Beszámoló
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely - Könyvtári szolgáltató hely
Könyvtárunk kettős funkciójú nyilvános könyvtár, iskolai és közművelődési feladatokat lát el.
Megkülönböztetés nélkül mindenki használhatja, aki a szabályzatot betartja.
A könyvtár közhasznú és helyismereti, helytörténeti információkat szolgáltat.
Rendezvényeket szervez, gyermekfoglalkozásokat tart.
A hét négy napján heti 20 órában tart nyitva.
Szolgáltatásai:
- könyv, újság és folyóirat, AV-dokumentum, elektronikus dokumentum kölcsönzése és
helyben használata
- könyvtárközi kölcsönzés
- cédula és elektronikus katalógus
- előadások, kiállítások, könyvtári órák (2012-ben kiállítás 5, egyéb rendezvény 23 ,
könyvtárhasználatot segítő foglalkozás 6 alkalommal volt)
- internethasználat
- fénymásolás, nyomtatás
Iskolai könyvtárként segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát a könyvtár eszközeivel:
- dokumentumait külön helyiségben tároljuk, külön leltárkönyvben rögzítjük
- tanórai foglalkozások tartása
- egyéni és csoportos helyben használat biztosítása
- könyvtári dokumentumok, tartós tankönyvek, segédkönyvek kölcsönzése
A könyvtár állománya a 2012. december 31-i adatok szerint 11.118 db dokumentum
4.058.000 Ft értékben. A mozgókönyvtári ellátás során kiszállított dokumentumok nélkül.
Könyvtárhasználat:
A 2013. augusztus 7-i adatok szerint 144 regisztrált használója van a könyvtárnak, ennek
kétharmada tekinthető aktív használónak.
2012-ben a beiratkozottak száma 137 volt, ebből 92 fő 14 év alatti, 40 fő 14 és 65 év közötti
és 7 fő 65 év feletti.
A kölcsönzött dokumentumok száma évente kb 1200 db a tartós tankönyvek kölcsönzése
nélkül.
Ennek fele, amit helyben használnak. A kölcsönzött és helyben használt dokumentumok felét
a 14 év alatti korosztály használja.
Emelkedik a könyvtárközi kérések száma. 2012-ben 60 db, ez duplája az előző évinek.
Működés:
2008. január elsejétől az Önkormányzat mozgókönyvtári ellátás keretében az Illyés Gyula
Megyei Könyvtárral kötött szerződés alapján, helyben lévő szolgáltató helyen biztosította a
könyvtári szolgáltatást a lakosság számára
Ekkor valósult meg a könyvtár helyiségeinek teljes felújítása.
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2008 nyarán a megyei könyvtár munkatársai segítségével megtörtént az állomány kétharmad
részének ellenőrzése, mely során 2400 db könyv selejtezése történt meg. Ezek nagy része
elavult, rongált, koszos, elhasznált volt, ezért tartásuk feleslegessé vált.
A selejtezéssel egy időben megtörtént a polcokra kerülő könyvek címkézése, besorolás
ellenőrzése, rongálódások javítása. Esztétikusabbá és használhatóbbá vált a polcokon
elhelyezett könyvállomány.
2011 nyarán telepítették a Corvina könyvtári feldolgozó programot a könyvtár számítógépeire
és a megyei könyvtár munkatársai segítségével megtörtént a szabadpolcon lévő állomány és a
kézikönyvek feldolgozása.
Telepítették a kölcsönzési programot is, de ennek használata még nem lehetséges.
A négy év alatt 624 db könyvet, DVD-t, társasjátékot szállítottak ki a könyvtárnak 1.059.630
Ft értékben.
A 2011-ben induló IKSZT hatásai a könyvtárra:
- a nyitva tartás 32 óráról 20-ra csökkent
- az olvasósarok kialakításával többen olvassák a folyóiratokat és kézikönyveket helyben
- Olvasósarok a Faluházban:
A Faluházban Olvasósarok működik, amely hétfőtől péntekig 14 órától 18 óráig látogatható.
Itt a folyóiratok legfrissebb számait olvashatják az érdeklődők. A régebbiek visszakerülnek a
könyvtárba, ahonnan egy hétre kölcsönözni is lehet őket. Tolna Megyei Népújság, Nők Lapja,
Nők Lapja Egészség , Nők Lapja Konyha, Nők Lapja Évszakok, Otthon, Gyógyász, Praktika,
Agrofórum, Zsiráf, Dörmögő Dömötör. Az Olvasósarokban helyben olvashatók a könyvtárból
nem kölcsönözhető kézikönyvek, albumok, helytörténeti kiadványok melyeket háromhavonta
frissítünk, cserélünk.
- a könyvtári rendezvények jelentős része átkerült a Faluházba, ezzel csökkent a könyvtár
látogatottsága
- az internethasználók száma drasztikusan csökkent
- nyugdíjas klub és civil szervezetek összejövetelei átkerültek a Faluházba így csökkent a
látogatók száma
- A Tengelici Népfőiskola előadásai is átkerültek
- A Foglalkoztatási és Információs Pont is a Faluházban működik így az álláskeresők itt
használják az internetet, kéréseikkel itt jelentkeznek (önéletrajz írása, elküldése,
nyomtatása…)
- a könyvtári gépek elavultsága miatt az internethasználattal kapcsolatos előadásokat,
tanfolyamokat is a Faluházban tudjuk csak tartani
Szakfelügyelet:
2012.. novemberében könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatot tartott a megyei könyvtár. Ezt
megelőzően 2003. novemberében volt.
A szakfelügyelő megállapításaiból, javaslataiból a következőket emelem ki:
- készítsük el a könyvtár küldetésnyilatkozatát - elkészült
- a könyvtári állomány egy része selejtezésre vár beépített szekrényekben – selejtezés
folyamatban van
- a nem hagyományos dokumentumok is elektronikus katalógusban legyenek feltárva – ezt a
feladatatot az Illyés Gyula Megyei Könyvtár fogja elvégezni.
- a kétfunkciós könyvtár feladat szerepeljen a Szervezeti és Működési Szabályzatban és más
dokumentumokban
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- munkaköri leírást aktualizálni kell - megtörtént
- a Tengelici Hírmondó gyűjtése, őrzése - minden eddig megjelent lapszám már megtalálható
a könyvtárban
- a nyáron a könnyebb megközelíthetőség és tájékoztatás érdekében több helyen legyen
kirakva a nyitva tartás - megtörtént
- a település honlapján tegyük elérhetővé a megyei lelőhely adatbázist – minden eddig
megjelent lapszám már megtalálható a könyvtárban – folyamatban van
- könyvtári órákon tanítsuk az elektronikus katalógus használatát – a 2013/2014-es tanévtől
kerül bevezetésre
Működés 2013-tól:
- 2013 januárjától új megállapodás szerint a Tolna megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszer
keretében lát el dokumentumokkal bennünket a Tolna megyei Illyés Gyula Könyvtár.
- Az új rendszerben gyorsabban és hatékonyabban tudunk új könyvekhez jutni. A kért
könyveket beszerzik, a már megvásároltakból válogathatunk. A megyei könyvtár sikerkönyv
állományából könyvtárközi kölcsönzéssel elhozhatunk 15-20 példányt több hónapra, majd
cserélhetjük őket. Növelve ezzel a saját dokumentum beszerzés keretét.
- Továbbra is biztosítják az ODR szolgáltatásainak igénybe vételét könyvtárközi
kölcsönzéssel.
- Változatlanul bekapcsolja könyvtárunkat az egységes integrált könyvtári rendszerbe. Helyet
biztosít a állomány-nyilvántartásnak és az olvasói nyilvántartás adatainak.
- Hozzáférést nyújt az elektronikus katalógusokhoz. Új számítógépekkel hozzájárul mindezek
zavartalan működtetéséhez.
- A bútorzat bővítésével segítik az óvodás gyerekek kényelmesebb könyvtárhasználatát.
- Játékok vásárlása a három éves vagy annál fiatalabb gyerekeknek.
- Ígéretet tettek könyvtári rendezvények koordinálására a szolgáltató helyek igényei szerint a
gyerek és a felnőtt könyvtár programjaiból.
- Fényképezőgép vásárlásával segítik a könyvtár életének dokumentálását.
- Szakmai segítséget, tanácsadást nyújtanak találkozók szervezése során és egyéni
megkereséskor is.
Állandó programjaink:
•
•
•
•
•
•
•
•

Költészet napi versfelolvasó est
Költészet napi szavalóverseny és rajzpályázat az iskolával közösen
A Tengelici Népfőiskola előadásai novembertől márciusig
Őszi könyvtári napok rendezvényei
Az iskolai tanév alatt havonta mese délelőtt az óvodásoknak
Kéthavonta az olvasósarok rendezvényei a Faluházban
Félévente internethasználattal kapcsolatos előadás a Faluházban
Havonta egy alkalommal játékdélután a könyvtárban (Tetris, sudoku, abalone, sajtos
futam, zooloretto, görgi, mesterlogika, busz stop, vadmentők, sakk.)

Könyvtárunk e-Magyarország pontként működik.
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Tervek és feladatok:
-

-

A rendszeresen könyvtárba járó és olvasó gyerekek kis közösséggé formálása havonta
egy alkalommal olvasmányélményeik megosztásával ajánlásával.
Újdonságként a négy év alatt összegyűlt értékes társasjáték készlet kölcsönzése
Az órarend szerinti könyvtárban tartott órákon túl (médiaismeret, hittan) más
tantárgyak egy-egy órájának megtartása. Pl.: kötelező olvasmány feldolgozását záró
óra, könyvtárhasználati óra az évi 2-3 alkalomnál többször, szabadidős foglalkozás
napközis csoportoknak, osztályoknak, szakköröknek.. Éves terv alapján egyeztetve a
pedagógusokkal, ismertetve velük a könyvtár ajánlatait. Ilyen formában ez eddig az
óvodával és az alsó tagozat néhány osztályával működött rendszeresen.
A selejtezés folytatása.
Az elektronikus feldolgozás folytatása, befejezése.
Az audiovizuális dokumentumok elektronikus feldolgozása.
A helytörténeti anyag feldolgozása gyűjtése.
A faluházból visszavinni a kötelezőn túli rendezvényeket kiállításokat a könyvtár
helyiségeibe.
Az új könyvek reklámozása interneten, faliújságon.
Az új gépek beállítása a szolgáltatások zavartalan biztosításához (nyomtatás, házi
feladatokhoz keresés interneten)
internethasználat
Az iskolai könyvtár dokumentumainak elektronikus feldolgozása.
Új típusú kapcsolattartás kiépítése az olvasókkal a hatékonyabb könyvbeszerzés
érdekében (honlapon, e-mail-ben…)

Tengelic, 2013-08-07.
Tóthné Csapó Sára
könyvtáros
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Miért vagyunk?- a tengelici könyvtár küldetésnyilatkozata
Kettős funkciójú intézményként fő célunk a nyilvános és az iskolai
könyvtári feladatok összehangolt teljesítése.
- Minden kéréssel és kérdéssel hozzánk forduló látogatónak szeretnénk
segítséget nyújtani
- Egyre bővülő informatikai eszköztárral lehetőséget kínálunk a lakosság
minden rétegének, hogy megismerje és használja a virtuális világ
nyújtotta lehetőségeket
- Iskolai könyvtárként támogatjuk a helyi általános iskolában folyó oktatónevelő munkát
- Kiemelt célunk hogy a diákokkal megismertessük az önálló
ismeretszerzés módszereit
- Könyvtárunk közösségi színtér is. Barátságos környezetben helyet
biztosítunk a civil kezdeményezéseknek, saját rendezvényeink lehetőséget
kínálnak, hogy az ide látogatók ne csak a könyvtárossal, hanem egymással
találkozzanak.
- Helyet és lehetőséget biztosítunk az iskolarendszeren kívüli oktatás és
önművelés minden formájának
- Közvetítjük olvasóink felé az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
szolgáltatásait
- Gyűjtjük és közreadjuk a Tengelic múltjáról és jelenéről szóló
helytörténeti anyagot
- Integrált Közösségi Térként céljaink elérése érdekében szorosan
együttműködünk a Petőfi Sándor Faluházzal, civil szervezetekkel,
egyesületekkel, szakkörökkel és klubokkal.
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