túl  hasznos időtöltést,  ad-

hat azoknak, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Havonta egy alkalommal „Aktív irodalom” címmel han-

goskönyvet hallgathatnak úgy, hogy közben a magukkal hozott kézimunkát pl. hímzést, horgolást, 

kötést tovább folytatják. Közösségi élménnyé is válhat, ha többen együtt ugyanabból az irodalmi alko-

tásból készült felvételt hallgatják. Célcsoport a nyugdíjasok, egyedül élők köre. 

 

2020-ban tervezzük a gyermekkönyvtár dokumentumtípusainak és szolgáltatásainak bővítését, 

a reneszánszát élő diafilmekkel. Terveink szerint a diafilmek kölcsönözhetőek lennének, ugyanakkor 

helyben használatot is biztosítanánk, valamint havi egy alkalommal egy könyvtáros kolléga mese órát 

tartana. Mivel a „Mesedélelőtt a könyvtárban” programra mindig nagy az érdeklődés, ily módon tud-

nánk azoknak, a szolgáltatásoknak a körét bővíteni, melyeknek közel azonos a célközönsége.   

 

Az idei évtől, tervben van a könyvtár közösségi médián való részvételének aktivizálása. Ren-

dezvényeink és szolgáltatásaink korszerű és hatékony promótálásához, valamint új olvasók bevonzá-

sához elengedhetetlen a közösségi médián való agilis, folyamatos megjelenés. Ennek érdekében, 

könyvtárosaink, játékokat és a könyvtárhoz valamint a könyvekhez, olvasáshoz kapcsolódó érdekes-

ségeket tartalmazó online bejegyzéseket dolgoznak ki, oly módon, hogy az minden nap tartalmazzon 

újdonságot az olvasó számára. 

 

A 2019-2020-as évad bérletes gyermekszínház sorozatának tavaszi előadásai márciusban és 

áprilisban lesznek 132 óvodás és 483 kisiskolás részére. Igyekeztünk olyan darabokat választani, ame-

lyek a könyvtárunkban is megtalálható könyvek alapján készültek.  Az óvodások az Aranyszamár 

színház előadásában a „Mesék a Tejúton túlról” című bábelőadást márciusban, illetve áprilisban a 

Csukás István meséjét az Ágacskát láthatják, amelyet a Körúti Színház kelt életre. Az iskolások 1-4. 

osztálya számára márciusban a Nektár Színház hozza el a Szépség és a szörnyeteg című zenés játékot, 

valamint áprilisban a Csongor és Tünde gyerekeknek készült feldolgozása kerül bemutatásra a Körúti 

Színház közreműködésével. A következő évad ősszel kezdődik majd, akkor új kínálattal várjuk a gye-

rekeket. 

 

A felnőtt bérletes színházi előadássorozat tavaszi részében márciusban a „Kaviár és lencse”, 

illetve májusban „Az üvegcipő” című darab lesz látható, a 220 eladott bérlet mellett jegyeket is értéke-

sítünk. A sok évi tapasztalat azt mutatja, hogy szívesebben jön a közönség a vígjátékokra, illetve a 

zenés darabokra, a mindennapok gondjait-bajait elfeledni erre a pár órára.  

Kedvenc programjai közt van a Bice-Bóca Egyesület tagjainak is, akik nagy számban vesznek 

részt az előadásokon. Ősszel tervezzük a folytatást hasonló zenés vidám darabokkal. 

 

Kortárs írók műveiből szervezünk kiállítást is az ifjúsági és felnőtt részlegben egyaránt. 

Hagyományainkhoz híven az iskolai szünetben megvalósuló nyári gyermektábor keretében 

szeretnénk programot kínálni a 8-12 évesek számára.  

 

Továbbra is kiemelt feladat a város múltjára és jelenére vonatkozó anyagok feltárása, megőr-

zése és a hozzáférés biztosítása. 
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Mindegyik könyvtáros kollega rendelkezik felsőfokú- vagy középfokú könyvtárosi végzett-

séggel, de a folyamatos fejlődés emelheti a minőségi munkát. Belső szakképzéseken, az ingyenes me-

gyei továbbképzéseken, a könyvtáros vándorgyűlésen, a szakmai kirándulásokon való részvétel nyújt-

hat részükre készség- és ismeretfejlesztést. 

 

A minőségbiztosítással kapcsolatos feladataink között 2020-ban szerepel: 

- Használói elégedettség- és igényfelmérés előkészítése, lebonyolítása 

- Rendszeres ötletbörzék tartása a könyvtár népszerűsítése és szélesebb körben való 

megismertetésére, olvasók megtartására, új olvasók vonzására 

 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

  

  

  

2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
7 

7 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakör-

ben foglal-

koztatottak 

Könyvtáros szak-

képesítéssel 

összesen 4 
4 

átszámítva teljes munkaidőre 4 
4 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre 2 
2 

Egyéb felsőfokú 

összesen  0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 
0 

Mindösszesen könyvtári szakmai mun-

kakörben 

összesen 6 6 

átszámítva teljes munkaidőre  
6 6 

Egyéb al-

kalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 



5 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Összes létszám (fő):  7 
7 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  0 0 

 

 

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosítása-

nak ismertetése (max. 1000 karakter) 

 

Könyvtárunkban 2020-ban nem tervezünk szervezeti átalakításokat, viszont személyi változás 

várható. Egy kolleganő kéri nyugdíjazását a 40 éves munkaviszony elérése miatt. Reméljük, helyére 

hasonlóan agilis, kreatív, hozzáértő munkatársat találunk. 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma (a központi 

könyvtárban) (óra)  
40 40 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás 

hetente összesen (óra)  
4 4 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 

(óra) 
8 8 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
23 23 0 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 0 

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 5 0 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 223 224 0,44 
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Szöveges értékelés (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás) (max. 1000 karakter) 

 

Könyvtárunk sok év alatt kialakult gyakorlat szerint egy átlagos héten heti 40 órát tart nyitva. 

Keddtől péntekig 9-18 óráig várjuk az olvasókat, látogatókat, szombaton pedig 8-12 óráig. Hosszú 

hétvége idején szombati napokon nyitva tartunk majd.  

A nyári időszakban (július, augusztus hónapban) és év közben az ünnepek alatt, illetve ren-

dezvények esetén a szokásos rend változhat, amelyet intézményünkben, honlapunkon, közösségi olda-

lon előre jelzünk. 

 

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem  

Ha igen, akkor miért:………………….. (maximum 200 karakter) 
 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 

 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
2 2 0 

Olvasói munkaállomás  5 5 0 

Dolgozói munkaállomás 7 7 0 

Összesen 14 14 0 

 

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, 

reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (max. 500 

karakter) 

 
Olvasóink, látogatóink által használható számítógépeink többsége már elmúlt 8 éves, ezek 

lecserélését tervezzük. Előreláthatólag csak felújított, de Windows 10-es szoftverrel ellátott 

eszközöket tudunk beszerezni. A dolgozói munkaállomások esetén valamivel jobb a helyzet, de 

közöttük is van meglehetősen régi gép. Itt azonban új számítógépek vásárlását tűzzük ki célul, 

reménykedünk egy esetleges nyertes pályázatban.  

Szkennerünk, fénymásolónk és nyomtatóink jó minőségűek és viszonylag újabbnak 

számítanak. 

 

Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez 

képest) 

 

Az internetszolgáltásban nem tervezünk változást. 

 

Sávszélesség: 100 Mbps 

Sebesség: 100 Mbps 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz  
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Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  

 

 

 

Mutatók 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  2236 2236 0 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 465 465 0 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 

ezer Ft) 
0 0 0 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
300 320 6,66 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
7 10 42,85 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok szá-

ma (db) 
32 40 25 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 0 0 0 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 753 800 6,24 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  1089 1000 -8,17 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (max. 1000 karakter) 

 

A könyvtári állomány gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatokban foglaltaknak és az olvasói 

igényeknek megfelelően történik. Személyes vásárlás során döntünk a kiválasztandó dokumentumok-

ról az előzetesen összeállított lista szerint. A beszerzésnél a költségvetésben meghatározott keret lehe-

tő legkedvezőbb módon való felhasználására 2020-ban is fokozottan ügyelünk. 

Olyan pályázati lehetőségekre ebben az évben is számítunk, amelyeknek köszönhetően bőví-

teni tudjuk a gyűjteményfejlesztésre fordítható összeget. A móri Német Nemzetiségi Önkormányzat és 

a Vörösmarty Mihály Könyvtár támogatását szívesen vesszük továbbra is. 

Szem előtt tartjuk a használóink javaslatait a folyóiratok beszerzésénél is.  

 

 

Gyűjteményfeltárás  
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Mutatók 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
 2898 3100 6,97 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozá-

sának átlagos időtartama percben kifejezve)  
 0,33 0,33 0 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kife-

jezve (átlagosan) 

 5 5 0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elekt-

ronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 

gyűjtemény egészének %-ában) 

 99 99 0 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (max. 1000 karakter) 

 

A könyvtárunkba beérkezett dokumentumok feldolgozásakor a gyorsaságra is törekszünk a 

pontosság és szakszerűség mellett, hogy minél előbb elérhetővé váljanak az újdonságok az olvasók 

számára. A feladat több lépcsőfokból áll, a bibliográfiai leírástól a számítógépes integrált könyvtári 

rendszerbe történő rögzítésig, ezért annak időtartama nem igazán szűkíthető, körülbelül 20 percre te-

hető. A feldolgozás a könyvtári munkafolyamatok alapja, mert enélkül nem tudjuk az olvasók rendel-

kezésére bocsátani a példányokat. 

Annak érdekében, hogy az egyes könyveket könnyebben, több szempont alapján meg lehessen 

találni, bővítjük a számítógépes katalógusban fellelhető tárgyszavakat. 

2020-ban is az a célunk, hogy a könyvtári egységek a feldolgozás kezdetétől számítva átlago-

san 5 nap alatt az olvasók rendelkezésére állhassanak.  

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB 

Beszerzés éve: 2001 feldolgozó modul, 2007. teljes modul 

Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ban: igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

változás 

%-ban 

előző évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

102 110 7,84 
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Muzeális dokumentumok száma 0  0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 0  0 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 
0  0 0 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 
0  0 0 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (max. 1000 karakter) 

 

A könyvtár költségvetésében sajnos nincs külön keret a könyvkötésre, restaurálásra, ezért van 

szükség a könyvek egyedi kezelésére. Azoknak a könyveknek a javítását, amelyeknél a használat so-

rán kisebb problémák merülnek fel, továbbra is a kollegák próbálják elvégezni. Ilyen például a könyv-

gerinc visszaragasztása.  

2020-ban sem tervezzük biztonsági jellel megjelölni a dokumentumainkat, mert ahhoz nagy-

mértékű anyagi és technikai beruházásra lenne szükség. Ezt csupán egy esetleges nagy összegű nyertes 

pályázat segíthetne megoldani.  

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1522 1530 0,52 

A könyvtári látogatások száma (db)   20389 20500 0,54 

Ebből csoportok (db) 15 16 6,66 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (max. 1000 karakter) 

 

A könyvtár egyik legfőbb célja, hogy a látogatók és a beiratkozott olvasók létszámát megtart-

sa, illetve növelje. Ennek érdekében külön akciókkal, programokkal illetve még több népszerű, a 

használóink igényeinek kielégítésére szolgáló dokumentumok beszerzésével próbáljuk megoldani. 

 Annak érdekében, hogy minél több iskolai csoport látogasson a könyvtárba folyamatos kap-

csolatfenntartás szükséges a pedagógusokkal, hiszen elsősorban az határozza meg, hogy milyen mó-

don tudják beépíteni a nevelési-oktatási tervükbe a városi könyvtár felkeresését.  

 

Dokumentumforgalom  

 

Könyvtárhasználat  
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 78327 78400 0,09 
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- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 4975 5000 0,5 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 
45 48 6,66 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 
60 62 3,33 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 
11 12 9,09 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (max. 1000 karakter) 

 

Könyvtárunkban az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma 9 db, amelynek lehető-

ségét sokan ki is használják. 2019-ben az éves átlag 6-7 példány volt kölcsönzésenként. Ezt az ered-

ményt szeretnénk 2020-ban is elérni. Éppen ezért figyelünk arra, hogy szem előtt tartsuk olvasóink 

igényeit a beszerzésnél.   

Települési könyvtárként gyűjtőkörünk nem terjed ki a tudományterületek mélyebb betekintést 

nyújtó dokumentumaira, egyes kéréseket csak más intézmény állományában keresve tudjuk teljesíteni 

könyvtárközi kölcsönzés segítségével. Ezt a megoldást ajánljuk akkor is, amikor egy-egy mű beszer-

zését a pénzügyi korlátok gátolják. 

Természetesen ezt a szolgáltatást mi is nyújtjuk a helyi oktatási-nevelési intézményeknek il-

letve más könyvtáraknak egyaránt. 

A hozzánk kéréssel fordulók részére irodalomkutatást is végzünk. 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 

 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.  

 

Szolgáltatás 2020-ban tervezett 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 0 évek óta működik, 2018-ban mobilbaráttá 

vált, további fejlesztés egyelőre nincs 

tervben 

OPAC 0 évek óta működik, 2018-ban mobilbaráttá 

vált, további fejlesztés egyelőre nincs 

tervben 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0 évek óta működik, 2020-ra fejlesztés nincs 

tervben 

Referensz szolgáltatás 0 évek óta működik, 2020-ra fejlesztés nincs 

tervben 

Közösségi oldalak  0 évek óta működik, 2020-ra fejlesztés nincs 

tervben 
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Hírlevél 0 évek óta működik, 2020-ra fejlesztés nincs 

tervben 

RSS 0 évek óta működik, 2020-ra fejlesztés nincs 

tervben 

 

 

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: nem 

Ha igen, akkor milyen témakörben:…………………………………………………………………. 

Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó) 

 

 

Online szolgáltatások  
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Távhasználatok száma 4510 4550 0,88 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
német 

angol 

német 

angol 

0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya-

korisága (alkalom/hónap átlagosan) 
10 10 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 
1170 1200 2,56 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 2 2 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 
4 4 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 
145 150 3,44 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
4510 4550 0,88 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 

0 0 0 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (max. 1000 karakter) 

 

Intézményünk – azon belül a könyvtár – honlapja a magyaron kívül még két világnyelven te-

kinthető meg, ezen felül a gyengénlátók számára is hozzáférhető. A könyvtári állományról, az egysé-

gekről többféle adatot nyújtunk az interneten böngészők, a könyvtári szolgáltatások, dokumentumok 

iránt érdeklődők számára a weblapunk segítségével. Az állandó könyvtári információk mellett (könyv-
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tárhasználat, részlegek bemutatása, szolgáltatások, térítési díjak) rendszeresen teszünk közzé híreket, 

könyvajánlásokat, fotókat.  

Olvasóinknak, látogatóinknak felhívjuk a figyelmét az online katalógusunkra is, amelynek se-

gítségével előre tájékozódhatnak a könyvtári állományról. Szeretnénk elérni, hogy nőjön annak hasz-

nálata. Tagjaink betekinthetnek saját kölcsönzésük adminisztrációjába és amennyiben szükséges, 

meghosszabbíthatják a náluk levő példányok kölcsönzési idejét. 

Honlapunkon 2020-ban növelni szeretnénk a tartalomfrissítések számát, hogy a rendszeres és 

alkalmi távhasználóink még több információhoz juthassanak könyvtárunkról, beszerzett dokumentu-

mainkról, programjainkról, terveinkről. 

 

 

Digitalizálás  

 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  585 600 2,56 

 

 

Közzététel helye, módja (max. 1000 karakter) 

 

Jelenleg helyismereti gyűjteményünkben zajlik a digitalizálás. A Mórral kapcsolatos könyv-

részletek, cikkek, fotók digitális formában való megörökítése a 21. századi igények kiszolgálásában 

nyújt megoldást. Ezzel szélesebb körű hozzáférést tudunk biztosítani a használóknak.  

Elektronikus mappákban, témák szerint részletezve, elkülönítve tároljuk azokat, megkönnyítve 

a keresést. A dokumentumokhoz elsősorban helyben, belső hálózaton keresztül juthatnak hozzá az 

érdeklődők.  

Egy jó minőségű, több dokumentumfajtát kezelni tudó szkenner segíti a munkánkat. 

Szeretnénk 2020-ban növelni a digitalizált egységek számát, ezzel minél inkább megközelíteni 

a naprakészséget. 

 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 70 70 0 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
4820 5000 3,73 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket tá-

mogató helyi kiadványok száma 
0 0 0 
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Téma szerint 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-

ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató 

nem formális képzések és programok száma  

7 6 -14,28 

A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-

ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató 

nem formális képzéseken és programokon 

résztvevők száma 

93 80 -13,97 

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-

ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések és programok 

száma  

8 8 0 

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-

ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken és programo-

kon résztvevők száma 

71 71 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-

reditált képzések, továbbképzések száma 
0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-

reditált képzéseken, továbbképzéseken részt-

vevők száma 

0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  
15 16 6,66 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 
350 360 2,85 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvények száma 

összesen  

2 3 50 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényeken 

résztvevők száma 

225 290 28,88 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma  
0 2 100 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 
0 80 100 
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Egyéb témájú programok, képzések száma 38 35 -7,89 

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 

száma 
4081 4119 0,93 

Az összes könyvtári képzés, program száma 70 70 0 

 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-

zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-

sítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzések, programok száma 

1 1 0 

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-

zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-

sítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

6 6 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-

zösségi identitást erősítő programok száma 
1 2 100 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-

zösségi identitást erősítő programokon részt-

vevők száma 

45 90 100 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

1 1 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

10 10 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  

6 6 0 
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A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma 

36 36 0 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma  
1 1 0 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők száma 
210 310 47,61 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések, prog-

ramok száma 
60 59 -1,66 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen, prog-

ramon résztvevők száma 
4513 4548 0,77 

Az összes könyvtári képzés, program szá-

ma 
70 70 0 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter) 

 

 A könyvtár 2020-ban a programok mennyiségében nem tervez módosítást az előző évhez ké-

pest, de a résztvevők számát növelni szeretné. 

Programkínálatával azt tűzi ki célul, hogy különböző célcsoportoknak maradandó élményt 

nyújtson a móri és környékbeli lakosok körében. Ennek érdekében olvasáskultúra-fejlesztő rendezvé-

nyeket, irodalmi- és színházi előadásokat, könyvbemutatókat, kiállításokat, nyári gyermektábort szer-

vez, de a képzésre is hangsúlyt fektet. 

A fiatalok könyvtárhasználatra ösztönzése a kiemelt feladatok közé tartozik, hiszen a könyvtár 

jövője attól függ, hogy mindig legyen utánpótlás, aki rendszeresen, folyamatosan igénybe veszi szol-

gáltatásainkat, állományunkat akár a tanulmányokhoz, akár a kulturált szórakozáshoz.  

A felnőtt részleg munkatársai a pedagógusok közreműködésével a középiskolások részére 

könyvtárbemutató- és könyvtárhasználati órákat szerveznek. A használó-képzés fontos szerepet játszik 

abban, hogy a fiatalokban kialakuljon az élethosszig tartó tanulás igénye. 

A Gyermekkönyvtár is ugyanazzal a céllal fogadja a gyerekcsoportokat: minél többen válja-

nak könyvtártagokká. Ennek hatékony megvalósításához jól felépített programmal rendelkezik.  

A digitális írástudás fejlesztésével elsősorban felnőtteket, nyugdíjas korúakat célozzuk meg, az 

ő számukra szervezünk számítógép- és inernethasználati foglalkozásokat, mert a diákok egyrészt már 

beleszülettek az információs korba, másrészt az oktatási programokban, tantervekben szerepel ilyen 

irányú képzés. 

 

 

 

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján: német nemzetiség 1181 fő, a település lakossá-

gához viszonyított aránya 8 %, cigány (romani, beás) 163 fő, 1%  

 

Dokumentumok a nemzetiségek számára 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 
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Könyvek 2552 2560 0,31 

Folyóiratok (címek száma) 6 6 0 

Elektronikus dokumentumok 2 2 0 

Összesen 2550 2560 0,31 

 

 

 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető - max. 1000 karakter) 

 

A 2011. évi népszámlálás alapján Móron a lakosság kb. 8 %-a tartozik a német nemzetiséghez. 

Könyvtárunkban éppen ezért ügyelünk rá, hogy a használóink hozzájuthassanak olvasnivalóhoz ezen a 

nyelven is. Elkülönítve helyeztük el a német könyveket a felnőtt részlegen és a gyermekkönyvtárban, a 

folyóirat-olvasóban található újságok szintén külön polcot kaptak.  

A Radó Antal Könyvtár 2020-ban is tervezi német nyelvű gyűjteményét gyarapítani vétel il-

letve ajándék útján. 

A beszerzésnél ebben az évben elsősorban a szépirodalmi művekre szeretnénk fektetni a hang-

súlyt. 

 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

 

Szolgáltatások száma 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 
8 8 0 

Fogyatékossággal élők számára akadály-

mentes szolgáltatások száma 
5 5 0 

 

 

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 

 

Az akadálymentes szolgáltatások közül nagyon lényeges a honlap gyengénlátók számára ki-

alakított formája, a földszinti terek hozzáférhetősége mozgáskorlátozottak részére rámpa és lépcsőlift 

segítségével, valamint ugyanitt a braille írásjeles feliratok.  

 A fogyatékosságal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök körébe tartozik többek kö-

zött a számítógépbe beépített képernyőolvasó szoftver is.  

 

 

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):3 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015 
 

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 
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2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 

megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb: ………………………………………………………………………………………… 

  

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismer-

tetése (maximum 1000 karakter) 

 
2020-ban szeretnénk, ha sikerülne könyvtár olvasótermét kifestetni, ezen kívül nem tervezünk 

külső és belső épület, épületrész fejlesztést. 

 

2. Bútorok állapota: 2 (egy része 5) 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2014 
 

1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………………………………………………………… 

 

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 

karakter) 

 
A könyvtár bútorai között találhatók nagyon régi, de használható, régi, de felújított, illetve vi-

szonylag új darabok is. A könyvtáros kollegák kreativitása segít abban, hogy minimális költségből 

kellemesebbé, esztétikusabbá tehessük a környezetet olvasóinknak, látogatóinknak. 2020-ban is törek-

szünk új ötleteket megvalósítani ez ügyben (pl. asztalok, szekrények festése, tapétázása), hiszen előre-

láthatólag saját költségvetésből nem lesz lehetőségünk butőrvásárlásra.  

Amennyiben sikerül pénzforráshoz jutni, azt irodai-, illetve gyerekek számára készült székek, 

olvasói asztalokra fordítjuk.   

  

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 10  nyertes pályázat esetén 

ebből olvasói 5  felújított – pályázat 

esetén 

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    
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Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen     

 

 

  

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter) 

 

Eszközbeszerzés esetén is elsősorban külső forrásokra támaszkodhatunk. Tervezzük az olvasói 

számítógépek cseréjét felújított, de új szoftverrel ellátott eszközök beszerzésével, és – ha pályázati 

lehetőség adódik – a jelenlegi dolgozói munkaállomások leselejtezését és helyettük újak vásárlását. 

Ezen kívül egy új nyomtatóra is szükség lenne.   

 

  

1.  Pályázatok, projektek 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Könyvtári érdekelt-

ségnövelő 

150  EMMI 2020.02.28  

Márai-program 150  KELLO 2020.08.20.  

Országos könyvtári 

napok 

60  Vörösmarty Mi-

hály Könyvtár 

2020.03.31.  

 

 

 

 

Európai Uniós pá-

lyázatok megneve-

zése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

      

      

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai forrá-

sokra épülő pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert ösz-

szeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  
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A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter). 

 

Ebben az évben is részt kívánunk venni a Márai-programban, amelynek segítségével költség-

mentesen gyarapíthatjuk állományunkat, illetve a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra is számítunk 

a költségvetési keretünk növelése érdekében. Továbbra is várjuk a székesfehérvári Vörösmarty Mihály 

Könyvtár és a móri Német Nemzetiségi Önkormányzat által felajánlott dokumentumokat is. 

Az Országos könyvtári napok programjához szintén a megyei könyvtár támogatását szeret-

nénk igénybe venni. 

Az eszközök, bútorok beszerzésére folyamatosan keressük a pályázati kiírásokat. 

 

 

  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a tárgyévi könyvtár 

kommunikációs célok bemutatása  

 

 

 

Kommunikáció 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás 

%-ban 

előző év-

hez képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 0 0 0 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 35 40 14,28 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 35 40 14,28 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 35 40 14,28 

Online hírek száma 102 120 17,64 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 158 160 1,26 

Hírlevelek száma 26 28 7,69 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 

érték, ezer Ft) 
0 0 0 

Egyéb: plakát, szórólap 70 80 14,28 

 

 

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés szá-

ma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések 

száma, stb.) (max. 1000 karakter) 
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Marketing szempontú kommunikációs költségekre könyvtárunk 2020-ban sem tervez jelentő-

sebb összeget, szinte csak ingyenes megoldásokat veszünk igénybe. Programjainkról több mint 500 

címre küldünk ki hírlevelet. A weblapunkon rendszeresen új információkat teszünk közzé a rendezvé-

nyekről, az új könyvekről és egy-egy szolgáltatásról is. 

A legtöbb rendezvény plakátjához nem veszünk igénybe nyomdai segítséget, itt is a költségha-

tékonyságot tartjuk szem előtt, így a munkatársaink kreativitására támaszkodunk.  

Az elektronikus hírlevél mellett továbbra is postázunk nyomtatott meghívókat 1-1 program 

kapcsán több mint 50 címre. 

A híreink, információink, különböző érdekességek megjelennek az intézmény Facebook-

oldalán is. Eseményeinkről tájékoztatjuk a városi televíziót, a helyi lapot valamint a megyei újságot is. 

A Móron működő Mária Rádió helyi szerkesztőségének segítségével szintén ingyenes megjelenésre 

számítunk. 

 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtár-

ban teljesítők száma 
10 10 0 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött megálla-

podások száma 

8 9 12,5 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  0 0 0 

 

 

 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

partnerek száma 2019. évi tény 2020. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Civil szervezetek 0 0 0 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 

Vállalkozók 3 3 0 

Oktatási intézmények 0 0 0 

Egyéb 0 0 0 

Összesen 3 3 0 
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Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség mérések 
2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

száma 
1 1 0 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók száma 
87 100 14,94 

 

 

 

 

Tervezett innovatív megoldások, újítások:  

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

  

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése (maximum 1000 karakter) 

 

Könyvtárunk helyet és lehetőséget biztosít arra, hogy a középiskolások nálunk teljesítsék a kö-

telező 50 órás közösségi munkát. A diákok elsősorban az adminisztrációs feladatokban segítenek, de 

esetenként a könyvtári rend ellenőrzését is elvégzik. 2019-ben 10 tanulót fogadtunk ebből a célból, 

előreláthatólag 2020-ban sem lesz hiány jelentkezőkben.  

A városban működő intézményekkel és civil szervezetekkel könyvtárunk jó kapcsolatot ápol, 

azonban mindig van lehetőség a fejlesztésre. Ebben az esetben szolgáltatásaink hatékonyabb népszerű-

sítésével, igényeik szélesebb körű feltérképezésével szeretnénk ezt megvalósítani. Az együttműködés 

jegyében zsűritagként részt veszünk az általuk szervezett versenyeken részt veszünk nagyobb rendez-

vényeiken.  

2020-ban elégedettség- és igényfelmérést tervezünk a könyvtárhasználók körében, hiszen a 

minőségi munka feltétele az, hogy rendszeresen visszajelzéseket kérjünk és kapjunk. Ez alapján pon-

tosabban körvonalazódnak a fejlesztendő területek, illetve megerősítést szerezhetünk pozitívumainkról 

is.  

 

 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2019. 

évi 

tény 

 

2020. 

évi 

terv 

eltérés 

%-ban 

az előző 

évhez 

képest 
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Be

vé-

tel  

Az intézmény működési bevétele 538 538 0 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 

(nem fenntartótól származó bevételek) 538 538  0 

– ebből a késedelmi díjbevétel  32 35 9,37 

– ebből beiratkozási díjbevétel  175 180 2,85 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 45051 
45051 0 

– ebből fenntartói támogatás 44894 44894 0 

– ebből felhasznált maradvány 0 0 0 

– ebből pályázati támogatás 157 157 0 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  48 48 0 

Bevétel összesen  45637 45637 0 

Ki

ad

ás 

Személyi juttatás 23325 23325 0 

Munkaadókat terhelő összes járulék 4475 4475 0 

Dologi kiadás     17837 17837 0 

Egyéb kiadás 0 0 0 

Kiadás összesen  45637 45637 0 

 

 

 

Dátum:  

     

 

………………………….    ……………………………… 

aláírás       aláírás 

Intézményvezető      könyvtárvezető 

 

 

Dátum: 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


