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Bevezető 
 

 

Az Ipolyi Arnold Könyvtár Múzeum és Kulturális Központ (továbbiakban IKMKK) a 

város és a kisrégió legnagyobb kulturális intézménye. 
 

Feladatainkat az 1997. évi CXL. tv. követelményeinek, a helyi önkormányzat iránymutatásának, és az 

IKMKK 2013. évi Koncepciója, Stratégiája és Programtervében foglaltaknak megfelelően láttuk el. 

Intézményünk a nemzeti kulturális örökség része, de emellett, különösképpen a törökszentmiklósi 

kulturális örökség és hagyomány bázisa, őrzője. Tevékenységünk fő területei az esélyteremtés, az 

érték és hagyományőrzés, új értékek létrehozása, és a közösségteremtés erősítése.  Célunk a jövő 

generációja számára megőrizni és átadni azokat az értékeket, amelyek meghatározóak identitásunkban, 

ezáltal kulturális örökségünket gazdagítja, legyen közművelődés, könyvtár, helyismeret, vagy 

hagyományőrzés. 

Célunk a ránk bízott értékekkel az egész életen át tartó tanulást, képzést segíteni, ennek érdekében 

nem csak az őrzött dokumentumokat, tudást adjuk át, de képzéseket, tanfolyamokat szervezünk. Ennek 

érdekében szakmailag folyamatosan képezzük munkatársainkat. 

Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a családok és fiatalok szabadidős, rekreációs 

tevékenységének támogatására. 

Az intézmény koncepciója megőrzi az egyes intézménytípusok önálló arculatát, sajátosságait, értékeit, 

hagyományait, ugyanakkor egységes intézményként kíván megjelenni, ötvözve értékeinket, felerősítve 

erősségeinket, kihasználva sokszínűségüket. 

Élnünk kell azzal a napjainkban érzékelhető változással, hogy a társadalomban megnövekedett és 

lényegessé vált a közgyűjteményi, közművelődési szféra szerepe. Szerepének változásával együtt 

jelentősége is felértékelődött. 

 

 

Beszámoló a 2014 évi munkánkról 

  

A 2014-re "belaktuk" az épületet és egy kialakult struktúra mentén már kialakultak az új épülethez is 

kötődő hagyományaink, könyvtári, múzeumi és közművelődési szolgáltatásaink, rendezvényeink.  

Természetesen úgy, hogy nyitottak voltunk és vagyunk környezetünkre, a használói igényekre és 

véleményekre, melyeket magunk is kutatunk és beépítjük tevékenységünkbe. 

2014 év a választások éve volt mely intézményünkben is többlet feladatként jelentkezett. Mindhárom 

választás (országgyűlési képviselő, Európai Unió képviselő és az önkormányzati választás) 

kampányrendezvényeinek helyt adtunk, ha erre megkeresés érkezett. Saját rendezvényeinket részben 

ennek függvényében is szerveztük. 

2014. évi költségvetésünk is biztosította az intézmény zavartalan működését és a betervezett 

programok, rendezvények, állománygyarapítás, üzemeltetés fedezetét. 

Tárgyi és objektív feltételeink.  

A könyvtár részéről is sikerült néhány újonnan felmerült problémát megoldani. Így a gyermekrészleg 

szellőztetését egy nyitható tetőablakkal és a használhatatlan vonalkód olvasó rendszer cseréjét. 
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Létszám: 2014-ben is 25 fő kinevezett dolgozója volt az IKMKK-nak. 

Munkánkat a középiskolák önkéntes munkát vállaló diákjai is segítik! Elsősorban a rendezvényeinknél 

rendezői, ruhatárosi feladatokat látnak el valódi segítséget nyújtva a munkánkban. 

2014-ben is tovább bővítettük szolgáltatásainkat, rendezvényeinket, tevékenységünket. 

Kiemelt könyvtári tevékenységek, események: 

Minden évben megszervezzük hagyományos vetélkedőinket, a városismeretit és a járási mesemondó 

versenyeket. 

Tovább bővült nyári táboraink száma, a hagyományos olvasó, számítógépes, surjányi és  vizimanó 

táborok mellett, néptánc és balett tábort is indítottunk.  

Minden évben csatlakozunk helyi programokkal az Internet Fiesta és az Őszi Könyvtári Napok 

programjaihoz. 

Kiállításaink, mind a kulturális központban, mind a múzeumban követték célkitűzésünket és értéket, 

lehetőleg helyi, vagy elszármazott művészek anyagát mutattuk be elsősorban. Vagy olyan tárlatokat, 

melyek több szálon is kapcsolódnak, kötődnek városunkhoz. 

Nem csak befogadunk és helyet adunk képzéseknek, de mi magunk is szervezünk és tartunk. 

Változatlanul sikeresek a számítógép használói és az angol és német  nyelv tanfolyamaink .   

Június-július hónapokban a könyvtár nyári táborainak lebonyolításába kapcsolódtunk be a 

korábbiakhoz hasonlóan. E mellett a Városvédő Egyesület foglalkozásainak és nyári táborának is 

helyet adtunk. 

Egyéb rendezvényeink közül kiemelkedik a Múzeumok Éjszakája. Változatos programja ezúttal is 

nagyszámú közönséget vonzott s a lakosságtól kapott visszajelzések is igazolták sikerességét. 

Könyvállományunk feldolgozása jelenleg is zajlik. 

Szakdolgozatok és évfolyamdolgozatok megírásához is több kutatónknak nyújtottunk segítséget. 

Könyvtári tevékenység 

Könyvtárunk 2014-ben Törökszentmiklóson valamint Surjányban, Óbalán 7 helyen szolgáltatott. A két 

utóbbi településen fiókkönyvtárat működtet, még a városban a központi könyvtáron kívül 4 letétben 

van kihelyezve nyomtatott dokumentum. 

A központi könyvtár az elmúlt évben 222 napon volt nyitva, heti 5 nap (kedd – szombat) nyitvatartási 

idő 37 órában. Nyilvános szolgáltatási helyei: felnőtt olvasószolgálat (kölcsönző, olvasóterem, 

folyóirat-olvasó, e-Magyarország Pont), médiatár, internetes olvasóterem, gyermekkönyvtár, Tóth 

Sándor helyismereti gyűjtemény. 

 

A könyvtár szolgáltatási: 

- helyben használat (könyv, folyóirat, AV és elektronikus dokumentumok),  
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- kölcsönzés (mint feljebb) 

- információ szolgáltatás (irodalom kutatás, elektronikus katalógus, közhasznú információ) 

- számítógép és internethasználat (39 gépen + nyílt wifi) 

- fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, digitalizálás 

- rendezvények 

- könyvtárközi kölcsönzés 5 dokumentumot kértek tőlünk , melyet eredetiben teljesítettünk; 

58 kérés küldtünk mi, melyből eredetiben 42-t, nyomtatott és elektronikus formában 8-8 

dokumentumot kaptunk) 

 

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

- könyv és bekötött folyóirat: 3.849 db 

- hangdokumentum, CD: 76 db 

- képi dokumentum, DVD: 450 db,  

- Beszerzett dokumentumok összesen 6.517,-Ft értékben 

Gaál András hagyaték: 1000 db, mely helyismereti részlegben lett külön elhelyezve. 

Valamint 159 folyóirat, napilap, hetilap jár könyvtárunkba. 

A könyvek, hang és képi dokumentumok nyilvántartása egyedi és csoportos leltárkönyvben történik. A 

folyóiratok, napi- és hetilapok kardex lapon. 

 

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

- A könyvtár dokumentumai a honlapról megnyitható opac-on érhető el az olvasóknak 

- A könyvek védelme mágnes-csíkkal és biztonsági kapuval működik, melyet 2014-ben 

folyamatosan diákok segítségével pótolunk, felmágnesezünk 

- Az állományellenőrzést 2013. júliusában kezdtük. A 120.000 dokumentumnak több mint a 

felét a géppel leleltároztuk, a leltárkönyvvel egyeztettük. A munka befejezéséhez egy év 

haladékot kértünk. 

 

Könyvkiadás: decemberre elkészült Mezei-Balázs Mária könyve, mellyel az NKA-hoz pályáztunk. 

Továbbra is kiemelten fontos a már elnyert Európai Uniós pályázataink fenntartása. 

 TIOP 1. 2. 3-08/1-2008-0080 „NAGYKUN TUDÁSDEPÓ- EXPRESSZ- 

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLT INFRASTRUKTÚRA 

FEJLESZTÉSE   

 TÁMOP 3. 2. 4-08/1-2009-0012 „NAGYKUN TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ” A 

KÖNYVTÁRI HÁLÓZAT NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS KÉPZÉSI 

SZEREPÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRDEKÉBEN 
 

Kulturális műsorok, konferencia, rendezvények, kiállítások 

2014-ben 417 rendezvényre került sor, melyen 15958 fő vett részt. 
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- kiállítás 8 db (Többek között Zsigray, holokauszt valamint az Internet Fiesta és az őszi 

könyvtári napok rendezvényeihez kapcsolódók) 

- kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények 42 alkalom (Baba-mama klub 20 

alkalommal, kézműves foglalkozások, előadás a törökszentmiklósi zsidó hitközségről, 

Bűn és büntetés ... kollégáink előadása) 

- használóképzés 96 alkalom (általános- és középiskolai csoportok rendszeresen jönnek 

könyvtári órára a gyermek és a felnőtt könyvtárba) 

- olvasáskultúra fejlesztő programok 23 alkalom (az előbb felsoroltakon kívül költészet 

napja, író-olvasó találkozó pl. Németh Erzsébettel, Nyáry Krisztiánnal az őszi 

könyvhéten) 

- digitális kompetenciafejlesztés 28 alkalom (Internet fieszta rendezvényei, általános- és 

középiskolás csoportok, 2 alkalommal számítógépes tanfolyam időseknek) 

- nyári táborok: 2 olvasótábor és 2 internettábor párhuzamosan, valamint a balett táborosok 

délutáni programja 

- angol és német nyelvtanfolyamokat szerveztünk kezdő és haladó szinten 

 

Használók: 

Könyvtárunkban 2014-en 5688-an voltak beiratkozva, ebből új beiratkozó 708 fő volt. Személyes 

használat 58 7332 volt, melyből 6989 alkalommal internetet használtak. 75.354 dokumentumot 

kölcsönöztek. Távhasználat: telefonon 4635 alkalommal kerestek bennünket hosszabbítást kérni a kint 

lévő dokumentumokra, könyvet kerestek, stb. Honlapunkat, OPAC-ot 44.960 alkalommal keresték, 

használták. 

 

 

Törökszentmiklós, 2015. 05.05. 

 

Szabó Ferencné 

igazgató 

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és 

Kulturális Központ 


