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Könyvtári beszámoló a 2015-ös évre 

 

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

az IKMKK 2015. évi munkatervében foglaltaknak megfelelően látjuk el.  

 

AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTOTTAK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA: 

 

Könyvtári feladatok: 

A könyvtárnak 2015-ben 5440 fő beiratkozott olvasója volt, 2020 fő 14 éven aluli és 3.440 felnőtt olvasó. A 

könyvtárba látogatók, használók száma 2015-ben 54724 fő, 69200 dokumentumot kölcsönöztek, illetve 

41821 dokumentumot helyben használtak. Számlálónk szerint 42617 alkalommal kerestek online (OPAC) 

katalógusunkban, és egyre többen élnek a neten történő hosszabbítással. 2015-ös évben 227 könyvtári 

rendezvényünk volt, melyet 8635 fő látogatott meg, amelyből kulturális, közművelődési, közösségi 

rendezvények száma 53 volt  2 233 fő részvételével, a  használóképzést szolgáló rendezvények  37 db, 828 

fővel  az olvasáskultúra-fejlesztő programok 37 db, 1011 fővel, a digitális kompetenciafejlesztő programok 7 

db, 185 fővel. 

 

Dokumentumbeszerzés: 

 A 2015-es költségvetésből, a könyvtári könyv beszerzés éves szinten 3000 ezer forint volt. Az 

érdekeltségnövelő pályázat 1688 e Ft (amelyből 300 Ft-ért technikai eszközöket vásároltunk), a Márai 

program 298 620 Ft, az NKA Könyvtártámogatási pályázat 231 267 Ft, összesen 5381 e Ft, melyet teljes 

összegben felhasználtunk és 2892 db dokumentumot vásároltunk. Folyóirataink száma: 145 féle 152 

példányban. 

 

RENDEZVÉNYEINK: 

kiállítások:  

Időszaki könyv kiállításokkal ajánljuk könyveinket aktuális események, évfordulók kapcsán. Minden évben 

vannak ajánló könyvkiállításaink pl. a Magyar Kultúra Napja, a Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Október 

23., Advent, Karácsony alkalmából, Darvasi László illetve Zsigray Julianna műveiből. Ezek mellett az adott 

évben aktualitása miatt felhívjuk a figyelmet egy-egy szerzőre és műveire (2015-ben Jókai Mór, Vörösmarty 

Mihály). Állandó kiállításunk a Törökszentmiklós és a Könyvek című 8 tablóból álló tárlat. Ezek mellett a 

Márai program, illetve az NKA könyvtár támogatási pályázatából kapott könyveinket külön polcokon 

ajánljuk. Minden részlegünkben újdonságaink is külön kiemelve kapnak helyet.  

Táboraink: 

június 15-19-ig Napközis tábor, 

június 22-26-ig Napközis tábor, 

június 29-től július 3-ig Mátyás katonái, udvarhölgyei olvasótábor,  
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július 6-11-ig Ökolábnyom olvasótábor. 

 

A gyermekkönyvtárban a 2015/16-os tanévtől Cimbora Klub alakult.  

A könyvtár a költözés mellett is megtartotta hagyományos rendezvényeit, mind a költészet napja, mind az 

ünnepi könyvhéthez kapcsolódóan. A KÉSZ helyi szervezetével közösen megrendeztük a hagyományos 

maratoni versolvasó délutánunkat 140 gyerek és felnőtt részvételével, illetve verses könyvjelzőt 

osztottunk a járókelőknek.  Az év során 5 könyvbemutatót is szerveztünk: februárban Mezei-Balázs Mária: 

A szerelmes József Attila című könyvének volt bemutatója, a költészet napján Kocsis István volt a 

vendégünk, majd Firdauszi: Sahname könyvét mutatta be kiadója Lovász Irén koncerttel, az ünnepi 

könyvhéten a törökszentmiklósi Terák Katta író-olvasó találkozóját rendeztük meg, majd a 

közreműködésünkkel készült Volt egyszer egy Barnevál könyvet mutattuk be. 

Október 6-11-ig az Országos Könyvtári Napok országos programsorozathoz kapcsolódva október 7-án 

Nagy Bandó András gyerek és felnőtt előadását és könyvbemutatóját rendeztük meg. 9-én tartott előadást 

Libisch Károly a latin zenéről. A programok közé kézműves foglalkozás, tanácsadás, vércukorszint, 

koleszterinszint- és vérnyomásszint-mérés a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesülettel, Kópé Klub a 

Portéka Színpad Törökülésben című gyermekelőadásával, népi játszóház és táncház. Október 11-én 

rendeztük a Könyves vasárnapot. 

December 7-én Járási mesemondó versenyt rendeztünk, ahová Csukás István meséjével készülhettek az 

alsó tagozatos gyerekek, két korcsoportra osztva. 

Nyolcadik alkalommal szerveztük meg a Városvédő és -Szépítő Egyesülettel közösen a Városismereti és 

környezetvédelmi vetélkedőt. 

Előadást Tartott nálunk Pacsai Norbert, Akik által a Bercsényi országos iskola lett címmel. 

Nagy megtiszteltetés volt intézményünknek, hogy Csőke Tibor előadást tarthatott a Szolnokon 

megrendezésre kerülő Magyar Könyvtárosok 47. vándorgyűlésén július 17-én. A vándorgyűlés 

résztvevőinek 50 fős csoportja másnap látogatást tett intézményünkben, illetve megtekintették a 

Szentháromság Római Katolikus Templomot. 

Könyvtárunkban zajlik az állományellenőrzés, nem kis terhet jelentve a napi munka során. 

Októberben pályázati forrásból Önismereti tréninget szerveztünk minden dolgozó részére szakemberek 

vezetésével. 

Általános és középiskolai csoportok továbbra is rendszeresen járnak könyvtárhasználati és -ismereti 

órákra. 

Egész évben szervezünk számítógép- és internethasználati, illetve nyelvtanfolyamokat a felnőtt lakosság 

részére. 2015-ben angol kezdő és haladó, valamint német kezdő tanfolyamokat is tudtunk indítani megfelelő 

létszámmal. A számítógép- és internethasználati tanfolyamokat kollégánk, a nyelvtanfolyamokat külsős 

nyelvtanárral tudjuk megfelelő szinten lebonyolítani. 

Június hónapban négy olvasó és informatikai tábort hirdettünk és valósítottunk meg. 

Egész évben kézműves foglalkozásokkal várjuk az ünnepekhez, évszakokhoz kötődő („könyves”) 

foglalkozások, valamint kézműves foglalkozásokkal az óvodás és általános iskolás tanulócsoportokat a 

gyermekkönyvtárban. 
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A könyvtár gondozásában működik a Baba mama klub, a 2015-ben elindult Cimbora Klub, a Könyvbarátkör 

és a Butyka Béla Helyismereti Kör.  

Továbbra is rendszeresek a könyvtárban és a múzeumban a játszóházak. 

 

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 

 

 

Törökszentmiklós, 2016. 05.06. 

 

Medgyessy Klára 

IKMKK igazgató 


