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Tij6koztat6

a 2017 .6vi KSZR szolgdltatSsokr6l Lit6r telepiil6sen

Az Edtv6s K6roly Megyei KdnyvtdLr (8200 Veszprern, Komahit t& 3.) 2012. december 21-6n

Megdllapod6st k6t6tt a kdny"\,larellAtasi szolgrlltatrls nyrijtrls:i.r6l ds ig6nybev6tel6r<il Liter

Kdzs6g dnkorm inyzat|v al.

Az E6tviis Kriroly Megyei K6nyvtdr, mint nflvrinos szolg6ltat6 kdnptrlr a Meg6llapod6sban

v6llalt szakmai feladatait a 39/2013. (y. 31.) EMMI rendeletber foglaltak szerint, a mindenkori

kdlts6gvet6si tdrv6nyben meghat6rozott kieg6szit6 tdmogatiis terh6re folyamatosan v6gzi a

Pann6nia Kulturilis Kiizpont 6s Kiinyvtir eryiittmiikdd6s6vel:

- Rendszeresen gyarapitjuk a szolg6ltat6 hely ktinpt6ri 6llomany6t.

- Folyamatosan szeweznik a dokumentumok kisz6llit6s6t, valamint elektronikusan is

nllvdntartisba vessztik a beszerzett dokumentumokat, 6s a k6nyvtdri integr6lt rendszer

adatbazis6ban feldolgoztuk oly m6don, hogy azok adatai a k6nyvtriri szolgriltat6 helyen

is hozz6fdrhet6ek, visszakereshet6ek legyenek.

- Biztosiduk az Orszdgos Dokumentumell6tiisi Rendszer (ODR) szolg6ltat6sainak

ig6nybev6teli lehet6sdg6t, kdnyvtrirkdzi kdlcsdnzds ftjrin folyamatosan teljesitji.ik a

haszn6l6k k6rdseit, ha a helyben l6v<i gyrijtem6nyben nem hlAlhat6 meg a k6rt k6ny"\,t6ri

dokumentum vagy inform6Lci6.

- T6j€koztat6st nyujtunk az Intemeten el6rhet6 webes katal6gusban a szolg6ltat6 hely

k6nyl.triri 6llomrlLnyrir6l.

- Weboldalunkon minden fontos informdci6 el6rhet6, szabadon hozziflrheti| a

http://www.ekmk.hu/index.php/kszr oldalon, valamint a vilrosi kdnyvtrlr

honlapj rin: http://www.strandkonyvtar.hr:,/index.pho/ki stersee

- Biztositjuk a megyei k6nyr.trir 6llomrlnyit feltilrb adatbilzisok (elektronikus

katal6gusok) haszndlatdt, valamint az orszigos kdnyrariri rendszerrel 6s az ODR-rel

kapcsolatos t6j6koztat6k a szolgriltat6 helyeken is hozzlfdrhet6k legyenek.

- Segitjiik az elektronikus kdny'vtarak ds az elektronikus formiban hozzif€rhetiS

dokumentumok haszn6latiiLra irrinlul6 szolg6ltat6s el6r6s6t.

- A szolg6ltat6 kdnptrir a szolg6ltat6 helyre vonatkoz6 adatokat 6s inform6ci6kat

kdzzfiteszi a megyei k6nyvtar honlapjrin.



- Elk6szitjiik a 2017. 6w6l a statisztikai adatszolg6ltatrist 2018. m6rcius l-j6ig a

Kdnyvtriri Int6zet 6s az EMMI (Emberi Er6forr6sok Miniszt6riuma) fel6.

- A szolg6ltat6 helyet bevonjuk az orsz6gos 6s ters6gi szakmai programokba (pl.Intemet

Fiesta, Orsz6gos Kdnyvt6ri Napok).

- Helyismereti gyrijtem6nyiinkkel, sajt6figyel6ssel segitjiik a telepiil6sekre, a telepiil6sen

6l6kre vonatkoz6 inform6ci6k, dokumentumok gytijt6s6t.

- A gyermekek szitrnina ig6ny szerint a megyei 6s a varosi k6nyvt6rban, 6s az adott

telepiil6sen is kdn)rytiirhaszn6lati foglalkozasokat tartunk, bevonjuk 6ket a

koroszt6lyukat 6rdekl6 varosi, megyei 6s orszigos versenyekbe, programokba (p.

Mesevet6lked6, olvas6p6lyrizatok).

- Negyed6vente legal6bb egy alkalommal a lakoss6g 6rdekl6dds6nek megfelel6

kultur6lis, kdzdss6gi, kiinptriri rendezv6nyeket 6s programokat, ki6llit6sokat

szerveziink.

- Segits6get nyujtunk a kdnyvtdri szolg6ltat6 helynek az egys6ges arculatiinak

kialakit6s6hoz.

2. A Lit6r kiizs6g Ktinlvtdri, informdci6s 6s kiiziiss6gi hely mffkiid6si kiirnyezet6nek

bemutatrlsa, szem6lyi, tirgyi felt6tetek riivid iisszefoglal6sa a 2017-ben elv6gzett

rillapotfelm6r6s alapj 6n

A kdnyvt6r egy dpiiletben van a mrivel6d6si hiazal, kdmyezete kultur6lt, sz6p.

A k6nyvt6rhells6g lehetne nagyobb - 25 rn2, a k6nyvek egy r6sze nem f6r polcra, a kev6sb6

haszn6lt 6llom6ny szekr6nyben van. A kdnrtrir el<iter6ben van egy tdbbfunkci6s terem (40

m2), ez olvasgat6sra 6s kisebb rendezv6nyek megtartiisara alkalmas. (A trirol6 szekr6nyek is itt

tal6lhat6k.)

vil6gitas, fiitds, takaritas megoldott, mosd6 van. A kdnyvt ir megkdzelithet6sdge

akad6lymentes.

A k6nyr.triri polcokj6 illapotuak. A kdnptarba olvas6i asztal nem fer - 2 fotel 6s kicsi asztalka

van. A szolgrilati pult megfelel6.

Fest6s 169 volt, de nem gondozatlan a hely, a kiinyr.trlri terben vir6gok vannak, a fligg6ny6k

szdpek, a szabad falfeliiletet k6pek diszitik - biir sok szabad falfeliilet nincs. A fal melletti

polcok nagyon magasak. Tdj6koztat6 feliratok vannak, a nyitva tart6s kifiiggesztve.

A kdny\.ter technikai felszerelts6ge:

o 1 db k6nyvt6ri munkag6p (2014-es beszerz6s)



. I db olvas6i g6p

o I db multifunkci6s nyomtat6/f6nymrisol6/szkenner - r6gi, cser6re szorul

o Cd-s r5di6 6s fiilhallgat6

o internet el6r6s van

A k6nfiriros 2002 6ta l6tja el a munkak6rt, megbizSsi szerz6ddssel - szakv6gzetts6ge nincs,

nyugdijas pedag6gus.

Allomiiny nagys 6ga 2Ol7 . december 31-6n 5.814 db

Selejtez6s 2017-ben kism6rt6kti volt, csak az elhaszn6l6d6s arany6ban.

HunT6ka integrdlt kdnyvt6ri rendszerrel dolgozik a kdnyvtrir, a teljes Allomriny feltint, az

opacban kereshet<i.

Szrimit6g6pes kdlcsdnzes mrikitdik, az illominy vonalk6ddal ell6tott, a statisztika g6pr<il

legyijthet6.

A kdnyvek 6tkdlcsdnz6se az egyiittmrikdd6s keret6ben t<irt6nik.

3. Riivid iisszefoglal6 a MegillapodSsban villalt kiinyvtirell6tfsi szolgfltat6sok

nyfjtr{sr[161 6s ig6nybev6tel616l a szolgdltat6 helyen.

A t6rnogat6s 6sszeg6b6l kiinyr.t6,ri dokumentumok beszerzdse, k6nylt6,ri k6,nyvek kdttet6se,

kiszrlllit6ssal 6s szakmai kapcsolattartashoz kiit6d6 tevdkenys6gek, a HunT6ka integr6lt

k6npt6ri rendszer k6vet6si dijai a telepiil6s vonatkoz6s6ban, illetve kultur6lis 6s k<iz6ss6gi

programok kertiltek finansziroz6sra. Ezeken kiviil irodaszerek v6siirl6s6val segitettiik a

telepiil6si k6nyvtar munk6j 6t.

A balatonalm6di v6rosi kdnyvtiir a telepiil6sen dolgoz6 kdnFtrlrossal eweztetve vlgezte a

kdnyvtriri dokumentumok beszerz6s6t, annak 6llomanyba v6tel6t, kdnptriri haszn6latra

alkalmassri t6te16t. v6llalt feladata volt az iilominy gondozdsa: a selejtes, elarult kdnyvek

kiv6logat6sa, javaslatt6tel a selejtez6sre, leltriLrozds.

A k6nyr46ri 6llomriny 2017-ben 282 dokumentummal gyarapodott.

Havonta legal6bb egy alkalommal nyilt lehet6s6g arra, hogy a beszerzett dokumentumokat

eljuttassuk a kdnfi6rba, illetve ekkor keriilt sor az ajrind6kkdnyvek kiv6logat6sara, kdt6szetre

sz6nt kdnyvek legy'tijt6sdre, a deziderita nllv6ntarLis gondozrlsrira. A k6nyvtarak k6zdtti

dokumentumcsere is biztositott6 v6lt a rendszeres kapcsolaftart6snak kdsz6nhet6en.



A balatonalm6di kiinyvt6r segitette a kdnyvt6ri programok megval6sit6s6t (kiSllit6s

sz6llitmiinyozrisa, el6ad6 ajanl6sa, szirllitisa, szewezbs segit6se), azok koordin6l6s6ban vett

r6sz. K6npt6ri programok Lit&en a 2017-es 6vben:

Olvas6sn6pszeriisit6 programok:

. Indul az Ararry-6v'. irodalmi d6lutin- 2017.03.02.

o A ballada Shakespeare-je: kdlt6szet napi irodalmi miisor - 2017.04.07.

. Szab6 Magda-est - 2017.11.29.

K6z6ss6gi programok:

o Klamm h6boruja: monodr6.rna - 2017.10.06.

A telepiil6s a programokat a kiinyr.tiri szolgiltatis r6szek6nt kapja, ezek minden esetben

ingyenesen titogathat6ak. Int6zm6nyiink k6r6se, hory a r6sztvev6k minden esetben

beiratkozott olvas6k leryenek, amennyiben eddig nem voltal! akkor erre a kiinyvt6ros

biztositson lehet6s6get a program helyszin6n.

Hasznrilati adatok

2013 2014 2015 2016 2017

Aktiv hasznril6t 79 97 103 96 102

Kiilcsiinziitt ll4l 1432 15-32 1127 I 7()3

dokumentumok sz6ma:

Litogat6k szima: 632 1011 864 l3l7 1274

Rendezv6nyek r6szvev6i: 244 334 217 lli3 l2.l

A haszn6l6k szrima a telepiil6sen 102 f6, az irjonnan beiratkozottak szimra 9 f6. A kdlcsdnziitt

dokumentumok sz ma 1703 db, ez 16 kdnyv/olvas6 ar6nysz6mot mutat.

4. Fejleszt6sek, tervek 2017. 6vre

Kiizponti szolgiltat6sok

Dokumentumbeszerz6s

A teleptil6sen a kdnyvbeszerz6s a Kdnyvtti.Lrell6t6 Nonprofit Kft-n keresztiil tiirt6nik, a telepiil6s

ig6nyeinek fi gyelanbev6tel6vel.

A dokumentum ell6t6s tekintet6ben a 2018. 6vi tervek hasonl6ak a 2017. 6ihez, a

balatonalm6di kdnpt6r hosszabb t6vir kdlcsdnz6sre tud szolg6ltatni a telepiil6snek k6nyvt6ri

61lomri.n1r6szeket, az olvas6i ig6nyek jobb kiel6git6se c6ljrib6l. Ezzel azt is e16m6nk, hogy a



gyarapod6 6llomriny kev6sb6 terheln€ a nem tfl tAgas k6nyr46ri teret. EgyelSre ezen

6llomrinyr6sz elhelyezdse gondot okoz. Keressiik a megold6st.

Integr6lt Kiinyvtdri Rendszerek

HunT6ka k6nyfi6ri rendszert hasmelva folltatjuk a kdnyrtrf i adatbrizis b6vit6s6t.

A Primo rendszer megyei alkalmazisa mdg szorosabb megyei egyiittmtkiid6st ds

szolg6ltatrisfejlesa6st tesz lehet6v6.

A ominymenedzsment

A szolgiltat6 helyen nagyobb m6rt6kben lerure sziiks6ges a selejtezds 6s a k6t6szeti

szolg6ltat6st i genybe venni.

Eszkiizfejleszt6s, kis 6rt6kii tdrryi eszkdziik beszerz6se

A 2018-as 6vben tj multifunkci6s nyomatat6 ksriil beszerz6sre.

Rendezv6nyek, programok szervez6se

Helyi igenyek alapjan segitji.ik a ktinyrdriri programok szervezflset,lebonyolitris6t, az 6v soriln

legal6bb 4 ktinyra6ri program megval6siteseban segedkeziink. A rendezvenyeket a kdnyvtar a

mrivel6d6si hAzzal lsszehangolva szervezi, elsrisorban irodalmi dssze6llitrisokat konkrdt

esern6nyekre ernl6kezve. (Pl. Ktilt6szet Napja)

Kapcsolattart6s

A szolgriltatrisi szerz6d6s keretdben kdnyvt6runk elkltja a telepiilesek kdai kommunik6ci6t,

kdnywcser6t, segiti a kdnyvt6rost feladatai ell6t6s6ban.

Tij6koztatjuk az iinkorminyzatoq hogy az Eur6pai Parlament 6s a Tanics (EU)2016167g

rendelete, az rin. Alhl6nos Adatv6delmi Rendelet 2018. mljus 25-6n hatilyba l6p, ezt

figyelembe v6ve k6rjiik, hory k6szits6k el a kiinytirra vonatkoz6an is az Adatv6detmi

szab6lyzatot.

Kelt. Balatonalmidi, 2018. mrijus 23.

K6szitette:
FAbi6nne S6ray Anna s.k.

kdnyvtiirvezetd
Pann6nia Kulturilis Kdzpont 6s Kdnyvt6Lr

igazgat6

Kelt.: Veszpr6m, 2018. m6jus 23.


