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1.Helyzetelemzés 

 

1.1. Tárgyi feltételek alakulása: 

A könyvtár helyiségében elhelyezett bútorzat jónak tekinthető. A polcok, asztalok állapota 

megfelelő, ám a székek jelentős része karbantartást igényel. A könyvtári munkát segítő 

multifunkcionális nyomtatókra (Canon-iskola tulajdona-működő; Philips-művelődési ház 

tulajdona- jelenleg nem használható) folyamatosan szükség van. Sajnos az 5 db Fujitsu 

Esprimo számítógépet (, mely TIOP-1.2.3/09/01 pályázat útján 2010. augusztusában került 

beszerzésre- Iskolai könyvtár tulajdona) augusztus 9-én villámkár érte, így két használói gép 

javításra, egy  munkaállomás cserére szorul, az internet elérés is pár hétre szünetelt. A 

könyvtár helyiség tisztító festése, parketta javítása esedékes. 

2014. évre kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére 35 ezer Ft van betervezve. Ezen az összegen 

a könyvtári szolgáltatások bővítése céljából lamináló, spirálozó valamint 4 db fülhallgató 

vásárlását tartom szükségesnek. 

 

1.2.  Állományfejlesztés: 

2014. évre a költségvetés alapján 125 ezer Ft áll rendelkezésre könyv beszerzésre (ebből 55 
ezer Ft értékben vásároltunk könyveket), 35 ezer Ft folyóiratra, 3 ezer Ft pedig egyéb 
dokumentumokra. Ezen felül, állománygyarapításra felhasználható még Érdekeltségnövelő 
Támogatás címén 46 ezer Ft  (9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás). 

1.3. Személyi feltételek: 

A községi könyvtári munkát félállásban (heti 20 óra) szakképzett könyvtáros látja el. A 
könyvtári nyitva tartást és feldolgozási munkákat végzi. 

  

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR 
Összesen 

Nyitva Óra Zárva Óra 

HÉTFŐ 9.00-11.00 2 8.00-9.00 1 3 

KEDD 14.00-16.00 2 10.30-12.00 1,5 3,5 

SZERDA 13.00-16.00 3 9.00-11.00 2 5 

CSÜTÖRTÖK 13.00-16.00 3 9.30-11.00 1,5 4,5 

PÉNTEK 16.00-20.00 4 - - 4 

Összesen   14   6 20 

 

 



2. A 2014/2015-ös tanév fő feladatai 

• A település nyilvános könyvtári gyűjteményével- szellemi, tárgyi és technikai 
erőforrásaival közvetlenül, vagy más könyvtár szolgáltatásaival törekszik a 
használók számára legmegfelelőbb időpontban rendelkezésre állni. 

• A könyvtár fogadja és közvetíti Vas megye felső- vagy középszintű, illetve 
szakkönyvtári ellátást nyújtó könyvtárainak szolgáltatásait. Szükség esetén igénybe 
az országos szakkönyvtárak speciális gyűjteményeit az egyedi olvasói igények 
kielégítése érdekében. Nyitva tartási idejében lehetővé teszi állományának 
legteljesebb kihasználását, kölcsönzését. helyben használatát. 

• Fogadja az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásait, részt vesz a 
könyvtárközi kölcsönzésben, a dokumentum- és információszolgáltatásban a Vasi 
Könyvtári Portál nyújtotta lehetőségek kihasználásával. 

• A helyi igények alapján bekapcsolódik a könyves ünnepek (Ünnepi Könyvhét, 
Gyermekkönyvhét) megyei szervezésű programsorozatába. A helyi társadalmi 
ünnepek, népszokások és a hagyományos ünnepkörök községi rendezvényein 
tevékenyen részt vesz. 

• IKT technológiára alapozva lehetőséget kínál szolgálandó közössége minden tagja 
számára a digitális írástudáshoz kapcsolódó ismeretek megszerzése, fejlesztése, az 
e-ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére. 

• Gondoskodik a könyvtárhasználatot dokumentáló nyilvántartások naprakész 
vezetéséről. 

• Statisztikai adatokat szolgáltat. 

• Könyvtári blog fejlesztése. 

• Közösségi térként a szabadidő hasznos eltöltésének szorgalmazása, ennek 
biztosítása könyvtári eszközökkel (filmvetítés, társasjáték, könyvajánlás). 

Tervezett programok: 

Szeptember:  

• Olvasás éjszakája-olvasás népszerűsítése folyamatos olvasással- könyv, dia… 

• Népmese napja- ismerkedés népmesékkel 
 
Október: 

• Országos Könyvtári Napok- könyvajánlóval egybekötött foglalkozások különböző 

korosztályoknak (babától a nyugdíjaskorosztályig) 

November-december:  

• Adventi készülődés 



Január:  

• Rumi Rajki István Napok-vetélkedő 

Április: 

• Költészet napja-szavaló verseny 

Június: 

• Ünnepi Könyvhét-könyvajánlás 

 

Egyéb rendezvények: 

- Író-olvasó találkozó  

- Kulturális, tudományos előadások 

- Kézműves foglalkozások 

- Tematikus programok szervezése (pl.: versíró pályázat, rajzverseny adott témában…) 

- Olvasásnépszerűsítő programokon való részvétel, azok lebonyolítása 

 

 

 

Kelt: Rum, 2014. augusztus 26.                                Összeállította: Lénártné Hustiker Erika 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


