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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

 

Az intézmény épülete a település középpontjában, jól megközelíthető helyen van. 2012-ben 

újította fel a fenntartó az IKSZT program keretében. Az épület akadálymentesített, a felújítást 

követően egy minőségileg sokkal korszerűbb, esztétikusabb környezetben tudjuk fogadni az 

idelátogatókat. A könyvtári bútorok, technikai eszközök beszerzése szintén az IKSZT pályá-

zatból valósult meg. A könyvtári helyiség  alapterülete   105 m2 . A település lakóinak száma 

3847 fő. Általános iskolások száma 244 fő, óvodáskorúak száma 100 fő. Szajolban 12 civil 

szervezet működik, melyek közül 5 rendszeres tart összejövetelt az intézményben. A Szajoli 

Közösségi Ház és Könyvtár megfelel a nyilvános könyvtár követelményeinek. Van Alapító 

Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, Gyűjtőköri Szabályzata, valamint a könyvtáros 

rendelkezik munkaköri leírással. 2018-ban 1 főállású könyvtáros alkalmazottja volt az intéz-

ménynek.  

 

 

A Közösségi Ház és Könyvtár ellátja a törvényben meghatározott nyilvános könyvtár 

alapfeladatait: 

 

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti szabályzatban meghatározott fő 

céljait küldetésnyilatkozatban teszi közzé 

- gyűjteményét folyamatos fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bo-

csájtja 

- tájékoztat a könyvtár és nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatá-

sairól 

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét 

- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátítá-

sában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában 

- segíti az oktatásban, képzésben résztvevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét 

- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez 

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség ja-

vításához, az ország versenyképességének növeléséhez 

 

 

 

Stratégiai terv, SWOT elemzés 

Erősségek 

 A központi költségvetés támogatja az állománygyarapítást (kult. normatíva 10 %-a) 

 A település önkormányzata gondoskodik a könyvtár fenntartásáról 

 Szakképzett könyvtáros látja el a szakmai feladatokat 

 A számítógépes feldolgozottság a könyvek tekintetében teljes körű 

 Az Internet elérhetőség szolgáltatásként biztosított 

 A rendezvények, vetélkedők, kiállítások az olvasás, az irodalom és a kultúra népszerű-

sítését szolgálják. 
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 Az intézmény elhelyezkedése jó (mindkét településrészről jól elérhető) 

 DJP pályázaton nyert informatikai eszközök 

 Folyamatosan megújul a könyvtári állomány (Régi, elavult könyvek selejtezése – Újak 

beszerzése) 

 Olvasók igényeire alapozott könyvbeszerzés 

 

Gyengeségek 

 Az informatikai berendezések elavultak (olvasói számítógépek) 

 A szakmai feladatok szinte kizárólag csak pályázati támogatásból lehetségesek 

 A sokrétű tevékenységhez kevés a személyi feltétel 

 A szolgáltatások elsősorban a jelenlegi könyvtárhasználók igényeire koncentrálódnak. 

 

Lehetőségek 

 Gyarapszik a könyvtár állománya 

 A Korvina Integrált Rendszer segítségével a kölcsönzés és a katalógusban keresés is 

gyorsabb 

 Új célcsoportok elérése 

 Új szolgáltatások, képzések (DJP eszközök használatával) 

 Közös projektek megvalósítása (közművelődés – civilek) 

 Pályázati lehetőségek kihasználása (pl. Márai) 

 

 

Veszélyek 

 Gyakori a technikai eszközök meghibásodása, amely miatt a szolgáltatás minősége 

csökken 

 Csökken a szakmai programok száma, minősége 

 Tovább csökken a könyvtári olvasók száma 

 Létszámhiány miatt csak részlegesen tudjuk ellátni a ránk bízott feladatokat, kevesebb 

időnk jut a könyvtárhasználókra 

 

 

2018-ban szervezeti változás nem történt. A kultúrális közfoglalkoztatásban lévő kolléganőnk 

novembertől teljes állást kapott a helyi óvodában. 

Az alapdokumentumok nem kerültek módosításra. 

 

 

 

II. SZERVEZETI KERDESEK: 

 

  

  

  

2017. 

évi tény 
2018. évi 

terv 

2018. 

évi 

tény 
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Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 

összlétszám (fő) 
1 

1 1 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 0 0 0 

Könyvtári 

szakmai 

munkakör-

ben foglal-

koztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 1 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisz-

tens, adatrögzítő-

OKJ) 

összesen 0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 0 

Egyéb felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 1 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 1 

Egyéb 

alkalma-

zott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 0 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 0 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 0 

Összes létszám (fő):  1 1 1 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  2 2 1 

 

 

 

 

 

III. SZAKMAI MŰKÖDES: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 
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Heti nyitvatartási órák száma (a 

központi könyvtárban) (óra)  
46 46 46 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap) 

nyitvatartás hetente összesen (óra)  
6 6 6 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás össze-

sen (óra) 
2 2 2 0 

Nyári zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 15 0 0 

Téli zárvatartási idő  

Munkanapok száma:  
0 0 0 0 

Nyitvatartási napok egy átlagos 

héten 
6 6 6 0 

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben: 
303 230 296 97 

 

 

 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szük-

séges kitölteni!) 

 

A fiókkönyvtárak száma:  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 2018. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma a fi-

ókkönyvtárakban (összesítve-, óra)  
    

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (összesítve, óra)  
    

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ösz-

szesítve, óra) 
    

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
    

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma (összesítve):  
    

Nyitvatartási napok száma a tárgy-

évben (összesítve): 
    

 

 

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, vál-

tozások). 

A heti nyitvatartási időben és a hétvégi nyitva tartásban nem történt változás. 
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Olvasói és dolgozói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
3 3 3 0 

Olvasói munkaállomás  3 3 3 0 

Dolgozói munkaállomás 3 3 3 0 

Összesen 6 6 6 0 

 

 

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db): 1 

3 évnél idősebb, de felújított (db):2 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 3 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán:……3…. 

 

 

Reprográfiai eszköz: 

 

5 évesnél fiatalabb (db):2 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db):1 

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db):0 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán:……3…….. 

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: aktív hangfal, URH-s mikrofon 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:…5………. 
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Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műsza-

ki állapotára (maximum 500 karakterben). 

 

Könyvtárunk 3 dolgozói és 3 olvasói számítógéppel rendelkezik. 1 dolgozói gép került kicserélésre, 

míg a másik kettő 5 évesnél idősebb, de rendszeresen karbantartott. 

A 3 olvasói gépszintén 5 évnél idősebb és rendszeresen karbantartott. 

 

 

Internet-szolgáltatás adatai 

 

Sávszélesség: 10-100 Mbit/s 

Sebesség:50/15 Mbit/s 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 

számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 

 

Gyűjtemény 

 

Gyűjteményfejlesztés  
 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző év-

hez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  584 590 596 102 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 132 135 143 108 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(bruttó ezer Ft) 
0 10 10 100 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu-

mok száma (db) 
74 75 64 86 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
0 0 0 0 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 

(db) 
0 0 0 0 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 

(db) 
258 300 386 150 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  465 100 1.027 221 
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A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Gyűjteményfejlesztés 

 

2018-ban a könyvtári állomány értéke 596.429 Ft-tal bővült saját költségvetésből. A könyvtári 

érdekeltségnövelő pályázaton 76.776 Ft-ot nyertünk, melyet szintén könyvbeszerzésre fordítot-

tunk. Ebben az évben összesen 453.484 Ft-ot tudtunk új könyvek vásárlására fordítani. Ajándék-

könyvekkel is bővült könyvtárunk állománya (a Nemzeti Könyvtár sorozatával, illetve olvasóink fel-

ajánlásával). Az idén június hónapban indult a Márai program VIII. fordulója. Ennek keretében 

100.000 Ft értékben volt lehetőségünk könyveket választani. 2018-ban 13 folyóirat (+ Néplap) közül 

választhatnak olvasóink. 

 

Ebben az évben  további selejtezésre került sor. Két lépcsőben történt az elhasználódott köny-

vek selejtezése. 

 

ÖSSZESÍTŐ A KÖNYVTÁRBAN LESELEJTEZETT KÖNYVEKRŐL 

 

1. félév  /június 11./   Technikai selejt szépirodalom 110 db  5.656 Ft. 

                                                               szakirodalom   66 db   3.279 Ft. 

 

2. félév /dec. 13./       Technikai selejt szépirodalom 461 db 21.862 Ft. 

                                                               szakirodalom 390 db 33.870 Ft.   

 

A könyveket 2019 februárjában árusítjuk ki 100 Ft-os egységáron, és a befolyó összeget 

könyvbeszerzésre fogjuk fordítani.    
 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusok-

ban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 
258 300 386 150 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-

gozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  
 35  30  30  86 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama na-

pokban kifejezve (átlagosan) 

 7  7  7  0 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 85 88  98  115 
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A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: CORVINA 

Beszerzés éve: 2015 

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 2018. évi tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumen-

tumok száma 

0 0 0 0 

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 
0 0 0 0 

Az állományvédelmi célból digitali-

zált és a konvertált dokumentumok 

száma 

0 0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott dokumen-

tumok száma 
0 0 0 0 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 63 70 120 190 

A könyvtári látogatások száma (db)   3448 3500 3219 93 

Ebből csoportok (db) 15 16 13 87 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

Az idén ugyan kevesebben iratkoztak be könyvtárunkba (Újonnan regisztrált olvasó: 27 fő), vi-

szont a régebbi olvasóink több könyvet kölcsönöztek. 
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Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 4075 4080 6076 149 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 
0 0 

0 
0 

Helyben használt dokumentumok (db) 6337 6350 11.125 176 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 

(db) 
0 0 

0 
0 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
49 55 

45 
92 

Irodalomkutatások, témafigyelések szá-

ma (db) 
29 29 

28 
97 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)   

 

Az olvasói igényeket figyelembe véve történik állománygyarapításunk. A kevésbé keresett köny-

veket a Verseghy Könyvtárból kérjük ki könyvtárközi kéréssel.  

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre 

került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2018-ben megvalósult 

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

Honlap 0 0 

OPAC I A település honlapján található linkre kat-

tintva tekinthető meg a könyvtár katalógu-

sa. 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0 0 

Referensz szolgáltatás 0 0 

Közösségi oldalak  0 0 

Hírlevél 0 0 

RSS 0 0 
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Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

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

 

 

Online szolgáltatások  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-

ban előző év-

hez képest 

Távhasználatok száma 1601 1610 2029 127 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  
0 0 0 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
0 0 0 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
0 0 0 0 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
0 0 0 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tások száma (db) 
0 0 0 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta-

tásokat igénybe vevő használók száma (fő) 
0 0 0 0 

A könyvtári OPAC használatának gyako-

risága (használat/év) (kattintás az OPAC-

ra) 

0 0 0 0 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 

0 0 0 0 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Digitalizálás  

 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  
0 0 0 

0 
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Közzététel helye, módja: 

 

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 

eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 

elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter) 

 

Könyvtárunkban nem folyik digitalizálási tevékenység. 

 

 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

 

 

 

 

Összesítő táblázat 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
51 50 34 67 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 
1211 1000 701 58 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 
1 1 1 0 

 

 

 

 

Téma szerint 

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté-

sét támogató nem formális képzések és 

programok száma  

10 15 10 0 

A könyvtár által szervezett olvasási kom-

petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté-

sét támogató nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

220 280 146 66 

A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzé-

sek és programok száma  

0 0 0 0 
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A könyvtár által szervezett digitális kom-

petenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzése-

ken és programokon résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozások száma  
3 4 2 67 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz-

nálati foglalkozásokon résztvevők száma 
47 50 31 66 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyek száma összesen  

25 35 8 32 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, rendezvé-

nyeken 

résztvevők száma 

587 600 88 15 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások száma  
4 5 6 150 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí-

tások látogatóinak száma 
135 150 204 

 

151 

Egyéb témájú programok, képzések szá-

ma 
0 0 0 0 

Egyéb témájú programon, képzésen részt-

vevők száma 
0 0 0 0 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
42 63 26 62 

 

 

 

 

Célcsoport szerint 

 

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

 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 
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A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt-

élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzések, programok 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt-

élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzéseken, programo-

kon résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékos-

sággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzéseken, programokon résztvevők 

száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma (digitális komp.fejl.) 

4 4 3 75 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzé-

seken résztvevők száma (digitális komp. 

fejl.) 

80 50 24 30 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvények száma  
5 5 5 0 

Tárgyévben a családok számára meghir-

detett rendezvényeken résztvevők száma 
142 150 208 146 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések szá-

ma 
0 0 0 0 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
0 0 0 0 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
9 10 8 89 
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A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

-Az idén  már harmadik alkalommal rendeztük meg a „Szajol Olvas”olvasásnépszerűsítő ve-

télkedőnket, melyet évről-évre egyre többen teljesítenek.  

-„Zenés-Mesés esték a könyvtárban” címmel, a február hónap minden péntekjén 16:30-tól 

színes mesedélutánra hívtuk a mesét kedvelő gyerekeket. 

-A Baba-mama klub foglalkozásain rendszeresen részt vettünk különböző programokkal (bá-

bozás, kézműveskedés, dia vetítés, meseolvasás). 

- Mini kiállításokat szerveztünk a jeles napokhoz kapcsolódva (Mátyás király és Wass Albert 

emlékév). 

- A nyári szünidőben rendezett könyvtári táborunk a „Szárnypróba” nevet kapta. A gyerekek 

kipróbálhatták magukat több tevékenységben is. Mindenki megtalálta a hozzá legközelebb 

állót. 

- Az Internet Fiesta programhetének programjai voltak: Idősek az egészségért (Időskorúak 

tornája), Egy falat Barcelona (Vetítéssel egybekötött élménybeszámoló), Húsvétoljunk együtt 

(hagyományőrzés)  

- Az OKN programsorozatába is bekapcsolódtunk. („Séta a Futrinka utcában” címmel bábki-

állítást rendeztünk; „ Boldogságcseppek” címmel író-olvasó találkozóra hívtuk az óvodáso-

kat; „Népmesék nyomában” címmel iskolás gyermekeknek szerveztünk mesevetélkedőt) 
 

 

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

Nem tartozik a feladatkörünkhöz. 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-

nyított aránya …………..(%)  

 

Dokumentumok a nemzetiségek számá-

ra 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek 0 0 0 0 

Folyóiratok (címek száma) 0 0 0 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 0 

Összesen 0 0 0 0 

 

 

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

 

Nem tartozik a feladatkörünkhöz és később sem tervezzük. 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  
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Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná-

latát segítő IKT eszközök száma 
0 0 0 0 

Fogyatékossággal élők számára aka-

dálymentes szolgáltatások száma 
0 0 0 0 

 

 

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

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 
 

 1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

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:……………………………………………………………………………………………… 

 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

Szajol Község Önkormányzata 2008- ban pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfej-

lesztési Minisztériumhoz az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében. A pályázat 

célja az volt, hogy kialakításra kerüljön egy olyan Integrált Közösségi és szolgáltató Tér, 

melynek szolgáltatásai, programjai és rendezvényei kielégítik a helyi lakosság igényeit. A kö-

zel 40 milliós beruházás lehetővé tette a Közösségi Ház és Könyvtár teljes külső és belső 

felújítását. Megtörtént a tetőszerkezet felújítása, falak szigetelése, nyílászárók cseréje, új bur-

kolatok készítése, a víz-,gáz- és villanyvezetékek felújítása. Megújultak a technikai eszközök, 

a 30-40 éves bútorok helyét szép és esztétikus berendezés váltotta fel. Az épület ünnepélyes 

átadására 2012. október 23-án került sor. 

 
 

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:  
 

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:………………………………………………………………………………………… 
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2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 

bemutatása 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

2018-ban nem történt infrastrukturális fejlesztés. 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 

 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0 0 

ebből személygépkocsi 0 0 0 

Számítógép 0 0 0 

ebből olvasói 0 0 0 

ebből szerver 0 0 0 

Fénymásoló 0 0 0 

Szkenner 0 0 0 

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
0 0 0 

IKR fejlesztés 0 0 0 

egyéb:……….. 0 0 0 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 0 0 0 

 

 

 

  

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter) 

Intéz0 

 

 

5.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

0 0 0 0 0 0 

      

 



18 

 

 

 

Európai Uniós pá-

lyázatok megneve-

zése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

0 0 0 0 0 0 

      

 

 

 

 

Egyéb, nem hazai forrá-

sokra épülő pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

(ezer Ft) 

Elnyert ösz-

szeg 

(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

0 0 0 0 0 0 

      

 

 

 

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

 

  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a könyvtár 

kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

 

 

Kommunikáció 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 0 0 0 0 

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 0 0 0 0 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-

kül) 
0 0 0 0 

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 
6 6 6 0 

Online hírek száma 0 0 0 0 
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Közösségi médiában megjelenő hírek száma 0 0 0 0 

Hírlevelek száma 0 0 0 0 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 
0 0 0 0 

Egyéb:…. 0 0 0 0 

 

 

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió 

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

stb.) (max. 1000 karakter) 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
10 10 5 50 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadásá-

ra a köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

0 0 0 0 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  
0 0 0 0 

 

 

 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Civil szervezetek 1 1 1 0 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 

Vállalkozók 0 0 0 0 

Oktatási intézmények 0 0 0 0 

Egyéb 0 0 0 0 

Összesen 1 1 1 0 
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Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség méré-

sek 
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 
0 0 0 0 

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

0 0 0 0 

 

 

 

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

0 0 

  

 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

 

 

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2017. 

évi 

tény 

 

2018

. évi 

terv 

2018. évi 

tény 

eltérés 

%-ban 

az elő-

ző év-

hez 

képest 

Bev

étel 

Az intézmény működési bevétele 300 350 174 58 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 0 0 

 

 

0  0 

– ebből a késedelmi díjbevétel  0 0 0 0 

– ebből beiratkozási díjbevétel  0 0 0 0 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénz-

eszköz 
3216 

3600 4821 150 

– ebből fenntartói támogatás 3115 3600 4821 155 

– ebből felhasznált maradvány 0 0 0 0 
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– ebből pályázati támogatás 101  0 0 0 

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0  0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  35  30 0 0 

Bevétel összesen  3551 4565 4995 141 

Kia

dás 

Személyi juttatás 2172  2200 3132 144 

Munkaadókat terhelő összes járulék 299  320 667 223 

Dologi kiadás     1080 2045 1196 111 

Egyéb kiadás 0  0 0 0 

Kiadás összesen  3551 4565 4995 141 

 

 

 

 

 

Dátum: Szajol, 2019.02.25. 

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

 

 

Dátum: Szajol, 2019.02.26. 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


