
Beszámoló a nagytarcsai Községi Könyvtár 2022 szeptember 30-ig végzett
tevékenységéről

A 2022-es évben a koronavírus okozta sokkból kilábalva a régi keretek között a már korábban
megszokott normális rendben folytattuk a könyvtári munkát. A könyvtár minden szolgáltatása mindenki
számára elérhető volt és elérhető. Az intézmény helyében és működésében valamint személyi
feltételeiben változás a 2022-es évben nem volt.

A könyvtár 2022 szeptember 30-ig végzett tevékenységéről:

Könyvtárhasználat 2022 szeptember 30-ig, nyitvatartás:

A könyvtár használata és valamennyi szolgáltatása a településen élők részére ingyenes.

2022 szeptember 30-ig összesen 778 beiratkozott olvasónk volt, közülük 106 /2021 szept. 30-ig 55 fő/
volt az új beiratkozók száma. Az összes beiratkozott olvasóból 428 a 14 év alattiak száma. A
beiratkozott olvasók kb. kétharmada aktív használója a könyvtárnak.

Személyesen szept. 30-ig 1865-en keresték fel a könyvtárat ebből 14 év alatti olvasó 777.

A kölcsönzések száma szept. 30-ig 1104 volt, melynek során 3353 dokumentumot kölcsönöztek ki.

A nyitvatartott időszakban átlagosan napi 13 fő könyvtárhasználót jelent, és napi 23 kikölcsönzött
dokumentumot. A dokumentumok helyben használata nagyon alkalomszerű, heti egy-két
helybenhasználat van.

Továbbra is lehetőség van a könyvtári dokumentumok házhoz szállítására is, ez tovább növekedett az
idei évben eddig 196 /tavaly szept. 30-ig: 75/ könyvet vittünk házhoz.

Az előző év adataihoz nem lehet hasonlítani az idei adatokat, mivel a COVID járvány miatt a 2021-es
évben korlátozott volt a nyitvatartás, hosszabb bezárt időszak is volt, tehát a 2022-es számok nem
relevánsak a 2021-es adatokhoz képest. A forgalmi adatokból egy-két számot érdemes kiemelni pl. a
napi látogatók száma tavaly a nyitvatartott napi átlag látogatószám: 9 fő /most 13/, a napi átlag
kölcsönzött átlag dokumentum szám 19 db /most 23/ volt. A könyvet házhoz szolgáltatásunk keretében
kivitt dokumentumok száma jelentősen növekedett, a könyvtárközi kölcsönzés keretében megkért
könyvek száma csekély mértékben csökkent a karantén alatt jelentősen megnövekedett számhoz képest.

2022 szept. 30-ig.

Beiratkozott olvasók össz. feln. gyer.

778 350 428

Könyvtár használat 1865 1088 777

Kölcsönzések száma: 1104 583 521

Kölcsönzött dok. száma összesen: 3353 1314 2039

Kvt. használók átl./nap: /jan 1-szept.30./ 13

Kölcsönzött dok. száma/nap/jan 1-szept.30./ 23



Könyvtárközi kölcsönzés: 133

Látható a számokból, hogy a járványhelyzet átalakította a könyvtárhasználatot. Magasabb a felnőtt
látogatók száma viszont a kikölcsönzött dokumentumok számánál megfigyelhető, hogy jóval több a
gyerekkönyvek aránya. A dokumentumok beszerzésénél továbbra is figyelembe vesszük az olvasói
igényeket és a „Könyvet házhoz” szolgáltatást is biztosítjuk, hogy valóban mindenki számára elérhető
legyen az intézmény.

A könyvtárközi kérések száma most szeptember 30-ig 133 /tavaly szept. 30-ig 146/ könyvtárközi kérést
továbbítottam a Megyei Könyvtár felé. A dokumentumokat eredeti példányban, vagy elektronikusan
küldték.

A kapcsolattartás az olvasókkal a személyes kapcsolaton kívül telefonon, e-mailben, a helyi újságban
/amikor megjelenik/ a Könyvtári hírek rovatban, és a facebookon keresztül történik.

Könyvtári állomány:

Könyvtári állomány gyarapodása 2022 szept. 30-ig

db érték

kvt.-i dokumentumok:

könyv /vétel útján/ 81 230.620.-

CD /hangoskönyv, vétel/ 1 3.150.-

könyv /ajándék útján/ 39 100.843.-

Összesen: 121 334.613.-

KSZR-ben kapott dokumentumok és egyéb eszközök

könyvek, hangos kv.-ek 94 261.116.-

13 db folyóirat előfizetés /121.234.-/

Egyéb a könyvtári munkát segítő eszközök:

1 db asztal

2 db babzsákfotel

4 db könyvespolc

1 db paraván

1 db szekrény

1 db szőnyeg



2 db tárolódoboz

1 db diavetítő + 6 db diafilm

SZIKLA könyvtári rendszer éves díja

MNB adatbázis éves előfizetése

Dokumentum gyarapodás összesen: 215 db 595.729.-

Selejtezett dokumentumok összesen 548 db 151.848.-

A könyvtár állománya: /2022. szept.30./

saját állomány

dokumentum db érték

könyv 6.297 8.247.924.-

brossúra 84 42.420.-

DVD 56 45.276.-

CD 85 133.323.-

összesen: 6.522 8.468.943.-

KSZR-es állomány

könyv 1.661

DVD 47

CD 33_____________________________

összesen: 1.741 3.727.598.-



A könyvtár teljes állománya a KSZR-es dolumentumokkal 2022 szeptember 30-án:

könyv 7.787

brossúra 84

DVD 103

CD 117___________________________

Összesen: 8.091 12.268.144.-

KSZR /Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer/ mérleg:

2022 szept. 30-ig a KSZR-en keresztül leadott könyvrendelések összege: 336.000.- Ft. Eddig a Pest
Megyei Könyvtártól kapott könyvcsomagokban 94 db könyv, érkezett és 13 folyóirat előfizetését
finanszírozza a Megyei könyvtár. Ezeken kívül kaptunk: 1 db asztalt,2 db babzsákfotelt, 4 db
könyvespolcot, 1 db paravánt, 1 db szekrénykét, 1 db szőnyeget, 2 db tárolódobozt, 1 db diavetítőt + 6
db diafilmet.

A SZIKLA integrált könyvtári rendszer éves díját és az MNB /Magyar Nemzeti Bibliográfia/
előfizetését a KSZR rendszeren keresztül a Megyei Könyvtár finanszírozta. A 133 könyvtárközi kérés
oda-vissza történő postaköltségét szintén ők fizették. A nyáron a gyermekkönyvtár könyveinek
nyilvántartásának majdnem teljes egészét a megyei könyvtár dolgozói feltöltötték a SZIKLA könyvtári
rendszerbe.

Két rendezvényünk előadóinak a tiszteletdíját finanszírozta még a megyei könyvtár novemberben még
egy általuk szervezett előadásunk lesz.

Az év elején a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral kötött megállapodás értelmében teljesítik
könyvtárunk részre a KSZR szolgáltatásokat ez év december 31-ig. A megállapodás lényege, hogy a
PMK az államtól eddig a nagytarcsai könyvtárra kapott támogatást, melyet könyvtárunkra fordított
ebben az évben az önkormányzattól kapta meg mivel a megemelkedett lakosságszám miatt az állami
KSZR-es támogatásra már nem vagyunk jogosultak. Az önkormányzat által átutalt, a az államtól a
közművelődési feladatokra kapott támogatásból 1.002.460.- Ft képezi az alapját az általuk nyújtott
szolgáltatásoknak, tehát ez a pénz visszakerül hozzánk. A megállapodás azt a célt szolgálta, hogy a jövő
évi változás előkészítésére legyen idő. A továbbiakról a szakmai munka rovatban szeretnék szólni.

Rendezvények:

Február elejétől kezdtük újra tartani rendezvényeket. Könyvtári órák, előadások, klubfoglalkozások
voltak. Májustól új klubfoglalkozásokat indítottunk a Baba-mama kört és az Olvasókört. A Baba-mama
kör hetente, az Olvasókör havonta tartja foglalkozásait. Az Olvasókört én vezetem a Baba-mama kört
alkalmanként. Gyakran előfordul hogy vendégelőadót hívunk meg. Nagy sikerük van ezeknek az
együttléteknek.

Szeptember 30-ig 26 rendezvényünk volt, ezeken 487 fő vett részt ebből a gyerekek száma 258. Az év
egyik fontos programja volt az olvasótábor melyet júl. 18-22-ig tartottunk a Művelődési házzal közös
szervezésben. Ezek az alkalmak nem tömegrendezvények, igyekszünk minden korosztály számára



igényes, építő programokat szervezni. Fontos célunk a közösségépítés a személyes odafigyelés ez
mindig előtérbe kerül a szervezésnél.

Értekezletek, továbbképzések

Két értekezleten vettem részt, valamint a Netlib Kft. által szervezett kétnapos SZIKLA tanfolyamon.
Simon Andrea jelenleg az Okjakadémia által szervezett segédkönyvtáros képzést végzi.

Kulturális munka

Egy alkalommal kérték a könyvtár segítségét önkormányzati ünnepség anyagának összeállításához. A
Hősök napi megemlékezés összeállításában és lebonyolításában részt vettem. A könyvtár igény szerint
továbbra is segítséget nyújt a rendezvények háttéranyagának összeállításában.

Szakmai munka

Először az épülettel kapcsolatos munkálatokról szólnék. A gázkazán cseréje ügyében az árajánlatok
ismételt bekérése megtörtént: sikertelenül, ismerve a jelenlegi helyzetet ez nem meglepő. A fűtés
korszerűsítésének, megoldásának ügye folyamatban van, reméljük minél előbb megvalósul. Júniusban
beszerelték a riasztót. Nyár elején megtörtént a mozgáskorlátozott feljáró újrafestése. Hátra van még a
már meglévő biciklitároló felszerelése és az asztalossal már egyeztetett kisebb munkák /ajtó javítás,
könyvespolc javítás, kilincs csere/ elvégzése.

Megnövekedett a könyvtárba járók száma a szeptemberi hónap kiemelkedő volt 318-an jöttek a
könyvtárba, ezzel már lassan elérjük, ill. túllépjük a COVID előtti látogatottságot. Nagy az igény a
könyvekre, hangoskönyvekre a folyóiratok iránti kereslet jelentősen megcsappant. Az új könyvek
beszerzése több helyről történik; az Önkormányzat által biztosított keretből, magánszemélyek
ajándékozása révén és a KSZR keretében. Az ajándékozás kedves dolog, de itt erősen válogatnunk kell
a tartalom, állapot és a helyhiány miatt. Az idei évben a tavalyihoz képest kevesebb pénz van új
könyvek beszerzésére, de igyekszünk a legszükségesebb dokumentumokat beszerezni. A hiányzó
nálunk nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel kérjük be.

A SZIKLA integrált könyvtári rendszerbe visszük fel a saját állományunkat, eközben egy nagyobb
mértékű selejtezés is zajlik. A könyvtár nyári bezárása alatt folytattuk illetve lezártuk a selejtezést. A
törölt dokumentumok egy részét a könyvtárban meghirdetett könyvbörzén elvihették olvasóink -a
felajánlott adományokból új könyveket vásároltunk-, a két óvodának és az iskola napközis csoportjainak
is kiválogattunk könyveket a megmaradó még érdeklődésre számot tartó dokumentumokat a könyvtár
ingyenesen elvihető polcára helyeztük el, de jutott belőlük a buszmegállóban levő könyvmegálóba is.

A retrospektív katalógus konverziót tovább folytatom amikor a napi feladatok és a rendezvények
szervezése, lebonyolítása engedi.

A könyvtár Fb oldalán rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket a könyvtár rendezvényeiről és az új
dokumentumokról, valamint az olvasók egy részével itt tartjuk a kapcsolatot. A Nagytarcsa újságban
amikor megjelent beszámoltunk a könyvtár aktuális eseményeiről dokumentumajánlókkal egybekötve
és tájékoztattuk az olvasókat az aktuális könyvtárhasználati szabályokról és a nyitvatartásról.

Folyamatos munka a raktár rendezése. Az olvasók gyakran ajánlanak fel könyveket az intézmény
részére, ezeket jelenleg helyhiány és tartalmi okok miatt erősen szelektálva tudjuk csak fogadni.

A vírushelyzet következtében a könyvtár látogatottsága és a kölcsönzések száma csökkent ez a
tendencia az idei évben megfordult egyre többen jönnek a könyvtárba a kölcsönzött dokumentumok



száma szeptember 30-ig már meghaladta a tavaly egész évben kölcsönzött darabszámot. Egész évben
folyamatosan működött a könyvet házhoz szolgáltatásunk jelentősen megnőtt rá az igény, ahogy fent
már írtam. Nagyon örülünk annak, hogy kezd visszaállni a régi rend és a megszokott módon tudjuk
folytatni munkánkat.

Terveink az év következő részére és 2023-ra a megkezdett munkák befejezése /SZIKLA-ba könyvek
felvitele, helytörténeti rész további építése/ a szakkörök folytatása. Az iskolával és az óvodákkal
szorosabb kapcsolat kialakítása: könyvtári órák, tematikus foglalkozások tartásával. A
gyermekkönyvtári munka fejlesztése a szükséges alapok meglétével.

Mielőtt 2023-ra ugranánk szükséges még az idei évben előttünk álló kötelezően elvégzendő feladatok
számbavétele:

Mint ismeretes 2023-tól a KSZR rendszerből való kilépésünk után a könyvtárnak önállóan kell ellátnia a
továbbiakban a kötelezően ellátandó könyvtári szolgáltatások biztosítását. Ez ügyben 2022 szeptember
8-án a Megyei Könyvtárból a Módszertani osztály vezetőjével Pongrátz Katalinnal, Polgármester úrral
közösen megbeszélést tartottunk a könyvtárban. Ennek értelmében kérnie kell a fenntartónak a
Nyilvános könyvtári jegyzékbe való felvételt a 379/2017(XII.11.) kormányrendeletben meghatározott
tartalommal és a szükséges mellékletekkel. Ennek elindítását a továbbítandó, általam elkészítendő
iratokat elkezdtem összegyűjteni és továbbítom az Önkormányzat felé.

A jövőbeni változásokról számos alkalommal tájékoztattam a település mindenkori vezetőit. Mivel már
a célegyenesben vagyunk ezért szeretném Önöknek vázolni az előttünk álló aktuális, kötelezően
megoldandó feladatokat. Hogy egészében lássuk ezért az előzményekkel kezdem:

A nagytarcsai könyvtár 1955 alakult meg a volt népfőiskola épületében a Magyar házban. Itt működött
45 éven keresztül egészen 2000-ig mindenki örömére és gazdagodására. A könyvtár első költözése a
volt népfőiskola épületéből az iskolába 2000-ben történt meg az épület értékesítése miatt. Időközben az
iskolában a tanulók létszáma a falu növekedésével párhuzamosan emelkedett, a könyvtár által használt
tanteremre az iskolának szüksége volt, így 2011 augusztusában az állományt a tornatermi folyosóra zárt
szekrényekbe költöztették át. A kézikönyvtár a tornatermi folyosóról nyíló szertárban kapott helyet az
ott levő oktatási segédeszközök mellett. Ezzel egy időben összevonták az iskolai könyvtárral a
közgyűjteményt. 2012 őszén az iskolai könyvtári szakfelügyelő elrendelte a könyvtár rendbetételét.
Ekkor keresett meg az iskola igazgatója, hogy vállaljam el ezt a munkát. 2012 októberétől-december 13-
ig megbízással, december 14-től főállásban a KLIK alkalmazásában láttam el az iskolai könyvtárosi
teendőket. A települési könyvtári munkát évekig térítés nélkül csináltam! A körülmények mélyen átlag
alattiak voltak: koszos zsúfolt csatornabűzös szertár helyiség 80 %-ban rendezetlen gyűjtemény. A
leltárkönyvek hiányában a teljes állományt átvizsgálva a selejtezés után a megmaradt állományt leltárba
vettem a kettősfunkciójú intézmény pecsétjével.

Az első selejtezési jegyzéket és jegyzőkönyvet számítógép hiányában kézzel írtam meg 110 oldal! 2014
május 5-én fejeztem be. A 2013/2014-es tanévtől az iskola diákjai számára a gyermekkönyvek már
kölcsönözhetőek voltak a selejtezés és leltározás munkája mellett. A selejtezés és az átleltározás
befejeztével 2014 június 1-től a falu lakossága felé is kinyitott a könyvtár. 2014 júniusában kiköltözött
az iskolai szertár majd megtörtént a kézikönyvtári rész és a hozzátartozó helyiségek festése és mázolása,
megszűnt a csatornabűz! Ez év májusban vásárolt az Önkormányzat egy használt számítógépet, majd
később kiépítésre került az internet kapcsolat is. Az elkövetkező években a könyvtár felszereltsége
jelentősen javult. Az önkormányzat vásárolt egy kölcsönzői asztalt, egy olvasó asztalt, egy fénymásoló
és szkennelő berendezést, egy könyszállító kocsit, egy folyóirattartó szekrényt és egy CD-s rádiót.
Munkámat időnként kulturális közfoglalkoztatott is segítette.



Nagy változást jelentett a könyvtár életében, a mikor 2014 novemberében csatlakoztunk a KSZR
/Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer/-hez, mely 2015 jan. 1-vel lépett életbe. Ezt követően sok új
dokumentummal gyarapodott az állomány, a könyvtári munkához biztosították a szükséges eszközöket a
munkanaplótól kezdve a számítógépeken át a vetítővászonig, emellett évi két-három rendezvény
költségét is fizették. Egy újabb óriási előrelépés volt mikor 2018-ban az Önkormányzat megvásárolta a
Takarékszövetkezet volt épületét a könyvtár részére, majd felújítatta azt. Ezt követően megpályáztuk a
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt „Települési könyvtárak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázatot, mely a könyvtár berendezésére vonatkozott ebben a
Megyei Könyvtár óriási segítségünkre volt. A maximális pályázati összeget megnyertük ami az
Önkormányzat még kiegészített, így 2019 tavaszán megkezdhettük a költözést a felújított korszerűen
felszerelt épületbe. 2019 júniusától itt működik a könyvtár, mint a KSZR-es intézmény a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár "fiókkönyvtára". A KSZR rendszer keretein belül a lakosságszám emelkedése
miatt csak 2022 dec. 31-ig maradhatunk.

Feladatok:

Mivel a közben 5500 főre módosított limitet is túlléptük, így az idei évben is már külön megállapodás
értelmében a törvény által meghatározott állami hozzájárulás megfizetése mellett tudtuk igénybe venni a
KSZR-es szolgáltatásokat, ahogy erre már utaltam.

Nyilvános könyvtárak jegyzékére felvételi kérelem benyújtása a minisztérium felé a szükséges
mellékletekkel, erről a képviselőtestületnek határozatot kell hoznia. Ezt a kérelmet az Önkormányzatnak
mint az intézmény fenntartójának kell benyújtania.

Amennyiben a minisztérium elfogadja és felveszi a könyvtárat a nyilvános könyvtári jegyzékre, úgy a
törvény értelmében a továbbiakban az Önkormányzat feladata lesz teljes egészében a könyvtári
szolgáltatás feltételeinek biztosítása a mindenkori kulturális normatíva könyvtárakra eső részének
felhasználásával és szükség szerinti kiegészítésével.

Hogy a munka érdemi része majd folytatódhasson döntés kell hogy szülessen arról, hogy a könyvtár a
jövőben önálló intézményként vagy részben önálló intézményként folytatja működését. Miután ez a
döntés megszületett ezután lehet nekikezdeni a 2023 jan. 1-től biztosítandó törvényes működési
feltételek kidolgozásához a szükséges dokumentumok átdolgozásához SZMSZ stb.

Ebben kérem az Önök segítségét és a további intézkedések meghozatalát.

Az előzményeket azért ismertettem Önökkel, hogy egészében lássuk, hogy honnan indult a könyvtár és
jelenleg hol tart, mennyi munka, anyagi ráfordítás van benne nemcsak az állam részéről mint kötelezően
ellátandó feladat finanszírozása, hanem a mi részünkről is. Hogy ezeket mind figyelembe véve és
mérlegelve felelősségteljes döntés szülessen a könyvtár jövőjét illetően, hogy továbbra is mindenki
megelégedésére és épülésére tudja ellátni a feladatát ebben az egyre nehezedő élethelyzetben amiben
vagyunk. Egy oázist szeretnénk fenntartani és működtetni ehhez az Önök támogatása szükséges!

Köszönjük a munkánkhoz kapott támogatást az Önkormányzat és a Megyei Könyvtár részéről.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Nagytarcsa 2022 október 11. Farkas Istvánné

könyvtárvezető




