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Kisszállás Község Önkormányzat
Művelődési ház és Könyvtár

2021. évi munkaterv

Készítette: Bundula Melinda intézményvezető

Nagyon nehéz feladat munkatervet készíteni a jelenlegi bizonytalan helyzetben,
mivel sok minden megváltozott körülöttünk és folyamatosan változik is.
Igyekeztem a legoptimálisabb, de a mindenkori realitásokhoz alkalmazkodó
éves tervet kidolgozni, melyből egy év múlva derül ki mi tudott megvalósulni.
Szakmai infrastrukturális háttérrel a szolgáltatásainkat és működésünket
igyekszünk úgy kialakítani 2021-ben, hogy segíteni tudjunk a vírus okozta
helyzetben településünkön élőknek.
Közösségi térként a hagyományos közművelődési tevékenységek szervezése
mellett, új szolgáltatásokat kell bevezetnünk előtérbe helyezve az online,
távolról is elérhetőeket.
Mindezen szolgáltatásokat úgy kell alakítanunk, hogy megfeleljenek és
hozzájáruljanak az élethosszig tartó tanulás folyamatához, a használó
központúság és az esélyegyenlőség biztosítása mellett.
Figyeljük a jó gyakorlatokat más intézményeknél és azokat a helyi igényekhez
igazítva alkalmazzuk.
Infrastrukturális helyzet:
Az épület külső tatarozása egyre sürgősebb, vállik a vakolat, valamint
folyamatos a beázás a tető és csatornarendszer hibáinak köszönhetően. A
mozgáskorlátozott feljáró is ideiglenes jellgű.
Nagyon örülnénk, ha a Magyar Falu program keretében, mint közösségi tér
pályázatot nyernénk a felújításra. A tető és külső tatarozás mellett még fontos
cél lenne az energetikai fejlesztés is. Fűtés, hűtés korszerűsítés, nyílászáró csere,
hőszigetelés.
Az érintésvédelmi felülvizsgálat alkalmával a színpad világításához használt
kapcsolórendszert ki kell cserélni, mely tervezést is von magával, ami jelentős
kiadás lesz, de szükséges felújítás a biztonságos üzemeltetés érdekében.
Jelenlegi műszaki, technikai eszközeink biztosítani tudják működésünket, az
esetleges meghibásodásokat igyekszünk idejében megjavítani vagy
megjavíttatni.
Személyi feltételek:
1 fő intézményvezető és könyvtáros 8 órában
1 fő ügyviteli alkalmazott 8 órában

1 fő könyvtári adatrögzítő dolgozik 4 órában
1 fő takarítónő 5 órában

A Nemzeti Művelődési Intézet a korábban közfoglalkoztatásban nálunk levő
dolgozót foglalkoztatja 8 órában, bér és járulékköltségeit fizeti
munkavégzésének helye pedig a művelődési ház. Örültünk ennek a lehetőségnek
február 1 – november 30-ig tart egyenlőre ez a munkaviszony. Az EFOP
pályázatból alkalmazott ifjúsági közösségszervező nálunk dolgozik, segít a
pályázatírásban, programszervezésben, digitalizációban. Fiatalokkal való
kapcsolattartásban, részükre programok szervezése, információk megosztása.
Szakmai munka:
Jelenlegi szolgáltatásainkat meglevő eszközeinkkel, berendezési tárgyainkkal
tudjuk biztosítani. A dolgozók lelkiismeretesen, folyamatosan képezve magukat
igyekeznek jól ellátni a feladatokat, alkalmazkodva az új helyzetekhez,
kihívásokhoz.
Zárva tartásunk alatt is az online formában elküldött anyagokat nyomtatjuk,
részt veszünk a vakcina regisztrációban, azok részére, akik ezt otthonukban nem
tudják megtenni. Belső munkát végzünk adminisztációs munkák, könyvek
átfertőtlenítése, leválogatása. Online tartalmak folyamatos feltöltése.
Szakmai segítségeket kapunk a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft-től a
Katona József Megyei Könyvtártól, a Martonosi Pál Városi Könyvtártól és az Új
Nemzedék irodától Kecskemétről és Szegedről.
Az önkormányzat más intézményeivel együttműködünk, kölcsönösen segítjük
egymás tevékenységét, programjait.
Az óvodával, az általános iskolával a gondozási központtal és a védőnői
szolgálattal vannak közös rendezvényeink, érintve így a község minden
korosztályát. Természetesen figyelembe kell vennünk az aktuális
járványhelyzetet a programok megvalósításánál.
Továbbra is jó kapcsolatokat kívánunk ápolni a civil szervezetekkel, hiszen az
önkéntes munka nagy segítséget jelent minden esetben. A Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal is jó a kapcsolatunk, folytatni kívánjuk az együttműködést.
Digitális Jólét Pontként a digitális írástudás alapjainak megszerzésében és
fejlesztésében továbbra is részt veszünk a kapott eszközökkel pedig egyszerre
többen is el tudják sajátítani azt. Elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek és

nyugdíjasok részére tervezünk tájékoztatókat, képzéseket. A fiataloknak pedig a
robotikát, 3D nyomtatást igyekszünk bemutatni.
A középiskolások részére együttműködések keretében helyet adunk az
érettségihez szükséges közösségi szolgálat végzéséhez.
Tervezett programok:
Nagyrendezvények
Magyar Kultúra Napja:
A járványügyi helyzet miatt nem lehet rendezvényt tartani januárban.
Könyvajánló formában egy videot állítunk össze és szórólapokat osztunk a
település központjában, mely egyik oldalán a Himnusz teljes szövege a másikon
pedig egy-egy magyar mese, nóta, vers szerepel.
Hagyományőrző Disznótoros Télűző
A tavalyi évben első ízben tartott I. Hagyományőrző Disznótoros Télűző
rendezvényt a járvány miatt nem tudjuk megvalósítani. Népszerű rendezvény
volt bízunk benne, hogy jövőre már sikerül megtartani.
Községi gyermeknap, családi nap június 6-án.
A közkedvelt óriás csúszdát, légvárat állítjuk fel az EFOP 1.5.3 pályázat
keretéből. LEGO kiállítás a Sallai István Általános Iskola Gyermekekért
Alapítvány szervezésében. Kézműves foglalkozásokat, arcfestést, ügyességi
versenyeket, bemutatókat. Az EFFI munkatársai most is végeznek egészségügyi
szűrést. Bízunk benne, hogy a Szociális Alapítvány és a Vöröskereszt segít most
is a vendéglátásban. Ringató foglalkozást népzenészekkel a legkisebbek részére
a Csoóri Sándor Program pályázatából. A nap végére pedig egy sztárvendéget T.
Dannyt hívjuk, mely a tavalyi évben elmaradt.
Kastély-est
Különleges nyári élmény a Kastély-parkban tartott előadások. Augusztus 7-re
szombat estére vagy augusztus 19-re javaslunk egy nagyobb előadást pl. Kovács
Kati-estet. A közép és idős korosztálynak még mindig egy népszerű előadó.
Falunap Augusztus 20.
Ünnepi műsor, kenyérszenteléssel, újszülöttek köszöntésével, szakmai kitüntető
díjak és Kisszállásért emlékplakett átadása. A volt vadászház átadója is –e napon

lenne. A helyi értéktár kap majd itt helyet a kiállítás megnyitója lenne, népi
kézműves foglalkozásokkal, Helyben vásárolj! programmal, mulatós fellépővel
Annamáriával.
Magyarország, Szeretlek október 2.
Gasztro és Szüreti nap keretében valósul meg a Szent-Mihály napjához
kapcsolódó rendezvény. Civil szervezetek, munkahelyi csoportok, baráti, családi
közösségek szívesen főznek, mely napnak kísérő rendezvénye a KISZE által
szervezésre kerülő Szüreti- felvonulás a településen és az esti bál. A
főzőversenyhez az alapanyag biztosítása a tavalyi évben nagy tetszésnek
örvendett jó lenne ezt az idei évben is biztosítani.
Kórustalálkozó október 23.
A KISZE két évente rendezi meg a Kórustalálkozóját, intézményünket annyiban
érinti most, hogy a testvértelepülések népdaköreit is meghívja és vendégül látja,
amit önerőből nem tud megtenni. Színvonalas délutáni program a magyar
népdalkincs megőrzése, ápolása és továbbadása céljából.
Erzsébet-napi bál november 20.
A Szociális Otthonnal közösen az idősek részére Erzsébet-napi bált rendezünk a
korábbi Márton-napi hagyományok kapcsán. Tarnai Kiss László nótaénekest
hívjuk meg erre a délutánra.
Adventi-est december 18.
Az ünnepre való hangolódás jegyében az adventi időszak egyik legnépszerűbb
programja az Adventi-est. Forralt borral, teával, mézeskaláccsal neves
előadóval. Feke Pál estjére gondoltunk ebben az évben.
Kisebb programok:
Örülnénk, ha minél hamarabb látogatható lenne a ház, de a legfontosabb
mindenki egészségének a védelme.
A mostani munkatervünk a szó szoros értelmében csak tervezet, amihez az élet
adja a realitásokat.
Partnere vagyunk a Művészetek Palotájának, csatlakozhatunk online
koncertjeikhez az intézményünk facebook oldalán megosztva.
Játszóházi foglalkozásokat tervezünk először nagypénteken. Ringató
foglalkozásokat minden héten és havi egy alkalommal Énekes óvodai

foglalkozást Vadai Henrietta vezetésével, népzenei kísérettel 4 alkalommal a
Csoóri Sándor programból.
A Köszönjük Magyarország! pályázatból április 30-ig szeretnénk Baricz Gergőt
és a Ladánybene 27 zenekart meghívni.
A Déryné-program keretében Olt Tamás rendezésében Rejtő Jenő: Szájon lőtt
tigris darabja kerül bemutatásra.
A nyári szünidőben tűzzománc tábort és Erzsébet-napközis tábor szervezünk.
Az előtérben elhelyezett csocsó népszerű és kedvelt a PSX-4 játék valamint az
elektromos darts, beszereztünk egyéb társasjátékokat is, melyeket ifjúsági klub
keretében használnak a fiatalok. A részükre szervezünk a nyár folyamán
versenyeket, discokat, bútorfestést, egyéb előadás.
Csatlakozni fogunk újból, az országos rajzfilm ünnephez, ami már online módon
is követhető.
Varrás tanulás az alapoktól Csordás Katalin vezetésével.
Korongozást és szövés műhelyfoglalkozásokat tervezünk az átadásra kerülő
éréktárházban.
Nemzeti ünnepekről megemlékezünk az aktuális helyzet adta formában.
A honlapot folyamatosan frissítjük új információkkal, képekkel.
Helyet adunk civil szervezetek megbeszéléseinek, rendezvényeinek.
Kiállítások:
A hónap alkotója kiállítást újból elindítjuk online formában.
A TOP 5.3.1 pályázatból 3 közösségi kiállítást kell megvalósítanunk az idei
évben. A nyári táborok munkáiból lesz egy, a Gasztro és Szüreti napon a helyi
termékek kiállítása és karácsonyhoz köthető közösségi kiállítást tervezünk.
Helyi értékeket bemutató kiállítást készítünk a Hungaricum pályázatnak
megfelelően.
Fodor István fotós erdélyi képeit szeretnénk bemutatni a testvértelepülési
Bethlen Gábor Alapkezelőhöz írt Egy vérből vagyunk pályázat kapcsán.
Balázs Hajni festő munkáiból is szeretnénk egy kiállítást, valamint Figura
László fafaragó munkáiból.
Közösségek:
Népdalkör
Néptánccsoport
Kézimunka szakkör
Baba-mama klub

Mona Kids Moderntánc és balett csoport
Ifjúsági klub
Civil szervezetek, Horgász Egyesület, KISZE
Az EFOP 1.5.3 pályázaton belül heti rendszerességgel népdalkör, néptánc
próbák folynak. Időszakosan pedig társastánc tanfolyam és mezőgazdasági
tanácsadás.
Ifjúsági klub részére szervezünk programokat.
Egyéb:
Intézményünk munkatársai több önkormányzati pályázat megvalósításában,
adminisztrációjában vesznek részt így az EFOP 3.9.2, EFOP 1.5.3, TOP 5.3.116, HUNG-2020, Egy vérből vagyunk Bethlen pályázat.
Csatlakoztunk „ A legszebb konyhakert” országos felhíváshoz, bízunk benne
lesznek majd jelentkezők. Helyi zsűri dönti el, mely kertet vagy kerteket tartják
Kisszálláson legszebbnek, ők oklevelet kapnak ünnepélyes keretek között,
illetve a legszebbet nevezzük az országos programba.
A Falugazdász ügyfélfogadása, nálunk történik, de még nem tudjuk mikortól.
Településünkön is megszűnt a Fókusztakarék, de a Takarékbank mozgó bankja
minden héten intézményünk előtt tart fogadó napot.
Magánszemélytől felajánlásból kapunk egy zongorát, melyet hangolás után
tudunk használni művészeti előadások alkalmával.
Továbbra is kiadjuk termeinket vásárokra, bemutatókra, politikai és magán
rendezvényekre.
Bevételek:
Terembérlet:

400.000,- Ft

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

-

fénymásolás

-

szövegszerkesztés

-

meghívó, plakát készítés szerkesztési díja: 200-500Ft

-

CD/DVD írás

-

-

-

25,- Ft/lap
szerkesztési díj: 200,- Ft/oldal



CD

500,- Ft/db



DVD

500,- Ft/db



színes:

60,- Ft/oldal (egész oldalas 150,- Ft)



fekete:

25,- Ft/oldal

nyomtatás

digitális fénykép készítése, nyomtatás


Digitális fotónyomtatás 10x15

80,- Ft/ db



Igazolványkép készítés

300,- Ft/6 db



A/4-es fotópapír nyomtatás

300,- Ft/oldal

Névjegykártya készítés


Fekete-fehér:

10,- Ft/db



Színes:

15,- Ft/db

(+egyszeri szerkesztési díj: 200-500Ft)
Laminálás


200 Ft/lap



nagyterem 10.000 Ft



előtér, terasz, üveges terem, zöld terem 5000 Ft



magánrendezvény esetén egyedi díjszabás

Terembérlet

-

Hangtechnika bérlés: eszközszámtól függően, írásbeli megállapodás keretében,
előzetes egyeztetéssel

A mindenkori aktuális árjegyzék a Művelődési házban megtekinthető.
Kisszállás, 2021. február „___”.
………………………………………..
Bundula Melinda
intézményvezető

Könyvtár:
Részletesebb munkatervünket a szakmai követelményeknek megfelelő sablon
alapján külön mellékletben csatolva található.
Kisszálláson a könyvtári szolgáltatás nyilvános könyvtár keretében a rá
vonatkozó szabályok betartásával működik.
Új könyveket keresik olvasóink, ezek beszerzésével állományunkat
folyamatosan frissítjük, természetesen az olvasói igények figyelembe vételével
vásároljuk a dokumentumokat. 18 féle folyóiratot tudunk kínálni olvasóinknak.
Kiemelt feladatunk ebben az évben az olvasóink megszólítása új formában,
hiszen a kölcsönzések száma drasztikusan csökkent. Természetesen a vírus
helyzet miatt kialakult személyes könyvtárlátogatások beszüntetése az egyik
tényező. De ki kell új megszólítási, marketing módot találnunk az olvasás
népszerűsítésére.
Intézményi honlapunkon frissítjük az aktuális információkat, az oldalon online
katalógus működik, amely tájékoztatást ad állományunkról, valamint a
nyitvatartási időn túl is és távolról is elérhető.
Könyvtárközi kölcsönzéssel szerezzük be azokat a dokumentumokat, melyek
állományunkban nem szerepelnek, de olvasóinknak szüksége van rá.
A kézimunka szakkör heti foglalkozásainak továbbra is helyet adunk.
Helytörténeti írásokat scanneljük. A plakátokat, meghívókat gyűjtjük, regisztert
vezetünk róla a gyors keresés érdekében.
A védőnői szolgálattal közösen továbbra is működtetjük a baba-mama klubot,
remélem sikerül még több anyukát megszerezni a Ringató foglalkozások
rendszeres látogatásához a Csoóri program keretében. A havi egy alkalommal
tartandó Énekes óvoda programra is nyertünk pénzt a Csoóri Sándor program
kapcsán.

Könyvtárhasználati órákat, olvasásnépszerűsítő foglalkozásokat tarunk az
óvodások és általános iskolások részére, ezekkel is ösztönözve 14 év alatti
korosztályt az olvasásra, könyv kölcsönzésre.
Kovács Attilát hívjuk, aki interaktív foglalkozás keretében népszerűsíti az
olvasást magát. Finy Petrát a népszerű kortárs gyermekírót is szeretnénk
meghívni.
A kamaszoknak és a középiskolásoknak folytatjuk a Hosszú Péntek
foglalkozásokat önkéntes segítségével, ahol önismerettel foglalkoznak
elsősorban.
Felnőttek részére egy egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadót szeretnénk hívni
első helyen Lenkei Gábor szerepel, de még nem tudjuk tudja-e vállalni. A
Nagyi-Net programot, tovább folytatjuk. Igyekszünk a roma nemzetiség számára
is lehetőséget biztosítani a digitális írástudás alapjainak megszerzéséhez. Segíti
ezt a GINOP 3.3.1-16 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztéséből nyert
eszközök.
Csatlakozunk továbbra is a két országos rendezvény sorozathoz a tavaszi
Internet Fiestához és az őszi Országos Könyvtári Napokhoz. Előadásokkal,
vetélkedőkkel,
könyvtárhasználati
órákkal,
olvasásnépszerűsítő
foglalkozásokkal várunk minden korosztályt ezeken a programokon.
A TOP-5.3.1 Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés pályázat keretében
kiadásra kerül egy összefoglaló helytörténeti kiadvány Kisszállásról a már
meglevő dokumentumok alapján.
A könyvtári adatrögzítő kollega részt fog venni az EFOP 3.9.2 pályázat
keretében képzésen.
A könyvtárak tekintetében is egyre nagyobb az igény az egységes alapon
kifejlesztett módszerek alkalmazására és azok pontos, azonos értékelésére, a
minőségi szemlélet meghonosítására, az Európai Uniós szolgáltatási színvonal
megteremtésére,
igyekszünk
felzárkózni
ezekhez
az
igényekhez,
követelményekhez.
Bevételeink: 50.000,-Ft

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvtár
2021. évi munkaterv
1. Összefoglaló:
Nagy változások és nehéz helyzetek elé kerültek 2020-ban a könyvtárak is.
Munkatervet elkészítjük, a 2021-re de az év zárásával tudjuk megmondani mi
az, amit megtudtunk valósítani belőle. Mindenestre nagyon várjuk , hogy
megnyithassuk újra ajtajainkat, a klasszikus szolgáltatásainkat tudjuk biztosítani
és a személyes találkozásokat olvasóinkkal. Honlapunkon az online tartalmakat
folyamatosan bővítjük igyekszünk megvalósítani stratégiai tervünk fő céljait,
hogy segítséget nyújtsunk az élethosszig tartó tanuláshoz, információ
gyűjtéshez, szabadidő eltöltéshez minden korosztály számára. Erősségünk, hogy
fenntartónk Kisszállás Község Önkormányzata biztosítja jelentős saját forrás
hozzáadásával működésünket. Továbbra is akadálymentes a könyvtár
megközelítése a bejutás, barátságos, tiszta környezetben tudják a
szolgáltatásokat igénybe venni látogatóink. Gyűjteményünket a felhasználók
igényeihez mérten fejlesztjük.
Olvasóinkat szeretnénk ebben az évben is megtartani illetve növelni a
használatok számát. Elsősorban a személyes használatok számát növelnénk, de
ezt helyi vonatkozásban nagyban meghatározza a járvány helyzet. Kevesen
mernek kimozdulni félve a fertőzéstől.
Gyengeségünk volt a tavalyi évben a kölcsönzések csekély száma. Személyes
megszólításokkal, visszahívó levelekkel, folyamatos jelenléttel a közösségi
oldalon igyekszünk kedvet hozni az olvasásra könyvtári könyvek
kölcsönzésével.
Lehetőségként A Csoóri program sikeres pályázata lévén tovább tudjuk folytatni
a Ringató és Énekes óvodai foglalkozásokat. Új kismamákat és babákat várunk
ettől, akik majd foglalkozásokon kívül is szívesen járnak könyvtárba. A digitális
tartalmakat bővítjük és még sűrűbben frissítjük, ezzel reményeink szerint új
réteget sikerül bevonni használóink körébe.
Veszélyt jelent bizonyos szempontból 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 a vírus miatt kialakult helyzet másfajta marketingre,
szolgáltatásnyújtásra ad okot. Igyekszünk megtalálni azokat az eszközöket és
csatornákat amelyek segítségével a tavalyinál többen használják könyvtárunkat
és szolgáltatásainkat. A bevezetett digitális tartalmakat pedig folytatjuk.
2. Startégiai célok végrehajtása
A marketing szemlélet kialakítása és alkalmazása egyik fontos célunk, amelyet
részben sikerült megvalósítani, de még dolgozni kell az eredményesebb
magvalósításán. Esélyegyenlőség biztosítása kulcs fontosságú számunkra,
2021-ben is bárki korlátozás nélkül igénybe vehesse szolgáltatásainkat kiemelt
figyelmet szánunk a fogyatékkal élők, hátrányos helyzetű, alacsony iskolai
végzettségű és 65 éven felüli egyének felé. Szolgáltatásaink minőségi
színvonalát megtartjuk és javítjuk. A gyűjtemény ismertségét növeljük. A
rendezvényekkel, programokkal, könyvtári órákkal hozzájárulunk az élethosszig
tartó tanulás segítéséhez, mely egyik fontos stratégiai célunk. A
minőségfejlesztés, minőségbiztosítás szemlélet kialakítása és annak megfelelő
munkavégzés.
3. Szervezet
Könyvtárunk egy két funkciós intézményben működik immár több mint 20 éve
és nagyszerűen kiegészíti a két tevékenység egymást. A könyvtár szervezeti
felépítésében úgy gondolom nem történik változás. Jelenleg a szervezet élén
egy intézményvezető van, akinek feladata a könyvtári és közművelődési
szakmai feladatok szervezése, igazgatása, aki felsőfokú könyvtárosi
végzettséggel rendelkezik. 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 és a tető állapota folyamatosan romlik nagyobb esőzések
idején beázik. Szeretnénk, ha pályázati forrással sikerülne felújítani, esetleg
olvasói résszel bővíteni. Fenntartónk ismeri az épület állapotát, mivel saját
erőből az önkormányzat nem tudja felújítani, folyamatosan figyeljük továbbra is
közösen a pályázati lehetőségeket. Két asztali számítógép van könyvtári
munkatársaknak és 6 munkaállomás az olvasók részére , melyet elsősorban

internet használatra vesznek igénybe és gondolom 2021-ben is erre használják,
ha mód lesz a személyes látogatásokra.

5. Gyűjteményi információk
Az új könyveket új elektronikus adathordozókat a gyűjtőköri szabályzatunk
alapján szerezzük be, egyeseket konkrét olvasói igényekre. Szeretnénk 180 db
körüli új dokumentumot beszerezni. Különös figyelmet szentelünk a
helytörténeti kiadványoknak, melyek beszerzését igény esetén a lakososság
részére is megtesszük. A helytörténeti adatbázist folyamatosan frissítjük. 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. A bevitt rekordok számát 600-750 db közé tervezzük.
Kevesebb példány esetén aznap, nagyobb csomagoknál 1-2 munkanap után már
feldolgozva könyvtárilag felszerelve tudják kölcsönözni használóink.
Minden évben így 2021-ben is a teljes könyvtárban levő állomány portalanítása,
állványok áttörlése, fertőtlenítése megtörténik. Selejtezést, tervszerű
állományapasztást végzünk ebben az évben. A kicsit rongált, de még
használható könyveket javítjuk.
6. Szolgáltatások
Nyitottak vagyunk minden korosztály számára a programszervezés
szempontjából. Csoóri Sándor Program keretében a Ringató foglalkozásokra
nyert pénzösszeggel rendszeressé tudjuk tenni ezeket az alkalmakat. A 3 év
alatti gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket célozzuk meg. Több éves
hagyománya van ezeknek a foglalkozásoknak a védőnői szolgálattal közös
szervezésben. Havi egy alkalommal szintén a Csoóri Sándor pályázatból
Énekes Óvoda foglalkozásokon vehetnek részt majd az óvodások Vadai
Henrietta vezetésével. Olvasásnépszerűsítés és könyvtárhasználati órák
tartásával az általános iskolás korosztály részére szervezünk órákat, ha tudnak
majd jönni. Ajánló irodalmat állítunk össze a történelem tantárgyhoz.
Csatlakoztunk „ Az én könyvtáram” országos programba most óvodások részére
kidolgozott programmal veszünk részt. A digitális írástudás fejlesztésében a

hangsúlyt a 65 éven felüliek kompetenciájának növelésére tervezzük. A Digitális
Jólét Pont program
Bízunk benne, hogy legalább a tavalyihoz hasonló 60 alkalmat legalább sikerül
megvalósítani. 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 szolgáltatásokat biztosítjuk, melyek népszerűek a korona vírus miatt
kialakult korlátozott lehetőségeink mellett is, sokan igénybe veszik.
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 hirdetjük tovább.
Honlapunkat folyamatosan frissítjük új információkkal színesítjük. A digitalizált
régi helyi rendezvények anyagát tartalmazó videokazetták is elérhetők az
archívumban, ami nagyon népszerű, ennek kapcsán ugrásszerűen megnőtt a
távhasználatunk száma tavaly, bízunk tudjuk tovább bővíteni kínálatunkat, és
sikerül vissza szoktatni kölcsönző olvasóinkat is.
Könyvtárközi szolgáltatást szintén igénybe vehetik olvasóink. A kézimunka
szakkört várjuk vissza heti rendszerességgel. Csatlakozunk és programokat
szerveztünk az Internet Fiesta és Országos Könyvtári Napok alkalmával. Íróolvasó találkozóra Finy Petrát szeretnénk a gyerekekhez és Lenkei Gábort
meghívni a felnőttek részére.
Online felületeink: www.kisszallasmk.hu,
https://www.facebook.com/groups/189688511371142
7. Minőségirányítás
Minőségirányítási nyilatkozatunkat elkészítettük, nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk erre, hogy korszerű, minőségi könyvtárrá tudjunk válni.
Honlapunkon elérhető az olvasói kérdőív, amit át kell gondolnunk és más
csatornán is eljuttatni potenciális használóinkhoz.
8. Tudományos kutatás és kiadványok
Tudományos kutatásokat nem végzünk és ilyen jellegű kiadványokat sem
készítünk. Ha felkérnek minket kérdőívek kitöltésére azt megtesszük.

9. Partnerségi együttműködés
A település más intézményeivel együttműködik könyvtárunk, 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 infrastrukturális hátterünket tudjuk adni
a többiek pedig a résztvevőket.
A középiskolákkal is együttműködésben állunk a diákok közösségi
szolgálatának letöltése érdekében. Már 7 középiskolával állunk partnerségi
kapcsolatban a környező városokból, Kiskunhalas, Bácsalmás, Ásotthalom,
Szeged településekről. Az önkormányzat segítségével helyet tudunk adni nyári
diákmunkának, amit a diákok szívesen vesznek igénybe pénzkereseti forrásként,
segítve taníttatásuk költségeit. 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
Az Önkormányzati tájékoztatóba megjelentetjük aktuális híreinket,
programjainkat esetleges új szolgáltatásainkat. Jó kapcsolatot ápolunk a járási és
megyei sajtó munkatársaival, fogunk biztosan hírt adni ebben az évben is
könyvtári eseményekről, az intézményről és benne dolgozók pozitív megítélése
céljából.
Az intézmény logóját felhasználjuk a plakátokon, szórólapokon. Kimegyünk az
intézmény falain kívül is pl. Magyar Kultúra Napja, Gyermeknap, Helyben
vásárolj programok alkalmával, ahol szórólappal, játékos feladatokkal,
könyvajánlókkal jelenünk meg. A sokak által használt közösségi oldalon
rendszeresen hírt adunk eseményeinkről, dokumentumainkról.
11. Hatókör
Kis községi könyvtárként nem tartozik tevékenységeink hatókörébe más
könyvtárak részére a segítő szolgáltatások nyújtása. A települési könyvtárak
fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a fenntartónak
megtett javaslatok szintén nem hatóköre könyvtárunknak.
12. Koronavírus okozta változások

Most így év elején sajnos nem tudjuk meddig húzódik el a pandémiás időszak és
milyen korlátozások betartásával dolgozunk majd. A vakcina regisztrációban
részt veszünk, akinek nincs technikai módja vagy kompetenciája megtenni a
regisztrációt mi elvégezzük. Továbbra is nyújtjuk a könyvek házhoz szállítását.
Terasz könyvtárt, működtetünk.
Fontos közhasznú információkat online formában is megosztjuk. Segítjük az
ebéd kihordást a karanténban levő személyek részére. A polgármester úr és
képviselő testület által a vészhelyzet miatt szükségesnek ítélt nem szorosan a
munkakörhöz tartozó, de a község számára fontos feladatokat is elvégezzük.
Nyomon követjük a törvényes előírásokat a járványhelyzettel kapcsolatban és be
is tartjuk azokat. A megyei könyvtár munkatársaival e-mailen és telefonon is
tartjuk a kapcsolatot, hogy naprakész információink legyenek a könyvtárügy
területén.

