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a 2018. 6vi KSZR szolg6ltat6sokr6l Lit6r telepiil6sen

Az E6tvds Kri.roly Megyei Kiinyvt6r (8200 Veszpr6m, Komahit ter 3.) meg6llapod6st kdtdtt a

kdnyvt lrell6tasi szolg6ltat6s nyijt6sri.r6l 6s igdnybev6tel6r6l Lit6r Kdzs6g Onkormdnyzatdval.

Az Edtvds Kriroly Megyei Kdnywrir, mint nyilvrinos szolg6ltat6 kdnyvtrir a Meg6llapodrisban

v6llalt szakmai feladatail a 39/201 3. (l/. 3I .) EMMI rendeletben fog)altak szerint, a mindenkori

kdlts6gvetdsi tdrv6nyben meghatrlrozott kieg6szit6 trirnogatris terhdre folyamatosan v6gzi.

- Rendszsresen gyarapitjuk a szolg6ltat6 hely k6nyvt6ri 6llom6ny6t.

- Folyamatosan szerveznlk a dokumentumok kiszfllit6s6t, valamint elektronikusan is

nyilvrintart6sba vessziik a beszerzett dokumentumokat, 6s a kdnyvtii.ri integr6lt rendszer

adatbrizis6ban feldolgoznrk oly m6don, hogy azok adatai a k6nyw6ri szolg6ltat6 helyen

is hozz6f6rhet6ek, visszakereshet<iek legyenek.

- Biztositjuk az Orsz6gos Dokumentumell6trisi Rendszer (ODR) szolg6ltat6sainak

igdnybevdteli lehet6s6gdt, kdnyvt6.Lrk6zi kdlcsdnzds ritj6n folyamatosan teljesitjiik a

haszn6l6k k6r€seit, ha a helyben l6v6 gyiijtem6nyben nem tal6lhat6 meg a k6rt ktinyvt6ri

dokumentum vagy inform6ci6.

- T6j6koztalist nyujtunk az Intemeten eldrhet<i webes katal6gusban a szolgriltat6 hely

kdnpaari 61lomany6r6l.

- Weboldalainkon minden fontos inform6ci6 el6rhet6. szabadon hozzAffrheto a

http://www.ekmk.hu/index.pho/kszr oldalon.

- Biztosiduk a megyei kdnparir 6llomri.ny6t feltrir6 adatbrizisok (elektronikus

katal6gusok) haszn6lat6t, valamint az orsz6gos kdnyvlriri rendszerrel 6s az Orsz6gos

Dokumentum Ell6t6 Rendszerrel kapcsolatos tijikozlat6k a szolg6ltat6 helyeken is

hozz6fdrhet6k legyenek.

- Segidiik az elektronikus kdnyr.trirak 6s az elektronikus form6ban hozzifdrheto

dokumentumok hasm6lallra irii.nyul6 szolg6ltatris eler6s6t (MANDA).

- A szolgrlltat6 ktinyr.trlLr a szolgrlltat6 helyre vonatkoz6 adatokat 6s informAci6kat

kiSzz6teszi a megyei k6nyvtdr honlapj6,n.



- Elvdgeztiik a 2018. 6vr6l a statisztikai adatszolg6ltatrist 2019. marcius l-j6ig a

Kdnyvtdri Int6zet 6s az EMMI (Emberi Er6forriisok Minisztdriuma) fel6.

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

Fiesta, Orsz6gos Kiinpt6ri Napok).

- Helyismereti gyiijtem6nyiinkkel, sajt6figyeldssel segitjiik a telepiil6sekre, a telepil6sen

6l6kre vonatkoz6 inform5ci6k, dokumentumok gytijt6s6t.

- A gyermekek szbnira ig6ny szerint a megyei 6s a vriLrosi ktinyw6.rban, 6s az adott

telepiildsen is k6nyrtrirhasznrilati foglalkoz6sokat tartunk, bevonjuk 6ket a

koroszt6lyukat 6rdekl6 vrirosi, megyei 6s orsz6gos versenyekbe, pro$amokba (pl.

mesevet6lked6, olvas6p6lyazatok).

- Negyed6vente legal6bb egy alkalommal a lakosstig 6rdekl6ddsdnek megfelel6

kultur6lis, k6z6ss6gi, k6nyrariri rendezv6nyeket 6s programokat, ki6llitisokat

szerueziink.

- Segits6get nyujtunk a k6nyr46ri szolg6ltat6 helynek az egys6ges arculatiinak

kialakit6srlhoz.

2. Lit6r ktizs6g Kiinyvtdri, informici6s 6s kiiziiss6gi hely mffkdd6si kiirnyezet6nek

bemutatisa, szem6lyi, tirgyi felt6telek riivid iisszefoglalisa

A kiinyvtir elhelyez6se, 6ltal6nos megillapit6sok:

A kdnyrtrir egy 6piiletben van a mtiveltiddsi hrizzal, kdmyezete kultur6lt, sz6p.

A kdnyvt6rhelyis6g lehetne nagyobb - 25 m2, a k6nyvek egy r6sze nem fer polcra, a kev6sb6

haszr6lt rfllomri.ny szekr6nyben van. A k6nyvtar el6terdben van egy tdbbfunkci6s terem (40

m2), ez olvasgatasra 6s kisebb rendezv6nyek megtart6silra alkalmas. (A terol6 szekrenyek is itt

tal6lhat6k.)

Viklgitds, flitds, takaritas megoldott, mosd6 van. A kdnyvt6r megkdzelithet6sdge

akad6lymentes.

A k6nyr,'t6ri polcokj6 6llapotuak. A k6nyvt6rba olvas6i asztal nem f6r - 2 fotel 6s kicsi asztalka

van. A szolgrilati pult megfelel6.

Fest6s 169 volt, de nem gondozatlan a hely, a kdnptari t6rben vir6gok vannak, a fliggtiny6k

sz6pek, a szabad falfeltiletet kepek diszitik - biir sok szabad falfeliilet nincs. A fal melletti

polcok nagyon magasak. T6j6koztat6 feliratok vannak, a nltva tart6s kifiiggesztve.
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Technikai berendez6sek, informatikai ellitottsig:

o 1 db ktinyrariri munkag6p (2014-es beszerz6s)

o 1 db olvas6i g€p

o 1 db l6zernyomtat6 (2018-as beszerz6s)

o Cd-s r6di6 6s fiilhallgat6

o internet el6r6s van

A kiinyrt6ros 2002 6tal6tja el a munkakdrt, megbizrisi szerz<iddssel - szakv6gzetts6ge nincs,

nyugdijas pedag6gus.

3. Riivid iisszefoglal6 a Megillapodrisban villalt kiinyvtirellitisi szolgiltatisok

nyfjt{si161 6s ig6nybev6tel6r6l a szolgdltat6 helyen.

Gyfijtem6nyszervez6s (illominy - selejtez6s):

Allom6ny nagys 6ga 201 8. december 3 1 -6n 5.97 2 db

Selejtez6s 201 8-ban az elavult dokumentumok k6r6ben illetve az elhasznril6dris kdvetkezt6ben

tdrtent.

HunT6ka integr6lt k<inyratiri rendszerrel dolgozik a k6nyvt6r, a teljes dllomil'ny feltirt, az

opacban kereshet6. Sztirnit6gdpes kdlcsdnz6s miik6dik, az rillomriny vonalk6ddal elletott, a

statisztika gdpr6l legyiiLjthet6. A k6nyvek 6tkdlcsdnzdse az egyiittmtik6d6s keret6ben t6rt6nik.

A t6mogauis 6sszeg6b6l kdnyvtriri dokumentumok beszerzdse, kiinyr.triri k6nyvek kdttetdse,

kisz6llitlssal 6s szakmai kapcsolattartashoz kiit6d6 tev6kenys6gek, a HunT6ka integr6lt

k6npa6ri rendszer k<ivet6si dijai a teleptil6s vonatkoz6s6ban, illetve kultur6lis 6s k6zdss6gi

programok kertiltek finansziroziisra. Ezeken kiviil egy l6zemyomtat6, tonff 6s irodaszerek

v6sirlisdval segitettiik a telepiil6si k<inrytrir munkrij6t.

A balatonalm6di vriLrosi k6nyvtrir a telepiil6sen dolgoz6 k<inyvtii.rossal egyeztetve vegezl.e a

k6nyrariri dokumentumok beszerz6s6t, annak dllomdnyba v6tel6t, k<inpaari haszn6laha

alkalmass6 tetel6t. V6llalt feladata volt az llom ny gondoz6sa: a selejtes, elarult kdnyvek

kiv6logat6sa, javaslatt6tel a selejtez6sre, lelt6rozas.

A k6nfi6ri 6llomriny 201 8-ban 244 dokumentummal gyarapodott.
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Havonta legal6bb egy alkalommal nyilt lehet<is6g arra, hogy a beszerzett dokumentumokat

eljuttassuk a k6nyvtrirba, illetve ekkor keriilt sor az ajrlnd6kkdnyvek kiv6logatasiira, kdt6szetre

sziint k6nlwek legyiijtds6re, a dezideriia nyilv6ntarLis gondozlsriLra. A kiinyvtarak kdzdtti

dokumentumcsere is biztositotta v6.lt a rendszeres kapcsolattartrlsnak k6szdnhet6en.

Kiinyr"tirhaszn6lat:

Hasznilati adatok

Aktiv haszn{16:

Kiilcsiinziitt

dokumentumok szfma:

Litogrt6k szima:

2014

97

1432

l01l

2015

103

1532

864

2016

96

1427

t3t7

2017

102

1703

1274

2018

88

t25t

1059

A haszn6l6k sziima a telepiil6sen 88 f6, az rijoruran beiratkozottak szima 11 f6. A k6lcs6nzdtt

dokumentumok szirma l25l db, ez 16 kdnyv/o1vas6 ardnyszrimot mutat.

Programok:

A balatonalm6di kdnyrarir segitette a kdnyvt6ri progamok megval6sit6s6t (ki6llitas

sz llitminyozlsq el6ad6 ajanl6sa, sziilitflsa, szervez6s segit6se), azok koordin6lis6ban vett

r6sz. K6nyvt6ri progamok Literen a 2018-as 6vben:

Olvas6sn6pszeriisit6 programok:

. Kdlt6szet napj a -a 12legszebb magyar verc - 2018.04.12.

o Kdlt6k, ir6k Veszpr6m megy6ben: rendhagy6 irodalom6ra - 2018.1 1.20.

El<iad6s:

o Nepek, 61etek, kulturrik dsszehasonlit6sa egy vil6gutaz6 szem6vel- 2018.10.05.

A programokr6l minden esetben besz6mol6t kdrtiink e-mailen 6s nyomtatva, amelyek me1l6 2

db fot6t is v6rtunk, ezek megtekinthet6k a honlapunkon. A kdnyvtarosokat biaatjuk, hogy

hildj6k be a program beszrimol6j6t 6s jelentess6k meg saj6t telepiil6si tijs6gjukban,

honlapjukon is.



A telepiil6s a programokat a kiinyvtiri szolg6ltatis r6szek6nt kapja, ezek minden esetben

ingrenesen lftogathat6ak Int6zm6nytnk k6r6se, hogr a r6sztvev6k minden esetben

beiratkozott olvas6k legyenek, amennyiben eddig nem volta\ akkor erre a kiinyvtiros

biztositson lehet6s6get a program helyszin6n.

4. Fejleszt6sek, tervek 2019. 6vre

Kiizponti szolgiltatisok

Dokumentumbeszerz6s

A telepiil6sen a k6nyvbeszerz6s a Kdnyltarell6t6 Nonprofit Kft-n keresztiil t6rt6nik, a telepiil6s

ig6nyeinek fi gyelonbev6tel6vel.

A dokumentum ellitris tekintet6ben a 2019. 6vi tervek hasonl6ak a 2018. 6v1hez, a

balatonalm6di k6nyvt6r hosszabb t6vi kdlcstinz6sre tud szolg6ltatni a telepiil6snek kdnpt6ri

6llomrinyr6szeket, az olvas6i ig6nyek jobb kiel6git6se c6lj6b6l. Ezzel aA is el6m6nk, hogy a

gyarapod6 6llomany kev6sb6 terheln6 a nem tul t6gas kdnptriri teret. Egyel6re ezen

6llom6nyr6sz elhelyez6se is gondot okoz. Keressiik a megoldast.

Integrflt Kiinyrtiri Rendszerek

HunT6ka kdnywiri rendszert haszn6lva folltatjuk a kdnyrutriri adatbr2is b6vit6s6t.

A[om6nymenedzsment

A selejtez6st a 2019-es 6vben is tervszerfien vlgezziik az elalult, elhaszn6l6dott

dokumentumok k6r6ben.

Eszktizfejleszt6s, kis 6rt6kfl tdrryi eszkdziik beszerz6se

A 2019-es 6vben nem terveztink eszkdzfejleszt6st.

Rendezv6nyek, programok szervez6se

Helyi ig6nyek alapjri,n segitjiik a kdnptriri programok szervezds't,lebonyolitris6t, az 6v sor6n

legal6bb 4 kdnyvtriLri program megval6sit6s6ban segedkeziink. A rendezv6nyeket a kdnftar a

mtivel6d6si h6zzal dsszehangolva szervezi, els6sorban irodalmi dssze6llitiisokat konkr6t

esem6nyekre eml6kezve.
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Kapcsolattartis

A szolgriltalisi szerz6d6s keret6ben kdnyvt6runk ell6tja a telepiildsek kiiai kommunik6ci6t,

kiinyvcser6t, segiti a k6nptrirost feladatai ell6trisAban.

Kelt: Balatonalm iLdi, 2019 . mrijus 2.

K6szitette:
Sz6llls P6ter s.k.
kdnyl't6ros

Kelt: Veszpr6m, 2019. m6jus 8.
j .^--.- ,rv .-' .n..

Schreiber M6rta
igazgat6helyettes
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