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TARTALMI SZEMPONTOK
A MEGYEI KÖNYVTÁRAK ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Kérjük, hogy a beszámolóban – lehetőleg az alábbi szerkezetben, a sorszámra utalva –
jelenjenek meg a felsorolt témák. Ahol adatokkal alátámasztható, kérjük, a leírás mellett
táblázatosan összefoglalni az adott feladatra vonatkozó főbb mutatókat, azok viszonyát az
előző évihez és a 2014. évi munkatervihez képest, továbbá szövegesen indokolva az
eltéréseket, ismertetve a tendenciákat és a tanulságokat. A beszámoló célja a folyamatok
bemutatása, szemléltetése, magyarázata. Az alábbi, pontokba szedett tématerületek
értelemszerűen tovább bővíthetők. Amennyiben a táblázatokban kért adatokra vonatkozóan
nem rendelkeznek adattal, kérjük jelezzék: n.a. rövidítéssel.

A BESZÁMOLÓ:
1. Bevezetés
1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások, események
- folyamatos állományellenőrzés
- közmunka programok (MaNDA+NMI) összehangolása
- új gyerekkönyvtári honlap
- KESZ raktár leselejtezése
- új KSZR „belépők”
- KSZR: gazdaságilag másképp: mint szolgáltatás
- „biztonság”probléma
- központi segítség: KSZR+Márai+NKA+ODR+érdknöv+EBSCO
1.2. A 2014. évi főbb munkatervi pontok teljesülése
- a megszokott, ismétlődő, kötelező feladatok elvégzésre kerültek.
- a betervezett állományellenőrzés folyamatos volt
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2. Szervezeti kérdések:
2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra

2.2. Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások
- Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 40/2014 (02.27.) számú
határozatával fogadta el a könyvtár Alapító Okiratát.

3. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása (elemzési
szempontok)
3.1. Gyűjteményszervezés
bemutatása)

–

állományépítés

(Szöveges

ismertető,

tendenciák

változás %-ban
előző évhez (2013.)
képest
gyarapítási összeg (Ft)
11.530.000 13.679.047 50 %
ebből könyv (Ft) 7.865.000 9.285.270 32 %
ebből folyóirat (Ft) 1.725.000 612.519
n.a.
ebből CD/DVD/elektronikus 1.400.000 946.261
6%
dokumentum (Ft)
2014. terv

gyarapodás (db)
6.000
ebből kötelespéldány (db) 387
ebből nemzetiségi dokumentum (db) n.a.
megyei könyvtár által digitalizált
dokumentumok száma (– könyvtári
egység)

2014. tény

7.845
138
15
85

35 %
-64%
n.a.
n.a.
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Gyarapítás:
2014-ben mind a könyveket, mind az egyéb dokumentumokat
(CD,DVD,hangoskönyv) megfelelő mértékben tudtuk gyarapítani.
Apasztás:
az állományellenőrzés folyamatába a selejtezést is belevettük, így azok a
dokumentumok, melyekre a könyvtárnak nincs szüksége, kikerültek az
állományból, az ellenőrzés megtétele előtt.
Gondozás:
a könyvtár kötészete gondoskodik arról, hogy a könyvek szétesése,
rongálódása esetén is, javítás, újrakötés után kölcsönözni lehessen őket.
Védelem: évek óta szeretnénk az állományvédelem kiterjesztését, mert
jelen pillanatban csak a Kézikönyvtár és helyismeret dokumentumai
vannak elektronikusan védve.
Feldolgozás, állományfeltárás:
könyvtárunk a Huntéka integrált könyvtári rendszert használja, ez a
rendszer lehetőséget biztosít a teljes körű feltárásra.
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága: 93.9 %

3.2. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Könyvtárunk folyamatos tájékoztató szolgálatot lát el. Különböző adatbázisok
(Jogtár, PressDok, EBSCO) segítségével tájékoztatnak a kollégák, állítanak össze
irodalomkutatásokat és dokumentációt. A könyvtárközi kölcsönzés (ODR)
segítségével a könyvtárban nem meglévő dokumentumok is elérhetővé válnak.
Összeállítunk „Születésnapi csomagot” is, kérésre.
- Olvasóterem:
A kézikönyvtár és a helyismereti gyűjtemény adja az olvasóterem
dokumentum-állományát. Helyben olvasási lehetőséget (hétvégi, esetleges
kölcsönzéssel) (mikrofilm-leolvasó) tudunk biztosítani olvasóinknak. Az
utóbbi időben megnövekedett a helytörténettel foglalkozó olvasóink száma.
Médiatár:
2014-ben sikerült a DVD kölcsönzés számát megnövelnünk, köszönhetően,
a nagyobb arányú gyarapításnak.
Facebook-oldal:
kreatív kollégáinknak köszönhetően,még több használóhoz tudjuk eljuttatni
a könyvtárról szóló információkat, és ebbe még az olvasásra való buzdítás
is belefért.
- Csoportos látogatások:
a gyermekkönyvtárban egész évben folyamatosan tartanak foglalkozásokat.
Ez kiegészül a könyvtár célirányos programjaival (Egészségnap,
Honvéd+Rendőr Nap, stb.) amelyre szintén több iskolás csoportot hívunk
meg
3.3. Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra (az
ellátott szolgáltató helyek és a fiókkönyvtárak adatait külön részben kérjük
feltüntetni és bemutatni)
- Nyitva tartás
- Központi Könyvtár:
Hétfő:
9 – 19 óra
Kedd:
12 – 16 óra
Szerda:
9 – 19 óra
Csütörtök:
9 – 19 óra
Péntek:
9 – 19 óra
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Szombat:

9 – 13 óra

Gyermekkönyvtár:
Hétfő:
9 – 18 óra
Kedd:
12 – 16 óra
Szerda:
9 – 18 óra
Csütörtök:
9 – 18 óra
Péntek:
9 – 18 óra
Szombat:
9 – 13 óra
Petőfi Emlékkönyvtár:
Hétfő:
10 – 18 óra
Kedd:
szünnap
Szerda:
10 – 18 óra
Csütörtök:
10 – 18 óra
Péntek:
10 – 18 óra
Szombat:
szünnap
-

-

heti nyitvatartási idő:
Központi Könyvtár:
Petőfi Emlékkönyvtár:

52 óra
32 óra

Infrastruktúra:
a könyvtár számítógép-parkja elavult. Pályázatok útján próbálunk új
gépeket beszerezni, de ez még nem elég, mind az olvasóknak, mind a
dolgozóknak szüksége lenne új gépekre.
A könyvtár rendelkezik WI-FI eléréssel is.
Eszközök:a könyvtár számítógép-parkja elavult. Pályázatok útján próbálunk új
gépeket beszerezni, de ez még nem elég, mind az olvasóknak, mind a
dolgozóknak szüksége lenne új gépekre. A könyvtár a másoló (nyomtató)gépeket
bérli, (gazdasági megfontolásból).Mikrofilm leolvasó: elég régi konstrukció, de
még nagyon sokan használják, szükségünk van rá leginkább a helytörténeti
kutatásokhoz.

-

-

Innovatív megoldások:
L. kollégák ötletei a kölcsönzői térben + a Facebook-on!
Honlap:
folyamatosan frissül, az információk naprakészek.
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata:
a fogyatékkal élők ingyenesen használhatják könyvtárunk bármely
szolgáltatását. Szoros a kapcsolatunk a civil szervezetekkel. Nagy
hangsúlyt fektetünk az esélyegyenlőség megfelelő betartására.
Közhasznú információs szolgáltatások:
külön térben folyik az ezirányú tájékoztatás (folyóirat-olvasás,
gyorsmásolás, Internet-használat,stb.)

3.4. Könyvtárhasználat bemutatása (szövegesen és számokkal is)
Beiratkozott olvasók, könyvtárlátogatók száma (helyben-használat), távhasználat,
kölcsönzött
dokumentumok
száma,
irodalomszolgáltatás,
könyvtárközi
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dokumentumszolgáltatás, helytörténeti gyűjtemények használata, zenei és edokumentumok, gyűjtemények használata.
változás %ban előző
Könyvtárhasználat (KSzR nélkül)
2013.
2014. évhez képest
Beiratkozott olvasók száma (fő)

10.499

10.035

- 4,4 %

helybenhasználat (db)

107.296

99.687

-7%

távhasználat (db)

91.125
211.185
47.490
1.971
877
63
n.a.
n.a.
n.a.

89.450
190.216
16.983
1.471
996
54
1.202
5.096
n.a.

-1,8 %
-9,9 %
-64 %
-25,3 %
12,2 %
-14,2 %
n.a.
n.a.
n.a.

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
Helyben használt dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)
Irodalomszolgáltatás (db)
Helytörténeti gyűjtemény használata (fő)
Zenei gyűjtemény használata (fő)
E-dokumentumok kölcsönzése (db)

3.5. Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások és az azok
működtetéséhez szükséges IKT eszközök
Könyvtárunk évekkel ezelőtt elkezdte kialakítani a Somogyi Elektronikus
Könyvtárt, melybe főként helyismereti és helytörténeti kiadványokat töltünk föl. Az
állományt fokozatosan bővítjük, a háttérmunkák előbbre tartanak, mint ami a honlapon
látszik, de fokozottan figyelni akarunk az olvashatóságra és kereshetőségre. Itt található
meg a könyvtár Somogy megye településeinek képeslap gyűjteménye. (A
dokumentumok bárki részére elérhetőek, de nem letölthetőek.)
Könyvtárunk számít a most induló ELDORÁDÓ projektben való részvételre,
reményeink szerint, a kapcsolódásunk gyorsítja a helyben történő digitalizálást.
Szeretnénk a régi, féltve őrzött helyismereti folyóiratainkat is digitalizálni, reméljük,
hogy az országos projekttel való kapcsolat a szerzői jogi problémákat is tisztázza.
A MaNDA közmunka program keretén belül sok, könyvtárunkban megtalálható
dokumentum digitalizálásra került.
Könyvtárunkban használunk bérelt nyomtatót/szkennert.
Terveink között szerepel a könyvtár e-infrastruktúrájának bővítése.

4. Megvalósult és folyamatban lévő fejlesztések, pályázatok

Hazai pályázatok:
1. Pályázat megnevezése: ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK MEGSZERVEZÉSE SOMOGY
MEGYÉBEN

A pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alap
Pályázati azonosító: 3508/01174
Elnyert támogatás összege: 1.500.000,- Ft
A megvalósítás ideje: 2014. 09.01. – 2015.06.30.
A megvalósítás helyszíne: Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
2. NKA könyvtámogatási program I – II.: 1720db dokumentum, 4.200.000,-Ft értékben
3. Márai Program: 750.000,- Ft támogatás, dokumentum formájában
4. Érdekeltségnövelő támogatás
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Az érdekeltségnövelő támogatásokhoz könyvtárunk adatait – a többi önálló városi könyvtár és
községi könyvtár gyarapítási adataival együtt – továbbítottuk a Könyvtári Intézethez. Ennek
eredményeképpen a megyei könyvtár 1.903.000,- Ft-ot nyert könyvtári dokumentum
gyarapítására és technikai eszköz beszerzésére.

Uniós pályázatok
5. „MIÉNK ITT A TÉR” – SZOCIÁLIS VÁROS REHABILITÁCIÓ KAPOSVÁRON
A pályázat kiírója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázati azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001
Elnyert támogatás összege: 3.200.000,- Ft
A megvalósítás ideje: 2014. február 25. – május 15.
A megvalósítás helyszíne: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
6. „MIÉNK ITT A TÉR” – SZOCIÁLIS VÁROS REHABILITÁCIÓ KAPOSVÁRON
MINI PROJEKT

A pályázat kiírója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázati azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001, 2013/070
Elnyert támogatás összege: 990.000,- Ft
A megvalósítás ideje: 2013. november – 2014. február
A megvalósítás helyszíne: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
7. „MIÉNK ITT A TÉR” – SZOCIÁLIS VÁROS REHABILITÁCIÓ KAPOSVÁRON
MINI PROJEKT

A pályázat kiírója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázati azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001, 2013/071
Elnyert támogatás összege: 590.000,- Ft
A megvalósítás ideje: 2013. szeptember– 2014. február
A megvalósítás helyszíne: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
8. „MIÉNK ITT A TÉR” – SZOCIÁLIS VÁROS REHABILITÁCIÓ KAPOSVÁRON
MINI PROJEKT

A pályázat kiírója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázati azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001, 2013/072
Elnyert támogatás összege: 900.000,- Ft
A megvalósítás ideje: 2013. november – 2014. március
A megvalósítás helyszíne: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
9. „MIÉNK ITT A TÉR” – SZOCIÁLIS VÁROS REHABILITÁCIÓ KAPOSVÁRON
MINI PROJEKT

A pályázat kiírója: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pályázati azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2012-0001, 2013/073
Elnyert támogatás összege: 460.000,- Ft
A megvalósítás ideje: 2013. november – 2014. március
A megvalósítás helyszíne: Petőfi Sándor Emlékkönyvtár
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Az eredmények rövid összefoglalója
Az NKA „Összefogás”pályázata segíti könyvtárunkat, hogy mind Kaposvár Város,
mind Somogy megye könyvtárt használó polgárai színvonalasa rendezvényekkel
gazdagodjanak.
Az ODR + az érdekeltségnövelő támogatás elnyerése a még bővebb és gazdagabb
dokumentumválasztékot jelenti.
A Fiókkönyvtárunkban zajló DDOP-s projekt többlépcsős volt, és nemcsak
rendezvények, hanem tanfolyamok is zajlottak, melyek a használók digitális
írástudását és olvasási kompetenciafejlesztését is tartalmazták.
10. Képzési, menedzsment, közművelődési és PR
5.1 Képzés, továbbképzés
5.1.1 Dolgozók képzése (A könyvtárban dolgozó kollégák képzése, továbbképzése
(tervezett képzések megvalósulása, részt vett kollégák száma, típusa.)
A dolgozók önképzéshez való viszonyulása nagyon pozitív. Több kolléga is magasabb
képzettséget szerzett. Az elmúlt években, az uinós pályázat bizotsított lehetőséget a
dologzók továbbképzésére. Reményeink szerint, az idén induló uniós pályázatok
szintén lehetővé teszik ezt.

5.1.2 Használóképzés
akkreditált továbbképzés:
könyvtárunk nem akkreditált képzési hely
digitális kompetenciafejlesztés:
többféle tanfolyamot tartottunk, többször, a pályázat segítségével: „ A
könyvtár a Netre megy”, „Nagyinet”.
olvasási kompetenciafejlesztés:
a pályázat kapcsán több, olvasásra buzdító, segítő klubunk is volt: „Hangos
könyv klub”, „Olvasóklub”.
szövegértés-fejlesztés:
könyvtárunkban
többször
tartottunk
olyan
foglalkozásokat, melyek a gyerekek szövegértés-fejlesztését segítették elő.
Sok egyéb témájú, fiataloknak, idősebbeknek ajánlható rendezvényünk is volt.

Használóképzés

képzés száma
2014-ban

akkreditált továbbképzés
digitális kompetenciafejlesztés
olvasási kompetenciafejlesztés
szövegértés fejlesztés
használóképzés

0
33
52
52
248

5.2.

részt
vettek
száma (fő)
0
464
1.676
1.676
5.517

előző /2013/ évhez képest a
képzésben részt vevők
számának eltérése %
0
859 %
783 %
783 %
n.a.

Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek
5.2.1.Menedzsment tevékenység
Könyvtárunkban megfelelően működik a menedzsment, a feladatok leosztása,
a dolgozók motivációja, a teljesítmény értékelése.
5.2.2.Minőségirányítás:
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Könyvtárunk a 2015. év végére tervezi, hogy egységes szerkezet ad a
könyvtárban zajló minőségirányítási munkának. Folyamatos a használói
igényfelmérés, tervezzük a dolgozók elégedettségi vizsgálatát, elkészítjük a
friss Stratégiai Tervünket, és év végére elkészül a Minőségirányítási
Kézikönyv.

5.3.

Rendezvények

2014-ben a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban és fiókkönyvtárunkban, a Petőfi
Sándor Emlékkönyvtárban összesen 524 rendezvényt bonyolítottunk le 26.598 fő
részvételével, amelyből 244 könyvtárhasználattal kapcsolatos gyermekfoglalkozás volt.
A rendezvények célja a felhasználókkal való kapcsolattartás, a potenciális felhasználók
elérése, a könyvtár látogatottságának a növelése, a hagyományos és új szolgáltatásaink
népszerűsítése, az információs műveltség és a digitális írástudás fejlesztése, az olvasás
népszerűsítése.
Rendezvényeinken nagy számban vettek részt az iskolai csoportok, de igyekeztünk a felnőtt
és az idősebb korosztály számára is megfelelő rendezvényeket szervezni. Programjaink közt
szerepeltek többek között író-olvasó találkozók, előadások, kiállítások, könyvtárhasználati
foglalkozások, könyvbemutatók, baba-mama klubok, szakmai rendezvények, internethasználati tanfolyamok, jeles napokkal kapcsolatos események.
Országos programok helyi megjelenése
Internet Fiesta
Az Internet Fiesta programsorozat keretében a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban
gyermekeknek és felnőtteknek szóló rendezvényeket is tartottunk. Tanulás a neten címmel a
gyermekek olyan weboldalakkal ismerkedhettek meg, amelyeket jól tudnak használni iskolai
tanulmányaik során. Szombaton délelőtt ingyenes félórás internetezési lehetőséggel vártuk az
érdeklődőket. Nagy sikerrel bonyolítottuk le online vetélkedőnket, ahol gyermekek és
felnőttek mérhették össze tudásukat. A munkanélkülieknek szóló előadás lehetőséget
biztosított az álláskereséssel kapcsolatos weboldalak és lehetőségek bemutatására, az
Ügyfélkapu használatába való betekintésre.
Ünnepi Könyvhét
Az Ünnepi Könyvhét Somogy megyei megnyitóján, június 12-én a Sétáló utcára hívtuk a
város lakosságát: könyvárusítással, dedikálással vártuk az érdeklődőket. A megnyitó
ünnepségen az Osztováta együttes szórakoztatta a résztvevőket, valamint a Festetics Karolina
Központi Óvoda óvodásai tartottak bemutatót. Káplán Géza, Kelemen Lajos, Kiss Balázs,
Komáromi Gabriella, Lőrincz Sándor és Pál Judit dedikálták műveiket. Csütörtökön este Kiss
Balázs Becky Apple és az újjászületők című könyvét mutattuk be, pénteken Jász Attila
Indiánok Magyarországon Baktay Ervintől Cseh Tamásig című előadását hallgathatták meg
az érdeklődők. Pénteken Andor Csaba Madách-kutató Madách első szerelme címmel tartott
előadást.
Múzeumok éjszakája
A múzeumok éjszakája rendezvényünk 2014-es témája a vámpírok volt: minden program e
köré szerveződött: kifestők, kivetítés, kígyóbűvölés, vérszívó verseny, raktártúra várta a
bátrabbakat. Simonné dr. Pallós Piroska Vlad Tepes – A vámpírsztori eredete, majd dr.
Molnár Marcell A denevérek – állat a legenda mögött címmel tartottak előadást. Kézműves
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foglalkozás, csillagles, hátborzongató kiállítás és bájitalkóstolás várta az érdeklődőket. A
teraszon a Roppantós tánc együttes Drakula című műsorából tekinthettünk meg részleteket.
Országos Könyvtári Napok
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül internet-használati tanfolyamon vehettek részt az
idősek. A fiataloknak az internetes keresési technikákról tartottunk előadást, a
kisiskolásoknak pedig rajzpályázatot hirdettünk. A nagy sikerre való tekintettel újra
megszerveztük a Sherlock Holmes nyomában című könyvtárhasználati vetélkedőnket a
középiskolásoknak. A Könyves Vasárnapon nyitva tartással, kedvezményes beiratkozási
lehetőséggel, nyereményjátékkal, gyermekprogramokkal vártuk meglévő és leendő
olvasóinkat.
A népmese napja
A népmese napja alkalmából meseíró pályázatot hirdettünk a gyermekeknek és a város több
intézményével együttműködve részt vettünk a Meseúton, annak egyik állomásaként. Ilyés
Szabó Anna mesemondó is mesélt a gyermekeknek.
Hagyománnyá vált rendezvényeink
Egészségnap
Minden év áprilisában megszervezzük az Egészségnapot, melynek keretén belül olyan
programokat kínálunk az érdeklődőknek, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára
érdekes információkat. A kaposvári Vízilabda Klub játékosaival Varga Péter beszélgetett.
Heszberger Edina dietetikus egyénre szabott életviteli módszerekről beszélt. Véradással,
jógával, meridián tornával, manuál- és hangterapeuta foglalkozásokkal vártuk az
érdeklődőket. Masszázzsal, szűrőprogramokkal, megzenésített versekkel, természetgyógyász
előadásokkal is megleptük a résztvevőket.
Rendőr-napok
Minden év április hónapjában Rendőr-napokat szervezünk, főként a gyermekek részére,
amelynek keretén belül az internet veszélyeire is felhívjuk a figyelmet. A kisiskolások
rendhagyó környezetismeret órán vehettek részt, totókat tölthettek ki. Kutyás bemutató és
bűnügyi technikus is a program része volt.
Honvédelmi nap
A Magyar Honvédelem Napja alkalmából minden év májusában filmvetítéssel, előadással,
akadálypályával, kiállítással, totókkal, fegyverbemutatóval és repülőgép-szimulátorral várjuk
az iskolásokat. A toborzó és az álcafestés is kötelező része a programnak.
Gyermeknap
Minden évben igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a gyermekprogramokra: 2014-ben is
megünnepeltük a gyermekek napját. arcfestéssel, csillámtetoválással, aszfaltrajz-versennyel,
kézműves foglalkozással és a Kiskondás együttes műsorával vártuk a piciket és családjaikat.
Barangoló foglalkozások
Nyáron sem hagyjuk magukra a gyermekeket: minden pénteken Barangoló címmel
foglalkozásokat szervezünk gyermekeknek, a legkülönfélébb témákban. Idei témáink a
következők voltak: orvoslás, csillagok, vadnyugat és indiánok, felfedezések, lovagok, kutyák
és macskák, lovak, sarkvidéki állatok, gladiátorok és szamurájok. Igyekszünk a Mi micsoda
könyvsorozat témáiból válogatva összeállítani a tematikát, ezekhez DVD is tartozik, amelyet
nagyon szívesen néznek meg a gyermekek. A foglalkozások során a DVD-n megtekintett
információkból kiindulva beszélgetünk a témáról, oldunk meg tréfás feladatokat.
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Olvasóklub
2014-ben több olvasóklubot is szerveztünk: gyermekeknek, felnőtteknek és időseknek
egyaránt. A klubok keretében 1-1 témát dolgoztunk fel, egy-egy könyvből kiindulva,
kiegészítve saját tapasztalatokkal. Hangoskönyv klubunk nagyon népszerűnek bizonyult:
ennek keretén belül egy meghallgatott könyvrészlettel kapcsolatban folyt a beszélgetés.
Kaposvári Szabadegyetem
Kaposvári Szabadegyetem programsorozatunkat havonta egy alkalommal szervezzük meg, a
Kaposvári Egyetemmel együttműködve. Neves előadókat hívunk meg könyvtárunkba, akik a
legkülönbözőbb témákban adnak elő. 2014-ben a következő előadók voltak a vendégeink:
Kassai Lajos lovasíjász
Kiss Melinda: Animáció és propaganda
prof. dr. Sütő Zoltán: Tojáshistória
dr. Mosoni László: Magyar csavarok óriástávcsövekben
prof. dr. Sugár László: Kápráztató India
dr. Kucska Balázs: A halak és társaik…nemcsak Némó nyomában
dr. Berta Gyula: A halhatatlanok is meghalnak egyszer
(A rendezvénynaptár mellékletben csatolható.)
5.4.

Kiadványok, szakmai publikációk (beleértve a webes kiadványokat is)

Somogyi TEKE
Somogy megye közkönyvtárainak legfontosabb statisztikai adatait és viszonyszámait
közlő kiadványunk. Ez hagyományos papír formátumban és a megyei könyvtár
honlapján érhető el.

5.5.

PR tevékenység (pl.: a könyvtárról szóló sajtómegjelenések is)

Könyvtárunk minden rendezvényére saját plakátot tervez, amit mind a könyvtár honlapján,
mind a könyvtár Facebook oldalán, mind a hirdetőtáblákon megjelentetünk. Nyomtatott és
elektronikus formában is több szórólappal népszerűsítjük az intézmény munkáját.
Programjainkról meghívókkal, a honlapon lévő tájékoztatással, elektronikus hírlevéllel, a
Kapos és Somogy TV hír- és videóanyagai segítségével, a Kaposvári Hírfutárban való
megjelenéssel tájékoztatjuk olvasóinkat, és a könyvtárt még nem használókat.

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár a sajtóban (2014)
1 - Magyar kultúra napja - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 19. sz. 2014. 01. 23.. - 2014.. -p. 1., 4. : 4 fotóval.
2 - Árny az árnyban / S.n - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 262. sz. 2014. 11. 11.. - 2014.. -p. 4. : 1 fotóval.
Radnóti Miklós -- Turek Miklós -- Nágel Kornél
3 - Pénzügyi neveléstől a támogatásokig - In: Kapos extra : közérdekű kereskedelmi hetilap. 46. sz.
2014. 11. 13.. - 2014.. -p. 4. : 1 fotóval.
4 - Nyáron is csábít a könyvtár! - In: Kapos extra : közérdekű kereskedelmi hetilap. Nyári
különkiadás, 2014. 07.. - 2014.. -p. 8.
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5 - Negyven fővárosi könyvtáros járt Kaposváron - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 149. sz. 2014. 06. 28.. - 2014.. -p. 5.
6 - Varázslatos könyv - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 198. sz. 2014. 08. 26.. - 2014.. -p. 2. : 1 fotóval.
7 - Titkos kert címmel fotókiállítás - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 79. sz. 2014. 04. 04.. - 2014.. -p. 4. : 1 fotóval.
8 - BÁRKAY TAMÁS
A kaposvári modell : Népszerűbbé válik az olvasás / Bárkay Tamás - In: Népszabadság : Országos
napilap. 109. sz. 2014. 05. 10-11.. - 2014.. -p. 15. : 1 fotóval.
9 - FÓNAI IMRE
Főtéri téka: Siófokon több a könyvtárba járó / Fónai Imre - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 4. sz. 2014. 01. 06.. - 2014.. -p. 5. : 1 fotóval.
10 - HARSÁNYI MIKLÓS
Látványos mentőeszközök a múltból : Fotók, korabeli fejlesztések mutatják be a szolgálat
fejlődését / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 108. sz. 2014. 05. 10.. - 2014.. -p. 4. : 1 fotóval.
11 - HARSÁNYI MIKLÓS
Ünnepi várakozásról Kaposváron / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 293. sz. 2014. 12. 17.. - 2014.. -p. 2. : 1 fotóval.
12 - HARSÁNYI MIKLÓS
Kötetbemutató a megyei tékában / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 25. sz. 2014. 01. 30.. - 2014.. -p. 2.
13 - HARSÁNYI MIKLÓS
Könyv nélkül nő fel minden ötödik kamasz fiú : Az olvasás harmadik forradalma / Harsányi
Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 241. sz. 2014. 10. 15.. - 2014.. -p. 1., 3. : 3 fotóval.
14 - HARSÁNYI MIKLÓS
Egészség és megelőzés a rajzokon / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 243. sz. 2014. 10. 17.. - 2014.. -p. 3.
15 - HARSÁNYI MIKLÓS
Új könyvek a somogyi könyvtáraknak / Harsányi M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 259. sz. 2014. 11. 07.. - 2014.. -p. 3.
16 - HARSÁNYI MIKLÓS
Hiánypótló sorozat / [Harsányi Miklós] - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 260. sz. 2014. 11. 08.. - 2014.. -p. 3.
17 - HARSÁNYI MIKLÓS
Véradást szerveztek a könyvtárban / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 165. sz. 2014. 07. 17.. - 2014.. -p. 2. : 1 fotóval.
18 - HARSÁNYI MIKLÓS
Közösen ünnepeltek a könyvtárosok / H. M. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 281. sz. 2014. 12. 03.. - 2014.. -p. 3.
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19 - HARSÁNYI MIKLÓS
Karácsonyváró bohóccal és méhviasszal : Ribizli viccelt, a méz fogyott, a múmiák táncoltak
Kaposváron / Harsányi Miklós - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 287. sz. 2014. 12. 10.. - 2014.. -p. 4. : 3 fotóval.
20 - KOVÁCS GÁBOR
Vakrandi a megyei és városi könyvtárban: ajándék kötet is jár a meglepetésolvasmányhoz / K.
G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 295. sz. 2014. 12. 19.. - 2014.. -p. 1., 4. : 1 fotóval.
21 - KOVÁCS GÁBOR
A legapróbb faluban is kell könyvtárnak lennie : Az önkormányzatok a helyet és a személyzetet
adják, a megyei téka pedig a könyveket / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 148. sz. 2014. 06. 27.. - 2014.. -p. 4. : 1 fotóval.
22 - KOVÁCS GÁBOR
Leváltják a panaszládát / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 199. sz. 2014. 08. 27.. - 2014.. -p. 2. : 1 fotóval.
23 - KOVÁCS GÁBOR
Miniatűrök a könyvtárban / S.n [Kovács Gábor] - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 206. sz. 2014. 09. 04.. - 2014.. -p. 2. : 1 fotóval.
24 - KOVÁCS GÁBOR
Mesés nap a könyvtárban betűvető apróságokkal / Kovács Gábor - In: Somogyi hírlap : közéleti
napilap
. 229. sz. 2014. 10. 01.. - 2014.. -p. 1., 3. : 2 fotóval.
25 - KOVÁCS GÁBOR
Nyertes olvasó a megyei tékában / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 255. sz. 2014. 11. 03.. - 2014.. -p. 2.
26 - KOVÁCS GÁBOR
Sherlock Holmes nyomában a könyvtárban / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 260. sz. 2014. 11. 08.. - 2014.. -p. 2. : 1 fotóval.
27 - KOVÁCS GÁBOR
Könyvtárosokat képeztek a somogyi kisközségekbe / K. G. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 269. sz. 2014. 11. 19.. - 2014.. -p. 2.
28 - KOVÁCS GÁBOR
Drágul a parkolás Kaposváron : Jövő évi áremelésekről döntöttek a képviselők / K. G. - In:
Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 288. sz. 2014. 12. 11.. - 2014.. -p. 1., 4. : 2 fotóval.
29 - LŐRINCZ SÁNDOR
"Akinek nincsen centruma, az elveszett" : Emlékek Hamvas Béláról / Lőrincz Sándor - In: Új
ember : katolikus hetilap. 2014.07.13. Mértékadó. - 2014.. -p. 5. : 2 fotóval.
30 - MÁRKUS KATALIN
Iskolák: internetveszély elhárítva? / Márkus Katalin - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 207. sz. 2014. 09. 05.. - 2014.. -p. 5. : 1 fotóval.
31 - MÁRKUS KATALIN
Versünneplő fiatalság / Márkus K. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
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. 86. sz. 2014. 04. 12.. - 2014.. -p. 1. : 1 fotóval.
32 - MÁRKUS KATALIN
Gyerekről felnőttnek, felnőttről gyereknek / Márkus K. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 207. sz. 2014. 09. 05.. - 2014.. -p. 4. : 2 fotóval.
33 - NAGY ZOLTÁN
Kaposvári október hatodikák emlékezete : A nevezetes évfordulón Rajk László, a Republic
együttes és Fábry Sándor is a városba látogatott / Nagy Zoltán - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 233. sz. 2014. 10. 06.. - 2014.. -p. 5. : 1 fotóval.
34 - VAS ANDRÁS
Ars Sacra fesztivál - másodszor rendezik meg a Szakrális művészetek hetét a somogyi
megyeszékhelyen / A. V. - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 216. sz. 2014. 09. 16.. - 2014.. -p. 2.
35 - VAS ANDRÁS
Világhírt hozott a fotósorozat / Vas András - In: Somogyi hírlap : közéleti napilap
. 64. sz. 2014. 03. 18.. - 2014.. -p. 4. : 5 fotóval.
36 - VAS ANDRÁS
Leküzdhető akadály : A tolerancia nem kerül pénzbe / Vas András - In: Somogyi hírlap : közéleti
napilap
. 234. sz. 2014. 10. 07.. - 2014.. -p. 1., 3. : 4 fotóval.

6. Megyei könyvtár területi feladatellátása
6.1

Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok
Könyvtárunk, mint megyei könyvtár, kötelezően részesül az ide tartozó nyomdák
kötelespéldányaiból. Könyvtárunk, jogszabályi kötelezettségének eleget téve, a
beérkezett kötelespéldányokat beleltározza, feldolgozza, és hozzáférhetővé teszi.

6.2

ODR tevékenység (szövegesen adatokkal)
Könyvtárunk kezdetektől aktív résztvevője az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszernek. A könyvtárközi kölcsönzésre, ebben az évben, leginkább az
elektronikus küldés/fogadás megnövekedése volt a jellemző.

KKözi kölcs.
Tőlünk kért
eredetiben
másolat, nyomtatott
másolat, elektronikus
Küldött kérés
eredetiben
másolat, nyomtatott
másolat, elektronikus
Összesen

2014
1471
1327
67
77
996
635
14
347
2467

2013
1971
1660
58
253
877
561
22
294
2848

6.3 Területi ellátó munka
Az 1997. évi CXL. törvény vonatkozó 66.§ szerint végeztük a megye egész
területére vonatkozóan munkánkat, rendszeres a kapcsolatunk Somogy megye
települési könyvtáraival, összefogjuk és biztosítjuk a szakmai információk
áramlását a könyvtárak felé.
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Segítséget nyújtunk új feladatok, új munkafolyamatok bevezetésénél, a könyvtár
alapdokumentumainak elkészítésénél, segítjük a fenntartókat a szakmai jogszabályok
értelmezésében, igény esetén szakértői javaslatokat készítünk:
 Hetes községi és iskolai könyvtára számára teljes berendezési tervet készítettünk, mert
a könyvtár teljes bútorzatát megújítottuk a KSZR támogatásból.
 Sántos község polgármestere szakmai véleményt kért könyvtára működtetéséhez, a
könyvtáros foglalkoztatásához.
 A balatonszárszói művelődési ház vezetője a KSZR működéséről kért és kapott írásos
tájékoztatást.
 A Berzsenyi Dániel Általános Iskola könyvtárosa kért szakmai segítséget a könyvtáruk
rendezéséhez. A helyszínen tájékozódtunk a könyvtár elhelyezési körülményeiről,
dokumentum-állományáról, nyilvántartásairól, majd részletes írásos szakmai
útmutatást kaptak az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről.
Ezen kívül módszertani tanácsadást biztosítunk az év során folyamatosan a megye
valamennyi települési könyvtárosának telefonon, e-mailben, ha szükséges, személyesen is.
Gyűjtjük és feldolgozzuk a megyében működő könyvtárak éves statisztikai jelentését,
összegyűjtjük az érdekeltségnövelő támogatás adatait. Ebben az évben 257 települési,
felsőoktatási és szakkönyvtár statisztikai jelentésének elkészíttetésével, javíttatásával
foglalkoztunk, összesen 37.000 adatot dolgozva fel.
Megyénkben segítjük és koordináljuk az országos és régiós könyvtári rendezvényeket:
 Internet Fiestát szerveztünk a megyében. A könyvtáraknak így módjuk volt arra,
hogy az online kulturális tartalmakkal is megismertessék a használóikat. Az akcióhoz
Somogy megye 83 programmal csatlakozott, melyeken összesen 2386 fő vett részt.
 Az Országos Könyvtári Napok programjaiba szintén csatlakoztak a megye
könyvtárai és könyvtári szolgáltató helyei. Az akció egyik fő célkitűzése volt a
rendszeres könyvtárhasználók segítségével minél több olyan személy elérése, akik
mindennapjaihoz eddig nem tartozott hozzá a könyvtárlátogatás. Somogy megye 116
településén 226 programon összesen 10.524 fő vett részt a meghirdetett
eseményeken.
Szakmai képzéseket szervezünk a megye könyvtárosai számára:
 Februárban megyei szakmai nap keretében a megye könyvtárosai előadásokat
hallhattak Újdonságok az NPA és MOKKA-ODR működésében és használatában
témában.
 A megyei könyvtár születésnapja alkalmából szervezett szakmai napon a somogyi
könyvtárosok Bánkeszi Katalin, az OSZK Könyvtári Intézet igazgatójának előadását
hallották, amely a Könyvtárak partnerségben az Eldorádóval címet viselte.

6.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése
Azok a települések, amelyek nem rendelkeznek nyilvános könyvtárral, a lakosság ellátására –
az 1997. évi CXL. törvény alapján – könyvtári szolgáltatást rendelhetnek meg a megyei
könyvtártól.
2014-ben Somogy megyében 214 település önkormányzata kötött megállapodást a
megyei könyvtárral. A szolgáltatást állami támogatással a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet
előírásai alapján végeztük, városi könyvtárak bevonásával. A 2013-ban besegítő hat városi
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könyvtár mellé tavaly még egy városi könyvtárat (Balatonföldvár) vontunk be szolgáltatóként
a rendszerbe. A több ízben történt személyes megbeszélés (városi könyvtár vezetőjével,
polgármesterrel) eredményeként megszületett a megállapodás. A telephelyen dolgozó új
területi munkatársnak adatokat és szakmai tanácsot adtunk a KSZR működéséhez, a
területéhez tartozó 20 kistelepülési könyvtárban megtervezendő feladatokhoz.
A dokumentumszolgáltatásunk célja, hogy a legkisebb településen is hozzájuthassanak a
használók a legfrissebb dokumentumokhoz. A dokumentumok rendelését a lakossági igények
alapján a területi módszertanos könyvtárosok indítják, melyek központilag a megyei
könyvtárba érkezve kerülnek állományba és feldolgozásra.
2014. évi gyarapodásunk:
könyv
20.568 db
kotta
1 db
hangdokumentum
79 db
képdokumentum
602 db
elektr. dok.
10 db
összesen
21.260 db 58.712.149,- Ft értékben.
A dokumentumok kiszállítását évi 4 alkalommal végeztük részben csereletét formájában. A
dokumentumokat könyvtári használatra alkalmas állapotban (fölszerelve, jelzetelve,
vonalkódozva) szállítottuk ki a települési könyvtárakba.
Napi-, hetilapokat, folyóiratokat rendeltünk előzetes igényfelmérés szerint. Összesen 240
címre 1.416 példányban fizettünk elő.
Könyvtárunk egységes elektronikus katalógussal biztosítja a KSZR rendszerben résztvevő
városi könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek számára az állomány webes felületen való
elérését, az abban való keresést. Az adatbázisba gyarapításkor azonnal bekerülő kurrens
állomány mellett folyamatosan kerülnek a rendszerbe a települési könyvtárak állományai is,
eddig 44 település könyvtárának adatai találhatóak a közös katalógusban.
2014-ben a könyvtári szolgáltató helyeken 218 rendezvényt bonyolítottunk le. A
programok tervezésében maximálisan figyelembe vettük a használók igényeit, kéréseit,
igyekeztünk maximálisan igazodni a település kulturális igényeihez, csatlakozva a
legfontosabb eseményekhez. A programok célja idén is a potenciális felhasználók elérése, az
olvasás, a kultúra, a könyvtár népszerűsítése, a könyvtárakban való beiratkozási kedv
növelése, a digitális írástudás és az információs műveltség fejlesztése.
A rendezvények résztvevői nagyrészt a 18 év alatti korosztályból kerültek ki, de szép
számban voltak látogatóink az idősebb korosztályból is. Kiemelt célunk volt a hátrányos
helyzetű felhasználókkal való foglalkozás a digitális kompetencia és az olvasás fejlesztésének
területén. A könyvtárosok igyekeztek felvenni a kapcsolatot a helyi civil szervezetekkel,
keresve az együttműködés lehetőségét pl. rendezvények vagy felajánlások kapcsán.
A programkínálatban szerepeltek író-olvasó találkozók, kiállítások, előadások,
könyvbemutatók, könyvtárhasználati foglalkozások, baba-mama klubok, internet-használati
tanfolyamok, olvasóklubok, jeles napokkal kapcsolatos események.
Kiemelt rendezvényeknek tekintettük az országos rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó
programjainkat: az Internet Fiesta programsorozatban 19 település, az Országos Könyvtári
Napokon pedig 116 település vett részt, számos rendezvénnyel. Igyekszünk a sikeres
rendezvényeket hagyománnyá bővíteni. Jó hangulatban, érdeklődő közönség részvételével
sikerült lebonyolítanunk a programjainkat.
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A kistelepülési könyvtárak használói számára indítottunk tanfolyamot a digitális írástudás,
az információs műveltség elsajátításának fejlesztéséért. Témáink:
 Online ügyintézési iránytű (az internetes ügyintézés előnyei, hátrányai; APEH, bankok, ügyfélkapu, vásárlás).
 Facebook-univerzum (Facebook közösségek, csoportok; a közösségi oldalak használatának lehetőségei a tanulásban.)
 Közösség – könyvtár – internet (valódi közösség-e az online közösség; a könyvtár
szerepe az információs társadalomban).
Előzetes igényfelmérés és kérés alapján leválogatási, selejtezési, állományellenőrzési
munkákat végeztünk, illetve néhány településen segítettünk a könyvtár felújítás utáni
visszaköltöztetésében, polcrend rakásban.
Az állományellenőrzéseket összekötöttük a települési állomány vonalkódozásával úgy, hogy
a leltár alkalmával a duplán nyomtatott vonalkódokból egy a könyvtári dokumentumokba kerül, egy pedig a raktári lap hátuljára. A leltár végeztével a már honosított állományoknál a
raktári katalógust behozva a vonalkódokat beolvassuk az elektronikus katalógusba. Célunk,
hogy a későbbiekben könyvtári szoftver segítségével valósulhasson meg az állományellenőrzés, ami időtakarékossági szempontból elengedhetetlen.
A szolgáltató helyek könyvtárosaival a helyszíni látogatások mellet napi kapcsolatot
tartottunk e-mailben, telefonon, valamint néhány települési könyvtáros személyesen jár be a
szolgáltató központba megbeszélni az éppen aktuális problémát vagy válogatni a letéti raktári
állományból, illetve intézni a könyvtárközi kölcsönzést.
Februárban a megyei könyvtár, az egyetemi könyvtár és a könyvtáros egyesület helyi
szervezete által megvalósított megyei szakmai nap keretében tanácskozást tartottunk a KSZRszolgáltató könyvtárak igazgatóival, területi munkatársaival. A szakmai napon megbeszéltük
az előző év tapasztalatait, gazdasági vezetőnk tájékoztatást adott az új
év pénzügyi változásairól, ismertettük az országos helyzetképet.
Júniusban megbeszélés volt a hét partner városi könyvtár igazgatójával, területi
munkatársakkal az első félév eredményeiről, a megoldandó problémákról. Gazdasági
vezetőnk tájékoztatást adott arról, milyen formában tudjuk a városi könyvtárak KSZRkiadásait megtéríteni, igazgatónő pedig az igazgatói értekezleten hallottakról beszélt.
Ismertettük Fehér Miklós országos felmérésének eredményeit, megmutatva, hol helyezkedik
el Somogy megye a rendszerben.
A decemberben szervezett szakmai napon a somogyi könyvtárosok Bánkeszi Katalin
előadását hallották, valamint sor került a több évtizede eredményesen dolgozó könyvtárosok
köszöntésére is.
Ősszel alapfokú könyvtárosi tanfolyamot szerveztünk a kistelepülési könyvtári szolgáltató helyek szakképzettséggel nem rendelkező könyvtárosainak, melyre az egész megyéből jöttek a
résztvevők. Összesen 30 fő kapott igazolást a tanfolyam teljesítéséről.
Jelentős eszközfejlesztés történt az elmúlt évben a kiskönyvtárakban. Célunk ezzel az
elektronikus kapcsolattartás, a számítógépes szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök
beszerzése, a közösségi szolgáltatások lehetőségének növelése, dokumentálása.
A bútorvásárlással a kulturált környezet fejlesztése volt a célunk. Nagy számban láttuk el a
szolgáltató helyeket egységes kültéri cégtáblával, belső feliratokkal.
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A technikai-informatikai eszközök és bútorok mellett 2014-ben nagy arányban vásároltunk –
a szolgáltatáskínálat és főleg a gyerekközösségek könyvtári időtöltésének bővítésére gondolva
– társasjátékokat.

6.5

Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása
Könyvtárunk kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a megyében zajló
nemzetiségi könyvtári ellátás koordinálása. Somogy megye területén kis
létszámban élnek nemzetiségek. Kiemelten Lakócsán van horvát nemzetiségi
iskola és könyvtár.(Lakócsa a Barcs Városi Könyvtár által ellátandó területen
helyezkedik el.)

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálja a nemzetiségi könyvtári
ellátást, ennek keretében könyvtárunk támogatást kap, német és roma nyelvű
dokumentumok vásárlására.
6.6
Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás:
A megfelelő jogszabályok előírása szerint koordináltuk a Somogy megyei
könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. Felhívtuk a könyvtárak vezetőinek
figyelmét a jelentés elektronikus felületének elérésére, illetve az adatok közlésének
határidejére. Kérés esetén telefonon és e-mailben segítséget adtunk az űrlap
kitöltéséhez. A KSZR tagkönyvtárak adatszolgáltatását mi magunk végeztük a
szolgáltatásba besegítő városi könyvtárak közreműködésével.
2014-ben összesen 257 települési, felsőoktatási és szakkönyvtár statisztikai jelentésének
elkészíttetésével, javíttatásával foglalkoztunk.
Valamennyi, a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő települési könyvtár számára kiküldtük
az adatkérő lapokat. A visszaküldött lapok alapján feldolgoztuk, összesítettük a könyvtárak
állománygyarapításra fordított összegét és táblázatos formában továbbítottuk a Könyvtári
Intézethez. A közzétett eredmények alapján 24 Somogy megyei település kapott
érdekeltségnövelő támogatást 8.914.000,- Ft értékben.
Ezen kívül elkészítettük a Somogyi TEKE-t, Somogy megye közkönyvtárainak legfontosabb
statisztikai adatait és viszonyszámait közlő kiadványunkat is. Ez hagyományos papír
formátumban és a megyei könyvtár honlapján érhető el.

7. Munkaterven kívüli feladatok teljesítése
Könyvtárunkban folyamatosan zajlott az állomány-ellenőrzés
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8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Létszám és bérgazdálkodás

8.2.

Az év elején elfogadott költségvetés alapján történik a létszám és bérgazdálkodás. (Az
intézmény jelenlegi dolgozói létszáma: 44 fő, L. 2. pont, szervezeti ábra!)
8.3.
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása (változás magyarázat, előirányzat
módosítások, infrastrukturális fejlesztés, gépjármű beszerzés stb.)
A bevételi és kiadási előirányzatok alakulása tervszerűen, egyeztetve történik.
A könyvtár önállóan működő közintézmény. Pénzügyi és egyes gazdasági előirányzatok feletti
rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező szerv.

változás
2014.
%-ban
2014. évi évi tény előző
terv
(2013.)
évhez
képest
13.967
18.490
5%

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntartótól származó bevételek)
6.000
-ebből beiratkozási díjbevétel (forint) n.a.
-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) n.a.
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
148.444
Bevétel
– ebből fenntartói támogatás
47.644
– ebből központi költségvetési támogatás
100.800
– ebből pályázati támogatás
– a Pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
162.414
Személyi juttatás
90.973
Munkaadókat terhelő összes járulék
24.508
Kiadás Dologi kiadás
46.930
Egyéb kiadás
n.a.
Kiadás összesen
162.411

8.4.

n.a.

293.202
281.142
100.800
12.060

12,6 %

311692
110.288
28.139
149.829
22.456
310.712

12,2 %
13,2 %
14,9 %
29,2 %
n.a.
8,9 %

Jelentősebb eszközbeszerzések: (a táblázat csak minta)
Megnevezés
darab

0%
56,9 %

forint

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük
megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

26

996706
996706
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8.5.

Dologi kiadások (szövegesen is, a sorok bővíthetők)
Dologi kiadások

Főbb típusok (működési költségek, szakmai szolgáltatás igénybe vétele,
szolgáltatói díjak (víz, villany, gáz, telefon, internet )

kiadás
összege /Ft/
10.681.132

9. Partnerség és önkéntesség A városban működő többi közgyűjteménnyel, közművelődési és oktatási intézménnyel is
tartjuk a kapcsolatot. Többször tartunk közös rendezvényeket, vagy hívjuk meg egymást a
programjainkra. Az iskolákkal és óvodákkal is szoros a kapcsolat, az egész iskolaév alatt
rendszeresen hozzák a csoportokat a gyerekkönyvtárba. Nyáron minden héten tartunk
foglalkozást gyermekeknek. Év közben a középiskolásoknak is szervezünk vetélkedőket,
olvasóköröket.
Mióta kötelező lett a diák önkéntes munka, az Iskolai Közösségi Szolgálaton belül több
középiskolával van szerződéses kapcsolatunk, és fogadjuk a diákokat.
A város több civil szervezetével tartjuk a kapcsolatot, biztosítunk helyet rendezvényeiknek,
szervezünk közös programokat.
A Kaposvári Szabadegyetemet a Kaposvári Egyetem Könyvtárával együtt szervezzük.
A Kaposvári Egyetem Művészeti Karának hallgatói kedvezőbb beiratkozási díjjal
iratkozhatnak be könyvtárunkba.

Dátum:

…………………………………
aláírás
(Intézményvezető)

