Beszámoló a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről,
az intézmény 2015. évi munkaterve

Tisztelt Képviselő-testület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL TV.78.§ (5.) bekezdése szerint: „ Az önkormányzat, amely közösségi
színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja
az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét,
jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.
Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok:
-

-

1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről
2012. évi CLII. tv a muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII.29.) FVM. rendelet módosításáról
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati
rendelet
50/2013. (VI.27.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2014-ben 3 főállású alkalmazottja volt az intézménynek: 1 fő intézményvezető, 1 fő
könyvtáros és 1 fő IKSZT alkalmazott. Az intézmény vezetője teljesítette a Nemzeti
Művelődési Intézet által szervezett 60 órás közművelődési szakmai továbbképzés
követelményeit.
A szakmai munkánkat folyamatosan segítette közhasznú foglalkoztatott. A Harmónia
Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesülettel partneri együttműködéssel 2-2 főt tudtunk
foglalkoztatni a kulturális közfoglalkoztatás keretében 2013.11.01-től 2014.04.30- ig és 2014.
szeptember 1-től 2015. február 28-ig.
Tárgyi feltételeink ebben az évben is tovább javultak. A szakmai munkához szükséges
eszközöket is tudtunk vásárolni: diavetítő, bábok, kézműves foglalkozások anyagszükséglete.
E mellett lecseréltük a függönyöket, szőnyeget vásároltunk a Ringató foglalkozáshoz,
mosógépet szereztünk be. A felújított nagyteremhez illő függönyt szereztünk be a színpadra,
amely előadások alkalmával jelenthet nagy segítséget. A Faluházban elkészült a külső
világítás.
Az „Innovatív Közösségi Napelem Hasznosítás” című LEADER térségek közötti
együttműködés pályázati projekt keretében a KÖZÖLD Alapítvány 1 napelem rendszert (5
kW) telepített a szajoli IKSZT épületére. A napelem rendszer várhatóan költségtakarékossá
teszi az intézmény energiafelhasználását.
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Közművelődési feladatok:
Az 1. számú táblázatból látható, hogy az előző évhez képest jelentős változás nem történt a
programok és a résztvevők számában. Nagyobb létszám csökkenés a tanfolyamok esetében
van, mert az előző évben a TÁMOP pályázat keretében több informatikai és nyelvi tanfolyam
valósulhatott meg. A TÁMOP -2.1.2-12/1/2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt keretében ebben az évben már csak egy
alkalommal volt lehetőségünk arra, hogy informatikai tanfolyamot szervezzünk. Sajnos ez az
országos projekt 2014. augusztusában lezárult. A lakossági igények országosan és helyben is
jóval meghaladták a pályázati keret lehetőségeit. A projekt során használt 2 db számítógép az
intézményben működő eMagyarország Pont számára került átadásra.
2014. júniusában befejeződött a a TÁMOP 3.2.3.B-12/1-0161 sz. „Kreatív szolgáltatások és
programok az IKSZT-ben” című pályázatunk. Ennek keretében összesen 82 alkalommal
valósultak programok, amelyeken összesen 1024 fő vett részt (kommunikációs és önismereti
tréning, interaktív gyermekfoglalkozás, színházi előadás, kézműves foglalkozások, jóga) A
pályázati támogatás lehetővé tett, hogy a felsorolt programok minden esetben ingyenesek
voltak a résztvevők számára.
A szakmai feladataink ellátása mellett nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a településen
működő civil szervezetek, közösségek számára segítséget nyújtsunk. Rendszeresen
szerveztünk szakmai napokat, ahol a JNSZM-i Civil Információs Centrum szakemberei
tartottak előadásokat (pénzügyi, könyviteli, adózási és jogi tanácsadás). Készítettünk a
számukra meghívókat, plakátokat, beszámolókat, munkaterveket, dekorációt. Jelentős
számban valósultak meg együttműködésben programok a civil szervezetekkel.
Harmónia SZKKE: Labda nap, tankör, gyermeknap, nyári tábor, tavaszi és őszi szünetben
kézműves foglalkozások, 6 órás vetélkedő, Legszebb konyhakertek verseny
Együtt Egymásért Klub: Kézimunka és gobelin kiállítás, Országos Könyvtári Napok
Vöröskereszt: egészségügyi hónap rendezvényei, ismeretterjesztő előadás, szűrőprogramok.
Részt vettünk a Szegfű klub Barangoló című rendezvényén.
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Új kezdeményezéseink 2014-ben:
„Gazdálkodj okosan – lépésről lépésre! Háztáji klubok megalakítása Jász-NagykunSzolnok megyében” elnevezéssel a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Irodája indított kezdeményezést. A klub elindításához csoportvezetőt kerestünk,
kezdetben sikertelenül. Foglalkozást szerveztünk, ahol a klub céljainak bemutatásán túl már
készítettünk is környezetbarát, takarékos és nagyon jól hasznosítható folyékony mosószert és
arcápoló krémet. A program nagyon jól sikerült, az egyik fiatal anyuka vállalta, hogy részt
vesz a szolnoki felkészítő foglalkozáson és a továbbiakban megpróbálja szervezni a szajoli
alkalmakat.
2014-ben a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával, szakmai segítségével el kezdtük
feldolgozni, felkutatni a településünk helyi értékeit. A települési értéktár kialakításába
szerettük volna bevonni a lakosságot, ezért első körben minden civil szervezethez eljutattunk
egy kérdőívet. A kitöltött kérdőívek és a beszélgetések alapján szerveztük meg a Helyi
értéktár napot, melynek előadói a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Irodájának munkatársai voltak. A szakmai napot Hegedűs K. Ferenc „A Hegedüs
család királyi adománylevelei és egyéb iratai” valamint Tóth Sándor Zoltánné „Alföldi ízek”
előadása zárta. Mindkét előadás nagyon tartalmas és gondolatébresztő volt, amelyeket a
következő időszakban szeretnénk folytatni.

Könyvtári feladatok ellátása:
2014-ben a könyvtári állomány értéke 365.666 Ft-tal bővült saját költségvetésből. A
könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 151.000 Ft–ot nyertünk, melyet szintén
könyvbeszerzésre fordítottunk. Ebben az évben összesen 516.666 Ft-ot tudtunk új könyvek
vásárlására fordítani. Az év első felében nagymértékű selejtezést végeztünk a megyei
szakfelügyelet javaslatára. Az állomány tisztítása 2014. július 15-vel zárult le. Szöllősi József
Polgármester Úr jóváhagyásával.

Összesítő a könyvtárban selejtezett könyvekről:

Technikai selejt szépirodalom
Szakirodalom

Mennyiség

Érték

2035

83.085.-

1395

83.267.-

A selejtezett könyvek egy részét a szeptember 3-tól 7-ig megrendezett KÖNYVBÖRZÉN
100.-/db egységáron árusítottuk ki. Az ebből befolyt összeg 46.800 Ft (melyet
könyvbeszerzésre fordítottunk). Ebben az évben a Márai pályázat keretében 100.000 Ft
értékben volt lehetőségünk könyveket rendelni. A könyvek kiválasztása megtörtént, azonban
leszállítása csak 2015. január végén fog megtörténni a Könyvtárellátó információja szerint.
2014-ben 12 folyóirat (+ Néplap) állt az olvasóink rendelkezésére.
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Könyvtári programjaink 2014-ben:
-

-

-

-

-

„Olvasókölykök” címmel vetélkedőt szerveztünk felsős diákoknak.
Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényét dolgoztuk fel interaktív formában.
Célunk az volt, hogy a hetedik osztályosok számára kötelező olvasmányt
megkedveltessük a gyermekekkel.
Óvodás csoportok számára folyamatosan biztosítottuk a lehetőséget a
könyvtárlátogatásra (jeles napokhoz kötődően: farsang, víz világnapja, Föld napja,
Egészségügyi világnap…).
Könyvtári Napok rendezvényeihez ( Internet Fiesta, Süssünk, süssünk valamit,…
Szajol legidősebb zenészének bemutatkozása).
Nagybetűs mesék címmel szerveztünk olvasást népszerűsítő programot 6-10 éves
gyerekek számára. 3Három tetszőlegesen kiválasztott nagybetűs mesekönyvet kellett a
kicsiknek elolvasniuk. A szorgalmas csemetéket ajándékkal jutalmaztuk.
A könyvtári táborban – amely az IDŐGÉP tábor nevet kapta – a történelmi korokkal
ismertettük meg a táborozókat. Készítettünk együtt dínó parkot, agyag edényt,
megismerkedtünk a múmia készítésével, a lovagok korával és „Írógéptől a tabletig”
címmel készítettünk mini kiállítást. Emellett sok érdekes és játékos program valósult
meg (Vízirendészeti bemutató a Tiszán, Bátorságpróba kutyás bemutatóval).
A könyvtárban a jeles napokhoz kapcsolódóan mini kiállításokat rendeztünk (A
magyar költészet napja, A népmesék napja).

Könyvtári forgalmi adatok:

579

összesenből 14 éven
alatti
2013
2014
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131

Könyvtárlátogatók 6649
száma
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Könyvbeszerzés
--folyóirat beszer.
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3531

3298
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-

-
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7
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3

2

Kölcsönzött
kötet száma
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Helyben használt
dok. száma

2887
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1220

1717

Könyvtárközi

36

55

-

-
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A Közösségi Ház és Könyvtár 2015. évi munkaterve

Az intézményben elsődleges feladata, hogy az IKSZT pályázatban vállalt kötelezettségeknek
folyamatosan megfeleljen. A szolgáltatásokat és programokat a Vidékfejlesztési miniszter
84/2012. (VIII.2) VM. rendeletében megfogalmazottak szerint – az intézmény szolgáltatási és
programtervében kell ütemezni. 2015. első félévére vonatkozó munkatervet
2014.
novemberében
elkészítettük,
melyet
a
NAKVI
jóváhagyott.
A programokat, szolgáltatásokat az alábbiakban felsorolt kötelező feladatok szerint terveztük
be:
-

Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
Egészségfejlesztési programok megvalósítása
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása
Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások információs pont kialakítása
Az iskolai felzárkózás segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn
túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára
A gyermekek, különösen a 0-5 évesek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó
nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása

Az IKSZT szakmai feladatairól negyedévente elkészítjük az elektronikus beszámolót,
melynek tartalma: minden programról 3 db fénykép, statisztikai adatlap (gyermek és ifjúsági
programok esetében), jelenléti ív és egy rövid szöveges összefoglaló. A szakmai beszámolót
szintén a NAKVI hagyja jóvá, amelyről teljesítésigazolást állítanak ki.
A felsorolt programok, szolgáltatások mellett a hagyományos közművelődési feladatainkat is
ellátjuk: a település hagyományainak, közművelődési értékeinek megőrzése, gazdagítása,
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, közhasznú, praktikus, a
mindennapi életet segítő tanfolyamok kínálata, kulturális és közhasznú információk
biztosítása, civil szervezetek, közösségek számára tér biztosítása, munkájukat segítő
adminisztrációs feladatok ellátása.
2015-ben tovább folytatjuk a települési értéktárral kapcsolatos tevékenységet.
Törekszünk arra, hogy az Értéktár kérdőív minél több emberhez eljuthasson, így több
információt kapjunk a települési értéktár kialakításához. Lehetőség szerint szervezünk olyan
programokat, amelyeknek célja a településünk értékeinek, hagyományainak a bemutatása.
A kötelező feladatok megvalósítását segítik azok az együttműködési kapcsolatok
amelyeket az elmúlt időszakban alakítottunk ki. A helyi civil szervezetekkel, közösségekkel
együtt tervezzük a programjainkat, számítunk a véleményeikre, javaslataikra és a részvételre
egyaránt. A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Irodája és a
Verseghy Ferenc Könyvtár módszertani munkatársaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és
kapunk szakmai segítséget. (térítésmentes programok, új kezdeményezések indítása)
A Faluházat érintő fejlesztés, hogy az udvaron elhelyezett mezőgazdasági
eszközökhöz ismertető tábla készül fotókkal és szöveggel. A Tiszai híd cölöposzlopai mellé
szintén készítünk egy „hídtörténeti” összeállítást, amely a háború utáni hídépítés folyamatát
mutatja be.
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PROGRAMTÁBLÁZAT
PROGRAMOK:
Fotókiállítás

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
20.

Túri Tibor kertészmérnök
előadása
Megyei
IKSZT-k
találkozója
Rendhagyó történelemóra
Víz
Világnapjaismeretterjesztő előadás
Véradás

6.

Téli
népszokások,
hagyományok-tárlatvezetés
Húsvéti
készülődéskézműves foglalkozás
Legszebb
konyhakertek
verseny meghírdetése
Labda nap-ifjúsági program
Vetélkedő fiataloknak

14.

Vidékfejlesztési
támogatások – fogadóóra

18.
28. 12.
20.
23.

3.
7.
10.
02.
*
29.

Nyelvtanulást
fejlesztő *
foglalkozások:
hetente
szerdai napokon
Ringató klubfoglalkozások: *
hétfői napokon kéthetente
Nyári szünidei programok
gyermekeknek
Napforduló túra
Kenyérsütés és tárlatvezetés
Állatok
Világnapjára
programok:kiállítás,
kézműves
foglalkozás,
rajzpályázat
Véradás

19.

21.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1519.
26.

37.
19.
*

19.

Gyermekprogramok az őszi
szünetben: csocsó, pingpong,
kézműves,
társasjátékok
Egészségügyi
hónap
rendezvényi: gyermek és
ifjúsági programok
Adventi
készülődés:
kiállítás,
kézműves
foglalkozás

*

19- *

*

6

*
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Könyvtári feladatok:
A könyvtár az 1997. évi CXL.-, valamint a 2012. évi CLII. muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló törvény alapján működik. Az
intézmény megfelel a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek:
- mindenki által használható és megközelíthető
- könyvtári szakembert alkalmaz
- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiséggel
- rendszeresen a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva
- helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek
- statisztikai adatokat szolgáltat
- ellátja az alapfeladatokat.
A 2012. évi törvény új alapfeladatokat is meghatároz a már meglévőkhöz:
„…A nyilvános könyvtár:
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét
- kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez
- tudás-, információ-, és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.”

A 2014-es év végén elkezdődött az a folyamat, amivel csatlakozunk a Verseghy Ferenc
Könyvtár által használt Corvina Integrált Rendszerhez. Ehhez szükség van a könyvek
adatainak újbóli rögzítésére és a könyvek vonalkóddal való ellátására. Az ehhez szükséges
eszközöket (vonalkód leolvasó, vonalkód matrica) sikerült megvásárolnunk az önkormányzat
támogatásával.
A Corvina Integrált Rendszer előnyei:
-

Könnyen lehet keresni más könyvtár adatbázisában.
Azonnal tájékoztatni tudjuk az olvasót, hogy az általa kikölcsönözni kívánt könyv
megtalálható-e könyvtárunkban.
Könnyen le tudjuk követni a kikölcsönzött könyvek útját.
Többszörös igény esetén a könyvet előjegyzésbe tudjuk venni.
A könyvtárközi kérést is gyorsabban tudjuk teljesíteni.
A leltárt könnyebben tudjuk elvégezni, mert a teljes állomány digitálisan átlátható.

Ebben az évben is folytatjuk az egész könyvtári állomány tematikus átvizsgálását. A
megyei könyvtár szakmai véleménye alapján a régi, elavult, megrongálódott könyveket
kivonjuk az állományból. A költségvetésünkben betervezett keretösszegből és a pályázatokból
folyamatosan pótolni fogjuk azokat a könyveket, amelyek a magyar és világirodalom
szempontjából meghatározóak.
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A Ringató alkalmával, illetve a hétköznapokon is sok anyuka érkezik a könyvtárba
kisgyermekekkel. Az elmúlt időszakban is nagy figyelemmel kísértük és segítettük az
anyukákat: a gyermekeket játékokkal, színezőkkel foglaltuk le a könyvkölcsönzés idejére.
Múlt év végén sikerült diavetítőt, diafilmeket és sok szép bábot vásárolnunk. Szeretnénk
gyermekfoglalkozásokat szervezni ebben az évben is, mert azt tapasztaljuk, hogy
szülők/nagyszülők a gyerekekkel szívesebben jöjjenek a könyvtárba. A gyerekek pedig szép
élményekkel telve később is szívesebben látogatnak be a könyvtárba.
A helyismeret, helytörténet szempontjából fontos, Szajolról írt cikket, fotót gyűjtjük, majd
rendszerezzük, illetve szolgáltatjuk olvasóink részére.
Csoportos foglalkozásokat, mesekuckót, lapozgatót ebben az évben is tervezünk óvodások
és kisiskolások számára. Szeretnénk, ha a könyvek szeretete, az olvasás élménye minél kisebb
korban rögzülne gyermekeinkben.
Az irodalmi jeles napokról ebben az évben is megemlékezünk az iskolások és civil
szervezetek bevonásával:
- 190 éve született Jókai Mór
- 110 született József Attila
- Kosztolányi Dezső évforduló
- Szabó Lőrinc évforduló
Célunk, hogy a diákok megkedveljék jeles költőink, íróink műveit.
2015-ben is bekapcsolódunk a Megyei Könyvtár által is kezdeményezett Internet Fiesta
(március) és az Országos Könyvtári Napok (október) szervezésébe. A tavalyi évhez hasonlóan
idén is végzünk igényfelmérést arra vonatkozólag, hogy az olvasóink milyen könyveket és
folyóiratok olvasnának szívesen az intézményünkben. Olvasóink a „kívánságlistára” írhatják
fel a javasolt művek, folyóiratok címét. A javaslatokat már a 2015. évi beszerzéseknél
figyelembe vesszük. A folyóiratok rendelésénél a 2014 évben kért/keresett újságokra nagy
figyelmet fordítottunk. Így idén már 19 különböző témájú újság közül válogathatnak az
olvasóink. Gyermekeknek Dörmögő Dömötör, Kis Füles, fiataloknak Cosmopolitan, nőknek
Nők Lapja Konyha, Ridikül, Family, férfiaknak Kertbarát Magazin, Ötlet magazin…
Szintén az előző évben hirdettük meg a „Csere-bere fogadom” akciónkat, melynek keretében
sok könyv talált új gazdára. Az olvasók behozhatják az otthon feleslegessé vált könyveiket,
melyeket a folyosón egy szabadpolcon helyezünk el. Innen bárki elviheti, visszahozhatja,
cserélheti azokat. A könyvtárba látogatók szívesen választanak maguknak „csere-bere”
könyvet. Célunk ebben az évben is, hogy változatos programokkal minél több olvasót
csábítsunk be a könyvtárba, megkedveltetve az olvasást gyermekekkel és felnőttekkel.
Szajol, 2015. január 19.

Czékmási Csilla
ig.
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