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Bevezető: 

Két egymást kölcsönösen kiegészítő tevékenység zajlik, közművelődési és 

közkönyvtári az Intézményünkben. Szakmai feladatainkat meghatározza a 2017-

ben módosított a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, amely 2018. január 2-től lépett 

hatályba, valamint az ezek alapján kidolgozott helyi közművelődési rendelet. A 

2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak 

közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról.
 

Közművelődési megállapodás keretében látja el a település közművelődési 

feladatait, melyről minden évben szolgáltatási tervet készít és elfogadása után a 

közösségi színtérben hozzáférhetővé teszi bárki számára. 

Intézményünk ellátandó feladatai  a település szellemi, művészeti, környezeti 

értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési 

szokások gondozása, gazdagítása. Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek 

ápolása, megismertetése. 

A 2020-as évet értékelve nem szokványos évet zártunk. A covid-19 vírus miatt 

új váratlan helyzetek alakultak ki intézményünk életében is, amihez igyekeztünk 

alkalmazkodni, sok rendezvényünk, közösségi programunk elmaradt új 

szolgáltatásokat kellett kialakítanunk. 

 

Infrastrukturális helyzet: 

 
Az épület külső javítására sajnos nem került sor, mely egyébként is csak 

pályázati forrásból tudott volna megvalósulni. Kivágásra került az épület előtti 

magas fenyőfa, mivel szinte teljesen elszáradt tűlevelei folyamatosan potyogtak. 

Beszerzésre került egy laptop egyéb számítástechnikai apróbb eszközök pl. egér, 

töltő, fejhallgató. Fénytechnikai berendezés is beszerzésre került. A 

korcsolyapálya bérlése elmaradt a járvány miatt így fényfűzéreket vásároltunk, 

melyekkel a település terei lettek kivilágítva, a felszerelésükben önkéntesek 

vettek részt elsősorban a képviselő testület tagjai közül. Technikai, műszaki 

berendezéseink jelenlegi szolgáltatásainkat ki tudják elégíteni, természetesen 

folyamatos bővítésük, cseréjük szükséges az elhasználódás mértékétől függően. 

 

Személyi feltételek: 
 

Intézményünk dolgozói: 

 

1 fő intézményvezető és könyvtáros 8 órában 

1 fő ügyviteli alkalmazott 8 órában 

1 fő könyvtári adatrögzítő 4 órában 



1 fő takarítónő 5 órában 

 

  

Nagy változás volt életünkben az intézményben dolgozók közalkalmazotti 

jogállásának megszűnése. A munka törvénykönyv alapján  van jelenleg a 

besorolásunk, a 6 %-os béremelést a 2020-as évre visszamenőleg nem kaptuk. 

2021-januárjától kapjuk az emelt összeget. 

Az önkormányzat részéről 2 fő közfoglalkoztatott volt nálunk, valamint egy 

ifjúsági közösségszervező, segítette a munkánkat az EFOP-1.5.3 pályázatból.  

 

Szakmai tevékenység: 

 

A Képviselő-testülettől, önkormányzattól 2020-ben is a rendezvényeinkhez, 

szolgáltatásainkhoz kaptunk segítséget, már amennyit a koronavírus miatt meg 

tudtunk tartani.  

Munkatervünkben meghatározott célokat  részben tudtuk megvalósítani az 

intézmény korlátozott vagy teljes zárva tartása miatt. 

Helyet adtunk a falugazdász irodának, vásároknak, önkormányzati, civil, 

egyházi és magán rendezvényeknek azokban a hónapokban, amikor nyitva 

lehettünk a mindenkori aktuális rendeletek mellett. 

Szerencsére a nagyrendezvények többségét meg tudtuk tartani. 

Új és sikeres, jó hangulatú program volt az I. Hagyományőrző télűző 

disznótoros.  

A járvány első hulláma után tartott Gyermeknap, melyre végre el tudtak jönni az 

emberek szabad volt közösen részt venni rendezvényen, igaz a megszokott 

program végét záró előadó nélkül. Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy a 

hagyományos Adventi-időszak rendezvényei elmaradtak. A település karácsonyi 

kivilágításával tudtuk ezt némileg kompenzálni. 

Működtettük a könyvtári honlapot, az intézmény Facebook oldalát.  

Digitalizáltuk a régi községi események alkalmával felvett videokazetták egy 

részét. Nagyon sokan megnézték ezeket a filmeket, honlapunk archívumában 

bárki hozzáfér. 

Online megemlékezést és kiállítást készítettünk a Trianoni évforduló kapcsán, 

mely közösségi kiállítás volt és része a TOP 5.3.1-16 pályázatnak. Újszerű 

kihívás volt számunkra is, de sikerült helyi szereplők részvételével egy szép 

megemlékezést összeállítani. 

Könyvtári szolgáltatások, olvasásnépszerűsítés, könyvtárközi kölcsönzés folytak 

folyamatosan, gyakran nehezített körülmények között. Könyvek házhoz 

szállítását propagáltuk, de csekélyen éltek ezzel a lehetőséggel. 

Az én könyvtáram országos programban könyvtárhasználati foglalkozásokat 

tartottunk. Digitális írástudás fejlesztését szolgáló foglalkozások, előadások 

voltak 14 év alatti és felnőtt látogatóknak. Bemutatásra került a 3D nyomtató, 



robotika, drónok a Digitális Jólét Program segítségével. Folyamatosan 

vásároltunk új kiadványokat.  

Ha kevesebb is, de voltak azért rendezvények így a hozzájuk kapcsolódó 

szervezés, dekorációkészítés, plakát, meghívó készítése, nyomtatása, vágása 

munkálatok nem csak az intézmény rendezvényeihez. Közhasznú információkat 

szolgáltattunk, pályázatok készítésében segítettünk, kiállításokat rendeztünk, 

táborokat, művelődő közösségeknek biztosítottunk helyet és programokat.  

Tovább folytattuk a Helyben vásárlás programot két alkalommal 4-4 előadó 

vezetésével.  

Csatlakoztunk a Déryné-programhoz és a Mindörökké Júlia című előadást 

láthatták a színház iránt érdeklődők. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Tiszta-szívvel című rendezvényén, Tóth 

Péter Lóránt előadását és Ujvári Sándor fotóit láthatták. 

Társastánc tanfolyam volt felnőttek részére. 

Igyekeztünk egész évben különböző módon biztosítani a lehetőséget az élet 

hosszig tartó tanuláshoz, azokban az időkben, amikor nyitva voltunk, több 

dolgozathoz kerestünk irodalmat és könyvtárközi kölcsönzéssel rendeltünk 

könyveket. 

 

Rendezvényeink: 

 

Magyar Kultúra Napja: 
Január 22-én ünnepeltük a magyar kultúra napját helyi és a kiskunhalasi 

Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak fellépésével. 

Községi Gyermeknap: 

A covid 19 járvány első hulláma utáni első nagy rendezvény volt. A szokásos 

óriás csúszda és ugrálóvár   várta a gyerekeket szigorú fertőtlenítés betartásával. 

Az egész napos rendezvényen a Szociális Alapítvány szendvicseket és 

limonádét készített a Magyar Vöröskereszt helyi tagjai palacsintát sütöttek a 

résztvevők nagy örömére, melyhez az alapanyagot a kiskunhalasi Tesco 

biztosította. A EFFI munkatársai egészségfelmérést végeztek. 

Ringató foglalkozás volt a legkisebbeknek, csocsó és ping-pong bajnokság volt 

az ifjúsági korosztály részére. Arcfestés és az élő zenei koncert T. Dany 

fellépésével nem valósulhatott meg.  

Falunapi rendezvények 

1.nap: Augusztus 19. 

A Bugaci Tanyaszínház pikáns népi darabja a Páros élet volt látható a 

kastélyparkban, a Helyben vásárolj programmal együtt. Nagyon látványos és 

finom ételek, Koch borok kerültek bemutatásra, kóstolásra mindenki nagy 

örömére. Az estet Sergő zenekar műsora és táncháza zárta. Drágább nagy 

koncert a bizonytalan gazdasági helyzet miatt nem valósult meg. 

2. nap: Agusztus 20. 



 A délután került megrendezésre az ünnepi műsor, ahol sor került az újszülöttek, 

köszöntésére. A szakmai kitüntető díjak a Kisszállásért emlékplakett átadás 

elmaradt mivel nem volt megfelelő jelölt a címre.  A tiszta udvar, rendes ház 

cím adományozása történt. A vendégeket a műsor végén pogácsa és ásványvíz 

várta. 

Magyarország, Szeretlek:  

Több éve a Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató 

Egyesülettel közösen szervezzük meg ezt a programot, mely mára Gasztro és 

Szüreti nap ként lett híres a Szent-Mihály naphoz köthető népszokások kapcsán. 

A rendezvényt október 3-én tartottuk, szintén közös összefogással. Az EFOP 

1.5.3 pályázat Helyben vásárolj programja keretében fogyaszthattak nagy 

tetszéssel, sós süteményeket, különböző kolbászokat és almát, körtét.  A 

Nemzetőrség és az Önkormányzat képviseletében koszorúkat helyeztek el a 

kopjafánál  

A szüreti felvonulásra ismét sok lovas és fogatos eljött helyből és vidékről 

szerencsére az idő is kedvezett a felvonulásra és az utcákon szívesen látták 

vendégül a felvonuló sokadalmat. 

Az estet a szokásoktól eltérően most disco zárta Mándity István és fia 

vezetésével. 

  

Erzsébet-bál: 

Elmaradt. 

Adventi-est: 

Elmaradt. 

 

Kiállítások: 
 

A hónap alkotója sorozatunkat 1 alkalommal tudtuk megtartani. 

II. Rákóczi Ferenc kiállítást kaptunk a KDNP bajai csoportjától, mely a 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum által készült vándor kiállítási anyag volt. 

Szerelem, házasság, család címmel rajzkiállítás volt a házasság hete alkalmából. 

Sok szép munka érkezett az óvodás korosztálytól a felnőttig. Február 14-én 

pedig előadást hallhattunk  Elmer atyától a Fülöp-szigeteki házassági 

szokásokról. 

Az I. Hagyományőrző télűző disznótoros rendezvény kísérő programja volt Régi 

disznóvágások emlékei  kiállítás. 

A Trianoni megemlékezés része volt szintén egy helyi kiállítás, a Kisszállás a 

XX. században címmel, online formában.  

Az Erzsébet-táborban készült rajzokat papírhajtogatásokat állítottuk ki „Tiszta 

forrásból” címmel a Falunapon. 

Szeretlek Magyarországon helyi termékeket állítottunk ki, melyekből lehetett 

kóstolni is. 

 



Egyéb programok: 

 
Országos rendezvényekhez csatlakoztunk így a Kultúrházak éjjel nappal 

programhoz, az Internet Fiestahoz, Országos Könyvtári Napokhoz, Országos 

Rajzfilm ünnephez rajzfilm és animációs filmekhez való online kapcsolódás 

lehetőségével. Partnerei vagyunk a Művészetek Palotájának így  megoszthattuk 

az online koncertjeiket a facebookon. 

Ernyőengedéllyel több filmet is vetíthettünk, a nyár folyamán, Kertmozit 

indítottunk, de 4 alkalom után beszüntettük érdeklődés hiánya miatt.  

Közhasznú információkat szolgáltattunk, egyszerűbb pályázatok elkészítésében 

segítséget adtunk, informatikai tanácsokat nyújtottunk, fénymásolást, 

nyomtatást, igazolvány kép készítést végeztünk. 

Rendhagyó Anyák napja online felhívásunkra érkeztek munkák, amelyeket kis 

jutalomban részítettünk. 

Tűzzománc tábort tartottunk EFOP pályázatból, melyre változatlanul nagy volt 

az érdeklődés. A járványhelyzet miatt két csoportban 12-13fő részvételével. 

Erzsébet-napközis táborunk volt két turnus. 

Más intézményekkel jó az együttműködésünk, de az idei évben alig tudtunk 

közös rendezvényeket tartani. 

Az Énekes óvoda programot szinte mind megtudtuk tartani. Civil 

szervezeteknek segítettünk a pályázat írásban, laptopot adtunk kölcsön a 

pályázatíráshoz. 

Polgárőrség folyamatosan segíti rendezvényeinket, cserébe termet biztosítunk 

számukra egy-egy vacsora alkalmára. 

A Nemzetőrség koszorúzott. 

A Szociális Alapítvány biztosítja gyermeknapon az étkezést. A Vöröskereszt 

által szervezett véradásoknak helyet adtunk.  

Kihelyezésre került a kupakgyűjtő szíveske, mely felajánlásból valósult meg, 

környezettudatossági és jótékonysági céllal. 

Egyéb vásárok, szemvizsgálatok, magán rendezvények, vállalkozói fórumok, 

tájékoztatók részére helyet adtunk, betartva mindig az aktuális védelmi 

intézkedéseket. 

 

Közösségek: 
Tartalmas és cselekvő életünk része a valamilyen kulturális közösséghez 

tartozás. A közösségi alkalmak életkortól függően segítik önismeretünket, 

kreatív fejlődésünket, gyarapítják tudásunkat, kibontakoztatják tehetségünket, s 

egyúttal a közösséghez tartozás, a baráti együttlétek, az otthonosság érzését 

adják. 

Sajnos az év 12 hónapjából mintegy 7,5 hónapot lehettünk a megszokott 

formában nyitva. Közösségi alkalmak száma így lényegesen kevesebb lett, amit 

sokszor hiányoltak is a tagok. 

Az alábbiak voltak: a Kézimunka-szakkör, Baba - Mama klub, Népdalkör, Piros 



Muskátli néptánccsoport, Mona Kids  modern tánc és balett csoport, Hadar 

Regina vezetésű alakformáló torna csoport. 

Az EFOP 1.5.3 pályázat kapcsán heti rendszerességgel vannak népdal és néptánc 

próbák, mezőgazdasági tanácsadás, mobilizáló torna valamint társastánc 

tanfolyam.  

Kedvelt hely a középiskolás diákok részére intézményünk az 50 órás közösségi 

szolgálat ledolgozására, nekünk pedig nagy segítséget jelent 

dekorációkészítésben, vendéglátásban, terem rendezésben, játszóházi 

foglalkozásoknál, könyvek portalanításában, műsorvezetésben, táboroknál. 

 

Hagyományápolás:  

Helyet adunk a KISZE keretei között működő népdalkör próbáinak, ünnepi 

rendezvényeinken fellépnek, a 2020-as évben több ízben online formában is. A 

néptánccsoport több rendezvényre készült táncaival. A Baba-mama klubba 

Ringató foglalkozások voltak Vadai Henrietta vezetésével. A Csoóri program 

nyertes pályázatának köszönhetően kéthetente találkozhattak a Ringatón a babák 

és havi egy alkalommal az óvodás korosztállyal énekeltek az Énekes óvoda 

programban, ahol népi mondókákat, népdalokat tanulhattak az anyukák, a 

babák, óvodások. 

Intézmény kihasználtsága 

Kulturális rendezvények: 76 alkalom   7568 fő 

Civil szervezetek rendezvényei: 75 alkalom   619 fő   

Vállalkozó/magán rendezvények:  49 alkalom  736 fő   

Egyéb: 167 alkalom  1840 fő 

Nyitva tartási napok száma: 251 

Látogatók száma összesen: 10763 fő    

 

Bevételeink:  
Terembérlet: 495.867,-Ft 

Lakossági hozzájárulás: 122.000,-Ft 

          

Összességében a 2020-as év, mint mindenki számára új kihívásokat hozott. 

Szükség volt a kreatív megoldásokra új lehetőségek megjelenítésére és az 

összefogás fontosságára. A látogatók elől bezárt intézményben kifestettük az 

irodát, átrendeztük a bútorokat. A kárpitozott bútorok, szőnyegek tisztítását 

elvégeztük. A könyvtári pocok, könyvek portalanítása is megtörtént. Segítettünk 

az ebédhordásban, a vetőmagok és palánták eljuttatásában, maszk készítésben, 

video készítésben. Online kiállításokat és megemlékezést szerveztünk, videók 

archiválása, helytörténeti adatbázis készítése történt. Közben készültünk azokra 

a programokra, melyeket a járvány után megtarthatunk, valamint írtuk 



folyamatosan a pályázatokat. A statisztikai számok alapján a kényszerű bezárás 

ellenére is viszonylag jó kihasználtsági adatokat tudunk produkálni. 

Köszönjük a képviselő-testületnek, hogy fontosnak tartja a művelődést, a 

kulturált kikapcsolódás biztosítását. 

 

 

 

Könyvtár 

 

A részletes könyvtári beszámoló a hivatalos formanyomtatvány alapján külön 

mellékelve szerepel. 

Röviden összegezve: 2020-ban a sok bezárás és szolgáltatás csökkenés ellenére 

is voltak használóink, természetesen egyes területeken jóval kevesebben, mint a 

korábbi években. Rendezvényt, programot, képzést 64 alkalommal szerveztünk, 

melyen 1047 fő vett részt ez mintegy 1/3-al kevesebb létszám az előző évihez 

képest. Kölcsönzések száma nagyon csökkent 699 dokumentumot kölcsönöztek 

és hosszabbítottak. Helyben 1874 dokumentumot néztek és 571 fő használta az 

informatikai eszközöket. Személyesen 3454 fő látogatta meg könyvtárunkat. 

Távhasználatok száma nőtt meg ugrásszerűen a honlapra feltöltött információk 

következtében annak a száma 7233 alkalom volt ez több mint 3 szoros érték a 

2019-hez képest. 

Állományunkat 174 dokumentummal  gyarapítottuk, ebből ajándék 6 db volt.  

Új könyveinkről közösségi oldalunkon hírt adtunk. Létrehoztuk a helytörténeti 

adatbázist, mely online is elérhető a www.kisszallasmk.hu honlapon. 

Könyvtárközi kölcsönzést is igénybe vették 10 dokumentumot kaptunk és 6 db-

ot mi kölcsönöztünk. 

Rendeztünk továbbra is számítógép kezelői alapismereteket nyújtó tanfolyamot, 

előadásokat, tájékoztatókat az okos eszközökről. 3 D nyomtatót, drónokat és 

robotika eszközöket mutattunk be. 

Csatlakoztunk ismét az Internet Fiesta országos rendezvényhez. Az általános 

iskolások és idősebbek részére szerveztünk programokat az internetezéssel, 

digitális írástudással kapcsolatban. Több feladatot készítettünk a QR-kód 

alkalmazással, ami a gyerekeknek nagyon tetszett 

A védőnői szolgálattal közösen működtettük a baba-mama klub keretein belül a 

Ringató foglalkozásokat Vadai Henrietta vezetésével a Csoóri Sándor program 

pályázatából. 

http://www.kisszallasmk.hu/


Óvodások részére folytattuk az Énekes óvoda programunkat. Az én könyvtáram 

programban könyvtárhasználati foglalkozásokat tartottunk az általános iskola 3. 

4. osztályos gyermekeinek. 
 

Eszközbeszerzésként a gyermekkönyvtárba a játékok tárolására vásároltunk 

tároló szekrényt. Laptopot vettünk, az elhasználódott egerek és fejhallgatók, 

töltő kábelek helyett pedig újakat.  

A bezárás miatt várható volt bizonyos szolgáltatások igénybe vétele másképp 

alakul a tervezetthez képest.  A dokumentumok kölcsönzése csökkent, leginkább 

mely növelésére ki kell  dolgoznunk egy hatékony stratégiát. Viszont a 

távhasználatok száma ugrásszerűen megnőtt. 
 

Bevétel:  

Fénymásolás, beiratkozási díj: 52.027,-Ft 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás állománygyarapításra: 220.000,-Ft. 

Csoóri program 2019-ből : maradvány 1.700.000,-Ft 

Csoóri program 2020-ból: 1.000.000,-Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár  
 

Könyvtár 

2020. évi beszámolója 

 

1. Összefoglaló: 

Könyvtárunk a 2020-as évben sok új kihívással találkozva tudott működni, 

melyekhez igyekeztünk gyorsan alkalmazkodni és folytattuk stratégiai tervünk 

fő céljait, hogy segítséget nyújtsunk az élethosszig tartó tanuláshoz, információ 

gyűjtéshez, szabadidő eltöltéshez minden korosztály számára. Erősségünk volt, 

hogy fenntartónk Kisszállás Község Önkormányzata biztosította jelentős saját 

forrás hozzáadásával a működésünket. Továbbra is akadálymentes a könyvtár 

megközelítése a bejutás, barátságos, tiszta környezetben tudják a 

szolgáltatásokat igénybe venni látogatóink. Gyűjteményünket a felhasználók 

igényeihez mérten alakítva fejlesztettük, jelent meg helytörténeti dokumentum, 

ami szintén állománybeszerzésre került. Távhasználatok és a közösségi oldalunk 

használata  jelentősen megnőtt. 

Beiratkozott olvasóink száma 387 fő volt aktívan 210 fő használta 

könyvtárunkat. Könyvtárhasználat összességében, mely a személyes és 

távhasználatot tartalmazza 9615 alkalommal volt. Személyes használat 2356, 

internet használat 571, a honlapunkat 6848 alkalommal nézték meg.  

Gyengeségünk a kölcsönzéseink számának csökkenése, bár online felületen és 

települési újságban tájékoztatást adtunk szolgáltatásainkról és új könyveinkről 

mégis kevesebbet kölcsönöztek, mint a korábbi években, 668 dokumentumot 

kölcsönöztek. 



Lehetőségként a Csoóri Sándor program sikeres pályázata lévén tovább tudtuk 

folytatni a Ringató és Énekes óvodai foglalkozásokat, mellyel rendszeres 

látogatóink lettek páran a kismamák közül és az óvodásokból, akik szívesen 

jöttek foglalkozásokon kívül is a könyvtárba. A digitális tartalmak 

létrehozásával új réteget sikerült bevonni használóink körébe. 

Veszélyt jelent az online tartalmak megjelenése a személyes 

könyvtárhasználatra. Az épület külső állagának romlása esztétikailag is csúnya a 

tetőszerkezet romlása miatt beázás nagy esőzéseknél állandó jellegű. 

Összegzésként bővült a digitális tartalmaink száma és növekedett az online 

felhasználások száma, viszont a személyes használatok csökkentek az intézmény 

zárva tartása és a vírus veszély miatt kialakult helyzet következtében.   

 

 

2. Startégiai célok végrehajtása 

A könyvtári gyűjtemény ismertségét igyekeztünk növelni a közösségi 

oldalunkon és a honlapunkon megjelenő könyvajánlóban. Rendezvényeken a 

programhoz kapcsolható dokumentumainkat is kiállítottuk. Szolgáltatásaink 

minőségi színvonalát megtartottuk sőt emeltük gyorsaságát. A marketing 

szemlélet kialakítása és alkalmazása egyik fontos célunk, amelyet részben 

sikerült megvalósítani, de még dolgozni kell ennek magvalósításán.  

Esélyegyenlőség biztosítása kulcs fontosságú számunkra, 2020-ban is bárki 

korlátozás nélkül igénybe vehette szolgáltatásainkat és éltek is ezzel a 

lehetőséggel a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű és alacsony iskolai 

végzettségű egyének.  

A Ringató foglalkozásokkal az Énekes óvoda foglalkozásokkal az Én 

könyvtáram programmal, a 65 éven felüliek digitális  kompetenciájának 

fejlesztésével, könyvtárhasználati órákkal, olvasásnépszerűsítő foglalkozásokkal 

hozzá járultunk az élethosszig tartó tanulás támogatása nevű fontos célunkhoz. 

Elektronikus szolgáltatásainkat folyamatosan bővítjük. A minőségfejlesztés, 

minőségbiztosítás szemlélet kialakításában még lemaradásban vagyunk, de már 

megfogalmaztunk ennek jegyében is célokat.  

Infrastruktúra fejlesztés is történt ebben az évben, valamint kerestük és írtunk is 

pályázatokat, melyek szintén a stratégiai céljaink része. 

 

3. Szervezet 

Könyvtárunk, két funkciós intézményként működik. Alapdokumentumunkat az 

SZMSZ-t módosítani kellett a dolgozók jogviszonyának változása miatt.  



Foglalkoztatás a Munka Törvénykönyvben maghatározott besorolások alapján 

változott 2020. november 1-után. 2020-as évben ígéret volt kormányzati szinten 

a 6 %-os visszamenőleges béremelésről ez nem valósult meg. A szervezet élén 

egy intézményvezető van, akinek feladata a könyvtári és közművelődési 

szakmai feladatok szervezése, igazgatása, aki felsőfokú könyvtárosi 

végzettséggel rendelkezi. Egy fő négyórás nem szakmai felsőfokú végzettségű 

kolléga végzi a könyvtárban az adatrögzítés, és kölcsönzés műveleteit a Textlib 

integrált könyvtári programban. Az ügyviteli munkatárs munka idejének 20%-

ban segít a különböző beszámolók, költségvetés, pályázatok, statisztikák 

kitöltésében számítógépes rögzítésében. Takarítónő végzi a könyvtári rész 

porszívózását, takarítását, fertőtlenítését munka idejének 40 %-ban. 

 

4. Infrastruktúra 

Az épület külső állaga a tető  állapota folyamatosan romlik nagyobb esőzések 

idején folyamatos a beázás. Fenntartónk ismeri az épület állapotát, mivel saját 

erőből az önkormányzat nem tudja felújítani, folyamatosan figyeljük közösen a 

pályázati lehetőségeket.  2020-as évben az iroda helyiség újra festése, a bútorzat  

átrendezése történt a koronavírus ideja alatt bezárt intézményben. Beszerzésre 

került egy laptop, a már meglevő számítógépekhez, laptopokhoz új egereket, 

fülhallgatókat, töltőket, alkatrészeket vásároltunk, hogy a könyvtárosok és az 

olvasók is tudják kényelmesen használni. Két asztali számítógép van a 

könyvtárosok munkájához és olvasók részére két asztali számítógép és 6 laptop 

áll rendelkezésre, valamint két db tablet és 2 db okos telefon a Digitális Jólét 

Pont eszközeiként. 

A gyermekkönyvtári részbe szekrényt vásároltunk a társasjátékok elhelyezésére.  

 

5. Gyűjteményi információk 

Gyűjtőköri szabályzatunk alapján szereztük be a múlt évben is 

gyűjteményünkbe az új könyveket. Egyeseket konkrét olvasói igényekre 

vásároltunk. 174 dokumentummal növeltük állományunkat 637.182,-Ft 

értékben. Helytörténeti kiadvány is jelent meg 1 db új, melyet beszereztünk és 

létrehoztuk a helytörténeti adatbázist. Az adatbázis tartalmazza a könyvtárban 

megtalálható helytörténeti dokumentumok így könyvek, szakdolgozatok, cd-ék 

szerzőit és a munkák címeit, valamint a Halasi Tükör és Petőfi Népe című 

újságban megjelent helyi vonatkozású cikkeket. A cikkek digitalizálva vannak 

és a honlapon olvashatók. 



Könyvtári állományunkat a Textlib integrált könyvtári rendszerben dolgozzuk 

fel, igyekszünk minél gyorsabban az olvasók részére biztosítani a beszerzett 

dokumentumokat. 2020-ban 602 rekordot vittünk be. Kevesebb példány esetén 

aznap, nagyobb csomagoknál 1-2 munkanap után már feldolgozva könyvtárilag 

felszerelve tudják kölcsönözni használóink.  

Minden évben így 2020-ban is a teljes könyvtárban levő állomány portalanítása, 

állványok áttörlése, fertőtlenítése megtörtént. A kicsit rongált, de még 

használható könyveket javítjuk. 

 

 

 

6. Szolgáltatások 

Minden korosztály számára nyitottak vagyunk, szolgáltatásainkat bárki igénybe 

veheti. A Csoóri Sándor Program keretében a Ringató foglalkozásokra nyert 

pénzösszeggel rendszeressé tudtuk tenni ezeket az alkalmakat, mellyel a 3 év 

alatti gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket céloztuk meg. Már 6 éves 

hagyománya van ezeknek a foglalkozásoknak a védőnői szolgálattal közös 

szervezésben. Havi egy alkalommal  szintén a Csoóri Sándor pályázatból 

Énekes Óvoda foglalkozásokon vehetnek részt az ósodások Vadai Henrietta 

vezetésével. Olvasásnépszerűsítés és könyvtárhasználati órák tartásával az 

általános iskolás korosztály részére szerveztünk órákat. Csatlakoztunk „ Az én 

könyvtáram” országos programba is a 3. -4. osztállyal. Igyekszünk megszólítani 

a fiatalokat, középiskolásokat több- kevesebb sikerrel. A digitális írástudás 

fejlesztésében a hangsúlyt a 65 éven felüliek konpetenciájának növelésére 

fektettük. Több alkalommal vehettek rész egyénileg vagy csoportosan is ilyen 

jellegű bemutatókon, foglalkozásokon.  

Könyvtári programok, képzések a számok tükrében: kiállítás 1 db volt, 

vetélkedő ,verseny 4 alkalommal, egyéb program 50 alkalommal.  Olvasást és 

szövegértést fejlesztő rendezvény 50 alkalommal volt 848 fő részvételével. 

Könyvtárhasználati óra 1 alkalommal volt 16 fő részére, digitális 

kompetenciafejlesztés 9 alkalommal 253 fő részére, személyiségfejlesztő, 

képességfejlesztő program 18 alkalommal 140 fő részére volt. 3 alkalommal 

szerveztünk hátrányos helyzetűeknek programot melyen 56 fő vett részt. 

Iskolások 8 programon vettek részt 178-an. Nyugdíjasok részére 18 alkalommal 

volt program 141 fő részvételével. Családoknak 24 alkalommal 453 fő 

részvételével. Egyéb korcsoportnak 6 alkalommal 219 résztvevővel volt 



program. Összesen: 59 alkalommal 1047 fő vett részt rendezvényen, programon. 

Képzés 5 alkalommal volt 58 résztvevővel. 

Még mindig vannak olyan háztatások, ahol nincs internet, megfelelő minőségű 

vagy mennyiségű IKT eszköz. Külön kis szobában tudjuk biztosítani az 

internethasználatot, amit leginkább a 10 év feletti gyerekek és fiatalok 

használnak, levelezésre, szórakozásra, közösségi oldalak használatára. 

Népszerűségnek örvend a PS4 és az általa játszható játékok. Legnépszerűbb a 

FIFA, melyre külön bajnokságot is szervezünk az Ifjúsági Klubbal közösen. 

Irodai szolgáltatások továbbra is népszerűek a korona vírus miatt kialakult 

korlátozott szolgáltatásaink alkalmával is sokan igénybe vették. 

Állományunk online katalógusa a honlapunkon elérhető otthonról is így anélkül 

is tudnak tájékozódni kölcsönözhető dokumentumainkról az olvasók, hogy 

személyesen eljöjjenek, emailben vagy a facebookon, pedig megadhatják mire 

lenne szükségük. Könyvek házhoz szállítását is hirdettük több alkalommal, volt 

rá igény, de nem jelentős számú. 

Honlapunkat folyamatosan frissítettük új információkkal színesítettük. A 

digitalizált régi helyi rendezvények anyagát tartalmazó videokazetták is 

elérhetők az archívumban, ami nagyon népszerű volt, ennek kapcsán 

ugrásszerűen megnőtt a távhasználatunk száma. Sajnos a kölcsönzések és a 

kölcsönzött dokumentumok száma csökkent a pandémiás helyzet miatt, még 

mindig jobban szeretnek válogatni olvasóink az előttük levő könyvekből, mint 

az interneten. Bízunk benne sikerül vissza szoktatni majd újra őket a járvány 

csökkenése után. 

Könyvtárközi szolgáltatásunkat szintén igénybe vették 2019-hez képest 4-el 

több dokumentumot küldtünk mi más könyvtáraknak.  

Működött továbbra is a kézimunka szakkör abban az időben, amikor látogatható 

volt könyvtárunk. Segítettek a szakkör tagok a maszkok varrásában is.  

Csatlakoztunk és programokat szerveztünk az Internet Fiesta és Országos 

Könyvtári Napok alkalmával. Közös megemlékezést készítettünk a Trianoni 

évfordulóra a Népdalkör és Néptánccsoport tagjaival, melyet online formában 

mutattunk be. A Radnóti- est sajnos elmaradt szintén a járvány miatt, de a nyár 

folyamán Szent Lászlóról és korai magyar irodalomról hallhattak előadást 

gyerekek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Tiszta szívvel” című 

programsorozata által Tóth Péter Lóránt előadásában. 

Online felületeink: www.kisszallasmk.hu, 

https://www.facebook.com/groups/189688511371142 

 

https://www.facebook.com/groups/189688511371142


7. Minőségirányítás 

Minőségirányítási nyilatkozatunkat elkészítettük, de még csak a kezdeti 

lépéseket tettük meg a minőségirányítás felé. Honlapunkon elérhető az olvasói 

kérdőív, de nem kaptunk kitöltött űrlapot használóinktól. A személyesen átadott 

kérdőíveket pedig az idei évben nem tudtuk megoldani. Községi könyvtár 

vagyunk, így nem tudunk segíteni a minőségirányítás előkészítésébe más 

könyvtáraknak. 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Tudományos kutatásokat és ilyen jellegű kiadványokat nem végzünk és nem 

készítünk. Ha felkérnek minket kérdőívek kitöltésére az megtesszük. 

9. Partnerségi együttműködés 

Könyvtárunk együttműködik a település más intézményeivel, így az általános 

iskolával, óvodával, szociális otthonnal, védőnői szolgálattal és első sorban a 

fenntartóval. Civil szervezetekkel is jó kapcsolatokat építettünk ki mind a 10 

települési civil szervezettel együtt tudunk működni egy-egy rendezvény 

fontosabb cél elérésében, mi elsősorban infrastukturális hátterünket tudjuk adni 

a többiek pedig a potenciális felhasználókat. 

A középiskolákkal is együttműködésben állunk a diákok közösségi 

szolgálatának letöltése érdekében. Már 7 középiskolával állunk partnerségi 

kapcsolatban a környező városokból, Kiskunhalas, Bácsalmás, Ásotthalom, 

Szeged. Az önkormányzat segítségével helyet tudunk adni nyári diákmunkának, 

amit a diákok szívesen vesznek igénybe pénzkereseti forrásként, segítve 

taníttatásuk költségeit. A közösségi szolgálat mellett önkéntesek is segítenek 

egy-egy alkalommal tájékoztatást adni, plakátokat kitenni, facebookon 

megosztani eseményeket. A Katona József Megyei Könyvtárral tartjuk a 

kapcsolatot, részt veszünk a továbbképzéseken, tájékoztatón, személyes vagy 

online formában. Az intézményvezető tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

Bács-Kiskun Megyei szervezetének.  

 

10. PR / marketing, kommunikáció eredményei 

A negyedévente megjelenő helyi Önkormányzati tájékoztatóban mindig számot 

adunk eredményeinkről, szolgáltatásainkról. Jó kapcsolatot ápolunk a járási és 

megyei sajtó munkatársaival, így minden évben jelenik meg rólunk valamilyen 

pozitív hír. 2020-ban a Halasi Tükör című újságban 2 cikk jelent meg a megyei 

lapban a Petőfi Népében pedig egy cikk a könyvtárral kapcsolatban. 



Az intézmény logóját felhasználjuk a plakátokon, szórólapokon. Próbálunk 

kimenni az intézmény falain kívül is pl. Magyar Kultúra Napja, Gyermeknap, 

Helyben vásárolj programok alkalmával. A sokak által használt közösségi 

oldalon rendszeresen hírt adunk eseményeinkről.  

11.  Hatókör 

2425 főt számláló településen könyvtárunk tevékenységeink hatókörébe más 

könyvtárak részére segítő szolgáltatások nyújtása nem tartozik. A települési 

könyvtárak fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a 

fenntartónak megtett javaslatok. 

 

12.  Koronavírus okozta változások 

A pandémiás időszakban nyújtottuk a könyvek házhoz szállítását 

szolgáltatásunkat, ami már nem új szolgáltatás, nem sokan éltek ezzel a 

lehetőséggel. Bevezettük a Terasz könyvtárt, amikor az épület teraszán tudtuk 

átvenni és átadni a dokumentumokat. Igyekeztünk sokkal több tartalmat 

létrehozni és a honlapon elérhetővé tenni online formában. 

A tavaszi első bezárás alkalmával segítettünk a gyermekek részére az ebéd 

kihordásban a településen, valamint a maszk készítésben anyagszállítás és 

koordinálás tevékenységében.  

A megyei könyvtár munkatársai tájékoztatásokat adtak email-en és telefonon a 

járvánnyal kapcsolatos aktuális feladatainkról, lehetőségeinkről, 

kötelezettségeinkről.  
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