Az Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtár 2020. évi munkaterve

2360 Gyál, Kőrösi út 118-120.

2020. január 25.

Jene Miklósné
könyvtárvezető

1

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Célunk egy olyan korszerű könyvtár létrehozása, amely integráltan biztosítja a hagyomá-

nyos és elektronikus dokumentumok elérését, az internet adta információs lehetőségeket, valamint a hatékony tanulásra és kreatív tevékenységekre alkalmazható közösségi helyet.
Törekszünk a hagyományos könyvtár értékeinek megőrzésére, valamint a korszerű, minőségi szolgáltatásra. Az oktatási és közösségi igényeket figyelembe véve hatékony, gazdaságosan fenntartható, értékközvetítő és érték teremtő könyvtárat igyekszünk kialakítani, amely
egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a kulturális értékekhez.
Fontosnak tartjuk a lakosság könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítását, folyamatos fejlesztését.
Könyvtári szolgáltatásainkra és gyűjteményeinkre igyekszünk a figyelmet felhívni személyesen, a honlapon keresztül, közösségi oldalakon és hírlevélben is.
A könyvtár állományát továbbra is folyamatosan fejlesztjük és feltárjuk. Figyeljük a könyvtári
állomány gyarapítására kiírt pályázatokat.
Könyvtárközi kölcsönzést nyújtunk és közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait az Országos
Dokumentumellátási Rendszeren keresztül.
Gyál helytörténeti értékeinek, kulturális, történelmi hagyományainak, gazdasági és társadalmi
folyamatainak kutatását, összegyűjtését és bemutatását kiemelt feladatunknak tekintjük, ezt a
munkát folytatjuk tovább, valamint szeretnénk elkezdeni a dokumentumok digitalizálását.
2020-ban kiemelt figyelmet fordítunk a könyvtár 60 éves fennállásának megemlékezésére.
2020-ban is szeretnénk rész venni a műhelynapokon, értekezleteken, ahol megismerhetjük,
hogy a könyvtáros szakma hol tart, milyen kihívásokkal néz szembe, milyen aktuális feladatokat kell megoldania és tapasztalatokat, ötleteket tudunk cserélni más könyvtárosokkal.
A könyvtár munkatársai a Könyvtári Intézet által meghirdetett akkreditált képzésein is folyamatosan részt vesznek.
Könyveink elhelyezése egyre nehezebb a megtelt polcok miatt, melyek méretben sem felelnek
meg könyvtári tárolásra, raktári helyiségünk pedig nagyon kicsi. Tervezzük az olvasóterem átrendezését és egy kisebb raktári rész kialakítását.
Munkánk során törekszünk arra, hogy hatékonyan együttműködjünk a város vezetésével, oktatási intézményeivel, civil szervezetekkel és a közösségi házzal.
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A Városi Könyvtár SWOT analízise:

Erősségek:

Gyengeségek:

elektronikus katalógusban nyilvántartott
és kölcsönözhető dokumentumállomány

felújítás hiánya,

könyvtárközi kölcsönzés
alapfeladatokon túli szolgáltatások
jól képzett, lojális szakemberek, akik kötődnek a könyvtárhoz
sikeres pályázatok
interaktív honlap, szervezett pr-tevékenység
rendezvényeivel bekapcsolódik a város
kulturális életébe
sikeres családbarát rendezvények, vetélkedők, kiállítások
az irodalom, az olvasás népszerűsítését
szolgáló jól szervezett és előre tervezett
események
jól megközelíthető, központi elhelyezkedés, akadálymentes épület

kiszolgálóterület hiánya (pl. raktár)
szűkös anyagi keretek a programokra
helytörténeti dokumentumok digitalizálásának elmaradása, hozzáférhetősége
Online katalógus hiánya
a könyvtári szolgáltatások távoli elérési
lehetősége nem kielégítő
humánerőforrás hiány

Lehetőségek:

Veszélyek:

kulturális szolgáltatások erősítése
együttműködő partnerek felkeresése
helytörténeti dokumentumok
digitalizálása, hozzáférhetővé tétele
további pályázati lehetőségek bevonása
újabb célcsoportok megkeresése, szolgáltatásbővítés
folyamatos humánerőforrás-képzés

a kultúra szerepe háttérbe szorul
elmaradó látogatók
gyorsan avuló információtechnika

technikai eszközök korszerűsítése
online katalógus bevezetése, elérhetővé
tétele

a dolgozók pályán tartásának fizetési körülményeinek állapota
a dokumentumok alacsony feldolgozási
szintje akadályozhatja a könyvtári szolgáltatások működését
a tárgyi eszközök amortizációja

a hátrányok nehéz kiküszöbölése
a működési feltételek, a hiányok rövid
távon változatlanok maradnak
a fenntartói források egyre inkább elégtelenek a megnövekedett szakmai feladatok ellátására
a szakmai megbecsülés csökkenése
az uniós és hazai pályázati források
csökkenése
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II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:
2019. évi
tény

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)
összlétszám (fő)
Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)
Könyvtáros szakképesítéssel
Könyvtári
szakmai
munkakörben foglalkoztatottak

Középfokú szakk.
(kvtár asszisztens,
adatrögzítő-OKJ)
Egyéb felsőfokú

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben

Egyéb alkalmazott
felsőfokú
Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalmazott
középfokú

Mindösszesen egyéb alkalmazott

Összes létszám (fő):

2020. évi
terv

3,5

4,5

1

1

összesen

1

2

átszámítva teljes munkaidőre

1

2

összesen

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

összesen

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

összesen

3

4

átszámítva teljes munkaidőre

3

4

összesen

0,5

0,5

átszámítva teljes munkaidőre

0,5

0,5

3,5

4,5

összesen
átszámítva teljes munkaidőre
összesen
átszámítva teljes munkaidőre

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

2020-ban szeretnénk elérni, hogy plusz 1 fő informatikus-könyvtáros munkatársunk legyen.
Jelenleg 3 könyvtáros dolgozik a közel hatvanezer kötetes állománnyal. Ahhoz, hogy Gyál város könyvtára a XXI. század könyvtárának megfeleljen, a felhasználói képzések, a digitális
kompetenciák széleskörű fejlesztéséhez segítséget nyújtson, illetve minőségi, gyors, pontos és
megbízható szolgáltatásokat biztosítson a kölcsönzésben, a tájékoztatásban, az adminisztrációban, valamint a közhasznú, a közcélú, a közérdekű információkkal és naprakész szolgáltatásokkal rendelkezzen szükségszerű a létszám növelése.

4

III.

SZAKMAI MŰKÖDÉS:

Nyitvatartás
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a központi
könyvtárban) (óra)

37

37

0%

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás
hetente összesen (óra)

4

4

0%

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen
(óra)

8

8

0%

Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma:

15

15

0%

5

5

0%

227

230

+1%

Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:
Nyitvatartási napok egy átlagos héten
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:

2014. június 17-től megváltozott a nyitva tartásunk, amely egy héten 37 óra.
3 fővel, 2 szinten működik a könyvtárunk folyamatosan. A péntek délelőttöt a háttér munkák
elvégzésére, elsősorban az új könyvek feldolgozására, fóliázására, a sérült könyvek javítására
fordítjuk. A szabadságokat nyáron 3 hét zárva tartással tudjuk megoldani.
Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)
A fiókkönyvtárak száma:
Mutatók

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (öszszesítve, óra)
Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)
Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma (összesítve):
Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma (összesítve):
Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (öszszesítve):
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2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő
aláhúzandó)

Ha igen, akkor miért:…………………..
(maximum 200 karakter)
Olvasói és dolgozói számítógépek (db)
Olvasói számítógépek száma helyben használatra

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)

0

1

+100%

Olvasói munkaállomás

7

7

0%

Dolgozói munkaállomás

5

5

0%

Összesen

12

12

0%

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
Gyűjtemény
Gyűjteményfejlesztés

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)

2019. évi tény

2020. évi
terv

változás %ban előző évhez képest

5.390.784,-

5.400.000,-

0,2%

-

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)

320.123,-

330.000,-

+3,1%

-

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(bruttó ezer Ft)

135.853,-

50.000,-

-63,2%

660

900

+36,4%

8

8

+100%

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)

2257

2300

+1,9%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

1516

1500

-1,1%

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok
száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)
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A könyvtári állománygyarapításunk mértékét meghatározza, hogy az adott évben mekkora öszszeg szerepel a jóváhagyott intézményi költségvetésben erre a célra, illetve az, hogy a könyvtárak számára kiírt pályázaton mekkora összeget tudunk elnyerni. A Márai-program pályázatán
idén is szeretnénk részt venni, illetve figyeljük az egyéb könyvtárbővítési és könyvtárgyarapítási pályázatokat is.
Az állománygyarapítás során továbbra is figyelembe vesszük olvasóink érdeklődését, a hiányzó
sorozatok pótlását, az újonnan megjelenő könyvek mellett folytatjuk a régóta keresett művek
felkutatását és beszerzését. Kiemelten figyelünk a gyermek és ifjúsági irodalom széleskörű bővítésére, a helytörténeti dokumentumok felkutatására, valamint névadónkról, Arany Jánosról
szóló kiadványok gyűjtésére.
A dokumentumok beszerzését több helyről (könyvnagykereskedés, kiadók, internetes könyváruházak) tervezzük megvalósítani, figyelembe véve a könyvek kedvezőbb beszerzési árát és a
hiányok pótlásának lehetőségét. Igyekszünk folyamatossá tenni a beszerzéseket az év során,
hogy az új megjelenésekből tudjunk vásárolni.
Az állománygyarapítás forrásai:
 költségvetés
 Érdekeltségnövelő támogatás
 NKA Márai-program
 ajándékba kapott dokumentumok: olvasóinktól, támogatóinktól, szerzőktől, kiadóktól
stb.
 Adó 1%
Gyűjteményfeltárás
2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban
rögzített rekordok száma

2257

2300

+1,9%

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)

0,20

0,20

0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

70

70

0

Mutatók

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a
gyűjtemény egészének %-ában)

A vásárolt új dokumentumokat könyvtári bélyegzővel megjelöljük, vonalkóddal és leltári számmal ellátjuk és rögzítjük a SZIKLA 21 Integrált Könyvtári Rendszer számítógépes adatbázisába. A hagyományos csoportos leltárkönyvben is leltárba vesszük és éves szinten összesítjük
az állomány nagyságát. Az új könyvek gerincére szak- és Cutter-számot ragasztunk fóliázás
előtt, így könnyebb visszaosztani a helyére és az olvasók is hamarabb megtalálják a könyveket.
2019-ben elkezdtük a sorozatok kötetszámát is feltüntetni a könyvek gerincén. Ezek után kerül
sor a könyvek fóliázására, majd kikerül a kölcsönző térbe.
A feldolgozás és a fóliázás idejét igyekszünk minél inkább lerövidíteni, hogy mielőbb kölcsönözhetők legyenek az új könyvek, de ezt nehéz megoldani a kis létszámú humánerőforrással.
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A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla 21 Integrált
Könyvtári Rendszer
Beszerzés éve: 2003
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem
Állományvédelem
Mutatók

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %ban előző évhez képest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma
Muzeális dokumentumok száma
Restaurált muzeális dokumentumok száma
Az állományvédelmi célból digitalizált és a
konvertált dokumentumok száma
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok
száma

Muzeális dokumentuma nincs a könyvtárnak.
Továbbra is folytatjuk a fűzött könyvek védőfóliával való bekötését. Így hosszabb lesz a könyvek élettartama, másrészt az esetleges szennyeződések könnyen eltávolíthatók a könyvek felületéről. Az új könyveket fóliázás után kölcsönözzük. A rossz állapotban lévő szakadt, lapjaira
hullott könyveket igyekszünk megragasztani, állagukat minél tovább megóvni.
A helyi folyóirat aktuális évfolyamának bekötését külső szakemberre bízzuk.
Használati mutatók
Könyvtárhasználat
2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő)

2166

2180

+0,6%

A könyvtári látogatások száma (db)

10548

10548

0%

10

10

0%

Könyvtárhasználat

Ebből csoportok (db)

A beiratkozottak száma 2019-ben az elmúlt évhez képest emelkedett, a látogatottság nőtt. Az óvodaiiskolai csoportok könyvtárhasználati, könyvtárbemutató foglalkozásaink látogatottsága nem változott,
ugyanakkor a könyvtári programokra egyre több pedagógus hozza el a gyermekeket.
2018-ban a személyes használat és a látogatók száma összesen 32528 fő volt, idén ez a szám 33300
fő.
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Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban előző
évhez képest

33047

33050

0%

1285

1280

-0,4%

84330

84000

-0,4%

80

100

+25%

17

20

+17,6%

364

364

0%

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
-

Ebből kölcsönzött e-dokumentumok
száma (db)

Helyben használt dokumentumok (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)

A küldött/adott dokumentumok száma megnőtt, mert 2019. augusztusában a Kertváros Szociális Központtal megállapodva az Idősek otthonába havi rendszerességgel viszünk ki könyveket
az ott lakóknak. Ezt 2020-ban is szeretnénk folytatni, így lehetővé tenni azok számára is az
olvasás örömét, akik korlátozva vannak mozgásukban.
A kölcsönzött dokumentumok száma egy-két éve nem változik. A helyben használt dokumentumok száma magas, az óvodai és iskolai könyvtárlátogatásoknál a gyerekek aktívan használják a könyvtár állományát.
Az állományunkból hiányzó könyvek kölcsönzését továbbra is könyvtárközi kölcsönzéssel
biztosítjuk olvasóink számára a Pest Megyei Könyvtárból, és ODR-en keresztül más könyvtárak, elsősorban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományából.
Sajnos évek óta egyre kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást annak ellenére, hogy rendszeresen felhívjuk olvasóink figyelmét erre a lehetőségre.
Ennek egyik oka, hogy a budapesti szakkönyvtárak és a nagy állománnyal rendelkező közkönyvtárak (pl. a FSZEK) közel vannak, könnyen elérhetőek. Másik ok, hogy néhány éve a
postai úton kiszállított könyvek postai szállítási költségét a kérő olvasónak kell fizetni, ami több
könyv esetén jelentős többletköltséggel jár. Emiatt több alkalommal nem került sor könyvtárközi kölcsönzésre, mert az olvasó inkább nem kérte a dokumentumot.
Online és elektronikus szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.
Szolgáltatás

2020-ben tervezett
(I=1/N=0)

A fejlesztés részletes leírása

Honlap

1

akadálymentesítés

OPAC

1

saját katalógus

9

Adatbázisok /hazai
külföldi adatbázis/

vagy 1

Referensz szolgáltatás

1

Közösségi oldalak

1

Hírlevél

1

RSS

1

digitalizált helytörténet, Arcanum

a Közösségi Házzal közösen

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem: tervezzük
Ha igen, akkor milyen témakörben:………………………………………………………………….
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)
2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

6695

7500

+12%

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

8

10

+25%

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma
összesen

96

96

0%

A könyvtárban használható adatbázisok száma

6

8

+33,3%

Online szolgáltatások

Távhasználatok száma
A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely
nyelveken érhető el a magyaron kívül

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások
száma (db)
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat
igénybe vevő használók száma (fő)
A könyvtári OPAC használatának gyakorisága
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű
publikációként elérhetővé tett dokumentumok
száma (db)
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Ezen szolgáltatások jó része (honlap, közösségi oldal, hírlevél) működik folyamatosan. 2018-tól
egy új, modernebb és felhasználóbarát honlapot használunk. Elektronikus katalógus rendszerünket
szeretnénk távoli elérésűvé tenni, aktiválni, így lehetőséget biztosítva az online könyvhosszabbítást,
előjegyzést és a könyvfoglalást. A hazai adatbázisok elérhetőségét is szeretnénk megvalósítani (pl.
Arcanum).
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Digitalizálás
2019. évi tény

2020. évi terv

Digitalizált dokumentumok száma

változás %-ban előző
évhez képest
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A helytörténeti anyag digitalizálását szeretnénk elkezdeni, amelyre humánerőforrás hiányában,
eddig még nem került sor.
Képzések, könyvtári programok, kiállítások
Összesítő táblázat
2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban előző
évhez képest

76

88

+15,7%

4141

4580

+10,6%

1

2

+100%

Az összes könyvtári képzés, program száma
A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevők száma összesen
A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató helyi kiadványok száma

Téma szerint
2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem
formális képzések és programok száma

9

17

+88,9%

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem
formális képzéseken és programokon résztvevők
száma

103

200

+94,2%

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem
formális képzések és programok száma

6

6

0%

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem
formális képzéseken és programokon résztvevők
száma

110

110

0%

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált
képzések, továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált
képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma
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A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma

10

10

0%

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma

190

190

0%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen

47

51

+8,5%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

3318

3500

+5,7%

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma

4

4

0%

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma

420

500

+19%

76

88

+15,7%

Egyéb témájú programok, képzések száma
Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők száma
Az összes könyvtári képzés, program száma

Célcsoport szerint
*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.
2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális képzések, programok
száma
A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális képzéseken, programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi
identitást erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi
identitást erősítő programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzések, programok
száma
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A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett programok, képzések száma

6

6

0%

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett programokon, képzéseken résztvevők
száma

110

110

0%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma

32

44

+37,5%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma

3070

3500

+14%

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma

38

38

0%

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők
száma

961

970

+9%

Az összes könyvtári képzés, program száma

76

88

+15,7%

Könyvtárunk 2007 óta szervez alapfokú internet tanfolyamot elsősorban az idősebb korosztály számára, amit 2020-ban is szeretnénk folytatni.
Családi programjainkat tovább folytatjuk, minden hónapban lesz Mesevarázs. Szombat délelőttönként
szülőkkel, nagyszülőkkel együtt várjuk a gyerekeket mesehallgatásra és kézműves foglalkozásra. Tematikus rendezvényeinket tovább bővítjük.
2019-ben elindult az Iskolás leszek, iskolára hangoló foglalkozás, amit 2020-ban is folytatunk.
2019 októberében indítottuk Társasjáték Klubunkat, amelyet 2020-ban minden hónap második szombatján szeretnénk megtartani.
Kiemelkedő rendezvénysorozatunk a „60 éves a könyvtár”. Terveink között szerepel, egy könyvtártörténeti kiállítás megvalósítsa, amely könyv formájában is megjelenne. Készítünk egy kisfilmet is. Tervezünk egy kerekasztalbeszélgetés a régi könyvtárvezetőkkel és könyvtárosokkal, valamint könyvtártörténeti kvízjátékot és a 130 éve született Kner Imre emlékére egy könyvművészeti kiállítást is szeretnénk
eredeti kiadványokkal.
Nyáron ismét lesz olvasótábor 8-12 éves és 12-14 éves korosztály számára, melyen egy adott téma köré
építjük fel a foglalkozásainkat, illetve a résztvevők örömére kirándulásokra és játékra is sor kerül.
A vakáció ideje alatt társasjátékos délutánra és diafilmvetítésre várjuk az érdeklődőket.
A könyvtárban működő Irodalmi Szalonra egyre nagyobb az érdeklődés, amelyet továbbra is minden
hónapban megtartunk.
Író-olvasó találkozót is tervezünk: Bosnyák Viktória, Gyócsi László és Kerényi Angelika meghívásával.
Szeptember végén a Népmese Napját hagyományosan óvodásokkal fogjuk megünnepelni a gyerekkönyvtárban.
Idén is szeretnénk rész venni a Városi Gyereknapon, a Pünkösdi utcazenei Fesztiválon, a Városi Születésnapon és az Advent Gyálon rendezvénysorozaton.
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Irodalmi pályázatainkat folytatjuk, a versíró pályázatot tavasszal, a prózaíró pályázatot pedig ősszel fogjuk kiírni. Terveinkben szerepel Arany János évfordulójára képregényrajzoló pályázat meghirdetése
felső tagozatosok részére.
3 minikiállítás lesz a könyvtárban: Arany János születésének évfordulójára, a Költészet Napjára készülünk a gyáli költők verseiből is szemezgetve, majd Trianonra emlékezünk.
Hagyományosan könyvtári program az Országos Könyvtári Napok egész heti rendezvénysorozata októberben.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Pest Megyei Könyvtáros Egyesület Gyermekkönyvtárosi műhelynapjának novemberben a gyáli könyvtár lesz a házigazdája.

A könyvtár 2020-ban tervezett programjai
Január:

8. Iskolás leszek
9. Irodalmi Szalon
11. Társasjáték Klub
14. Internet tanfolyam
15. Iskolás leszek
16. Arany János képregényrajzoló pályázat meghirdetése
22. Kultúra Napja
22. Iskolás leszek
25. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak
29. Iskolás leszek

Február:

Internet tanfolyam
5. Iskolás leszek
8. Társasjáték Klub
12. Iskolás leszek
13. Irodalmi Szalon
15. Farsangoló (kézműves foglalkozás, álarc készítés, néphagyományok)
19. Iskolás leszek
21. Arany János képregényrajzoló pályázat leadási határidő
26. Iskolás leszek
27. „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat meghirdetése
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29. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak
Március:

3. Arany János képregényrajzoló pályázat eredményhirdetés és koszorúzás
4. Iskolás leszek
11. Iskolás leszek
12. Irodalmi Szalon
14. Társasjáték Klub
18. Iskolás leszek
25. Iskolás leszek
28. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és
kisiskolásoknak
Diafilmvetítés

Április:

1. Iskolás leszek
2. „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat leadási határidő
4. Húsvétra készülünk (kézműves foglalkozás, néphagyományok)
Internet tanfolyam
8. Iskolás leszek
9. Irodalmi Szalon
9. Költészet Napjára emlékezünk
14. „Verset írunk – ők fogják ceruzámat...” versíró pályázat eredményhirdetése
15. Iskolás leszek
18. Társasjáték Klub
22. Iskolás leszek
25. Anyák napi Készülődés + Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás
ovisoknak és kisiskolásoknak
29. Iskolás leszek

Május: „60“ éves a könyvtár – Könyvtártörténeti kiállítás
– Forráskiadvány
– Kisfilm
– Emlékezzünk könyvtárosainkra – kerekasztal beszélgetés
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– Könyvtártörténeti kvíz
– 130 éve született Kner Imre tipográfus, nyomdász, könyvművész
kiállítás
6. Iskolás leszek
9. Társasjáték Klub
13. Iskolás leszek
14. Irodalmi Szalon
15. Könyvtár kiállítás megynyitó
Távközlés világnapja – okostelefonok használata kezdőknek
20. Iskolás leszek
23. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak
Városi Gyereknap
26. Kerekasztal beszélgetés a volt könyvtárvezetőkkel és könyvtárosokkal
27. Iskolás leszek
28. Gyócsi László előadás
31. Pünkösdi Utcazenei Fesztivál
Június: Trianonra emlékezünk – író-olvasó találkozó
3. Iskolás leszek
6. Társasjáték Klub
10. Iskolás leszek
11.Irodalmi Szalon
17. Iskolás leszek
19. Szent Iván éj
június 23- június 26-ig Olvasótábor 8-12 éveseknek
24. Iskolás leszek
27. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak
június 30- július 3-ig Olvasótábor 12-14 éveseknek
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Július:

9. Irodalmi Szalon
11. Társasjáték Klub
25. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak

Augusztus:

6. Irodalmi Szalon
29. Városi Születésnap

Szeptember:

Internet tanfolyam
„Virtuális utazóbusz“ - Digitális Jólét Program (3D nyomtató bemutatása, virtuális
szemüveg stb.)
10. Irodalmi Szalon
12. Társasjáték Klub
26. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak
29-30. Népmese Napjának megünneplése óvodásokkal
Diafilmvetítés

Október:

Internet tanfolyam
7. Iskolás leszek
6-11. Őszi könyvtári napok meghívott előadóval, Könyves vasárnap délelőtt 9-14
óráig
10. Társasjáték Klub
13. Prózaíró pályázat meghirdetése
14. Iskolás leszek
15. Irodalmi Szalon
21. Iskolás leszek
28. Iskolás leszek
31. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak
Diafilmvetítés

November:

Internet tanfolyam
4. Iskolás leszek
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11. Pest Megyei Könyvtáros Egyesület Gyermekműhely napja
11. Iskolás leszek
12. Irodalmi Szalon
14. Társasjáték Klub
Író – olvasó találkozó Boldizsár Ildikóval vagy V. Kulcsár Ildikóval, vagy Kerényi
Angelikával
18. Iskolás leszek
24. Prózaíró leadási határideje
25. Iskolás leszek
28. Mesevarázs. Mesemondás és kézműves foglalkozás ovisoknak és kisiskolásoknak
Diafilmvetítés
December:

Ünnepi könyvvásár karácsonyig a könyvtárban
2. Iskolás leszek
3. Prózaíró pályázat eredmény hirdetése
5. Mikulásváró
9. Iskolás leszek
10. Irodalmi Szalon
12. Társasjáték Klub
16. Iskolás leszek
19. Adventi készülődés a könyvtárban + Mesevarázs

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya …………..(%)
Dokumentumok a nemzetiségek számára

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Könyvek
Folyóiratok (címek száma)
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Elektronikus dokumentumok
Összesen

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Szolgáltatások száma

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

1

1

0%

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő IKT eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

Több siket és nagyothalló olvasója is van a könyvtárnak, 2019-ben nem tudtuk megvalósítani,
de 2020-ban szeretnénk egy induktívhurkos erősítőt, hogy ezzel is segíthessük ezen olvasóink
könyvtárhasználatát.

IV.

FEJLESZTÉSEK
1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):3
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:
1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik
megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb: …………………………………………………………………………………………

A könyvtár többször beázott az elmúlt évben, sajnos a falakon is látszanak a beázás nyomai.
A könyvtár nem klimatizált és a szellőzés sem jó. Nyáron a gyerekkönyvtárban, ami a tetőtérben van elhelyezve a kinti hőmérséklethez képest 5-10 fokkal melegebb van.
Az elmúlt években, a könyvtárban apró javítások történtek. Idén szeretnénk a teljes padlózatot
kicserélni, mert a 17 éves padlószőnyegünk nagyon rossz állapotban van.
2019. decemberében elkezdődött a könyvtár teljes világításának felújítása, ami 2020-ban is
folytatódik. (A Közösségi Ház saját bevételének egy részét a könyvtári világítás cseréjére fordítottuk)
2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Használhatatlan
Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
Egyéb:…………………………………………………………………………………………
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3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés

darab

ezer
forint

megjegyzés

IKR fejlesztés

1

250

Arcanum adatbázis

egyéb:………..

2

600

OPAC és OPAC
Plusz

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen

3

850

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

1.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
Elnyert
összeg (ezer összeg
Ft)
(ezer Ft)

Márai Program

Európai Uniós
pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

Nemz. Kult. Alap 2020.06.

2020.11.

Támogató

Befejezése

Kezdete
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Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok
megnevezése

V.

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

6

6

0%

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

8

8

0%

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

20

20

0%

Közösségi médiában megjelenő hírek száma

35

40

+14,3%

Hírlevelek száma

36

36

0%

Kommunikáció

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

Online hírek száma

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült
érték, ezer Ft)
Egyéb:….

Eseményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk továbbra is a lakosságot és olvasóinkat. Az iskolákat, óvodákat plakátjainkkal rendszeresen felkeressük, felvilágosítást adunk a gyerekeknek és
felnőtteknek szóló rendezvényeinkről.
A Könyvtári Hírmondó, a Könyvtári Kalauzzal azonos papír formában ad tájékoztatást programjainkról, könyvtári hírekről, könyvajánlóval, képekkel és idézetekkel színesítve. A minden
hónapban megjelenő és frissülő kiadványt havonta 40-60 példányban nyomtatjuk és helyezzük
el az információs pultnál és a könyvtárban.
Legfontosabb tájékoztató felületünk a közösségi ház weboldala: www.gyalikozhaz.hu
Ezen belül részletes könyvtári oldalunk van, ahol a legfrissebb programjaink és a legfontosabb
információk megtalálhatóak a könyvtár életéről.
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Rendszeresen tájékoztat a könyvtár programjairól a vecsési Williams TV (olvasótáborok, versíró pályázat eredményhirdetése, vetélkedő) is.
Partnerség, együttműködések
Közösségi szolgálat/önkéntesség
2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

14

14

0%

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

0

0

0%

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma

2019-ben több diák jelentkezett közösségi szolgálatra, ezt továbbra is szeretnénk támogatni.
A közösségi szolgálat célja, hogy erősítse a fiatalokban a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, elősegítse a szolidaritás és a tolerancia, valamint az együttműködés és problémamegoldás fejlesztését.
A diákok fogadása előtt az adott oktatási intézménnyel minden esetben együttműködési megállapodást kötünk.
Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma

2019. évi tény

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

1

1

0%

Vállalkozók

12

12

0%

Oktatási intézmények

18

18

0%

Egyéb

1

1

0%

Összesen

32

32

0%

Civil szervezetek
Határon túli könyvtárak

Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség mérések

2019. évi
tény

2020. évi
terv

A használói igény- és elégedettség-mérések száma

1

0

A használói igény- és elégedettség-mérések során a
válaszadó használók száma

173

0

változás %-ban
előző évhez képest
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Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)
Megnevezés

Leírás, ismertető

szőnyegpadló csere

az elavult, elhasználódott szőnyegpadlót modernebb, kopásállóbb padlóra szeretnénk kicserélni

ifjúsági sarok polcok

a megnövekedett ifjúsági irodalom elhelyezése érdekében új
polcok beállítása

kiállítás tárló

60 éves könyvtár kiállítására 3 db zárható tárló

gyerekkönyvtári bútorok

a gyerekkönyvtár még barátságosabbá tétele

gurulós könyvkocsi

a könyvek visszaosztásához nagy segítség
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VI.

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:
2020. évi
terv

eltérés %ban az
előző évhez
képest

769

780

+1%

448

450

0%

– ebből a késedelmi díjbevétel

20

22

0%

– ebből beiratkozási díjbevétel

301

320

+6%

22580

23000

+1%

19973

20000

0%

2607

2607

0%

Bevétel összesen

23349

23387

0%

Személyi juttatás

10129

13058

+28%

Munkaadókat terhelő összes járulék

2247

2585

+15%

Dologi kiadás

5490

4691

-85%

Egyéb kiadás

5483

8029

+46%

Kiadás összesen

23349

28363

+21%

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Az intézmény működési bevétele

Bevétel

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető
bevétel (nem fenntartótól származó
bevételek)

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás

2019. évi
tény

– ebből felhasznált maradvány
– ebből pályázati támogatás
– a pályázati támogatásból EU-támogatás

Kiadás

Egyéb bevétel összesen

Dátum:

……………………………
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

…………………………..
aláírás
Fenntartó
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