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Bevezetés 

2018. szeptember 1.-vel intézményünk átalakult, a vezetői feladatokat ettől az időponttól látom 

el. Az előző beszámoló még közvetlenül az átalakulás után készült, akkor még csak 

összegyűjtöttem a rendelkezésemre álló adatokat. Azóta eltelt egy év és ennek az évnek 

tevékenyen részese voltam már. Nem mondhatom, hogy ez az év mindenben a tudatos döntések 

éve volt, de a feladatok elosztása illetve a szemléletmódbeli változások már érzékelhetőek az 

intézmény működésében. 

Az új intézmény létrejöttével olyan szakterületek kapcsolódnak össze, és maradtak az 

intézmény keretein belül, ahol az együttműködés és együtt gondolkozás szinte evidencia. 

Összetett feladatrendszert látunk el, sokféle igényrendszernek kell megfelelnünk.  

20 éve vagyok az intézmény munkatársa, ezért a személyes hangvétel a beszámolómban néhol 

érzékelhető lesz, itt a bevezetőben is. Azt szokták mondani, hogy egy évet végig kell csinálni, 

ahhoz, hogy mindent átlásson a vezető. Ez pontosan így van, eltelt a próbaév, amiben minden 

városi rendezvényt megszerveztünk, volt nagy fesztiválunk, voltak hibáink és a saját 

rendezvényeink tapasztalatai is a birtokunkban vannak. Mindig változunk, változtatunk és 

megújulunk úgy, hogy értéket közvetítünk, közösséget építünk, hagyományt őrzünk. 

Vannak nehézségek, sok az épületünk, kevesen vagyunk, de sok az öröm és van elégedett 

mosoly is. Egy beszámoló számba veszi az eseményeket és összegez. A Tótkomlósi Művelődési 

Központ és Városi Könyvtárnak mozgalmas éve volt és a következő évre is tele vagyunk 

ötletekkel és tervekkel. 

 

1. Az intézmény típusa és feladata 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A §-a alapján  Tótkomlósi Művelődési 

Központ és Városi Könyvtár alapító okirata szerint költségvetési szervként működő intézmény, 

mely 5 telephellyel rendelkezik: 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

1. Természet Háza 5940 Tótkomlós, Bajcsy Zs. u 6. 

2. Tótkomlósi Szlovák Tájház 5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 11. 

3. Koppány János Szlovák Néprajzi Gyűjtemény 5940 Tótkomlós, Szent István tér 2. 

4. Tótkomlósi Szlovák Emlékház 5940 Tótkomlós, Szép u. 5. 

5. Városi Könyvtár 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 10. 

 

A költségvetési szerv közfeladata:  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény alapján a könyvtári egységben nyilvános könyvtári ellátás folyik, a 

közművelődési intézményegység a közművelődési alapszolgáltatások biztosítását szolgálja, 

muzeális intézmények közérdekű muzeális kiállítóhelyként működnek. 
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2. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei 

2/a Személyi feltételek 

Intézményünkben együtt dolgoznak a közművelődés a könyvtár, a média és a gyűjtemények 

munkatársai. A létszám sajnos állandóan változik, hiszen a 4 + 1 fő alkalmazotti létszámot 

közfoglalkoztatottakkal egészítjük ki már évek óta. Így minden területhez tartozik egy-egy 

szakember, akiket jobb esetben kulturális közfoglalkoztatottak segítenek illetve a technikai 

feladatokat sima közfoglalkoztatottak látják el. 

A létszámadatok 1 éven belül is változtak. Ennek egyik oka, ami súlyosan érinti a területünket 

a kulturális közfoglakoztatásban lezajlott változási folyamat, ami a létszám drasztikus 

csökkentésével illetve a szakképzett munkaerő leépítésével járt. Ez a folyamat tavasz végén 

zajlott, így a jelenlegi létszámadatok már a változást tükrözik. Intézményünkben a könyvtár, a 

gyűjtemények illetve a közművelődés területén is dolgoztak kulturális közfoglalkoztatottak (1-

2-2 fő). Csak középfokú bérért tudtunk volna velük szerződést kötni és a létszám is a felére 

csökkent volna. Senki nem vállalta. Van, aki talált munkát, van, akit más közfoglalkoztatási 

programba tettünk át, így működhetünk tovább, újragondolva a személyre szabott feladatokat.  

A nyári időszakban diákok segítik munkánkat a közösségi szolgálat illetve a diákmunka keretén 

belül. Idén 6 diákot foglalkoztattunk a diákmunka keretén belül, ők főleg a rendezvényeknél 

segítettek illetve a könyvtár leltárjában. 

A következő táblázat a létszámadatok változását mutatja szakterületenként bontva. Az 

intézményi átalakítás a feladatok személyre szabását is lehetővé teszi. Remélem, élni tudunk az 

adott humánerőforrással. 

 

2/b Tárgyi feltételek 

 

Művelődési Központ: Az épületet 12 éve csak nyáron használjuk és ez az állagára is rányomja 

a bélyeget. Még minden működik benne, kisebb-nagyobb felújításokkal, karbantartással. Az 

idei évben megtörtént a tisztasági meszelés a legtöbb használatban lévő helyiségben, 

megoldásra kerültek a legégetőbb javítási munkák. Sajnos ezek az épületet csak szinten tartják, 

de a 21. század elvárásainak már rég nem felelnek meg. 

Az épületben az esetleges rendezvények, előadások hangosítása csak kölcsön vagy bérelt 

eszközökkel megoldott, attól függően, hogy milyen jellegű eseményről van szó. Az 

intézményhez kapcsolódó hangtechnikai eszközök beszerzése most van folyamatban (árajánlat 

kérése), amit szeretnék úgy megvalósítani, hogy mozgatható legyen és megoldja a 

rendezvényeink hangosítását. (nem nagy koncert!, ahova más paraméterekkel kell gondolkozni) 
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A művelődési központ épületében tavasztól – őszig a gyermek és ifjúsági zenekar próbál, az 

alsó szinten a könyvtárban fitnesz és aerobik órák folyna illetve az előtérben vásárok vagy 

időnként diszkó kerül megrendezésre. 

 

Városi Könyvtár (Kossuth u. 10.): Könyvtárunk mostani helye a napközi konyhával egy 

épületben van, remélem nem örökre. A menzára érkező gyerekek és a könyvtárlátogatók egy 

bejáraton közlekednek. Az előtér közös és a mosdók is. A mosdók állapota nem megfelelő, a 

fiú/férfi vécé kritikán aluli. Ennek felújítására most kértem árajánlatot, a felújítási munkálatok 

októberben kezdődhetnek. A könyvtárba való bejutás nem egy esztétikus környezeten keresztül 

történik, a napközi konyhán történő főzés miatt állandó az ételszag. 

A könyvtár 150m² alapterülettel rendelkezik, az évek alatt mindennek megtaláltuk a helyét, 

2014-ben egy teremmel kibővültünk, ami szükséges is volt a normális működéshez. Ez most a 

gyermekkönyvtári rész. Sajnos, lassan nem férünk. 

A könyvtárban a parketták nagyon rossz állapotban vannak, a nyílászárók szintén. Első körben 

a nyílászárok javítása igen fontos lenne. A könyvtár bútorzata 40 éves, sok helyen rögzítésre 

szoruló polcokkal. 

A Digitális Jólét Pont kialakításával új informatikai eszközökkel bővültünk, aminek nagyon 

örülünk, így az eszközparkunk kielégítő. 

A könyvtár belső terének hangulata még így is barátságos, szeretünk itt lenni. De ez egy 

kompromisszumos megoldás, nem egy modern, funkcionális terekkel kialakított és működő 

könyvtár. 

 

Természet Háza (Bajcsy Zs. u. 6.): Ez az épület teljesen megújult és felújításra került. A 

közművelődési feladatokat ellátó munkatársak ebben az épületben dolgoznak. Ez az épület ad 

helyet a rendezvényeink nagy részének, kiállításoknak esetleg megbeszéléseknek. 

Rendezvényházként kiválóan működhet (bár nincs kialakított konyhája csak tálalóhelyisége), 

de a közművelődési intézmény feladatait az itt található helyiségek nehezen látják el. 

Színházi székezéssel 200 fő befogadására alkalmas, családi illetve egyéb étkezéssel egybekötött 

rendezvényeknél, ha tánctér is szükséges 120 fő kényelmesen elhelyezhető. (max. 150 fő) 

Az elmúlt időszakban a „rendezvényház” feladataihoz több eszköz került beszerzésre, pótlásra. 

Új tálaláshoz szükséges eszközök, a terem hangulatát és stílusát kiemelő drapériák, függönyök 

lettek beszerezve, terítők készítve. A rendezvényekhez kapcsolódóan új szolgáltatásként lett 

kialakítva a díszítés és kreatív munka, ehhez a megfelelő kapcsolatrendszer elengedhetetlen. 

Az épület állagát tekintve itt is vannak hiányosságok, amik megoldásra várnak vagy újra 

felmerülnek. Ebben az épületben folyamatos karbantartás működik, megtörtént a nagyterem 

festése és vizesedésének kivizsgálása és a javítási munkálatok befejeződtek. 
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Az IKT eszközök tekintetében nagyon rosszul állunk. A munkatársak a kulturális 

közfoglalkoztatás keretein beül kapott számítógépekkel, nyomtatóval/szkennellel illetve saját  

eszközzel dolgoznak. Az iroda bútorzatának nagy része is a foglakoztatás része. Akkor leszünk 

bajban, ha ezeket elviszik.  

 

 

Tótkomlósi Szlovák Tájház (Széchenyi u. 9.), Koppány János Szlovák Néprajzi 

Gyűjtemény (Szent István tér 2.), Tótkomlósi Szlovák Emlékház (Szép u. 5.) 

Mindhárom gyűjteményre különösen figyelünk, hiszen olyan kincseket és hagyományokat 

őriznek, amik megtartása és megóvása fontos feladat. Mindenhol voltak állagmegóvó javítások, 

így a Koppány János Szlovák Néprajzi Gyűjteményben az emeleti helyiségbe vezető 

lépcsőfeljáró falának felújítása valamint a homlokzat javítása, festése. A Tótkomlósi Szlovák 

Tájházban a nagykapu került felújításra és festésre. A teljes épület tisztasági meszelése 

(2017.), a tisztaszoba és a lakószoba földes padlójának mázolása is megtörtént. A Tótkomlósi 

Szlovák Emlékházban is javították és festették a nagykaput. Megtörtént a szokásos éves 

meszelés, tapasztás (2018.) és idén sor került még a külső ajtók, ablakok festésére is. 

Önkéntesek segítségével kézműves, lyukacsos hímzéssel készült függönyök kerültek fel az 

ablakokra. 

Komlósi Média: A Komlósi Hírmondónál voltak problémák a terjesztéssel kapcsolatban, ezt a 

nyáron sikerült megoldanom. A televíziónál vannak technikai hiányosságok, ennek a 

problémának az orvoslására egy kamera beszerzése lett betervezve, ez folyamatban van. 

 

3. Intézményi gazdálkodás 

Mivel az elmúlt egy évet öleli fel a beszámoló és én csak 2018 nyarán vettem át az intézmény 

vezetését, mint helyettes, majd szeptembertől, mint választott vezető, nem minden területen 

látom még át a pénzügyi helyzetet az intézmény átalakítása miatt. Kérem, ezt nézzék el nekem. 

 

Intézményegység 2018 tervezett bevétel 2018 szeptemberéig teljesített 

Városi Könyvtár  536ezer 275ezer 

Természet Háza 700ezer 690ezer 

Gyűjtemények 25ezer 45ezer 

Művelődési Központ 300ezer 317ezer 

 

A könyvtárban a bevétel nagy része az irodai szolgáltatásokból tevődik össze, ez a 

felhasználók igényszintjétől függ. Internetezéshez 2 db olvasói gépünk van, felnőttek keveset  

használják, inkább a gyerekek játszanak. Megváltozott a digitális kultúránk, már szinte 

mindenkinek van okostelefonja és ezt használja internetezésre. 
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Természet Háza bevételének legnagyobb részét a „rendezvényszervíz” szolgáltatja.  A 

bálterem kiváló adottságokkal rendelkezik, ehhez kapcsolódóan az eszközök bérbeadása is 

jelentős, csak még nincs meg a terem befogadóképességéhez mérten az egységes beszerzés. 

Kapcsolódó szolgáltatás a rendezvények díszítése, erre is voltak kezdeményezések, de az 

egységesség innen is hiányzik még. (a következő év feladata a kapcsolatok és beszállítók 

kiépítése). 

A tavalyi év utolsó negyedévében indult a gyermekszínház bérletértékesítése, ennek bevétele 

is jelentős volt. Egyéb belépőjegyes előadások nem voltak. 

Művelődési Központ: a bevétel a vásárok terembérleti díjából származik, ez is a 

megkeresésektől függ. 

 

4. Intézményegységek munkája 

Természet Háza / Művelődési Központ: A közművelődési feladatokat ebben a két épületben 

látja el intézményünk. Feladatunk összetett, főleg olyankor, amikor egy-egy hétvégén 

mindenhol, egymásra épülve vagy egymást követve programok vannak. Nagyon jó logisztikai 

szervezést és előkészítést igényel a zökkenőmentes működés. A megvalósult programokat 

táblázatba szerkesztettem, mégpedig tevékenységenként. Mivel a táblázatok külön vannak, nem 

mindig látszik elsőre, hogy sokszor egymás mellett párhuzamosan, több helyszínen is jelen kell 

lennünk illetve egyik rendezvényből megyünk a másikba. Ezek a munkásabb hétvégék, amiket 

jobb esetben egy-egy csendesebb szakasz követ. 

Szakmai munkánk területei: 

- műsorszervezés, meseszínházi előadások szervezése, 

- játszóházak szervezése, 

- kiállítások rendezése, 

- városi rendezvények szervezése, lebonyolítása, 

- nyári táborok szervezése, koordinálása, 

- klubok munkájának segítése, 

- információnyújtás, 

- terem- és eszközbérlet (termékbemutatók, lakodalmak, vacsorák), 

- civil szervezetek, egyesületek befogadása, 

- bálok, fórumok, közgyűlések szervezése és számukra megfelelő hely biztosítása. 
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Közművelődés 

Időpont Esemény 

2017. szeptember 3. Szlovák színházi előadás 

2017. október 16. Gyermekszínházi előadás (SZÖSZ) 

2017. október 20. „A komlósiak hazavándorolnak” - kiállítás 

2017. október 27. Lovász Károly élménypedagógus előadása 

2017. december 1.  „Csipkecsodák” – kiállítás 

2017. december 2.  Ifjú Művészek Adventje 

2017. december 9. Adventi Kézműves Vásár és Játszóház 

 Tücsök Peti és Hangya Levi gyermekműsora 

2017. december 12. Holló Színház – gyermekműsor 

 Trió Szeged Klasszik komolyzenei koncert (2 előadás, 

gyerekeknek illetve felnőtteknek) 

2017. december 21. Játszóház 

2018. január 21. Szlovák Színház 

2018. március 21. Húsvéti családi nap, játszóház és vásár 

2018. április 9. 

 

A Száraz – ér Természetkutató és Környezetvédő Egyesület 

kiállítása  

2018. április 13. Holokauszt rendhagyó történelem óra 

2018. április 18. Honismereti vetélkedő középiskolások számára 

2018. április 23. Népdaléneklő verseny ált. iskolások részére (100 fő) 

2018. április 24. „Varázsének” - gyerekszínházi előadás 

2018. április 26. Két dimenzió címmel kiállítás megnyitó 

2018. május 3. Színjátszó csoport előadása 

2018. június 2. Pünkösdi hangverseny – Művelődési Központ 

2018. június 23. Múzeumok éjszakája 

2018. június 29. Nyári Kulturális Est – Művelődési Központ 

2018. augusztus 18. Kiállításmegnyitó 

2018. szeptember 9. Szlovák színházi előadás 

 

Városi rendezvények lebonyolítása illetve koordinálása 

Időpont Esemény 

2017. október 6. Aradi Vértanúk Napja – városi megemlékezés 

2017. október 23. Városi megemlékezés (’56-os) 

2017. november 3. Filmvetítés a Nemzeti Gyásznap alkalmából 

2017. november 29. Orosházi Kistérségi rendezvénye 

2017. december 3. I. Adventi gyertyagyújtás 

2017. december 9. II. Adventi gyertyagyújtás 

2017. december 17. III. Adventi gyertyagyújtás 

2017. december 24. IV. Adventi gyertyagyújtás 

2018. február 23. A kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

2018. március 14. 48/49-es forradalom és szabadságharc - megemlékezés 

2018. április 27. Város Napja 

2018. április 30. Ligeti Főzőverseny 

2018. május 27. Városi Gyermeknap 

2018. június 2. Nemzeti Összetartozás Napja 
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2018. június 29. Közalkalmazottak és Köztisztviselők Napja (180 fő) 

2018. augusztus 18 -20. XVIII. Tótkomlósi Napok 

 

„Rendezvényszervíz” - (családi rendezvények, bálok stb. lebonyolítása) 

 

Időpont Esemény 

2017. november 18. TUE ebéd (70 fő) 

2018. február 3. Sportbál 

2018. március 10. Vadászbál 

2018. március 31. Családi rendezvény (65 fő) 

2018. május 5. Ballagási ebéd (70 fő) 

2018. május 6. Ballagási ebéd (70 fő) 

2018. június 2 Hastáncgála 

2018. június 9. Ballagási ebéd (120 fő) 

2018. június 30. Családi rendezvény 

2018. július 7. Cigány Kulturális Találkozó (120 fő) 

2018. július 28. Lakodalom (120 fő) 

 

Helyszín / terem biztosítása, előkészítési/átalakításai munkálatokkal 

 

Időpont Esemény 

2017. szeptember 8. Mária emlékünnepség – vacsora 

2017. szeptember 15. Lakógyűlés 

2017. szeptember 19. FLAVIN előadás 

2017. szeptember 21. Nyugdíjas Klub – vezetőségi gyűlés 

2017. szeptember 26. Nyugdíjas Klub vendégei – reggeli, ebéd (70 fő) 

2017. október 4. Mozgáskorlátozottak Egyesülete – közgyűlés (100 fő) 

2017. október 7. Nyugdíjas Klub ebédje (170 fő) 

2017. október 19. Nyugdíjas Klub gyűlése 

2017. október 20. Iskolai megemlékezés 

2017. október 21. Rákóczi Szövetség – ebéd 

2017. november 10. LINEMÁR előadás 

2017. november 10. Diszkó – művelődési központ 

2017. november 11. Születésnapi családi rendezvény 

2017. november 16. Mindenki névnapja – a Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye 

2017. december 6. Mozgáskorlátozottak Egyesületének télapó ünnepsége 

2017. december 13. Mentősök továbbképzése 

2017. december 14. Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepsége 

2017. december 21. Jankó J. Ált. Isk. karácsonyi ünnepsége alsó tagozat számára 

2017. december 22. Jankó J. Ált. Isk. karácsonyi ünnepsége felső tagozat számára 

2018. január 18. Városi Nyugdíjas Klub gyűlése (60 fő) 

2018. január 19. Lakógyűlés 

2018. január 21. Méhész Közgyűlés 

2018. január 27. Szalagavató (200 fő) 

2018. február 1. Vállalkozói fórum (100 fő) 

2018. február 15. Rákóczi Szövetség gyűlése 

2018. február 17. Nyugdíjas Klub farsangi bálja (170 fő) 
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2018. március 14. 48/49-es forradalom és szabadságharc - megemlékezés -Iskolai 

2018. március 21. Mozgáskorlátozottak Egyesülete éves közgyűlés 

2018. március 21. Politikai fórum 

2018. március 22. Nyugdíjas Klub közgyűlés (140 fő) 

2018. április 3. Választási felkészítő 

2018. április 19. Polgármesteri beszámoló a Nyugdíjas Klub tagjai számára 

2018. május 4. Jankó János Ált. Isk. és Gimn. ballagás– Művelődési Központ 

2018. május 12. Száraz- ér Természetkutató és Környezetvédő Egyesület gyűlése 

2018. május 17. Mindenki névnapja (150 fő) 

2018. május 24. Hangszerbemutató – Művelődési Központ 

2018. május 25. DOTERA illóolaj bemutató 

2018. június 2. Ligeti óvoda ballagási ünnepsége – Művelődési Központ 

2018. június 16. Jankó János Ált. Isk. ballagási ünnepség – Művelődési Központ 

2018. június 18. Humánia Fürge Diák tájékoztató 

2018. június 20. Mozgáskorlátozottak Egyesülete ebéd (80 fő) 

2018. június 21. Strandtábor tájékoztató 

2018. június 29. Közalkalmazottak és Köztisztviselők Napja (180 fő) 

2018. szeptember 5. Mozgáskorlátozottak Egyesülete – taggyűlés 

 

Ezek a táblázatok bemutatják, hogy milyen sokrétű a feladatunk. Jelen vagyunk az intézmények 

és a különböző társadalmi csoportok életében. Az együttműködések mindig a két fél elvárásain 

alapulnak. Megrendelés – kiszolgálás. Megkeresés – együtt munkálkodás. A munka mélysége 

is különböző. Sokszor csak technikai háttért és helyszínt biztosítunk, ami ugyanúgy nagy 

munka, sokszor mi szervezünk és bonyolítunk le mindent. 

 

Gyűjtemények: Az elmúlt egy évben a gyűjteményeket az egyik munkatársunk koordinálja, 

az ő munkáját kulturális közfoglalkoztatott segíti. Személyi változás történt, de mindkét esetben 

elhivatott, rátermett segítőnk volt/van. 

 

Szolgáltatási feladataink: 

- közművelődéi rendezvények szervezése (Múzeumok éjszakája, Családi nap) 

- nemzetiségi közösségi identitást segítő programok (fotózás, honismereti vetélkedő) 

- önkéntesek, diákmunkások bevonása 

- a gyűjteményre alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások útján valósulhat meg 

- kihelyezett iskolai/óvodai tanórák tartása 
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Kiemelt feladatunk: 

- nemzetiségi kultúra ápolása: a szlovák népi hagyományok, a népi kultúra tárgyi 

emlékeinek őrzése illetve az ehhez kapcsolható identitástudat fejlesztése, mely nem 

csupán a tárgyi emlékek megóvása illetve a tárlatvezetés útján valósulhat meg, hanem 

a hagyományok, népi szokások, játékok felelevenítésével, sikeres rendezvények 

szervezésével is lehetséges. A társintézményekkel való együttműködés is alapfeladat a 

cél érdekében. 

Intézményünk csatlakozott a Magyar Nemzeti Múzeum által indított kulturális 

közfoglalkoztatási programhoz és 2018 júniusáig két munkatársunk is dolgozott nálunk ebben 

a foglalkoztatási formában. A keretet 2018 júniusára csökkentették, a feltételek már nem voltak 

kedvezőek, így ebből a folyamatból kiléptünk. 

 

Komlósi Média: A Komlósi Hírmondó 2018 júniusától átalakult és új főszerkesztőt kapott. A 

lap jelenlegi helyzete stabil. Időben megjelenik és mindenkihez eljut. Ez még 2017-ben és év 

elején gondot jelentett. Az új főszerkesztő fiatal, média szakot végzett és lelkesen fogott bele 

az újság szerkesztésébe. Úgy gondolom már látható a változás. A  Komlós Tv adásai is 

stabilabbak, változatosabbak. Több a riport és nem folyamatosan ismétléseket adunk le. Az 

adás minősége több összetevőtől függ, ennek a problémának a megoldása nem teljesült még az 

elmúlt időszakban. 

 

 

Városi Könyvtár: A városi könyvtár feladatát az 1997. évi CXL. törvény és a vonatkozó 

jogszabályok szabályozzák.  

Ennek értelmében minden érdeklődő számára biztosítja a művelődés, tanulás, tájékozódás 

lehetőségét. Szolgáltatásait minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti.  

Minden 16 éven aluli diáknak és 70 év feletti nyugdíjasnak a törvény biztosítja az ingyenes 

könyvtári tagságot. Könyvtárunkban még a helyi pedagógusok beiratkozása ingyenes. 

Kedvezményes a könyvtári tagság a diákoknak és a nyugdíjasoknak. 

A könyvtár nyújtotta szolgáltatásokról és azok áráról a Könyvtárhasználati szabályzatunk ad 

felvilágosítást minden érdeklődő számára. 

 

A könyvtár tevékenysége 2017 szeptemberétől – 2018 szeptemberééig 

 

A könyvtár élete a jelenlegi feltételrendszerrel stabilan működik. Munkámat egy kulturális 

közfoglalkoztatott segíti évek óta. A beszámoló elején már utaltam a foglalkoztatásban történt 

változásokra, ami a munkatársamat is érintette. Az Országos Széchenyi Könyvtár által 

koordinált kulturális közfoglalkoztatásban is csökkentették a létszámot és csak középfokú 

végzettséggel lehetett volna tovább alkalmazni az itt dolgozót. Így a diplomás munkatárs 

természetesen nem vállalta a munkát, de sikerült egy már programba betenni. 
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A könyvtár szakmai munkája az elmúlt évekhez hasonlóan zajlott, rengeteg könyvtári órával, 

könyvajánlóval az iskolák felé. A kapcsolatrendszer kialakított a pedagógus kollégákkal jól 

tudunk együtt dolgozni. Az olvasásnépszerűsítés –és fejlesztés még mindig kiemelt területe a 

szakmai munkánknak. Ehhez a könyvállomány beszerzése stabil. Havonta kerülnek új könyvek 

a polcokra. 

A nyári időszakban elkezdtük a könyvtárban a leltározást. A könyvállomány nagysága 

határozza meg azt, hogy hány évente esedékes ez a munkafolyamat. Nálunk 3 évente kell ennek 

megtörténnie. A leltár lezárása még folyamatban van, de semmi kirívó hiány nem érzékelhető. 

A leltározással párhuzamosan selejtezést is végeztünk, hogy a művelődési központban 

raktározott állományrészekből kikerülhessen az, ami már avult vagy nagyon rossz állapotban 

van. A selejtezett könyveket első körben megvásárlásra ajánljuk a lakosság felé, ha a selejtezés 

adminisztrációs folyamata lezajlott. 

 

Könyvtárunk egy nyertes pályázattal a Digitális Jólét Pontok része lett (ami a régi 

eMagyarország Pontok felfrissítése és aktualizálása). A pályázattal infokommunikációs 

eszközöket kaptunk, képzésen vehetünk részt és programokat kell szervezni a lakosság felé. Az 

eszközök megérkeztek, de a tanfolyamok csak ősszel indulnak. 

 

A következő táblázatok a könyvtárunk  munkájával kapcsolatos adatkat tartalmaznak 

 

Állománygyarapítás - Leltári állomány (db) 

 2017 2018 augusztus 

Dokumentumbeszerzés (db) 587 357 

Törölt állomány - - 

Leltári állomány 23719 24076 

 

 

Állománygyarapításra fordított összeg 

 2017 2018 

Önkormányzat (könyvek + folyóiratok) 840e 756e 

Támogatások (Érdekeltségnövelő) 439e 510e 

Márai- Program + NKA pályázat 130e 160e 

 

 

Forgalmi adatok - Beiratkozott olvasók 

 2017 2018  augusztus 

Beiratkozott olvasók száma 657 385 

Ebből 14 éven aluli 474 214 
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Programok 

 Létszám (fő) Alkalom 

Könyvtárhasználati –és  olvasásnépszerűsítő órák 432 20 

Író-olvasó találkozó 50 1 

 

 

Összegzés 

Úgy gondolom mindenképpen illik lezárni egy beszámolót. Összegezni, tervezni a jövőre 

nézve, látni a hibákat és következtetéseket levonni. 

Én ezt most még nem tehetem, hiszen az év nagy része nem az én irányításommal zajlott, nem 

én terveztem és hajtottam végre a munkatervet. Most egy kicsit belepillantottam a többi terület 

munkájába és a következő időszak lesz, amikor már a munkatársaimmal együtt tervezzük meg 

a következő év programjait, feladatait. Akkor már tényleg én számolok be, most csak 

összegyűjtöttem az elérhető adatokat. 

 

 

Tótkomlós, 2018. szeptember 17. 

 

 

        Szathmári-Nagy Nikoletta 

 

 

 

 


