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A nyilvános könyvtárak célja és feladata a település lakóinak, ill. a vonzáskörzetében élők 

könyvtári ellátása, a helybeni olvasás és kölcsönzés biztosítása, az információhoz való 

leggyorsabb és legteljesebb hozzájutás lehetőségének megteremtése. Az intézményben folyó 

munkát, a célkitűzéseket, a feladatokat, s a feladatellátáshoz rendelt anyagi, tárgyi és személyi 

feltételeket a törvényi és szakmai előírások, a helyi rendeletek, valamint az éves munkatervek 

szabályozzák. A szarvasi Városi Könyvtár szervezeti működéséhez iránymutatást a könyvtár 

fenntartó által jóváhagyott Stratégiai Terve ad. 

 

 

Szervezeti kérdések 

 

 Az Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 8 fő teljes állású foglalkoztatott. Ebből 

szakképzett könyvtáros: 6 fő (1 fő vezető), szakképesítés nélküli szakalkalmazott: 1 fő, 

technikai kisegítő: 1 fő.  

Az intézmény feladatai az elmúlt években folyamatosan növekedtek: a 

közönségigénynek megfelelő olvasásnépszerűsítő programok megvalósításával, a Régi 

Gyűjtemény kezelésével és feldolgozó munkafolyamataival, digitalizálási 

munkafolyamatokkal, digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló felnőtt foglalkozásokkal, 

olvasásfejlesztő gyermekkönyvtári foglalkozásokkal, szakmai rendezvények szervezésével, 

minőségirányítási feladatokkal, szakmai gyakornokok, iskolai közösségi szolgálatosok 

mentorálásával. A jelenlegi intézményi létszám eleget tud tenni mindezen feladatoknak, 

azonban szükségesnek láttuk, hogy az év során 1 fő kulturális közfoglalkoztatott 

folyamatosan, 2 fő egyéb munkanélküli programban részt vevő foglalkoztatott hosszabb 

meghatározott időtartamban segítetse a könyvtár egyes munkafolyamatait (olvasószolgálati 

munka, adminisztratív munka, karbantartói munka).  

 

 

I. Gyűjteményszervezés (Felelős: Fabó Lászlóné, Sárközi Józsefné) 

 

1. Állománygyarapítás 
 

Könyvtárunk állománygyarapítása 2016-ban is tervszerűen, kiegyensúlyozottan, a 

gyűjtőköri szabályzatban előírtak valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe 

vételével történt. A beszerzés helyének megválasztásakor a költséghatékonyságot, a beszállító 

partner kínálatát, árkedvezményét, gyorsaságát, megbízhatóságát tekintettük meghatározó 

szempontnak.  

 

Az állománygyarapítás forrásai:  

- költségvetés 

- Érdekeltségnövelő támogatás  

- NKA könyvtámogatási program 

- NKA Márai-program VI. üteme 

- Liget Könyvműhely Alapítvány pályázata 

- ajándékba kapott dokumentumok: olvasóktól, támogatóinktól, helyi nyomdától, szerzőtől, 

társintézményektől stb. 
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Könyvtárunk állománygyarapításra fordított összege 2016-ban a kifizetett számlák alapján az 

alábbiak szerint alakult: 

 

Állománygyarapítás adatai 2016. december 31-én: 

 

                 (db) érték (Ft) 
Állomány (könyvtári dokumentum) 59 920 38 670 889 

Gyarapodás összesen                  1 309 2 808 775,- 

ebből vétel                  1 000 2 366 101,- 

ebből ajándék     309 442 674,- 
Érdekeltségnövelő támogatás     347 828 536,- 
Egyéb (NKA könyvtám.)      26 61 234,- 
Márai VI.      60 150 000,- 

Folyóirat (féle) előfizetett      40                 449 691,- 
NKA-tól ingyen kapott folyóirat      61  

 

 

A Márai-program VI. fordulójának célja továbbra is a nemzeti kultúrkincs megőrzése, 

az olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. A 

Városi Könyvtár 2016-ban is részesült a támogatásból. Könyvtárunk 150 000,- Ft értékben 

igényelhetett könyveket a felajánlott listáról. Így 60 db könyvtári dokumentum érkezett. 

Ezekből a kiadványokból a felnőtt könyvtár és a gyermekkönyvtár egyaránt részesült. 

Könyvtárunk gyűjteményfejlesztése, állománygyarapítása a könyvtár fenntartója által 

évről évre biztosított költségvetésből történik. A helyi önkormányzatok könyvtári és 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II.20.) NKöM rendelet a helyi 

önkormányzatok által fenntartott közművelődési intézmények részére érdekeltségnövelő 

támogatás biztosítását teszi lehetővé. Szarvas Város Önkormányzata ebben az évben is élt 

ezzel a lehetőséggel. A Városi Könyvtár, az országos statisztikai adatszolgáltatásnak eleget 

téve jogosulttá vált az Emberi Erőforrások Minisztériuma Érdekeltségnövelő támogatására, 

ennek összege 2016-ban 828 536,- Ft, melyet állománygyarapításra fordítottunk. Ebből az 

összegből 347 db könyvtári dokumentumot vásároltunk a felnőtt és a gyermekkönyvtár 

olvasóinak. 

Különösen értékesek azok a dokumentumok, amelyek alkotóik vagy tartalmuk révén 

helyi vonatkozásúak és helyismereti különgyűjteményünket gyarapítják. Ezen művek 

beszerzése általában alkotóik vagy kiadójuk jóvoltából a könyvtárnak adott kötelespéldányból 

valósult meg. Helyismereti gyűjteményünk 2016-ban 42 db dokumentummal gyarapodott a 

kiadók és szerzők jóvoltából  könyvtárunknak adott példányokkal. Szlovák nemzetiségi 

gyűjteményünk a Békés Megyei könyvtártól letétbe kapott 2 db dokumentummal gyarapodott. 

Az ajándékba kapott dokumentumok számát növelte: Babák Mihály polgármester úr 

könyvadományai, könyvkiadók és olvasók adományai és a Magyar Kormány által minden 

könyvtárba, így a szarvasiba is eljuttatott Nemzeti Könyvtár könyvei. 

Könyvtárközi kölcsönzés keretében 30 dokumentumot kaptunk más könyvtáraktól és 5 

db dokumentumot elektronikus formában intézményünk továbbított más kérő könyvtár 

számára. 

A folyóiratok megrendelésének tervezésekor figyelembe vettük a folyóirathasználatra 

vonatkozó nyilvántartás mutatóit. 2016-ben 40 féle folyóiratot 449 691,-Ft értékben 

vásároltunk és 61 féle folyóiratot a NKA támogatásával, 6 féle folyóiratot a kiadóktól kaptunk 

meg és kínáltunk olvasóinknak. A Liget Könyvműhely Alapítvány pályázatának jóvoltából 10 

db folyóiratból 9450 Ft értékben részesültünk. 



 

4 

 

2. Állományalakítás és gondozás 

 

Év végéig 2560 db dokumentumot töröltünk az állományból, melyet az elhasználódás 

vagy tervszerű állományapasztás indokolt.  

 

3. Régi Gyűjtemény 

 

A Városi Könyvtár Régi Gyűjteményében 39 132 db 1945 előtti kiadású régi 

dokumentum található, a gyűjtemény 2000 kötet RMK dokumentumot (Régi Magyar 

Könyvtár) tartalmaz. Állományvédelmi szempontból nélkülözhetetlen, hogy igénybe vegyük 

a szakma nyújtotta új lehetőségeket: az elektronikus adatfeldolgozást, melyet az Országos 

Széchényi Könyvtár kérésére végzünk. 

A kutatók és a nagyközönség számára is nyitva álló könyvtárban egy tájékoztató 

könyvtáros végzi a feldolgozó munkát és a tájékoztatást. A gyűjtemény látogatóinak száma 

2016-ban 326 fő volt. Két kiemelkedő eseményről számolhatunk be ebben az évben: A Városi 

Könyvtár Régi Gyűjteménye, a Vajda Péter Gimnázium régi könyvtárának muzeális anyaga a 

Békés Megyei Értéktár Bizottság döntésének értelmében 2016. június 9-én bekerült a Békés 

Megyei Értéktárba; 2016. június 28-29-én bemutatkozott a Régi Gyűjtemény az Egyházi 

Könyvtárak Egyesülése szarvasi konferenciáján. 

 

 

4. Elektronikus könyvtár  

 

A Szarvasi Digitális Könyvtár a Szarvas városára vonatkozó oktatási, tudományos, 

kulturális célokra használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumok könyvtára. 

Alapvető célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze és elektronikus formában bárki számára 

hozzáférhetővé, közkinccsé tegye a város helyismereti, helytörténeti jelentőségű 

dokumentumait, ingyenes és nyilvános szolgáltatásként minden használónak egyforma 

eséllyel biztosítsa a digitális tartalmakhoz való hozzáférést. 

 

A Szarvasi Digitális Könyvtár folyamatosan bővülő tartalma: 

- 1945 előtti szarvasi folyóiratok 

- helyi nevezetességek gyűjteménye 

- Szlovák Tájház tárgyi emlékei 

- híres szarvasiak sírhelyei 

- Értesítők 

- Koren Herbárium (részlet) 

- Zsengék (részlet) 
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II.  Szolgáltatások rendszere (Felelős: Harencsárné Liska Mária) 

 

 

Könyvtárhasználat bemutatása  

 

vizsgált adatok felnőtt könyvtár gyermekkönyvtár 

Látogatók száma 11008 7656 

Összesen 18664 

Új beiratkozó 127 185 

Kölcsönzők száma 5200 2384 

Könyvtárközi kölcsönzések 

száma ODR
1
 

kapott: 30, küldött:6  

Kölcsönzött állomány össz. 12788 5525 

                könyv 11820 3804 

               folyóirat 962 1721 

multimédiás dok 6  

Helyben használó 5808 5769 

 

Helyben 

használat 

könyv 899 10836 

   

folyóirat 5937 1262 

hangzó 0  

Régi Gyűjtemény 326  

összesen 7162 12018 

Internethasználat (fő) 2869 

Távhasználat (honlap, OPAC) 211999 

Rendezvények száma 96 114 

Rendezvényt látogatók száma  2140 1660 

Egyéb szolgáltatást igénybe 

vevő (fénymásolás, fax, 

nyomtatás) 

1410 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Országos Dokumentumellátó Rendszer 
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Könyvtári szolgáltatásaink: 

 

Kölcsönzés (Könyv, Időszaki kiadvány, Elektronikus dokumentum) 

Könyvtárközi kölcsönzés 

Közvetlen (helyben) használat 

Információszolgáltatás, irodalomkutatás, témafigyelés 

Elektronikus katalógus (OPAC)  

Számítógép-használat, Internethasználat 

Digitális kompetencia fejlesztése a felnőtt lakosság körében 

Könyvtárhasználati óra, klubok 

Házhoz a könyvet szolgáltatás 

Rendezvény, kiállítás, előadás, találkozó 

Fénymásolás, reprográfiai szolgáltatások 

 

A könyvtár nyitva tartása 2016-ban: 

 

Felnőtt részleg 

hétfő, kedd, csütörtök, péntek   8.30 – 18.00 óra 

szerda     14.00 – 18.00 óra 

szombat      9.00 – 14.00 óra 

Gyermekkönyvtári részleg 

hétfő-péntek    13.00 – 17.00 óra 

szombat      9.00 – 12.00 óra 

Régi Gyűjtemény 

szerda     14.00 – 15.00 óra (Vajda P. u. 1.) 

 

 

1. Tájékoztató szolgálat 
 

Feladataink között a faktográfiai és bibliográfiai adatszolgáltatás mellett egyre nagyobb 

szerepet kapott a közösségi információk nyújtása. Irodalomkutatásokat elsősorban 

helyismereti témákban állítottunk össze. A szakdolgozatot készítők, a kutatásban kevésbé 

járatosak rendszeresen számíthatnak kutatásmódszertani segítségünkre, a források közötti 

szakszerű eligazításra, a saját adatbázisok használatán túl az online elérhető adatbázisok 

lehetőségeinek megismerésére. 

 

2. Digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló szolgáltatások  
 

Informatikai foglalkozásaink elősegítik, hogy minél több emberben kialakuljon az új 

technika iránti bizalom és tanulja meg felelősséggel, önállóan kezelni. Az év során ismét 

újabb csoportokat sikerült bevonnunk az oktatásba. Változatlanul népszerűek voltak kezdő és 

haladó csoportjaink. Foglalkozásaink legnagyobb számban a hátrányos helyzetűeknek, 

munkanélkülieknek, a nyugdíjasoknak kínáltak felzárkózási lehetőséget.  

 

3. Rendezvények, klubok, könyvtárhasználati foglalkozások  
 

Kapcsolódunk az országos könyves és könyvtári ünnepekhez és az éves kiemelt 

akciókhoz, évfordulókhoz. Igyekszünk a különböző korosztályok és olvasói rétegek 

tetszésének megfelelő, változatos irodalmi és ismeretterjesztő rendezvényeket kínálni 
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nemcsak a regisztrált könyvtárhasználók, hanem minden érdeklődő számára. Szervezett 

rendezvényeink ingyenesek, fő támogatónk a  Szarvasi Bibliothéka Alapítvány. 

 

 

A 2016. év könyvtári rendezvényei 

 

JANUÁR 

15. Úton sorozatunk előadása – „Zarándokok nászúton” – Szécsi Gábor és Szécsi-Tóth  

Zsófia élménybeszámolója a Szent Jakab zarándokútról. 

21. Kik is a mi rokonaink? – Dr. Janurik Tamás nyelvészprofesszor előadása az 

összehasonlító nyelvészet rejtelmeiről. 

FEBRUÁR 

03. Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny – területi döntő. 

11. Úton sorozatunk előadása – Fedezzük fel Baszk-földet!  (Bilbao és Vitoria)- Dr. Karikó 

Sándor professzor előadása. 

A Smaragd-sziget gyöngyszemei (Írország, Észak-Írország)- Dr.  Karikó Sándor professzor 

előadása a Székely Mihály Szakképző Iskolában. 

MÁRCIUS 

17. Internet Fiesta rendezvényei 

Helytörténeti dokumentumok az Interneten. 

Helyi vonatkozású dokumentumok a Hungaricana adatbázisban. Előadó: Szloszjár Edit. 

Bemutatkozik a Szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközség levéltára.  Előadó: Tusjak 

Lászlóné. 

24. Teátrumi vigasságok – Morzsák a szarvasi színháztörténetből. Előadó: Szenes János.  

ÁPRILIS 

11.  Versmaraton. Költészet Napi versfolyam a Városi Könyvtárban.  

Folyamatos versmondás közben Bardon Ivett verses műsora. 

Live Cols együttes műsora – versek zenei feldolgozással. 

22. Író- olvasó találkozó Litauszki Gábor Petróleum című könyvéről. Az íróval Tatai László 

beszélgetett. 

JÚNIUS 

10. Ünnepi könyvheti megnyitó a Digitális Kalamáris által kiadott kötetekből.A köteteket 

bemutatta Kántorné Hanzó Ildikó, Bíró Gyula, Dr. Dezső István, Hegedüs Éva, Dr. Pataki 

István. 

27- július 1-ig Mint hal a vízben címmel nyári olvasótábor általános iskolásoknak. 

SZEPTEMBER 

16. A Mobilitás hetének nyitó rendezvénye a Fő téren. Reggeli és teaosztás. A könyvtár 

rendezvényeinek propagálása. 

22. A Mobilitás Hetének zárórendezvénye – Autómentes Nap. A nyeremények kiosztása. 

Gördeszkás bemutató a Sportcsarnok előtt. 

30. Könyvtári Beavatás  a Mokka Delicates Bistrónál. 

OKTÓBER 

01.Benedek Elek születésnapja a Mackóvár Gyermekkönyvtárban. 

Mesét mond: Harencsár László, zenével kíséri: Harencsár Balázs. 

Bábelőadás: Marék Veronika: Barátság. Papírszínházi előadás. 

Az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatának műsorai 

03. A fonográftól a kazettás magnóig – Paluska Gyögy előadása és kiállítása bemutatóval 

egybekötve. 

04. Valódi tudomány a „Csillagok között” 

Előadó: Kovács József az ELTE tudományos főmunkatársa. 
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05. Telegdi Ágnes meseíró, természetfotós közönségtalálkozója.  

05. Közönségtalálkozó Péterfy Gergely íróval 

06. Orosz György festményadományának – Ruzicskay György festményeinek – átadója. 

Bemutatkozik az Értéktár és a könyvtár Régi Gyűjteménye. 

07. A szlovák nyelv rejtelmei – Dr. Janurik Tamás  nyelvész professzor előadása. 

NOVEMBER 

03. Kárpátalja képekben c. előadás. Kiss János fotós élménybeszámolója. 

09. Iskolai könyvtárak vetélkedője.  Szlovák általános iskola, Fő téri általános iskola, Benka 

Gyula  általános iskola és a  Gál Ferenc általános iskola résztvételével.  

10. Márton napi mulatság a Törpi könyvkuckóban. 

21.  III. Szarvasi Könyvtárszakmai Nap - Megnyitó. A hazai könyvtárak minősítési 

eljárásának tapasztalatai. Könyvtár és közösség. Problémás olvasók a könyvtárban. 

Fröccsműhely és szörp(p)arti, avagy irodalmi kamaszdélután. Közösségformálás a 

gyermekkönyvtárban: a Törpi Könyvkuckótól az Ifjúsági térig. Közönségtalálkozó Kádár 

Annamária pszichológus trénerrel 

DECEMBER 

01. Mikulás váró műsor. 

02. Úton előadássorozat – Kína. Előadó: Dr. Jeney Zsigmond. 

08. Megérkezett a Mikulás. 

15. Karácsonyi ünnepség a Törpi Könyvkuckóban 

 

Szakkörök látogatottsága 

Fotószakkör: 10 alkalommal 64 fő látogatta. 

Csillagász szakkör:  9 alkalommal  384 fő látogatta. 

Internet klub: 11 alkalommal 131 fő látogatta. 

Szövegszerkesztési foglalkozás: 36 alkalommal 325 fő látogatta. 

Internethasználati foglalkozás: 6 alkalommal 24 fő látogatta. 

Törpi könyvkuckó foglalkozásai: 48 alkalommal  576 fő látogatta. 

Olvass Nekem: 7 alkalommal 193 fő látogatta. 

Könyvtárhasználati foglalkozás:10 alkalommal 155 fő látogatta. 

Kollégiumi Olvasókör: 4 alkalommal 48 fő látogatta. 

EKT Csoport: 27 alkalommal 270 fő látogatta. 

 

Olvasásra nevelés a gyermekkönyvtárban: 

TÁMOP-3.2.4-11/1 pályázatunk fenntartási idejének 3. évében 3 alkalommal tartottunk 

fejlesztő foglalkozássorozatot a gyermekkönyvtárban a város általános iskolás 

tanulócsoportjainak;  a könyvtár 4. nyári olvasótáborát rendeztük meg; a Székely Mihály 

Szakképző Intézmény tanulói számára tartottunk könyvtári foglalkozást; olvasókört 

szerveztünk a könyvtár ifjúsági részlegében. 
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III. A Könyvtár gazdálkodására vonatkozó tájékoztató adatok 2016-ban: 

 

1. 2016. évi eredeti költségvetési irányszámaink voltak (Ft): 

 

Normatíva:   6 292 000,-   

Saját bevétel (előírt): 1500 000,-  

Összesen: 7 792 000,-    

 

Bér: 16 717 000,-             

Járulék : 4 486 000,-    

Dologi: 9 500 000,-       

Összesen: 30 703 000,- 

             

Önkormányzati töblet támogatás:  22 911 000,-  

 

2. Pályázati bevételeink 2016-ban (Ft): 

 

Szakmai innovációs projektek megvalósítása (NKA): 400 000,- 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás:  828 536,-  

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: 191 000,- (Szarvas Város Önkormányzata 

önerő – 500 000Ft) 

Összesen: 1 419 536,-      

 

3. 2016-ban a költségvetés teljesülése: 

 

Az intézmény működése kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem voltak, a 

kötelezően előírt saját bevételt teljesítettük. Az elmúlt év során a közművelődési 

érdekeltségnövelő pályázat kiegészítésével biztosította a Fenntartó a költségvetésünkön felül 

előre nem tervezhető rendkívüli karbantartási feladataink finanszírozását:  

 

- fűtésrendszer korszerűsítése: 413 600,- 

- olvasószolgálati mennyezet javítása: 203 454,- 

 

A továbbiakban is szükségünk van a Fenntartó támogatására indokolt karbantartási 

kiadásainkkal kapcsolatban:  

 

- világítótestek felújítása a gyermekkönyvtárban 

- gyermekkönyvtári rész tetőszigetelése 

- mellékhelyiségek felújítása 

- nyílászárócserék 

- olvasói terek klimatizálása 
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IV. Könyvtárszakmai helyszíni vizsgálat  

Célja: Helyszíni vizsgálat elvégzése az 1997. évi CXL. törvény 54. §. (5) bekezdése alapján, a 

nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV.8.) Korm. rendeletben 

foglaltak szerint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben előírt nyilvános könyvtári 

alapkövetelmények és alapfeladatok, a 30/2014. (IV.10.) EMMI rendeletben felsorolt kiemelt 

feladatok teljesítéséről és a fenntartói nyilatkozatban vállaltak megvalósításáról. 

 

A vizsgálat eredménye 

 

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár nem a város központi  

részében található, nem könyvtári célra épült épületben látja el a könyvtári szolgálta-tást.  Hiányoznak 

a városon belül a könyvtár „megtalálását” segítő eligazító táblák.  

Az épületbe való bejutás akadálymentesített, az épületen belüli közlekedés a mozgás-korlátozottak 

számára nem megoldott.   

A könyvtár belső tereinek bútorzata nem egységes, a polcok közötti távolság kicsi, a pocok nem 

áttekinthetők.  A 2016-os használói elégedettségmérés olvasói megfogalmazása alapján is „kicsi, szűk 

belsőtér, zsúfoltság” jellemzi a belső tereket.  

A könyvtár honlapja http://www.konyvtar-szarvas.hu  informatív, a könyvtár fontosnak tartja a 

könyvtárhasználók naprakész, hiteles tájékoztatását.  A honlapon az információkat még a 

felhasználóképzési információkkal is érdemes kibővíteni. 

 A weboldalon a hasznos oldalak menüben ki lehetne egészíteni az együttműködő part-neri listát a 

településen működő kulturális, köznevelési, civil szervezeti partnerek neve-ivel, elérhetőségeivel.  

Nem a városközpontban, (melyet a könyvtárhasználói elégedettségmérést kitöltő fel-használók közül 

is igen sokan észrevételeztek) és nem könyvtári célra épült épületben elkötelezett, hivatásukat szerető 

munkatársak komoly tartalmi munkát végeznek. A könyvtár folyamatosan él minden pályázati 

lehetőséggel.   A könyvtári szakemberek feladatukat a minőségirányítási szempontrendszer alapján 

látják el.   

 

Az alapdokumentumokban feltárt hiányosságokat javítottuk és 2017. január 30-ig megküldtük 

a minisztériumnak. 

 

A szakértői vizsgálatból egyértelműen megállapítható, hogy a könyvtár nyilvános 

könyvtárként működhet, és képes folyamatosan ellátni a nyilvános könyvtári feladatát. 
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RÉSZLETES BESZÁMOLÓ 2016-RA TERVEZETT KIEMELT 

KULCSTERÜLETEK FIGYELEMBE VÉTELÉVEL  

 

1. A minőségirányítás szempontjai szerinti működés kialakítása és folyamatos 

fejlesztése. Panaszkezelés. Használói igények 

 

A könyvtári minőségmenedzsment tevékenység megvalósítása. A könyvtár minden 

szolgáltatását magas színvonalon, gyorsan, pontosan a könyvtár minőségpolitikájának 

megfelelően nyújtani. A szolgáltatások alakítása és fejlesztése a használók igényeinek 

megfelelően, a velük folytatott kommunikáció és használói felmérések, kérdőívek alapján. 

 

A folyamatszabályozás rendszerének kidolgozása 

Felelős: Szloszjár Edit 

Közreműködő: Czesznak Zsolt 

Határidő: 2016.05.31. 

 

A 2015-ben elkészített tevékenységi leltár alapján közösen elkészítettük a kiválasztott vezetői 

folyamatokhoz, főfolyamatokhoz, támogató folyamatokhoz tartozó folyamatábrákat, 

folyamatleírásokat, szolgáltatási előírásokat és kockázatelemzéseket. 

Összesen 17 folyamathoz készült szabályozás. 3 folyamatábrát kell még pótolni 

(Kapcsolattartás a pénzügyi osztállyal; Épületüzemeltetés, probléma kezelés; Író-olvasó 

találkozó), ill. egységes megjelenésű ábrákat kell készíteni.  

 

Használói elégedettségmérés 

Felelős: Fabó Lászlóné 

Közreműködő: Szloszjár Edit 

Határidők:  

- kérdőív szerkesztés (nyomtatott, online): 2016. 02.29. 

- adatgyűjtés lebonyolítása: 2016.03.31. 

- táblázatok elkészítése, elemzés írása: 2016.05.30. 

 

2016-os évben elégedettségmérést több alkalommal végeztünk:  

-március hónapban papíralapon 124 db, ezzel párhuzamosan online 99 db kérdőívet töltöttek 

ki használóink a szokások, elégedettség és igények felmérése céljából. Kérdőívek kiértékelése 

április és június hónapban megtörtént. 

- szövegszerkesztői foglalkozások befejeztével 15 résztvevő közül 14-en töltötték ki a 

kérdőívet. Értékelése elkészült. 

-OKN rendezvényei után (okt.-9) 28 db elégedettségi kérdőív került kitöltésre a résztvevők 

által. Kiértékelése megtörtént. 

- Könyvtárszakmai nap (nov. 21.) alkalmával 42 regisztrált résztvevőnek osztottunk ki 

elégedettségi kérdőívet, ebből 33-an juttatták vissza. Kiértékelése megtörtént (2. számú 

melléklet) 

 

Lakossági igényfelmérés 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Közreműködő: Szloszjár Edit 

Határidők:  

- kérdőív szerkesztés (nyomtatott): 2016. 09.30. 

- adatgyűjtés lebonyolítása: 2016.10.31. 

- táblázatok elkészítése, elemzés írása: 2016.11.30. 
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A könyvtár szolgáltatásainak eredményes fejlesztéséhez szükségesnek látjuk felmérni a 

lakosság azon részének igényét a könyvtárral szemben, akik nem járnak könyvtárba. Két 

célcsoportot határoztunk meg: a felnőtt és idősebb korosztályt és a középiskolásokat. Közös 

munkával elkészítettük a két különböző típusú kérdésekből álló kérdőíveket, 1. ütemben a 

munkatársak személyes kapcsolatai révén keresünk fel egyéneket, intézményeket; illetve a 

szakközépiskola kollégiumában kérjük a nevelők segítségét a kitölttetésben. A mérőlapok 

összegyűjtését, értékelését 2017. január végéig tervezzük. Az ifjúsági részleg közösségi 

helyével kapcsolatban fókuszcsoport meghallgatása is szükségesnek látszik. 

 

Panaszkezelés szabályzatának elkészítése, összeállítása 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016. 03.15. 

 

A MIT
2
 elfogadta az elkészült panaszkezelési szabályzatot, melyet az olvasószolgálatban a 

panaszgyűjtő dobozzal együtt elhelyeztünk. Vezetői intézkedést igénylő olvasói panasz egy 

problémás esetben történt, ahol a könyvtári munkatársak visszatérő zaklatását is meg kellett 

oldani külső hatósági beavatkozás segítségével. Az esetekről feljegyzések készültek, a 

fenntartót tájékoztatta a vezető. 

Vezetői intézkedések: igazgatói utasítás a problémás látogatóval történő egységes munkatársi 

reakcióval, konfliktuskezeléssel kapcsolatban; kapcsolatfelvétel a hivatalos szervekkel, 

rendőrségi tájékoztató előadás kérése, pánikgomb beszerelése; biztonsági ügyeletes 

kijelölése. 

Az egyéb beérkező panaszokat az olvasószolgálatos munkatársak folyamatosan gyűjtik, 

feljegyzést készítenek, amelyeket a hétkezdő és munkaértekezletek alkalmával közösen 

megbeszéltük. 

 

Marketingstratégia kialakítása (Részvétel a helyi kulturális programokon – könyves 

játékok, könyvvásár, kreatív foglalkozásokkal népszerűsíteni az olvasást, a könyveket, a 

könyvtárat.) 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Közreműködő: Szloszjár Edit 

Határidő: 2016.06.30. 

 

A Városi Könyvtár nagy figyelmet fordít az intézmény külső arculatának kialakítására, a 

szervezet külső célcsoportjaival való írott és szóbeli kommunikációra, a szervezeti célok és 

értékek kommunikálására a külvilág felé. Ezt különösen fontosnak tartjuk a könyvtár 

központtól távol eső elhelyezkedése miatt. 

A leggyakrabban igénybevett eszköz a sajtónyilvánosság, a sajtókapcsolatok: hírek 

közzététele, a sajtótájékoztatók megszervezése, híradás kulturális programjainkról, 

képzéseinkről.  

Honlapunk (www.konyvtar-szarvas.hu) legnagyobb erényének tartjuk, hogy mindig 

naprakész, hiteles információkat közöl. Tartalmában gazdag, áttekinthető. A könyvtárunkra és 

szolgáltatásainkra vonatkozó általános információk mellett szabályzataink, stratégiai tervünk, 

a minőségbiztosítás jegyében végzett használói elégedettségmérési adatok is hozzáférhetők. 

Katalógusunk honlapunkon keresztül közvetlenül kereshető. A web-en közzétett színes 

ajánlójegyzékek alapján szívesen válogatnak olvasóink.  Könyvtári hírlevél-küldést vezettünk 

be, mely folyamatos tájékoztatást nyújt az új beszerzésekről, könyvtári rendezvényekről. A 

                                                           
2
 Minőségirányítási Tanács 
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könyvtár honlapján egy közhasznú információkkal foglalkozó linkgyűjteményt is 

elhelyeztünk. 

Az ifjúság számára készült, kapcsolattartást segítő portálunk (www.szarvasikamasz.hu) 

tartalommal való megtöltésében a nyári iskolai közösségi szolgálatos tanulók voltak 

segítségünkre, célunk a 12-16 éves korosztály megszólítása. Programjaink beharangozó 

plakátjai felkerülnek a honlapunkra, megjelennek a helyi újságokban, rádióban, közzétesszük 

a Facebookon. Az intézmény sajtómegjelenéseit a mellékletben mutatjuk be. (1. számú 

melléklet) 

 

Terveink közül a következők valósultak meg: havonta frissülő a társintézményekkel közösen 

megjelentetett szóróanyag terjesztése a könyvtár szolgáltatásainak és aktuális programjainak 

reklámozása céljából. 

 

A könyvtár kommunikációs stratégiájának összeállítása: Csoportmunka során áttekintettük a 

könyvtár külső kapcsolatait, elemeztük a versenytársaink működését, feltérképeztük az 

együttműködés lehetőségeit a városban. 

Elkészítettük a marketingstratégiát, amelyhez a belső kommunikációs stratégia készítése és a 

kommunikációs cselekvési terv közös elkészítése folyamatban van. 

 

A könyvtár teljesítményrendszerének kidolgozása, mérése 

Felelős: Kovácsné Timár Ildikó 

Közreműködő: Sárközi Józsefné, Harencsárné Liska Mária 

Határidő: 2016.11.30. 

 

Benchmark vizsgálat céljából az adatokat összegyűjtöttük. A viszonyszámokat a 2015-ös  

statisztikai adatokból vettük. Az adatok diagramos feldolgozása megtörtént. Csoportmunka 

során szóban értékeltük, a szöveges értékelés folyamatban van. 

 

Emberi erőforrás stratégia elkészítése 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016. 11.30 

 

Elvégeztük a munkatársak kompetenciáinak feltérképezését, ami alapot szolgáltat a könyvtár 

továbbképzési tervének összeállításához. A humánerőforrás stratégia elkészítése folyamatban 

van. 

 

Minőségi Kézikönyv összeállítása 

Felelős: Szloszjár Edit 

Határidő: 2016.11.30. 

 

A Minőségi Kézkönyv összeállítása folyamatban van. A könyvtár munkatársaiból kialakított 

MIT (Minőségirányítási Tanács) eddig a következő dokumentumokat készítette el: 

Minőségpolitikai nyilatkozat, Küldetésnyilatkozat, Jövőkép, Stratégiai Terv 2016-2020, 

Partneri adatbázis, Marketingstratégia, Elégedettségvizsgálati felmérések, elemzések, 

Folyamatszabályozás, Önértékelés, Teljesítménymutatók, Teljesítményértékelés, 

Panaszkezelési Szabályzat.  
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2. Optimális infrastruktúra, könyvtári tér és korszerű eszközpark kialakítása. 

 

A használói igényeknek megfelelő jól láthatóan strukturált, olvasó kényelmét szolgáló 

kölcsönzői tér kialakítása, megfelelő fény-, és hőmérsékleti viszonyok megteremtése az 

idősebb olvasók és mozgássérültek igényeit figyelembe vételével. 

A könyvtári gyűjtemény áttekinthetővé tétele, folyamatos frissítése, az elhasználódott, elavult 

állomány folyamatos selejtezése. 

Számítástechnikai eszközök folyamatos fejlesztése, az informatikai lehetőségek minél 

szélesebb körű kihasználása a szolgáltatások és a belső szakmai munka területén. 

 

Alapos helyzetelemzés, költségterv készítése. (pl. épület karbantartás) 

Intézményünk költségvetése biztosítja a fenntartási, működtetési költségeket. 

Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, racionális, takarékos. A szigorú gazdálkodási szemlélet a 

dolgozók számára is elfogadott.  

A jelenlegi épület ebben a formában nem tud igazi otthona lenni a sokrétű 

szolgáltatásokat kínáló könyvtárnak, nem támogatja maradéktalanul a fogyatékkal 

élőket, a megváltozott munkaképességű emberek könyvtárhasználatát (ld. nincs 

akadálymentesített mellékhelyiség, indukciós hurok, stb). Az elavult elektromos és 

világításhálózat nem elégíti ki a megnövekedett informatikai igényeket.  

Egy új könyvtárépület kialakítása nélkül, a régi állapotok konzerválásával is 

elengedhetetlenül szükséges a födém megerősítése az emeletes szárny fölött, a 

nyílászárók cseréje, a vizesblokkok felújítása, intelligens tűzjelző hálózat kiépítése, a 

lakosság könyvtárhasználó rétege számára egy konfortosabb infrastruktúra, az itt 

dolgozóknak optimálisabb munkafeltételek kialakítása. 

 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016.01.15. 

 

Az éves költségvetésben tervezni tudtuk a kisebb karbantartási javításokhoz szükséges 

kiadásokat, ez azonban nem elegendő az épület egyre nagyobb mértékű állapotromlásának 

megállítására, helyreállítására. Ebben az évben a következő indokolttá váló nagyobb 

felújítást/javítást valósítottunk meg: 

- mellékhelyiségek kisebb javításainak elvégzése  

- kertrendezés 

- olvasószolgálati mennyezet javítása 

- fűtőtestek szelepeinek cseréje, a fűtés szabályozhatóvá alakítása 

 

A javításokat az intézmény saját költségvetéséből oldottuk meg, a két utóbbit Szarvas Város 

Önkormányzata által benyújtott közművelődési érdekeltségnövelő pályázat és az 

Önormányzat által költségvetésen felül biztosított önerő finanszírozta. (Részletesen bemutatva 

a beszámoló IV. pontjában).  

 

TIOP-1.2.1.A1-15/1 pályázatunknak köszönhetően eszközállományunk a következő 

eszközökkel gyarapodott: oktatótermi bútorok (könyvespolcok, szekrények, foglalkoztató 

asztalok, székek, számítógépasztalok), interaktív tábla és projektor, Qulto Education oktató 

szoftvercsomag, színesnyomtató, 5 felszerelt számítógépállomás, e-book olvasók, vakbarát 

olvasókészülék, csillagvizsgáló távcsövek.  
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Az olvasói terek átalakítása a gyermekkönyvtárban.  

Felelős: Harencsárné Liska Mária  

Közreműködő: Kovácsné Timár Ildikó 

Határidő: 2016.11.30. 

 

2016-ban a gyermekkönyvtárban a kölcsönzői terek átalakításában az előző évhez képest 

történt változások: 

- új asztalokat kaptunk, ezeket elhelyeztük a kölcsönzői térben.  

- a korábbi évben eltávolított szekrényajtók levételével több teret, jobban átlátható 

polcokat kaptunk. Itt folyamatosan cserélgetjük a benne tárolt könyvállományt. Elhelyezzük 

rajtuk a szebb játékokat és kiállítjuk azokat. 

 

Selejtezési Terv készítése 

Felelős: Fabó Lászlóné 

Közreműködő: Sárközi Józsefné 

Határidő: 2016.06.30. 

 

A selejtezési  terv nem készült el. Ennek ellenére 2016-ban folyamatosan 6 alkalommal történt 

dokumentumok állományból való kivonása. Ezt a selejtezést az elmúlt év könyvtári 

állományellenőrzése során feltérképezett olyan dokumentumokból végeztük, melyek tervszerű 

állományapasztásban az olvasói igény csökkenésének figyelembevételével vagy elhasználódás 

miatt történt meg. 

 

Biztonsági rendszer fejlesztése 

Felelős: Czesznak Zsolt 

Határidő: 2016.03.30. 

 

Az elavult riasztórendszer zónakiosztásai és mozgásérzékelői egyaránt újratervezést 

igényeltek. A kivitelező biztonságtechnikai céggel együttműködve minden alkotóelem 

működése karbantartáson és tesztelésen esett át. A riasztó rendszer működése az aktuális 

igényeknek megfelelően lett átprogramozva. Továbbá új riasztási térkép is készült, a jelenleg 

használt helyiségek pontos megnevezésével. A változtatások a diszpécserszolgálattal is 

szinkronizálva lettek. A karbantartás után teljesen megszűntek a gyakori éjszakai 

vakriasztások. 

A könyvtár területén történt rendkívüli események (kerékpár lopás, garázdaság)  miatt egy IP 

kamerás megfigyelő rendszer igénye merült fel. Ideiglenes megoldásként beüzemelésre került 

egy webkamerás képrögzítő állomás, amely a kerékpártároló és az ügyfélszolgálati pult előtti 

területen történt eseményeket fotó sorozatokkal rögzíti. 

A későbbiekben a már meglévő NAS szerverünkhöz kapcsolható, korszerű IP kamerák 

beszerzését tervezzük. 

 

A hálózati adattárolás gyorsaságának és biztonságának érdekében NAS szerver 

beszerzése. A számítógépes munkaállomásokon lévő operációs rendszerek frissítése. 

Irodai és tájékoztató eszközpark korszerűsítése 

Felelős: Czesznak Zsolt 

Határidő: 2016.11.30. 

 

A könyvtári számítógépes hálózat gyorsabb és biztonságosabb működése érdekében pályázati 

úton került beszerzésre egy nagy tárolókapacitással rendelkező NAS hálózati adattároló. A 

tárolt adatok biztonságáról RAID üzemmódban működő merevlemezek gondoskodnak. A 
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nyilvános és belső munkálatra használt számítógépek operációs rendszerének Windows 7-re 

való frissítése is egységesen megtörtént. 

 

A rendezvények technikai feltételeinek korszerűsítése 

Felelős: Czesznak Zsolt 

Határidő: 2016.11.30. 

 

A könyvtári rendezvényeink színvonalának növelése érdekében szükségünk lenne korszerű 

hangosító berendezésre és érzékeny térmikrofonra egyaránt. Jelenleg a hangosítást minden 

alkalommal kölcsönkért berendezéssel valósítjuk meg. Rendezvényeinket tükörreflexes 

digitális fényképezőgéppel és HD digitális videokamerával rögzítjük. A felvételek a 

feldolgozást követően a NAS szerverünkön lévő média archívumba kerülnek, amely a belső 

hálózatunkon minden látogató számára elérhető és megtekinthető. A könyvtári 

rendezvényekről stúdió minőségű hangfelvételt is rögzítünk, amely a helyi városi rádióban is 

sugárzásra kerül. 

 

3.A könyvtári közösségi tér szerepkörének erősítése. 

A könyvtár találkozóhely funkciójának erősítése egyéni és szervezett keretek között a 

lakosság látens igényeinek figyelembe vételével minden korosztály számára. 

 

Külső kapcsolatok keresése (oktatási intézmények, társintézmények) 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Közreműködők: Harencsárné Liska Mária, Szloszjár Edit 

Határidő:  

- tervkészítés: 2016.02.29. (pl. A fiatalok számára a hatékony keresés, az online 

adatbázisok használatát elsajátító képzések szervezése) 

- megvalósítás: 2016.11.30. 

 

Könyvtárunk sikeresen együttműködik közös célok megvalósításában a város több 

intézményével: 

- oktatási intézmények: A város minden óvodájával, általános és középiskolájával több éve 

tartó kapcsolatunknak köszönhetően rendszeresen látogatják gyermekcsoportok 

programjainkat 

- társintézményünk, a Múzeum: Ünnepi Könyvhét 

- a város és a megye könyvtárosai: szakmai találkozó szervezése 

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete: 2 munkatársunk tag; 

szakmai nap szervezése a megye könyvtárosainak 

- Békés megye több középiskolája: iskolai közösségi szolgálatos diákok fogadása 

- helyi civil szervezetek (Víz-Hal- Ember Alakítvány) 

- városi intézmények, cégek: Szarvas Város Önkormányzata, Cervinus Teátrum, Szarvasi 

Arborétum, Szarvasi Coop 

 

A külső partnerek felmérése csoportmunkában elkészült, részét képezi a készülő 

kommunikációs tervnek. Csoportmegbeszélések során a tervezett rendezvényekhez 

kapcsolódóan vontuk be a fiatalokat a digitális kompetenciák fejlesztését célzó 

tevékenységekbe (Mobilitás nap középiskolásoknak, Könyvtárhasználati foglalkozások, 

vetélkedő) 
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Ifjúsági tér kialakítása 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Közreműködő: Kovácsné Timár Ildikó, Czesznak Zsolt, Szloszjár Edit 

Határidő:  

- tevékenységi terv készítése: 2016.05.31. 

- megvalósítás: 2016.10.30. 

 

Csoportmegbeszélések alkalmával terveztük meg az új ifjúsági közösségi hely funkcióját, 

berendezését, népszerűsítését.  

A Városi Könyvtárban kialakításra került egy 15 tanuló foglalkoztatására alkalmas oktatótér. 

A könyvtár programjaihoz 2 db modern távcső és tartozékai kerülnek az intézménybe. 

Elhelyezésre kerültek számítástechnikai eszközök: felszerelt számítógépek, projektor, 

interaktív tábla, nyomtató és ezek szoftverei,10 db e-book olvasó. Az új eszközök 

használatához, a kiscsoportos tanulási tér kialakításához mobil asztalok, székek, 

számítógépasztalok is rendelkezésre állnak. A létrehozott tanulási tér az ifjúsági korosztály 

számára közösségi tér funkcióját töltheti be, ahol megvalósulhatnak a tematikus klubok, 

prevenciós beszélgetések és a kooperatív tanulás egyaránt. 

 

- Célok és arculat meghatározása, hirdetés a médiában 

- kapcsolódás meglévő programokhoz 

- külső szerveződések, klubok egyöttműködésének keresése (Csillagász Klub, 

Informatika Klub); közös rendezvények meghirdetése 

- olvasókör indítása, kapcsolatfelvétel a közeli kollégium diákjaival, tanáraival) 

 

Ifjúsági Közösségi Szolgálat, gyakornokok feladatainak koordinálása 

Felelős: Sárközi Józsefné 

Határidő: 2016. 11.30. 

 

Idén 9 tanuló töltötte nálunk önkéntes szolgálatát, és kivétel nélkül mind teljesítette a 

számukra előírt óraszámot. Hat elvégzendő feladatkör várt rájuk: 

1 fő a nyári olvasótáborban segédkezett 

6-an állományvédelmi munkát végeztek- ebből 2 fő könyvvédő tokot hajtogatott, mappákba 

csomagolta a dokumentumokat, valamint a műanyag könyvjelzőket cserélte ki a Régi 

Gyűjteményben, 4 fő könyveket címkézet a felnőtt és a gyermekkönyvtár gyűjteményében 

2 fő helytörténeti dokumentumokat szkennelt, valamint részt vettek különféle 

gyermekkönyvtári programokban, (társasjátékozás, papírszínház, diavetítés), valamint a 

Törpi Könyvkuckóban is segédkeztek 

Mindenki megismerkedett a könyvtár ifjúsági portáljával. 

Összesen 192 órában segítették munkánkat. 

Négyen a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumból, ketten a Békéscsabai Andrássy Gyula 

Gimnáziumból, ketten a Horváth Mihály Gimnáziumból, egy tanuló a Szeberényi Gusztáv 

Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskolából érkezett. 

Kérdőívet is kitöltöttek, mely által megbizonyosodhattunk abban, hogy intézményünk továbbra 

is megfelelő helyéül szolgál az ifjúsági közösségi szolgálatot teljesíteni kívánó fiatalok 

számára.  

A 2016/17 –es tanév alatt szombatonként még egy tanuló tölti önkéntes szolgálatát, 

állományvédelmi, ill. helytörténettel kapcsolatos munkát végez. 
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4. A használóképzésben vállalt szerep. Olvasásnépszerűsítés, kapcsolódás az oktatáshoz. 

Felnőttképzés. 

 

Feladatunk a könyvtár információs kapuvá tétele. A gyermekeknél az olvasás 

megszerettetése, népszerűsítése, az érdeklődés fenntartása. A fiatal generáció segítése 

eligazodni az információk sokaságában. A felnőtt, idős korosztály számára bemutatni a 

digitális szolgáltatások használatát, a digitális világ előnyeit. 

 

Új célcsoportok feltérképezése és bevonása a digitális írástudatlanság csökkentését 

célzó képzésekbe, internethasználati foglalkozások folyamatossá tétele a felnőtt, idős 

korosztály számára. (pl. Speciális eszközök segítségével az információhoz, a 

dokumentumhoz való hozzáférés biztosítása (e-book, Braille-írás, öregbetűs könyvek, 

vakbarát honlapok, jeltolmács, indukciós hurok) 

 

Részletes feladatok:  

Az elmúlt évek során ismét újabb csoportokat sikerült bevonnunk az oktatásba. 

Változatlanul népszerűek voltak kezdő és haladó csoportjaink. Foglalkozásaink legnagyobb 

számban a hátrányos helyzetűeknek, munkanélkülieknek, a nyugdíjasoknak kínáltak 

felzárkózási lehetőséget, de vállalkozói csoport részéről is érdeklődés mutatkozott 

szolgáltatásunk iránt. 

Ebben az évben 4 csoport (összesen 32 fő) fejlesztését tudjuk tervezni. A foglalkozások 

ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Folytatódik havi rendszerességgel internethasználói 

klubunk. Az Internet Fiesta jó lehetőséget kínál az internethasználattal, elektronikus 

könyvtárunkkal kapcsolatos előadások szervezésére. A gyermekkönyvtári használói 

számítógépeken biztosítjuk a szoftveres káros tartalom szűrést, és a könyvtárosi felügyeletet, 

segítséget. 

 

Felelős: Szloszjár Edit 

Határidő:  

- tervkészítés: 2016.03.30. 

- megvalósítás: 2016.11.30. 

 

2016-ban új, digitális írástudás fejlesztésére irányuló képzést kezdtünk el. 

Szövegszerkesztési ismeretek megszerzésére indítottunk tavasszal két csoportot, összesen 15 

fővel. A foglalkozások végén elégedettségi kérdőívet töltöttünk ki, ahol minden résztvevő 

igényelte a folytatást. Ezért ősszel folytattuk a foglalkozásokat, ismét két csoportban, összesen 

17 fővel. 

Minden évben tavasszal kerül sor az Internet Fiesta c. rendezvényre. Az idén három témával 

vártuk az érdeklődőket:  Ismerkedjen meg az e-könyvekkel! Próbálja ki a Kindle e-book 

olvasót; Helytörténeti dokumentumok az Interneten; Húsvéti készülődés  az internet 

segítségével. 

Folytatódott ebben az évben is az Internet Klub, 2016-ban 11 alkalommal szerveztünk 

találkozót. Az idei klubtémák a következők voltak: Érdekes, hasznos honlapok; Google 

utcakép-túrák; TED előadások; Adataink védelme; Családfakutatás az interneten; Facebook 

események; Online jegyvásárlás; Nyári egészségtippek számítógépeinknek; Google fotók; 

Google fiók használata, beállításai; Karácsonyi origami  - online útmutatók segítségével. 

Néhány alkalommal a hozzánk látogató általános iskolai osztályok részére bemutattuk a 

Kindle e-book olvasót, egy alkalommal a Szarvasi Digitális Könyvtár tartalmát. A Törpi 

Könyvkuckóba látogató anyukák is megismerkedhettek az e-book olvasókkal. 
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Az általános iskolai tanulók részére az iskolai kötelező olvasmányokhoz kapcsolódó 

programok szervezése 

Felelős: Harencsárné Liska Mária 

Közreműködők: Kovácsné Timár Ildikó, Baginé Tóth Erika 

Határidő:  

- tervkészítés: 2016.02.29. 

- megvalósítás: 2016.11.30. 

 

Az eddig megtartott ilyen célú óráink témája: alsó tagozatosok házi olvasmányainak 

feldolgozása, rendhagyó irodalomórák a könyvtárban, Ismerkedés a történelmi jellegű 

szakkönyvekkel, Könyvtárhasználati órák játékosan 

 

Kapcsolódás az országos olvasásnépszerűsítő rendezvényekhez, játékokhoz, ezekben 

aktív részvétel, helyi koordinációs feladatok ellátása 

Felelős: Sárközi Józsefné 

Határidő: 2016.11.30. 

 

Idén az IKSZ kreatív, fiatalos, a középiskolás korosztályt megszólító olvasásnépszerűsítő 

országos akciót indított A Nagy Könyves Beavatás címmel (Veronica Roth A beavatott című 

trilógiája alapján). 

Hirdettük, szórólapokat küldtünk, de érdeklődés hiányában nem tudtunk csatlakozni. 

 

5. Új célcsoportok elérése, az együttműködési lehetőségek kihasználása, az 

esélyegyenlőség elvének biztosításával. 

Könyvtári szolgáltatásainkat az olvasói igényekhez igazítva szervezzük. Folytatjuk a 

gyermekkorúak és időskorúak bevonását, törekszünk új célcsoportok elérésére, különös 

tekintettel a hátrányos helyzetűekre, fiatalokra, aktív dolgozókra. 

Folyamatos a Házhoz a könyvet szolgáltatás együttműködve városi házi gondozókkal. Ez 

utóbbi feladatunkat ebben az évben felül kell vizsgálni, hivatalos együttműködési 

megállapodást kötünk a mozgásukban korlátozott időseket ellátó intézményekkel. Szükség 

van az így könyvvel ellátott olvasóink számának pontos meghatározására, ingyenes 

regisztrálására. 

Vakbarát eszközeink kihasználtságának javítása is terveink között szerepel: igényfelmérés, 

kapcsolatfelvétel oktatási intézményekkel; Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei 

Egyesületével  

 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016.11.30. 

 

Az új célcsoportok feltérképezése folyamatos, lakossági felmérésünk eredménye következő 

évben segíti a vállalt feladat stratégiai tervének elkészítését. A hátrányos helyzetűeknek szóló 

szolgáltatások tervezése következő évi feladatunk lesz. 

Folyamatosan működött a Házhoz a könyvet szolgáltatásunk. 
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6. A könyvtári szolgáltatások távoli elérési lehetőségeinek továbbfejlesztése, 

helytörténeti, muzeális dokumentumok digitalizálása 

Az online katalógus, digitális könyvtár népszerűsítése, használati lehetőségeinek 

kommunikálása. A helytörténeti dokumentumok folyamatos gyűjtése, muzeális 

dokumentumok digitalizálása, kapcsolatok erősítése az érintettekkel. 

 

A digitalizálás folyamatos terv szerinti megvalósítása (pl. Helyi gyűjtőkkel és 

helytörténészekkel, magánszemélyekkel való kapcsolatfelvétel) Folytatjuk a digitális 

tartalomfejlesztést az elkészült terv szerint. 2016-ban Koren István 25 kötetes Herbáriumát 

digitalizáljuk.  

Felelős: Szloszjár Edit 

Határidő: 2016.11.30. 

 

Ebben az évben folytattuk az Iskolai Közösségi Szolgálatban résztvevő diákok segítségével a 

szarvasi értesítők digitalizálását, az Ipari- és Kereskedelmi Iskola 3 évfolyamát, a Polgári 

Leányiskola  17 évfolyamát digitalizálták. 

Koren István: Szarvas viránya és Szarvas virányának második javított és bővített 

felszámlálása c. dokumentumok felkerültek a Szarvasi Digitális Könyvtár helytörténeti 

dokumentumai közé. 

A Régi Gyűjteményben található 25 kötetes Herbáriumból 2 kötetet önkéntesen lefotózott 

külső partner. A növénygyűjteményről készített digitális képek szerkesztése még nem történt 

meg. Az első kötet részlete került csak fel a Szarvasi Digitális Könyvtárba. 

A tavalyi évben digitalizált és könyvjelzőzött Zsengék c. folyóirat számaira is további 

szerkesztések várnak, illetve ellenőrizni kell a könyvjelzőzött tartalmakat.  A Szarvasi Digitális 

Könyvtárba egyenlőre 3 szám került fel. 

Külső partneri felajánlás segítségével további szarvasi folyóiratok digitalizálását kezdtük el. 

 

Online hosszabbítási, és előjegyzési lehetőségek aktiválása 

Felelős: Szloszjár Edit 

Határidő: 2016. 02.29. 

 

Az OPAC
3
 rendszerünkben aktiváltuk az online hosszabbítási és előjegyzés lehetőségét. Ennek 

használatával a beiratkozott olvasó megnézheti saját adatait, kölcsönzéseit, előjegyzést tehet 

és üzenetet küldhet a könyvtárosnak. Amennyiben bejelentkezik az olvasó, kereséskor, 

böngészéskor lehetősége van adott címet/példányt előjegyezni saját részére. A visszajelzések 

alapján nagyon hasznosnak találják az úgynevezett Saját OPAC használatát, igénybe veszik 

az online hosszabbítási lehetőséget. 

 

7. A szervezeti kultúra fejlesztése. Munkatársi elköteleződés további erősítése (képzés, 

továbbképzés, motiváció). A munkaszervezés koordinálása, belső kommunikáció 

fejlesztése 

 

Fontosnak tartjuk, hogy az eddigi szakmai sikereinket tovább gyarapítsuk, minden kollégának 

legyen lehetősége továbbfejlődésre, szakmai kiteljesedésre a használóképzés, a felnőttoktatás, 

a gyakorlati képzés, a minőségmenedzsment területén; könyvtári rendezvények 

programgazdájaként, pályázatíróként, munkacsoportok tagjaként. Könyvtárunk vezetése 

kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézményen belül olyan motivációs légkört tudjunk 

                                                           
3
 OPAC – Távoli elérésű elektronikus katalógus 
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biztosítani, amely kreativitásra, felelősségteljes munkavégzésre, minőségi szolgáltatások 

előállítására ösztönzi a kollégákat. Ennek érdekében a következőket tervezzük: 

 

A minőségirányítási program folytatása szaktanácsadó irányításával 

A 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 

értelmében 2016. január 1-ig könyvtárunk elvégezte a könyvtári önértékelést. Minőség 

Irányítási Csoport ebben az évben is tovább dolgozik a minőségirányítási célok 

megvalósításán (ld. 1. cél feladatai), felkészül a 2017-ben esedékes Minősített Könyvtár Cím 

pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Szloszjár Edit 

Határidő: 2016. 11. 30. 

 

Egész évben folytatódtak a minőségirányítási értekezletek Vidra Szabó Ferenc, szaktanácsadó 

irányításával összesen 7 alkalommal. Ezeken az alkalmakon készítettük el, beszéltük meg a 

minőségüggyel kapcsolatos dokumentumokat: 2016. évi Cselekvési Terv; folyamatszabályozás 

dokumentumai; Panaszkezelési Szabályzat; Használói elégedettségmérő kérdőív kérdései, 

tapasztalatai; Munkatársi teljesítményértékelés menete; Önértékelési szempontokhoz 

kapcsolódó Intézkedési Terv; Marketingstratégia felépítése, célcsoportok meghatározása, 

versenytársak feltérképezése; Használói igényfelmérés kérdései; Tudástérkép összeállítása; 

Belső kommunikációs terv felépítése; Minőségirányítási Kézikönyv felépítése. 

 

Éves munkaterv, éves beszámoló közös kidolgozása 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016.12.15. 

 

Az éves beszámolót munkaterületenként végeztük a felelősök bevonásával, elfogadása a 2016. 

december 6-i év végi munkaértekezleten megtörtént. A következő évi munkaterv kialakításakor 

figyelembe vettük a meg nem valósított feladatokat és a könyvtári stratégia kulcsfontosságú 

területeit. 

 

Belső kommunikációs webes felület karbantartása, partneri lista frissítése havonta 

Felelős: Czesznak Zsolt 

Határidő: 2016.11.30. 

 

A könyvtári munkafolyamatok átlátható koordinálása érdekében saját erőforrások 

felhasználásával egy belső fejlesztésű, webes felületű projektkezelő rendszer fejlesztésére 

került sor. A rendszer segítségével minden munkafolyamat tökéletesen kontrollálható és 

megosztható a tevékenységhez rendelt felelősökkel. Többek között határidő-kezelés, 

dokumentumtár, eseménynaptár, Gantt-diagramm, folyamat ábrák, és belső kommunikációs 

felület segíti a precíz munkavégzést. 

 

A projekt-kezelő alkalmazással párhuzamosan egy folyamatosan aktualizált partneri 

adatbázis összeállítására került sor amely elsősorban a partnereinkkel való kapcsolattartást 

könnyíti meg.  
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Belső képzések tervezése a korábbi két év elvégzett továbbképzéseiből válogatva 3 

alkalommal, 1 fő eTanácsadói tanfolyamának biztosítása 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő:2016. 03.30., 2016.06.30., 2016.11.30. 

 

Belső képzések valósultak meg: 

- informatikai és technikai eszközeink használata 

- problémás látogatókkal szembeni problémakezelés (rendőri tájékoztató) 

- szakmai nap szervezése – minőségirányítási és közösségszervezés a könyvtárban 

tematikájú előadások 

 

Belső csapatépítő tréning szervezése 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016.06.30. 

 

Belső kommunikáció és csapatmunka erősítése, illetve konfliktuskezelési csakorlatok 

témakörben egy napos csapatépítő tréninget szerveztünk, amelyen minden könyvtáros részt 

vett. 

Szakmai kiránduláson vettünk részt Gyöngyösön a Vachott Sándor Városi Könyvtárban. 

 

A munkakörnyezet, munkafeltételek folyamatos ellenőrzése, lehetőség szerinti javítása 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016. 11.30. 

 

Kialakításra került egy dolgozói közösségi helyiség (teakonyha). Mindenki részt vett a 

kötelező munkaegészségügyi vizsgálaton, munkavédelmi oktatáson. 

 

Év végi munkaközösségi program szervezése, névnapok 

Felelős: Fabó Lászlóné 

Határidő: 2016.12.20. 

 

Az évközi és év végi munkaközösségi programok folyamatosan megtartásra kerültek a naptári 

napok rendjében. 

 

Lehetőség szerinti részvétel szakmai rendezvényeken (Vándorgyűlés, Biblioterápiás 

találkozó, MKE programok) 

Felelős: Baginé Tóth Erika 

Határidő: 2016. 11.30. 

 

- 2 fő 2 napos továbbképzésen vett részt Egerben 

- megyei szakmai napot tartottunk könyvtárunkban 

- minőségirányítási szakmai nap FSZEK 

- Kirándulás Gyöngyösön, könyvtár és műemlékkönyvtár meglátogatása 

- szakmai nap Gyulán 

 

 

 

 

 

 




