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1. Bevezetés
1.1
Az év során történt meghatározó jelentőségű változások
2013 változást hozott a könyvtárak térségi szolgáltató tevékenységének jogi szabályozásában és pénzügyi feltételrendszerében. Hatályát vesztette a többcélú kistérségi társulásukról szóló törvény, ezáltal 2013. január 1-től megszűnt a kistérségi közreműködéssel finanszírozott mozgókönyvtári ellátási forma. Ezzel egy időben módosult az
1997. évi CXL. törvény is, amely az önkormányzati törvénnyel összhangban a települések kötelező feladatává tette a helyi könyvtári ellátás biztosítását. A feladatellátás
egyik lehetséges módozatéként a községi önkormányzatok szerződést köthetnek a megyei könyvtár térségi szolgáltatásainak igénybevételére.
A megyei könyvtár 2012. december végéig a változások eredményeként megkötötte az
önkormányzatokkal az új könyvtárellátási megállapodást. Így 2013-ban a 230 községből (Balatonvilágos csatlakozott Somogy megyéhez) 214 rendelt meg könyvtári szolgáltatást, 14 település könyvtára önállóan működő maradt, nincs könyvtár továbbra
sem két településen (Kára, Kaszó).
A megyeszékhelyen az önkormányzat megszűntette a két, még meglévő fiókkönyvtárából az egyiket. (a 48-as úti Fiókkönyvtárt.)
Annak ellenére, hogy csak 2018-ban lett volna esedékes egy teljes körű állományellenőrzés, a fenntartó elrendelte a könyvtár teljes dokumentum-állományának az ellenőrzését. (Határidő: 2016. december 31.) Ezáltal az elvégzendő feladatok köre hatványozottan megnőtt, mivel a megszüntetett fiókkönyvtárt fel kell számolni, át kell irányítani a dokumentumokat, és mellette az állományellenőrzést is meg kellett kezdeni,
úgy, hogy a szolgáltatások emellett zavartalanul működjenek (létszámgondok).
1.2

A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése
-

a megszokott, évente ismétlődő, kötelező feladatok elvégzésre kerültek.
váratlan helyzetek: állományellenőrzés, könyvtár megszüntetés. könyvtár
bepakolás, kipakolás: ezek nem betervezett feladatok, de ezeket is elvégeztük.

2. Szervezeti kérdések
2.1. Szervezeti, személyi változások, szervezeti ábra
Az engedélyezett dolgozói létszám a 2013-as év végére 45 főre csökkent, de a jelen
dolgozói létszám csak 44 fő, kérvényeztük a fenntartótól az 1 fő üres álláshely betöltésének lehetőségét. Folyamatosan kaptuk a közmunkaprogramban lehetőséget kapott,
diplomás, és diploma nélküli dolgozók alkalmazási lehetőségét, de ők nem tudják pótolni a szakképzett munkaerőt.

2.2 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások.
Mind az „Alapító Okirat”, mind a könyvtár „Szervezeti és Működési Szabályzata”
megváltozott a 2013-ban történt jogi és szervezeti változások miatt.(A végleges változat a folyamatos jogszabályi változások miatt, folyamatban van)
3. A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása (elemzési szempontok)
3.1. Gyűjteményszervezés – állományépítés
Gyarapítás
Könyvtárunk alapítása óta, mint megyei könyvtár működik, így már a kezdetektől törekedtünk, (akkor még megtehettük) a magyar könyvkiadás teljes körű beszerzésére,
akár több példányban is. Azóta nem csak a beszerzési keret lett sokkal kevesebb, de a
könyvkiadás is alapvetően megváltozott, a minőségi dokumentum jóval kevesebb lett,
így bizonyos szempontból könnyebb lett a gyarapítás, ugyanakkor nehezebb is a döntés, mert egy közkönyvtárnak az olvasói igényeket is ki kell szolgálnia amelyek nem
mindig egyeznek meg a könyvtáros és a magas kultúra igényeivel.
Könyvtárunk a szorultabb körülmények között is törekszik arra, hogy egy megye első
számú közművelődési könyvtáraként minden, eszerint kereshető dokumentum megtalálható legyen. Külön hangsúlyt fektetve a helytörténeti és helyismereti dokumentumok kötelező jellegű beszerzésére. A nehézséget jelen pillanatban az egypéldányos
beszerzés jelenti. Sok keresett könyvre hosszú ideig kell várniuk az olvasóknak.

A folyóiratok terén kevésbé vagyunk szerencsések, 2 éve drasztikusan (kötelező érvénnyel) le kellett csökkenteni a rendelt folyóiratok számát, amin azóta sem tudtunk
érdemben változtatni.
A CD és DVD beszerzésünk az elmúlt évben javuló tendenciát mutatott, többet tudtunk beszerezni.
Apasztás:
A könyvtári gyűjtemény akkor igazi könyvtár és gyűjtemény, ha folyamatos az állomány apasztása is. Könyvtárunkban folyamatos az állomány apasztása.
Gondozás:
A könyvtár kötészete gondoskodik arról, hogy a dokumentumok szétesése, rongálása
esetén is javítás, újrakötés után kölcsönözni lehessen őket.
Védelem:
Könyvtárunkban csak a kézikönyvtári (nem kölcsönözhető) állomány kapott/kap elektronikus kapu védelmet. (Az a pályázat, mellyel szerettük volna kibővíteni az elektronikus dokumentum-védelmet, nem nyert. RFID bevezetésében egyelőre nem merünk
gondolkodni, hacsak pályázati lehetőség nem lesz rá.)
Feldolgozás, állományfeltárás:
Könyvtárunk a Huntéka integrált könyvtári szoftvert használja, mellyel a dokumentum
rendelése, feldolgozása, kölcsönzése, állományellenőrzése teljesen lefedett.
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága: 100 %
2013. terv

gyarapítási összeg (Ft)

ebből folyóirat (Ft) 1.950
ebből CD/DVD/elektronikus doku- 1.400.000
mentum (Ft)

n.a.

7.022.000 -17,3

n.a.
892.000

5809

ebből kötelespéldány (db) n.a.

387

ebből nemzetiségi dokumentum (db) n.a.

n.a.

megyei könyvtár által digitalizált
dokumentumok száma (– könyvtári
egység)

változás %-ban előző évhez (2012.)
képest

12.390.000 9.107.000 -26,5

ebből könyv (Ft) 8.500.000

gyarapodás (db)

2013.
tény terv

14

-36,2

3.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Könyvtárunk folyamatos tájékoztató szolgálatot lát el. Irodalomkutatást vállalunk
Olvasóterem.
A helyben olvasás lehetősége, és a helyismereti gyűjteményhez való hozzáférés
biztosítása.
Annak ellenére, hogy a kézikönyvtárunk jól felszerelt, az utóbbi időben csökkent az odalátogatók száma. Lehetőséget biztosítunk a beiratkozott olvasóinknak, hogy hétvégére, rövid időtartamra, a kézikönyvtári könyveket is kölcsönözhessék. Ugyanez vonatkozik a gyermek olvasóteremre is. Többen használják a kölcsönözhető állományt.
Csoportos látogatások:
A gyerekkönyvtárban folyamatos, rendszeres a csoportok foglalkozáson való
részvétele. (Mind óvodai, mind alsó tagozatos csoportok). A középiskolások
kevésbé rendszeres könyvtárlátogatók, leginkább az első év elején, a könyvtár
bemutatásakor jönnek el. De ettől is van eltérés: középiskolás olvasóklubot is
sikerült már végigvinni.
3.3 Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz szükséges infrastruktúra:
Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

Infrastruktúra:

Központi könyvtár:
Hétfő:
9 - 19 óra
Kedd:
12-16 óra
Szerda:
9 – 19 óra
Csütörtök:
9 – 19 óra
Péntek:
9 – 19 óra
Szombat:
9 – 13 óra

Gyermekkönyvtár
9 – 18 óra
12 – 16 óra
9 – 18 óra
9 – 18 óra
9 – 18 óra
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

A könyvtár számítógép-parkja elavult. Pályázatok, KSZR támogatás, stb útján próbálunk új gépeket beszerezni, de ez még nem
elég, az elavult gépek teljes kicseréléséhez.
A másolókat/nyomtatókat/szekennereket béreljük.
A könyvtár rendelkezik WI-FI eléréssel is, a vezetékes internet
mellett.
Honlap:
folyamatban van a honlap megújítása. Törekszünk a napra készségre: a programjainkat így tudjuk leginkább propagálni. Sokan
keresik fel a könyvtár Facebook oldalát is.
Fogyatékkal élők könyvtárhasználata:
A könyvtár minden szolgáltatása ingyenesen igénybe vehető a
fogyatékkal élők számára. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a civil szervezetekkel (Vakok, mozgássérültek helyi egyesülete,

stb.) 2013-ban elkészítettük, a fenntartóval egyeztetve, a könyvtár Esélyegyenlőségi Tervét.

Közhasznú információs szolgáltatások:
2001-ben, mikor könyvtárunk felújítása, kibővítése megtörtént,
az átadás után kialakításra került egy olyan tér, ahol olvasóink
újságot olvashatnak, használhatják a számítógépeket (Internet),
és többek között közhasznú információs szolgáltatást is igénybe
vehetnek. Legkedveltebb szolgáltatásunk az ún. „Születésnapi
csomag”, mely ajándékként adható az akkori sajtómegjelenéseket összegyűjtve. A használók itt tudják igénybe venni a gyorsmásoltatás lehetőségét is.
3.4 Könyvtárhasználat bemutatása

2013.

változás %ban előző
évhez képest

11521

10499

-8,8

helyben használat (db)

131646

107296 -18,2

távhasználat (db)

95780

91125

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)

234782

211185 -10,05

Helyben használt dokumentumok (db)

54441

47490

-12,7

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.(db)

1140

1971

72,8

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)

914

877

-4,04

Irodalomszolgáltatás (db)

80

63

-21,25

Helytörténeti gyűjtemény használata (fő)

n.a.

n.a.

Zenei gyűjtemény használata (fő)

n.a.

n.a.

E-dokumentumok kölcsönzése (db)

n.a.

n.a.

Könyvtárhasználat (KSzR nélkül)
Beiratkozott olvasók száma (fő)

2012.

-4,86

3.5. Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra
Könyvtárunk évekkel ezelőtt elkezdte kialakítani a Somogyi Elektronikus Könyvtárt,
melybe főként helytörténeti és helyismereti kiadványokat töltöttünk föl. Az állományt
fokozatosan gyarapítottuk, itt található meg, többek között, a könyvtár Somogy megye
településeinek képeslap gyűjteménye. A dokumentumok mindenki részére elérhetőek,
de nem letölthetőek.
Könyvtárunk rendelkezik (kölcsönszerződéses) nyomtató/szkennerrel, amellyel megoldható a digitalizálás. Ami problémát jelent, az a mikrofilmek hozzáférhetősége. Ad-

tunk be már pályázatot ezeknek a dokumentumoknak a digitalizálására, de nem lett sikeres. Szeretnénk a régi, féltve őrzött helyismereti folyóiratainkat is digitalizálni, de
eddig még ez nem történhetett meg.

4. Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok
Hazai pályázatok:
NKA: Országos Könyvtári Napok megszervezése Somogy megyében
NKA: a Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet könyvállományának gyarapítása
NKA: a megyei könyvtár új arculatának, intézményi imázsának kialakítását szolgáló
feladatok megvalósítására.
EMMI: ODR pályázat
EMMI: érdekeltségnövelő pályázat
Uniós forrású pályázatok:
DDOP: „Miénk itt a tér” szociális város rehabilitáció Kaposváron (Mini projektek)
TÁMOP-3.2.4-A-11/1 „A könyvtár a miénk” a Baranya Megyei Pedagógiai Intézettel
közös pályázat a digitális olvasáskompetenciák fejlesztésére.(Lezárult)
Eredmények összefoglalója:
könyvtárunk két nagy uniós projektben is részt vett, amelynek eredményei máig hatók,
de ezek már lezárultak. (TÁMOP-3.2.4-08/1 és TIOP-1.2.3-2009/1) Sok sikeres programot, tanfolyamot, továbbképzést, könyvtárosok képzését, az ifjúság olvasóvá nevelését, stb. bonyolítottunk le ennek segítségével, és több informatikai eszköz is kicserélésre került a pályázat adta lehetőségek kihasználásával, de sajnos, lassan azok az eszközök is amortizálódnak.
Az évi rendszeres NKA és EMMI pályázatokra kifejezetten számítunk az éves tervezés során, csak sajnos ezeknél a pályázatoknál is egyre kevesebb lesz a pénz. DE nagyon nagy segítséget jelentenek a könyvtárnak.
5. Képzési, menedzsment, közművelődési és PR
5.1
Képzés, továbbképzés
5.1.1 Dolgozók képzése:
A könyvtárunkban dolgozó kollégák, az 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet – a
kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről..- bevezetésekor
maximálisan kihasználták az akkori továbbképzési lehetőségeket, mivel
akkor még fedezet is állt a rendelet mögött. Azóta annyiban változott a
helyzet, hogy a képzési lehetőségek száma és minősége kiteljesedett, illeszkedik a kor és a könyvtáros szakma elvárásaihoz. Segítséget jelent a
most megjelent 5/2014. (I.24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok
könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások
részletes szabályairól.(1.fejezet 2.pont (4) bekezdés)

5.1.2

Használóképzés:
akkreditált továbbképzés: könyvtárunk nem akkreditált képzési hely
digitális kompetenciafejlesztés: az ebben az évben zajló pályázatokban
többször sor került ilyen jellegű tanfolyamokra.
olvasási kompetenciafejlesztés: L. mint fent, ezen kívül a gyerekkönyvtárban rendszeresen zajló foglalkozások szintén lehetőséget adnak a fenti fejlesztésre.
Szövegértés-fejlesztés: L. mint fent
Egyéb élethosszig tartó tanulást támogató képzés: a fentebb említett pályázatok segítségével internet-használati tanfolyamokat tartottunk idősebbeknek és munkavállalóknak.
képzés száma
2013-ban

részt vettek száma
(fő)

akkreditált továbbképzés

0

0

digitális kompetenciafejlesztés

13

54

olvasási kompetenciafejlesztés

15

214

szövegértés fejlesztés

15

214

Internet-használat időseknek

3

20

Használóképzés

5.2

előző /2012/ évhez képest a
képzésben részt vevők
számának eltérése %

Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek
5.2.1.1 : Menedzsment tevékenység:
Könyvtárunk egyik legfontosabb célja, hogy lehetővé tegyük a megyében, a megyeszékhelyen élők és minden bennünket felkereső polgár
számára, hogy hozzáférjenek intézményünk közvetlen vagy közvetett
szolgáltatásai által minden olyan információhoz, szellemi alkotáshoz,
mely tudást, szellemi élményt eredményez, és a munkában, a közéletben, az élethossziglan való tanulásban, a mindennapi élet színterein
hasznos segítséget biztosítson. További céljaink között szerepel, hogy
könyvtárunk dokumentumállományát minél szervezettebben (több osztály együttműködésével), és gyorsabban olvasóink rendelkezésére bocsássuk. További céljaink között szerepel a szolgáltatásaink további fejlesztése, bővítése. A modern marketing eszközeivel tudatosítjuk olvasóink és a potenciális használók körében, hogy a könyvtár nem csak
könyvek tárháza, hanem kulturális közösségi tér, információs központ,
a szabadidő hasznos eltöltésének helye, nélkülözhetetlen támasz a tanulásban. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek mielőbb, rendszeresen,
rendeltetésszerűen használják a könyvtárat. Naprakész információkat
nyújtunk a teljesség igényével gyűjtött, sokoldalúan feltárt Somogyi
Gyűjtemény, a megyére vonatkozó dokumentumok alapján.
5.2.1.2 Minőségirányítás: egységes minőségirányítási kézikönyvvel jelenleg
még könyvtárunk nem rendelkezik, de az ezt összetevő feladatok és el-

lenőrzés szintjén mind a vezetőség, mind a munkatársak törekszenek a
minőségi munkára. Könyvtárunk többször végzett már használói elégedettségmérést. Idén a megyei ellátás keretein belül tervezünk ilyet végezni.

5.3.

Rendezvények

2013-ban a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban összesen 470 rendezvényt bonyolítottunk le, amelyből 224 könyvtárhasználattal kapcsolatos gyermekfoglalkozás volt.
A rendezvények célja a meglevő és potenciális felhasználókkal való kapcsolattartás, a könyvtár látogatottságának (nem csupán a beiratkozott olvasók számának) a növelése, a szolgáltatásaink bemutatása, az információs műveltség és a digitális írástudás fejlesztése. A fő célcsoport
az iskolások (általános és középiskolás korosztály), de igyekeztünk a felnőtteknek és az idősebbeknek is lehetőségeket biztosítani a könyvtári rendezvényeken való részvételre pl. író–
olvasó találkozók vagy előadások keretében, ezzel is népszerűsítve a könyvtár gazdag állományát.
A következő rendezvénytípusok szerepeltek a repertoárunkban: író–olvasó találkozók, kiállítások, előadások, könyvbemutatók, könyvtárhasználati foglalkozások, baba-mama klubok,
tanfolyamok, olvasóklubok, jeles napokkal kapcsolatos események, szakmai rendezvények.
Kiemelt rendezvényeink voltak az évben: a Kaposvári Szabadegyetem (a Kaposvári Egyetem
segítségével) rendezvénysorozat (havonta egy alkalommal), az országos rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó programjaink (Internet Fiesta, Országos Könyvtári Napok), az Ünnepi
Könyvhét, a Múzeumok éjszakája, valamint az Ars Sacra, amelyhez idén csatlakoztunk első
alkalommal, nálunk volt a rendezvénysorozat megnyitója.
Rendezvényeinken összesen több mint 17.000 fő vett részt, a visszajelzések alapján sikeres
rendezvényeinket évről-évre megismételjük. Jó hangulatban, népes és érdeklődő közönség
részvételével sikerült lebonyolítanunk a programjainkat. A résztvevők többsége a 18 éven
aluli korosztályból került ki. A beiratkozók létszámának változásában nem tükröződik a rendezvények hatása: inkább az alkalmanként hozzánk ellátogató, de nem beiratkozott olvasók
számának a növekedése a jellemző.
Rendezvények a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban
Időpont
január 24.
január 29.
február 05.
február 15.
március 14.
március 27.
április 05.
április 08.
április 11.

Rendezvény megnevezése
Kaposvári Szabadegyetem: Dr. Szijártó István Az értelmiség felelősségvállalása címmel
Hunyadkürti György Nem magadé vagy csak c. előadása
Szakmai nap
Dr. Joó Katalin Az egység üzenete c. előadása
Tárlatmegnyitó és író–olvasó találkozó F. Galló Bélával
Kaposvári Szabadegyetem: Prf. Dr. Szendrő Zsolt Mikor boldog a nyúl? c. előadása
Angol baba-mama klub
Egészségnap: előadások, táncház, totó, véradás, zenés műsor, zumba, szűrőprogramok,
masszázs, orvosi vizsgálat, egészségügyi tanácsadás, bemutatók
Szavalóverseny alsó tagozatos diákoknak a Költészet Napja alkalmából

április 11.
április 16.
április 22-24.
április 24.
április 25.
április 26
április 30.
május 03.
május 09.
május 17.
május 22.
május 23.
május 24.
május 24.
május 25.
május 27.
május 31.
június 04.
június 05.
június 06.
június 06.
június 06.
június 08.
június 17.
június 20.
június 22.
július 05.
július 10.
július 10.
július 12.
július 19.
július 26.
augusztus 02.
augusztus 09.
szeptember 06.
szeptember 16.
szeptember 18.
szeptember 26.
október 07.
október 07.

Gőbölös Attila kiállításának megnyitója Magyar parnasszus címmel
Mesemondó verseny a toponári óvoda szervezésében
A Magyar Rendőrség Napja: kutyás bemutató, előadások, rendhagyó
környezetismeret órák, bűnügyi technikai bemutató
Kaposvári Szabadegyetem: Dr. József István előadása Neveljünk gyereket! Címmel
A MOST Egyesület szervezésében Dávid András előadása A szabadkőművesség és laicitás,
avagy a szabadkőművesek és a társadalom kapcsolata címmel
Takarítási világnap
Joó Katalin előadása a Szent Kereszt Testvérei Pálos Lovagrend szervezésében Szimbológia
és szimbolika. ŐS-KÉPEK az ítélet koronáján. A "végidők" kódolása a Magyar Szent Koronában. címmel (I. rész)
Angol baba-mama klub
Palkovics György felolvasó esttel egybekötött könyvbemutatója, író–olvasó találkozó.
A Baranya Megyei Pedagógiai Intézet pályázatos rendezvénye
Ékes Edit kiállításának megnyitója Hangulat - Festők címmel a Festők Városa Hangulatfesztivál keretében
Kaposvári Szabadegyetem: Prof. Dr. Varga Gyula előadása Burma rejtőzködő világa
címmel
Lehoczki Károly karikaturista emlékkiállításának megnyitója
Versszínházi est Piros ruhában, szerelemben címmel
Gyermeknap: kézműves foglalkozás, lufihajtogatás, színezők, totók, rajzfilmvetítés, táncház
a Roppantós együttessel, kutyás bemutató, a Kiskondás együttes zenés műsora
A Magyar Honvédelem Napja: filmvetítés, repülőgép szimulátor, a Kaposvári Fúvószenekar fellépése, fegyverbemutató, kiállítás
Sajtótájékoztató az Ünnepi Könyvhéttel kapcsolatban
Joó Katalin előadása a Szent Kereszt Testvérei Pálos Lovagrend szervezésében Szimbológia
és szimbolika. ŐS-KÉPEK az ítélet koronáján. A "végidők" kódolása a Magyar Szent Koronában. címmel (II. rész)
Irodalmi est Németh László és a magyar forradalom címmel az Ünnepi Könyvhét keretén
belül.
Az Ünnepi Könyvhét Somogy megyei megnyitója a Sétáló utca Múzeum előtti részén.
Cey-Bert Róbert Gyula Atilla, a hun üzenetcímű könyvének bemutatója.
I. Somogyi kézjegy Antik könyvkiállítás és -aukció
Műlakatos munkák bemutatója A szecesszió világnapja alkalmából.
Góczán Gyula Kései tavasz című kötetének bemutatója.
Tápai Anna Képvilágom című kiállításának megnyitója
Múzeumok éjszakája: A Kaposvári Szabadegyetem előadása (Dr. Takács László: A globális klímaváltozás várható somogyi hatásai), kézműves foglalkozás, totók, kiállítás, könyvajánló, raktártúra, zenés Könyvtár Terasz.
KönyvNyár: A bolygók és az űrkutatás
Halász János, kultúráért felelős államtitkár úr látogatása Zselicszentpálra és Jutába
Könyvtár a strandon
KönyvNyár: Bálnák és delfinek
KönyvNyár: Nyomozás
KönyvNyár: Dinoszauruszok
KönyvNyár: Komputerek és robotok
KönyvNyár: Kalózok
Angol baba-mama klub
Ars Sacra megnyitója. A pap és a nő című könyv bemutatója.
Könyvtár Terasz: Beszélgetés a szakrális művészetekről
Kaposvári Szabadegyetem: dr. Takáts László előadása
Sajtótájékoztató az Országos Könyvtári Napok rendezvényeiről
Könyvtárfoglaló játék könyvtárak között, online

október 08.
október 08.
október 09.
október 10.
október 13.
október 14-18.
október 15-től
október 24.
november 06.
november 07.
november 12.
november 19.
november 19.
november 25.
november 19.
november 19.
november 27.
december 03.
december 03.
december 03.
december 03.
december 10.
december 10.
december 11.
december 17.
december 17.
december 18.
december 20.
Továbbá

Vetélkedő Sherlock Holmes kalandjai címmel
Beszélgetés dr. József István pszichológussal
Vetélkedő Baráti körben címmel
Gárdonyi Géza képekben című képregény pályázat eredményhirdetése
Könyves Vasárnap. Benne: a Garabonciás együttes zenés műsora
Láthatatlan Valóság rendezvénysorozat
"Fürdőkultúra" kiállítás
Kaposvári Szabadegyetem: Simonné dr. Pallós Piroska előadása "Török-magyar kapcsolatok a 20. században" címmel
Alb Erzsébet és Soós Tibor kiállításának megnyitója
Gáspár Ferenc Örökségünk című könyvének bemutatója (Könyvének címe: Mélyfúrás)
Cey-Bert Róbert "A pozsonyi csata" című könyvének bemutatója
Olvasóklub fiataloknak: 1. foglalkozás
Olvasóklub időseknek: 1. foglalkozás
Vida Ági: Üzletanyu születik című könyvének bemutatója
Olvasóklub fiataloknak: 2. foglalkozás
Olvasóklub időseknek: 2. foglalkozás
A Félúton című beszélgetőkönyv bemutatója
Törzsgárda ünnepség és szakmai nap
Dr. Gáspár Ferenc Tükörpróba című könyvének bemutatója
Olvasóklub fiataloknak: 3. foglalkozás
Olvasóklub időseknek: 3. foglalkozás
Olvasóklub fiataloknak: 4. foglalkozás
Olvasóklub időseknek: 4. foglalkozás
Az Osztováta együttes karácsonyi műsora
Olvasóklub fiataloknak: 5. foglalkozás
Olvasóklub időseknek: 5. foglalkozás
Adventi beszélgetés. Moderátor: Lőrincz Sándor.
Ajándék az olvasóknak - gyermekműsor
Összesen 78 rendezvény 4.739 fő résztvevővel
224 gyerekfoglalkozás 5.782 fő résztvevővel

300 rendezvény 10.521 fő résztvevővel (ez nem tartalmazza a baba-mama
Mindösszesen klubokat, Ringató foglalkozásokat és az angol baba-mama klubokat.)

5.4 Kiadványok, szakmai publikációk (Webes kiadványok 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:
Sajtómegjelenések a könyvtárról
Az Ady leütve, az alkudozó leintve / Vas András, 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap,
132. sz. 2013. 06. 08..-p. 3.: 3 fotóval.

Agyagportrék a könyvtárban / Márkus Katalin, 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 86.
sz. 2013. 04. 13..-p. 5.: 1 fotóval.

Bár okunk volna, jogung viszont nincs a keserűségre... / B. T., 2013. Somogyi hírlap : közéleti
napilap, 63. sz. 2013. 03. 16..-p. 4.: 4 fotóval.

Beszélgetőkönyv a kaposvári színház igazgatójáról / V. A., 2013. Somogyi hírlap : közéleti
napilap, 277. sz. 2013. 11. 28..-p. 2.

Bezár a 48-as könyvtár : A megváltozott olvasási szokásokkal indokolták / Márkus Kata,
2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap , 293. sz. 2013. 12. 17..-p. 1., 2.: 2 fotóval.

Egymáshoz bújva együtt tanulnak / Márkus Kata, 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap
, 82. sz. 2013.04.09..-p. 1., 2.: 4 fotóval

Együttlét a téka indítéka / Balassa Tamás, 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap
, 239. sz. 2013. 10. 12..-p. 1., 4.: 4 fotóval.

Falfestményavató a tékában : Látványos alkotás kapott helyet Kaposváron / Harsányi M.,
2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 272. sz. 2013. 11. 22..-p. 3.: 1 fotóval.

Győztes szavalók a költészet napján, már a megméretés is öröm volt / Márkus Katalin, 2013.
Somogyi hírlap : közéleti napilap, 86. sz. 2013. 04. 13..-p. 5.

Hatszáz aláírás a téka mellett Kaposváron / Márkus Kata, 2013. Somogyi hírlap : közéleti
napilap, 47. sz. 2013.02.25..-p. 1., 5.: 2 fotóval

Irodalmi est a kaposvári tékában / H. M., 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 130. sz.
2013.06.06..-p. 2.

Író-olvasó találkozó a megyei könyvtárban / V. A., 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap,
108. sz. 2013. 05. 10..-p. 2.

Izgalmas előadás a zselici égboltról / H. M., 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 275. sz.
2013. 11. 26..-p. 2.

Könyvbemutató a megyei tékában / H. M., 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 265. sz.
2013. 11. 14..-p. 2.

Könyvbemutató és dedikálás a tékában / H. M., 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 139.
sz. 2013.06.17..-p. 2.

Könyvtárfoglaló a somogyi tékában / B. T., 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 235. sz.
2013. 10. 08..-p. 4.

Lampingék keze nyoma Kaposváron / Czene Attila, 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap,
3. sz. 2013.01.04..-p. 5.: 3 fotóval.- Kiállítás a könyvtárban, interjú Lamping Tamással.

Láthatatlan valóság : Látás nélkül a tisztánlátás felé / Balassa Tamás, 2013. Somogyi hírlap :
közéleti napilap, 241. sz. 2013. 10. 15..-p. 4.: 5 fotóval.

Madárijesztő, 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 117. sz. 2013.05.22..-p. 3.: 1 fotóval

Mert a szellemileg csendesülő világ elfelejt / Vas András, 2013. Somogyi hírlap : közéleti
napilap, 132. sz. 2013. 06. 08..-p. 4.: 4 fotóval.

Nem drágulnak a belépők : Változatlan áron mehetünk könyvtárba, múzeumba / M. K., 2013.
Somogyi hírlap : közéleti napilap, 300. sz. 2013. 12. 27..-p. 4.: 1 fotóval.

Önismeret biblioterápiával: gyógyító szépirodalom a somogyi könyvtárakban : Vér vagy testnedvek - ez érdekli az átlag könyvtárba járót / Vas András, 2013. Somogyi hírlap : közéleti
napilap, 282. sz. 2013. 12. 04..-p. 1., 2.: 2 fotóval.

Összekapaszkodott az ecset és a toll : Hangulat-festők / Márkus Kata, 2013. Somogyi hírlap :
közéleti napilap
, 118. sz. 2013. 05.23..-p. 3.: 1 fotóval

A sereg vonzásában / Gy. J., 2013. Somogyi hírlap : közéleti napilap, 122. sz. 2013. 05. 28..p. 1., 4.: 2 fotóval.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Könyvtárunk minden egyéb területen is igyekszik intenzív PR munkát végezni: akár a rendezvények és más programok propagálásáról, akár a könyvtár egyéb szolgáltatásairól legyen szó.
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Megyei könyvtár területi feladatellátása
6.2.

Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok:
Könyvtárunk, mint megyei könyvtár kötelezően részesül a nyomdák kötelespéldányaiból. Nem minden nyomda tartja be ezt a jogszabályi kötelezettséget,
próbáljuk őket felszólítani, de mivel ennek nincs rájuk nézve semmilyen következménye, nem minden nyomda tekinti magára nézve kötelezőnek. Könyvtárunk, a jogszabályilag rá nézve kötelezően beleltározandó dokumentumokat
feldolgozza, a többit továbbküldi a megfelelő szakintézménybe.

6.3

ODR tevékenység:
Könyvtárunk a kezdetektől aktív résztvevője az országos könyvtárközi kölcsönzésnek. Sajnos a Huntéka program sokáig akadályt jelentett abban, hogy
az ODR adatbázisban láthatóak legyenek a könyvtár rekordjai, és ez sajnos, a
tőlünk kért dokumentumok számában is jelentkezett. 2013-ban végre elhárult
ez a probléma.
KKözi kölcs

2013

2012

tőlünk kért

1971

1901

eredetiben

1660

1057

másolat
nyomtatott

58

5

másolat
elektronikus

253

78

6.4.

küldött kérés

877

914

eredetiben

561

615

másolat
nyomtatott

22

12

másolat
elektronikus

294

287

Területi ellátó munka:

2012. december 31-ig Somogy megye 214 önkormányzatával kötöttünk könyvtári
szolgáltatási szerződést. Meghatároztuk a kiskönyvtáraknak nyújtott alapszolgáltatásokat:
könyvtári dokumentumok beszerzése, feldolgozása, kijuttatása a településekre; a kint lévő
állomány gondozásának segítése; könyvtári nyomtatvány és egyéb könyvtári felszerelés biztosítása; helyismereti és közhasznú információk biztosítása; könyvtári rendezvények szervezése,
közvetítése; a könyvtári alkalmazottak és a használók képzése; szakmai tanácsadás.
2013-ban a kistelepülési könyvtári feladatellátást hat városi könyvtár szakmai segítségével
oldottuk meg: Városi Könyvtár Barcs (32), Városi Könyvtár Csurgó (19), Városi Könyvtár
Kadarkút (14), Városi Könyvtár Lengyeltóti (16), Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár Marcali
(34), Városi Könyvtár Tab (21), Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár (78 ellátott).
Törekedtünk arra, hogy minél több feladatot központilag a megyei könyvtárban oldjunk meg.
A rendezvényekkel kapcsolatos munkálatok (szervezés, az előadókkal, írókkal, művészekkel
való kapcsolattartás, megállapodások, egyéb adminisztrációk) a megyei könyvtár rendezvényszervezőjénél összpontosulnak. A dokumentumok rendelését minden szolgáltató maga indítja,
de a csomagok mindegyike a megyei könyvtárhoz érkezik feldolgozásra és állományba vételre. Itt kerülnek be a rekordok a közös elektronikus katalógusba is, mely elérhető a megyei
könyvtár honlapján. A rendszerben részt vevő könyvtárak (városi és kistelepülési is) hozzájutottak a megyei könyvtár adatbázisaihoz és teljes dokumentumállományához, mely alapja a
könyvtárközi lehetőségeknek.
2013-ban a dokumentum ellátáson és rendezvények településekre juttatásán kívül hangsúlyt
fektettünk a bútor- és technikai (főként informatikai) eszközbeszerzésre, mivel a kistelepülési
könyvtárak túlnyomó többségében utoljára a mozgókönyvtári rendszer első éveiben volt ilyen
jellegű fejlesztés. Az akkor beszerzett informatikai eszközök mára teljesen tönkrementek,
elavultakká váltak.
6.5 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése:
Az 1997. évi CXL. törvény módosítása alapján történő kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése előtti években (2005-2012) már működött Somogy megyében a kistérségi mozgó-

könyvtári ellátás. Az indulás évében két szolgáltató központ ellátásában 11 település könyvtár
fogadta a szolgáltatásokat. Az utolsó évben Somogy megye 229 községi önkormányzatából
200 csatlakozott ehhez az ellátási formához, mely ekkorra már 10 központ köré szerveződött.
A Takáts Gyula Megyei és Városi könyvtár 2012. december végéig a változások eredményeként megkötötte az önkormányzatokkal a kistelepülési könyvtárellátási megállapodást. Így
2013-ban a 230 községből (Balatonvilágos csatlakozott Somogy megyéhez) 214 rendelt
könyvtári szolgáltatást.
A csatlakozók magas száma és a jogszabályi lehetőség alapján a feladat ellátásába bevontunk
hat városi könyvtárat. Kiválasztásukban szempont volt a kistérségi mozgókönyvtári ellátásuk
színvonala, illetve földrajzi elhelyezkedésük, hogy a megyét arányosan tudjuk lefedni szolgáltatási központokkal.
2013. év elejétől elindítottuk a tárgyalásokat a kiválasztott városi könyvtárak vezetőivel és
fenntartóival, melyek akkor fordulhattak komolyra, miután megjelent a 39/2013 (V.31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. A tárgyalásokkal egy időben kijelöltük a feladatokat, ezek mentén a települési kiskönyvtárak gondozása elindulhatott.
A bevont városi könyvtárakkal folyamatosan egyeztettünk, munkamegbeszéléseket tartottunk,
elektronikusan, telefonon napi kapcsolat alapján dolgoztunk.

6.6.

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, könyvtár. Lakócsa a Barcs Városi Könyvtár által ellátandó területen helyezkedik el.
Az Országos Idegennyelvű Könyvtár koordinálja a nemzetiségi könyvtári ellátást, ennek keretében könyvtárunk kap egy viszonylag alacsony összeget dokumentum-beszerzésre, ami nem csoda, hiszen kevés a megyében az összefüggő területen élő nemzetiség.

6.7.

Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás:

A TGYMVK mint minden évben, 2013-ban is koordinálta a megye területén működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. Ez azt jelenti, hogy 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. 2013-ban összesen 257 könyvtár: 1 megyei, 15 városi, 228 községi és
13 egyéb szak- és felsőoktatási könyvtár adatait ellenőriztük és hagytuk jóvá az elektronikus
kulturális statisztikai rendszerben. Ezen kívül több évtizedes hagyomány, hogy elkészítjük a
Somogyi TEKE-t, Somogy megye közkönyvtárainak legfontosabb statisztikai adatait és vi-

szonyszámait közlő kiadványunkat is. Ez hagyományos papír formátumban és a megyei
könyvtár honlapján érhető el.
7. Munkaterven kívüli feladatok teljesítése
állományellenőrzés
fiókkönyvtár felszámolása
DDOP -4.1.1/C-09-2f-2012-0001 pályázat
diák-önkéntes-munka

8.Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
8.2.

Létszám és bérgazdálkodás
Ezek az intézmény irányítása alól kikerültek.

8.3 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Az intézmény működési bevétele

változás
2013.
%-ban
2013. évi évi tény előző
terv
(2012.)
évhez
képest
14.341
17.492
21,9

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz, beiratkozási díjhoz
köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 6.000

6.139

2,3

ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
Bevétel

– ebből fenntartói támogatás
– ebből központi költségvetési támogatás

154.264

260.266

68,7

53.464

5.590

-89,5

100.800

254.676

152,6

– ebből pályázati támogatás

7.685

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás

0

Egyéb bevétel összesen

169

Bevétel összesen

168605

277.758

64,7

Személyi juttatás

92.858

97.401

5,2

Munkaadókat terhelő összes járulék

25.581

24.474

4,32

Kiadás

Dologi kiadás

46.350

115.926

150

Egyéb kiadás

3.816

35.064

818

168.605

285.207

69,15

Kiadás összesen

8.4 Jelentősebb eszközbeszerzések:
Megnevezés

darab

forint

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

914.800

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

914.800

8.5 Dologi kiadások:
Dologi kiadások
Főbb típusok (működési költségek, szakmai szolgáltatás igénybe vétele, szolgáltatói díjak (víz, villany, gáz, telefon, internet stb.)

kiadás öszszege /Ft/
18.227.495

8.6. Vagyonkezelés:
Egy Vagyonkezelési Szerződés értelmében (2013. január elsejétől) a Magyar Állam
mint tulajdonos, képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Rt. a Takáts
Gyula Megyei és Városi Könyvtár vagyonkezelésébe adta az intézményt, ingó és ingatlanállománya tekintetében. (beleértve a kulturális javakat is.)

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 még szorosabb az együttműködés, az egész iskolaév
alatt rendszeresen hozzák a csoportokat a gyerekkönyvtárba. Könyvtárunk nyáron napközis
tábort szervez a gyerekeknek. A középiskolás korosztály már nehezebben megfogható.
A város civil szervezeteivel is élénk kapcsolatot ápolunk: a vakok és gyengénlátók helyi
egyesületével már évek óta, rendszeresen közös programokat szervezünk. Könyvtárunk több
helyi intézménnyel, szervezettel tart szoros kapcsolatot, akik több mindennel támogatják a
könyvtárt, többek között a SEFAG Erdészeti és faipari Zrt, Csiky Gergely Színház, a Kaposvári Egyetem, akikkel a Szabadegyetemet szervezzük, és részt vesznek a könyvtár szakmai
napjának megszervezésében is. Az Egyetem művészeti karos hallgatói kedvezménnyel iratkozhatnak be könyvtárunkba.

