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A Szabó Magda Városi Könyvtár
2020. évi munkaterve
Székhely: 2144 Kerepes, Templom u. 3.
Intézményvezető: Kis-Simon Judit
Dátum: 2020.04.15.

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
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Könyvtárunk, mint azt küldetésnyilatkozatában is megfogalmazta, a művelődés és a
kikapcsolódás fontos helyszíne kíván lenni Kerepes városának, nyilvános könyvtárként
továbbra is arra törekszik, hogy használói számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az
egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, biztosítsa a hazai és a nemzetközi
tudásanyaghoz való hozzáférést.
Kiemelt feladatunk továbbra is a gyerekek olvasóvá nevelése, ezért is csatlakoztunk az
országos „Én könyvtáram” elnevezésű projekthez, ahol 117 könyvtárral közösen megkaptuk
a minősítést a mintaprogramok alkalmazásához.
Az én könyvtáram program célja a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése
az alábbi területeken: olvasásfejlesztés támogatása, digitális írástudás közvetítése,
könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, szövegértés támogatása, fejlesztése.
Az előző év a módszertani évünk javuló tendenciát mutatott a beiratkozott olvasóink
létszámát tekintve, valamint a gyerekkönyvtárat és olvasói tereket-rendezvényeinknek és friss
állományunknak köszönhetően- többen látogatták. A sikereken felbuzdulva továbbra is
szeretnénk Telegdi Ágnes írónővel együttműködni és egy „ Madár-Látta-Könyvtár” országos
módszertani
programsorozat
modell-könyvtáraként
programokat
megvalósítani
intézményünkben. Az írónővel készítettünk egy munkatervet, amelyet 1-es számú melléklet
tartalmaz.
Ahhoz, hogy olvasóink is és könyvtárunk is tegyen egy apró lépést a környezetünkért
elindítjuk a “Szatyortár” programunkat. Gyakran olvasóink kicsi szatyorral vagy anélkül
érkeznek könyvtárunkba, ezért döntöttünk úgy, hogy szívesen kölcsönadjuk a tájékoztató
pulton kihelyezett szatyrokat. Cserébe kérjük, hogy legközelebb hozzák vissza tisztán és
épségben.
Továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk családi programjainkra.
2020/2021-es Foglalkozásajánló elkészítése óvodásoknak és iskolásoknak.
Kiemelt feladatunk ebben az évben a könyvtár állományának leltározása.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:
2019. évi
tény

2020. évi
terv

2

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)
összlétszám (fő)

2

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)

1

1

3

Könyvtáros
szakképesítéssel
Könyvtári
szakmai
munkakörbe
n
foglalkoztato
ttak

Középfokú szakk.
(kvtár asszisztens,
adatrögzítő-OKJ)

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

összesen

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1
1
1
1

összesen
Egyéb felsőfokú

Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

Egyéb
alkalmazott

összesen

Egyéb alkalmazott
felsőfokú
Egyéb alkalmazott
középfokú

átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre

2

2

2

2

összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre

Mindösszesen egyéb alkalmazott

Összes létszám (fő):

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

2

2

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok
módosításának ismertetése.

Új könyvtári szolgáltatások bevezetését tervezzük: a szkennelést és a fénymásolást
szeretnénk olvasóink számára is lehetővé tenni,emiatt szükséges SZMSZ-ünket módosítani.
Szeretnénk továbbá egy olyan Információs-pontot kialakítani, ahol felhasználóinknak
segítséget tudunk nyújtani különféle közhasznú információk elérésében. Segíteni az
olvasókat a digitális és online világ teljesebb megismerésében, eligazodásában.
Informatikus-könyvtáros szakember alkalmazásával a Helytörténeti gyűjteményünk feltárása
is elindulhatna. Ehhez természetesen pályázati forrást kell a jövőben találnunk.

I.

SZAKMAI MŰKÖDÉS:
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Nyitvatartás
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók

2019. évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

2020. évi terv

Heti nyitvatartási órák száma (a központi
könyvtárban) (óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás
hetente összesen (óra)

34

34

0

4

4

0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen
(óra)
Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma:
Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:
Nyitvatartási napok egy átlagos héten

6

6

0

22

22

0

3

6

100 %

5

5

0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:

224

226

8,9 %

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges
kitölteni!)
A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez
képest

Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (összesítve, óra)
Heti 16 óra utáni nyitva tartás
(összesítve, óra)
Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben
(összesítve):
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Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás,
tervezett változások).

Nem rendelkezünk fiókkönyvtárral.
2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem
Ha igen, akkor miért:…………………..
(maximum 200 karakter)
Nem tervezünk változásokat.
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Olvasói és dolgozói számítógépek (db)
Olvasói számítógépek száma helyben
használatra
Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)
Olvasói munkaállomás
Dolgozói munkaállomás
Összesen

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

1

1

0

1
3
5

1
3
5

0
0
0

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek,
reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500
karakter)
Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)
Sávszélesség: 1000Mbit/s
Sebesség: 125Mb/s
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz
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.
Gyűjtemény
Gyűjteményfejlesztés

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)
- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(bruttó ezer Ft)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok
száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %ban előző
évhez
képest

1498
22
17,5

1500
40
50

0,33 %
82%
190 %

209

340

62,6%

4

40

900 %

0

0

0

0
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A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)

681

750

10,1%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

9

300

3233,3%

Gyűjteményfejlesztési stratégiánkat gyűjtőkörünknek megfelelően végezzük., az olvasói
igények figyelembe vételével, az érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok
folyamatos beszerzésével. Ezen kívül kiemelt figyelmet szeretnénk fordítani az ifjúsági
irodalom beszerzésére, valamint a gyermekrészleg szakirodalmi állományának frissítésére.
Szigorú válogatás után folyamatosan állományba vesszük az olvasóinktól kapott kitűnő
állapotú és gyűjtőkörünkbe illő ajándék könyveket.
Éves gyarapodást meghatározó tényezők: a könyvtár költségvetése, a dokumentum
beszerzésre kiírt pályázatok , különböző támogatások, valamint az ajándékozás mértéke és
minősége.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók
2019. évi
tény

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban
rögzített rekordok száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama percben
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban
kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

2020. évi terv

1365

1365

30

30

5

5

90

90

változás
%-ban
előző
évhez
képest

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.

Könyvtárunkban a dokumentumok feldolgozását 1 fő látja el , segéd könyvtárosi
végzettséggel. Átlagban egy könyv, hangos könyv , diafilm feldolgozása 30 percet vesz
igénybe. A folyóiratokat nem leltározzuk be. Az ajándékba kapott német, valamit angol
nyelvű könyvek állományunkba való vételét is tervezzük ebben az évben.
Az új dokumentumok érkeztetése és leltári nyilvántartásba vétele után a gyűjtemény
feltárása a SZIKLA21 integrált könyvtári rendszerben történik. A dokumentumokat
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párhuzamosan még mindig vezetjük a papír alapú címleltári és- csoportos leltárkönyvekben
is.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: SZIKLA 21
Beszerzés éve: 2015
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: 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
Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
Az állományvédelmi célból digitalizált és a
konvertált dokumentumok száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok
száma

Dokumentumaink biztonsági jellel nincsenek ellátva, hiszen egy biztonsági kapu kialakítása
hatalmas költségekkel járna.

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése)

A Márai programnak köszönhetően nagyon sok szépirodalmat és ismertterjesztő irodalmat
meg tudunk vásárolni, mind a gyerekkönyvtárba, mind pedig a felnőtt könyvtárunkba.
jobban megéri anyagilag így beszerezni a könyveket és állományunkban tartani, mintha
köttetéssel oldanánk meg ezeknek a könyveknek javítását, állományban való tartását. Az emberek
szívesebben olvassák az új, küllemében is kulturált könyveket és viszik haza otthonukba.
Biztonsági jellel nem tervezzük továbbra sem ellátni a dokumentumokat, mert biztonsági kapu
felállítása a helyhiány valamint az épület jellegéből adódóan sem megoldott.
Használati mutatók
Könyvtárhasználat
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2019. évi
tény

Könyvtárhasználat
Beiratkozott olvasók száma (fő)
A könyvtári látogatások száma (db)
Ebből csoportok (db)

619
5418
64

2020. évi terv

650
5420
50

változás %-ban
előző évhez képest

5%
21,8%

Továbbra is azon ötletelünk, hogyan lehetne még több olvasót megnyerni intézményünk számára.
Színes és változatos programokkal, több szolgltatással szeretnénk olvasónk rendelkezésére állni.
A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.
Dokumentumforgalom
2019. évi
tény

Könyvtárhasználat
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok
száma (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések száma
(db)

2020. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

10297

10300

0,03%

0

0

0%

2787

2800

0,47%

1

1

36

36

30

30

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése:

Online és elektronikus szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése
tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.
Szolgáltatás

2020-ben tervezett
(I=1/N=0)

Honlap

1

OPAC

1

A fejlesztés részletes leírása

Egységes arculatú, korszerű, Drupal alapú
interaktív honlap
Könyvtárunk WEB –OPAC MODUL és
WEB-OPAC PLUSZ MODUL katalógussal
rendelkezik,a honlapon keresztül lehet
olvasóinknak hosszabbítani.
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Amikor olvasóink rákeresnek egy adott
dokumentumra, a státusz információkból
látható, hogy kölcsönzésben van-e a
keresett könyv, vagy szabad. Ha
kölcsönzésben van a könyv, akkor a
felületen az is látszik, hogy meddig van a
lejárati határideje.
Adatbázisok /hazai vagy 0
külföldi adatbázis/

Referensz szolgáltatás

0

Közösségi oldalak
Hírlevél
RSS

0
0
0

Könyvtárunk facebook oldallal
rendelkezik, amely a következő oldalon
érhető el:
www.facebook.com/kerepeskonyvtar. A
könyvtár facebook oldalán keresztül
biztosítottuk a még gyorsabb, személyes
kapcsolattartást, amelyet-követőink
számának növekedéséből láthatóanolvasóink igényelnek is.
SZIKLA programon keresztül körlevél, email listák alapján a könyvtári
eseményekről értesítéseket küldünk a
GDPR szabályoknak megfelelően

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:………………………………………………………………….
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)
2019. évi
tény

Online szolgáltatások

2020. évi
terv

Távhasználatok száma
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely
nyelveken érhető el a magyaron kívül

2595

3000

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

4

4

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen
A könyvtárban használható adatbázisok száma

50

50

4

4

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások
száma (db)
A Web 2.0 interaktív könyvtári

4

4

120

120

változás %-ban
előző évhez
képest

15,6%
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szolgáltatásokat igénybe vevő használók
száma (fő)
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű
publikációként elérhetővé tett dokumentumok
száma (db)

1205

1205

0

0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.
Digitalizálás
2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

Digitalizált dokumentumok száma

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, és mik a kitűzött célok
a tárgyévre vonatkozóan.

Könyvtárunkban jelenleg nem folyik digitalizálási tevékenység. A jövőben , humánerőforrás és anyagi
forrás hiányában nehéz lesz megoldani, A helytörténeti anyagokat szeretnénk majd digitalizált
formában is megőrizni, szolgáltatni és hozzáférhetővé tenni olvasóink és a lakosság számára.
Keressük a pályázati lehetőségeket, hogy a digitalizáláshoz szükséges eszközöket beszerezzük.
Mindenképpen szükség lenne egy helytörténeti adatbázisra.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat
2019. évi
tény

2020. évi
terv

Az összes könyvtári képzés, program száma

75

75

A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevők száma összesen

2737

2737

változás %-ban előző
évhez képest
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A könyvtári képzéseket, tevékenységeket
támogató helyi kiadványok száma

0

0

Téma szerint
2019. évi
tény
A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális képzések
és programok száma
A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális
képzéseken és programokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzések és
programok száma

2020. évi
terv

30

30

853

853

12

12

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők száma

314

314

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvények száma
összesen

17

17

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

563

563

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások
száma
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások
látogatóinak száma

14

14

878

878

változás %-ban előző
évhez képest

A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken
és programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozások száma
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Egyéb témájú programok, képzések száma
Egyéb témájú programon, képzésen
résztvevők száma
Az összes könyvtári képzés, program száma

75

75

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
helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzések, programok száma
A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzéseken, programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programok
száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő képzések, programok száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő képzéseken, programokon
résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számára szervezett programok, képzések
száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számára szervezett programokon,
képzéseken résztvevők száma

12

12

30

30

Tárgyévben a családok számára
meghirdetett rendezvények száma

19

19

14

Tárgyévben a családok számára
meghirdetett rendezvényeken résztvevők
száma
Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma
Egyéb célcsoportnak szánt képzésen
résztvevők száma
Az összes könyvtári képzés, program száma

475

475

31

31

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése

Rendezvények, programok , kiállítások

A könyvtár gyűjteményét, a könyvtári szolgáltatásokat bemutató, azokat népszerűsítő
kulturális és közösségi rendezvények a gyermek - és felnőtt korosztály számára 1997. évi CXL.
törvény 55.§-a szerint a nyilvános könyvtárak feladata. Ezen törvényi rendelkezéseknek
szeretnénk megfelelni 2020-ban is.

Az elmúlt évben különleges módszertani évünk volt a Kerepesi Szabó Magda Városi
Könyvtárban.
Hónapokra – hetekre lebontva dolgoztuk ki a könyvtár egész éves tematikáját Telegdi Ágnes
írónővel, tanácsadóval.
Figyelembe vettük az évszakok változását, nemzeti ünnepeinket, hagyományainkat,
szokásainkat, és nem utolsó sorban olvasóink szokásait.
A tematikának és a megvalósításnak nagy sikere volt. Mérhető volt az olvasók számának
növekedésében, az olvasóterem használatának gyakoribbá válásában és a rendezvényeken
való részvétel növekedésében. Az egyik legfontosabb tapasztalat az volt, hogy olvasóink
különösen fogékonyak a természetvédelemmel, a fenntartható fejlődéssel,
környezetvédelemmel, és a környezetünk élővilágával kapcsolatos témákra. Óvodás kortól
egészen a nyugdíjas korosztályig ebben a témában mindig őszinte lelkesedés fogadta
munkánkat. Legyen ez előadás, író – olvasó találkozó, kézműves foglalkozás, vagy egyéb
olvasással kapcsolatos könyvtári tevékenység.
Ezek napjaink talán legfontosabb témái, területei. Őszinte örömünkre szolgált, hogy éppen
ebben az igazán aktuális témában voltak talán a leglelkesebbek olvasóink.
Ezért szeretnénk ezt a 2020-as évet ezen a nyomvonalon tovább vinni.
A település és maga a könyvtár is páratlan szépségű helyen fekszik, a Gödöllői dombságnál.
Az ezen adottságokból fakadó előnyöket és az előző év pozitív tapasztalatait kihasználva idén
a „Madár – Látta – Könyvtárak” országos módszertani programsorozat modellkönyvtáraként az alábbi programokat, szolgáltatásokat szeretnénk megvalósítani:
1./ A tavaly év végén kialakított „Könyvtári Zöld Teraszt” szeretnénk tovább fejleszteni. Az
évszaknak megfelelő tárgyakkal, bútorokkal berendezni, virágokkal, növényekkel körbe
ültetni (melyet teleltetni tudunk). Szeretnénk az őszi szezon végén felkészülni a madáretetési
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időszakra. Mindemellett e helyen színvonalas olvasóligetet szeretnénk biztosítani közel 7
hónapon át olvasóinknak, akik a természet csendjében tudnának teljesen belemerülni
olvasmányaikba.
2./ A „Madarak-fák napjához”, május 10-hez kötődően, tematikus napot tervezünk. Ennek
részeként kora délelőtt a kisiskolásoknak természeti témában író – olvasó találkozót, késő
délelőtt felső tagozatosoknak erdei viselkedés – túlélési előadást és gyakorlati bemutatót,
délután felnőtteknek a madarakkal kapcsolatos ismeretterjesztő előadást szeretnénk.
3./ A nyári időszakban, először a könyvtár életében, „Madaras olvasótábort” tervezünk. Az
egész heti tematikában a természettel és a madarakkal kapcsolatos olvasmányélményeket
fűszereznénk helyismeret bővítéssel, kirándulással, olvasónapló készítéssel, kézművességgel,
madárhang felismeréssel, rajzversennyel, madaras, fészekrakó társasjátékkal. A tábor bázisa
a könyvtár lenne.
4./ A teljes nyári időszakra „Olvasónapló versenyt” hirdetünk. Ennek keretében a július 1. és
szeptember 1. között leadott olvasónaplókat zsűrizzük, a legjobbakat értékes ajándékokkal
jutalmazzuk.
5./ Nyár végén a „Körtéfa fesztiválon „ az elmúlt évekhez hasonlóan a könyvtár „kitelepül”,
a „Könyvtárak a zöldben” programsorozat részeként. Ennek részeként takarón kucorgó
meseolvasást, felnőtteknek versmondó versenyt, népi kézművességet, helyismereti kvízt
szeretnénk, mely nap így a teljes olvasóközönségünket lefedi. Itt kitelepülve olvasási –
belelapozó demót tartanánk azoknak, akik csak most ismerkednek a könyvtárral. Erre a
napra beiratkozási kedvezményt, apró ajándékot adunk azoknak, akik új belépők.
6./ Október 4., az „Állatok világnapja” kapcsán meghívott előadónk a madármentéssel, téli
madáretetéssel kapcsolatban mesél izgalmas történeteket, közvetít új ismereteket.
7./ Az Adventi időszakban madáretető készítéssel készülünk egy délutáni foglalkozás
keretében, melynek kapcsán természetesen természetismereti könyvek ajánlásával
szeretnénk az olvasáshoz köthető élményeket, szolgáltatásokat népszerűsíteni.
8./ Az éves programsorozat részeként „Madár – Látta – Klubkártyát” bocsátunk
rendelkezésére azoknak az olvasóknak, akik legalább két programon részt vesznek a fent
említettekből. A klubkártya ingyenes, reklámmentes, és év végén a madáretető készítésnél
különleges alapanyagokra, és egyedi, madaras társasjáték - kölcsönzésre lehet „beváltani”.
Programsorozatunkat szorosan követi az évszakokhoz szorosan kötőtő, folyamatosan
változó tematikus könyvajánló – folyóirat ajánló polcunk, melyek aktuális ajánlatait online is
tudják követ ni az olvasók. Itt az ehető virágokról szóló könyvektől az öko-anyu füzetekig,
Fekete István műveitől Schmidt Egon könyveiig, mindent kínálunk majd az érdeklődőknek.

Állandó, havi rendszerességgel megrendezésre kerülő programjainknak soron következő
időpontját mindig az adott napon beszéljük meg, a Römi Klub kivételével, amely kedden és
pénteken kerül megrendezésre könyvtárunkban.
A Napfény Házában havi egy alkalommal , csütörtöki napokon tartunk papírszínház előadást.
Tündér Lala Olvasókör
Könyvem Olvasókör
Napfény Háza papírszínház foglalkozás
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Römi Klub hetente kerül megrendezésre, kedden és pénteken
Irodalmi Teaház
Társasjáték Klub
Január
2020. január 13. Könyvem Olvasókör
2020. január 18. Tündér Lala Olvasókör
Február:
2020. február 03. Könyvem Olvasókör
2020. február 04. Könyves Teaház: A titokzatos Shakespeare – Radnóti László előadása
2020. február 14. Nemzetközi Könyvajándékozás Nap
2020.február 14. Vakrandi egy könyvvel
2020. február 28. Természetismereti előadás – Széchenyi István Általános Iskola 3.c.
osztályos tanuló vettek részt a foglalkozáson
2020. február 29. Mesedélelőtt
2020. február 29. Tündér Lala Olvasókör

Március
2020. március 14. Mesedélelőtt
2020. március 28. Tündér lala Olvasókör
2020. március 31. Irodalmi Teaház : A zseni másik arca Thomas Mann – Radnóti László
előadása
„Trombita harsog, dob pereg „ 1948-1949-es szabadságharccal kapcsolatos könyvtári
foglalkozások
„Sándor, József, Benedek , fagyoskodtunk eleget „ tavaszhoz kapcsolódó foglalkozások
óvodásoknak, iskolásoknak
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Április
2020. április 8. Költészet Napja
Kurucz Ádám Konrád színművész előadásában „ Nem tudok mást, mint szeretni „ címmel
József Attila - monodráma
2020. április Felhívás elkészítése Trianon 100 emlékévhez
Olyan kerepesi , Trianonnal kapcsolatos fotók, levelek, naplók, képeslapok tulajdonosainak
jelentkezését várjuk , akik szívesen felajánlanák a könyvtárunknak bemutatásra a személyes
tárgyaikat a kiállítás során. Személyes történeteket, életutakat , visszaemlékezések szívesen
megosztanának velünk. A kiállítás során ezeket bemutatjuk. A szóban megosztott
információkat rögzítjük és a kiállítás során bemutatjuk a többi emléktárggyal együtt.
2020. április 27. Könyvem Olvasókör
Május
Madarak és fák napja foglalkozások ebben a témakörben óvodásoknak és iskolásoknak
tervezés alatt

2020. június 2. 18:00 az Ünnepi Könyvhét keretén belül Grecsó Krisztián lesz a vendégünk
Június

2020. június 5. 17:00 Irodalmi megemlékezés Trianon 100-ra
Farkas Lőrinc filozófus
Szomolai Tibor felvidéki író
Szabó Arnold színész

Július
2020. július Olvasótábor szervezés alatt
2020. július Olvass, rajzolj, írj pályázat meghirdetése gyerekeknek
18

Szeptember

2020. szeptember 30. Magyar Népmese Napja
Október
2020. október 5. Szabó Magda születésnapja , emlékműsor
Országos Könyvtári Napok-2020.október 5.-11.
Fő tematika: “ Könyvtárak az emberért- Ünnepeljünk együtt”
“Könyves Vasárnap”- családi nap a könyvtárban
November
2020. november 19. Szabó Magda halálának évfordulója, koszorúzás az emlékműnél , az
írónő tiszteletére szavalóverseny
December
2020. december 11. Luca napi forgatag

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település
lakosságához viszonyított aránya …………..(%)
Dokumentumok a nemzetiségek
számára

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

Könyvek
Folyóiratok (címek száma)
Elektronikus dokumentumok
Összesen
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Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása

A nemzetiség számára is rendelkezésükre áll természetesen a teljes gyűjteményünk. A helyi
nemzetiségiek történetéről, szokásairól a kialakítás alatt lévő helytörténeti
gyűjteményeinkben találnak dokumentumokat.
Mind a gyermekrészleg állományában, mind pedig a felnőtt állományban vannak német,
szlovák, roma nyelvű dokumentumok, amelyeket külön polcokon helyeztük el.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban
előző évhez
képest

Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök
száma
Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások száma

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat

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: …………………………………………………………………………………………

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges
ismertetése
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Pályázati pénzből szeretnénk a raktári helyiséget úgy kialakítani, hogy egy irodai
helyiség is megvalósítható legyen benne. A számítógépes hálózat minimális költséggel
megoldható, egy tisztasági festést tervezünk .

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Használhatatlan
Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
Egyéb:…………………………………………………………………………………………

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése
Nem tervezünk bútorvásárlást.
2. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések
Könyvtárunkban tavaly elkészült egy esztétikus kölcsönző pult, valamint székeket és fánk
párnákat is tudtunk vásárolni. Könyvtárunk egy 21. századi kiskönyvtárnak felel meg.
Pályázat útján, talán az érdekeltségnövelő-támogatásból tudunk majd diavetítőt, projektort
vásárolni.

Megnevezés

darab

ezer
forint

megjegyzés

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép

1

200

1

200

Régi, elavult gép
helyett Notebook

ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb:………..
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése
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1. Pályázatok, projektek
Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg (ezer
Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

Márai program

Európai Uniós
pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
pályázatok megnevezése

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Kezdete

Támogató

Kezdete

Befejezése

Befejezése

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

V.

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár
kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció

Kommunikációs költségek (ezer Ft)
TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

2019. évi
tény

100
5

2020. évi
terv

változás
%-ban
előző
évhez
képest

100
5
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Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések
nélkül)
Online hírek száma
Közösségi médiában megjelenő hírek száma
Hírlevelek száma
Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül,
becsült érték, ezer Ft)
Egyéb:….

15

15

12
64
35

12
65
35

1,6%

Olvasóink minden programunk előtt kapnak Hírlevelet. Kommunikációra nem tudunk
forrást biztosítani, így fizetett hirdetések nem jelennek meg.Szervusz Kerepes címmel
havonta megjelenő lokálpatrióta újságban minden hónapban jelen vagyunk. A Szilas TV is
rendszeresen ad hírt rendezvényeinkről, beszámol szakmai munkánkról is. Jelen vagyunk a
közösségi médiában is: facebook, instagram.
Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma,
rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések
száma, stb.)
Partnerség, együttműködések
Közösségi szolgálat/önkéntesség
2019. évi
tény

Közösségi szolgálat/önkéntesség

2020. évi
terv

Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

5

5

5

5

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

5

5

Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést kötő
partnerek száma

2019. évi
tény

2020. évi terv

Civil szervezetek

1

Határon túli könyvtárak

1

Vállalkozók

1

változás %-ban
előző évhez
képest

változás %-ban
előző évhez képest

1

23

Oktatási intézmények

2

2

Egyéb
Összesen

Továbbiakban is szeretnénk igénybe venni a közösségi szolgálatot teljesítő diákok munkáját
könyvtárunkban, valamint az önkéntesek aktivitására is számítunk, rendezvényeinken és a
különböző könyvtári folyamatokban.

Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség mérések

A használói igény- és elégedettség-mérések
száma
A használói igény- és elégedettség-mérések
során a válaszadó használók száma

2019. évi
tény

2020. évi terv

0

1

95

100

változás %-ban
előző évhez képest

5,2%

Tervezett innovatív megoldások, újítások:
Megnevezés

Leírás, ismertető

Állományalakítás

Könyvtárunkban a szépirodalom és a szórakoztató irodalom egymás
mellé van besorolva. Tervezzük, hogy ezeket a dokumentumokat
elkülönítsük egymástól. A könyvek gerincére piktogramokat
szeretnénk elhelyezni.
pl.krimi műfajú könyvgerincre egy revolver kerülne.
A földszintre szeretnénk elhelyezni egy Tabletet azoknak az
olvasóknak, akik nem tudnak feljönni a tetőtérben található
könyvtárunkba. Ezen a gépen rajta lenne a katalógusunk, kiválasztja
az olvasó a könyvet és a könyvtárosok lehozzák az emeletről.

Tablet
(esélyegyenlőség)

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése

2020.évi gazdálkodásunkat nagyban befolyásolhatja a
intézkedések sora.
VI.

koronavírus miatt életbe lépett

GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK
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Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:
Az alábbi táblázatban lévő adatok a fenntartó önkormányzat pénzügyi osztálya által nyújtott számok..

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartótól származó bevételek)
– ebből a késedelmi díjbevétel
– ebből beiratkozási díjbevétel
Be
vé
tel

Kia
dá
s

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
– ebből felhasznált maradvány
– ebből pályázati támogatás
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő összes járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás
Kiadás összesen

2019.
évi
tény

2020.
évi
terv

eltérés
%-ban
az előző
évhez
képest

147

250

70 %

147

250
26
224
14512

72%

12163
1997

14512

19,3 %

14307
6598
1288
2781
3640

14762
7689
1372
2785
2916
14762

2,46 %
16,5 %
6,5 %
1,44 %
80,1%
2,46 %

26
121
14160

14307

85 %
2,46%

Dátum:
………………………….
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

………………………………..
aláírás
Fenntartó
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Melléklet:
Madár-Látta-Könyvtárak projekthez
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