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„Mielőtt e rögös pályát tovább futnám: 

Hadd nézzek a múltra, nézzek a jövőre.” 

 /Arany János/ 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A nyilvános könyvtárak az 1997. évi CXL törvény értelmében kötelesek 

tájékoztatást adni a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 

dokumentumairól és szolgáltatásairól. Ennek a kötelességemnek kívánok most 

eleget tenni. 

 

A könyvtárban végzendő feladatokat a fentebb említett kulturális szaktörvény, 

illetve az ezt módosító 2012. évi CLII. törvény és e törvényeket követő 

végrehajtási rendeletek, valamint az önkormányzat által meghatározott alapító 

okirat foglalja magába. 

 

A könyvtár változatlanul maradt közfeladatokat ellátó szolgáltató 

intézmény. 

 

Tevékenységi köre alapító okirat szerint: 

 

Alaptevékenysége:  

 könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása  

 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme  

 könyvtári szolgáltatások 

 

Kiegészítő tevékenység:  

 folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 egyéb kiadói tevékenység 

 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

 kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

 múzeumi kiállítási tevékenység 

 

Az alaptörvény módosítása óta a nyilvános könyvtár alapfeladatai az 

alábbiak szerint bővültek: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
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gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja, 

b) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól 

és szolgáltatásairól, 

c) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 

d) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 

e) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 

f) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs 

műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

g) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 

lehetőségét, 

h) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 

programokat szervez, 

i) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 

 

A CLII. Törvény célja a társadalmi jólét és a fenntartható fejlődés biztosítása, 

az egész életen át tartó tanulás elősegítése, az életminőség javítása, valamint 

a kulturális örökség helyi és országos védelme érdekében rendelkezni a 

kulturális javak gyarapításának, megőrzésének, tudományos feldolgozásának, a 

jövő nemzedékek számára történő átörökítésének és társadalmi hasznosításának 

általános szabályairól. 

 

A települési könyvtári ellátás biztosítása továbbra is a települési 

önkormányzatok kötelező feladata maradt. 

 

Az intézmény humán erőforrása: 

 

A könyvtár alaptevékenységében és kiegészítő tevékenysége keretében 

végzendő feladatait 2 fő látja el, 1 fő könyvtáros vezető, és 1 fő könyvtáros 

asszisztens. 

Az év augusztusától a takarítási feladatokat önkormányzati alkalmazásban 1 fő 

napi 4 órában látja el. 

 

Az elmúlt évben is segítették munkánkat vállalkozások, civil szervezetek tagjai, 

önkéntesek, valamint a Könyvtári Közösségekért Alapítvány. Munkájukat, 

támogatásukat ezúton is köszönöm, mivel eredményeinkhez mindannyian 

nagyban hozzájárultak. Közcélú munkaerőt az elmúlt évben a könyvtár kapott, 

így a kerti munkavégzés megoldott volt. Az intézménynél felmerülő 

karbantartási munkákat a Település Üzemeltetési Csoport végezte el, illetve 

sürgős esetekben önkéntes munkaerőt vettünk igénybe. 
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Pénzügyi gazdálkodás: 

 

A könyvtár közszolgáltató önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodási 

jogkörét illetően részjogkörű szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait a 

Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

Gazdálkodásunk alapját képezi a fenntartó által megállapított költségvetés, 

(ez tartalmazza a fenntartás és működés költségeit) a Belügyminisztérium 

költségvetési fejezetében központosított (előirányzatként a helyi 

önkormányzatok számára a települési könyvtárak állománygyarapítási 

kereteinek) érdekeltségnövelő támogatása, valamint az egyéb bevételek 

(támogatások, jövedelemadó 1 %-nak adományozása) és a pályázatok. 

 

Az intézményi működés egyik meghatározó eleme, a feladatvégzés hátterét adó 

pénzügyi költségvetés, ami meglehetősen szűkös, ennek kiegészítésére nagy 

szükség van plusz bevételekre, sikeres pályázatokra. A könyvtár és a benne 

működő közösségek támogatása érdekében jött létre a Könyvtári Közösségekért 

Alapítvány, amely 2012-ben is tudta támogatni intézményünket.  

 

Könyvtárunk az elmúlt évben is részesült a Nemzeti Kulturális Alapprogram 

támogatásában. Mentorként és eTanácsadóként is részt veszünk az 

eMagyarország TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai 

kulcskompetenciák” projektjének lebonyolításában, amelynek köszönhetően egy 

új asztali számítógépet kaptunk használatra. 

 

Alaptevékenység keretében végzendő feladatainkról: 

 

A lakiteleki könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bármely magyar, sőt 

külföldi állampolgár is igénybe veheti, amennyiben elfogadja a könyvtár 

használati szabályait. Egyúttal helyi közszolgálati intézmény, amely gyűjti és 

szolgáltatja az úgynevezett közhasznú információkat is. 

 

Az intézmény feladatának tekinti: 

 az általános művelődési és tájékozódási igények kielégítését, fejlesztését,  

 az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását,  

 az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítását 

 az általános műveltség terjesztését és gyarapítását,  

 segítségnyújtást az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 

 az esélyegyenlőség biztosítását, a hátrányos helyzetű emberek 

támogatását 

 valamint a szabadidő hasznos eltöltésében, illetve az életminőség 

javításában való közreműködést, 
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 tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységünkkel az ország 

versenyképességének növeléséhez való hozzájárulást. 

 

Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatásaink: 

 

 Megtekinthető a könyvtár, annak helytörténeti gyűjteménye és 

kiállítóterme, 

 Irodalmi és egyéb rendezvényei, játszótere látogathatók,  

 Folyóiratok helyben használata,  

 Közhasznú és közérdekű helyi információk nyújtása,  

 Információk a könyvtárról és a könyvtári rendszer működéséről, 

 Térítés ellenében kérhetik technikai szolgáltatásainkat, 

 Számítógépes szolgáltatásokat vehetnek igénybe.  

A könyvtár beiratkozáshoz kötött szolgáltatásai: 

 

 Könyv, térkép és folyóirat kölcsönzés, 

 Olvasóterem állományának használata, 

 Előjegyzés, 

 Tájékoztatás, 

 Könyvtárközi kölcsönzés igényelése (CD-re is), 

 Irodalom és helytörténeti kutatás. 

 
A könyvtár alapvető feladata változatlan maradt, az információk gyűjtése, 

feldolgozása, rendszerezése, és állampolgári jog alapján szolgáltatni a község 

felnőtt és gyermek lakosságának, illetve minden érdeklődőnek. 

E feladatsort feldolgozói, olvasószolgálati és tájékoztató munkaterületen 

végezzük el.  

 

Feldolgozói munka: 

 

A könyvtár gyűjtőköri szabályzat alapján szerzeményez, 2013-ban 247 ezer 

forintot fordított állománygyarapításra és 104 ezer forintot periodikák (folyóirat) 

beszerzésére. Ez az összeg lakosságra lebontva elenyésző. Gyűjtőkörünket és 

állományunkat szeretnénk bővíteni hangos könyv, CD-és DVD beszerzésekkel, 

de a költségvetési forrásunk ezt eddig nem tette lehetővé.  

 

Gyűjteményünket folyamatosan gondozzuk, tervszerű állományapasztást 

hajtunk végre, az elhasználódott könyveket kivonjuk az állományból. Teljes 

körűen az állományt 2011-ben leleltároztuk a hagyományos módon, reményeink 

szerint 2015-ben már az adatbázis segítségével tudjuk rövidebb idő alatt ezt a 

munkát elvégezni. 
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2013-ban 292 db könyvvel és 28 db hangzó dokumentummal növekedett 

állományunk a támogatásoknak köszönhetően. Feltárásra csak a könyvek 

kerülnek, visszakereshetőségüket keresztkatalógussal és a könyvtár honlapján 

már használható saját adatbázissal biztosítjuk. Befejeződött a honlapunk 

megújulása és az eddig felépített adatbázis használhatóvá vált. Az adatbázis 

építés befejezéséig katalogizáljuk is a leltárba kerülő könyveket. 

 

2013-ban 14390 könyv, 130 db hangzó és 12 db egyéb dokumentummal 

zártuk az állományt. 

 

Tartalmi felosztását tekintve: 
Általános tudomány:  297 

Társadalom tudomány: 2600 

Irodalom, nyelv:  904 

Természettudomány: 1311 

Alkalmazott tudomány: 1466 

Művészet:  886 

Szakirodalom összesen: 7464 

Ifjúsági irodalom: 2120 

Szépirodalom: 4948 

Mindösszesen: 14532 db. 

 

Míg feldolgozásra nem kerül minden bibliográfiai adat, addig hagyományos 

módon is feldolgozzuk az újonnan beszerzett dokumentumokat. 

 

Könyvállományunk tartalmilag az olvasói és a szakmai elvárásoknak 2010-ig 

megfelelt, egyes területeken kifejezetten jónak volt mondható. Sajnos ezt már 

nem mondhatjuk el! Elsődlegesen a gyermekolvasók érdekei sérülnek, ugyanis 

az ifjúsági irodalomban gyorsabb az elhasználódás, nagyobb a selejtezés 

mértéke, mint a felnőtt irodalom esetében. Támogatásokból folyamatosan ezt a 

területet fejlesztjük, pontosabban a hiányt igyekezünk csökkenteni, - hozzá kell 

tennem, - egyre kevesebb eséllyel. 

 

Olvasószolgálat: 

 

Olvasószolgálati munkánkat befolyásolja a gyűjteményszervező munka 

eredményessége, illetve a könyvbeszerzési keret nagysága, amely a szolgáltatás 

színvonalára is hatással van. De szerepet játszanak külső tényezők is, mint pl. 

ingázó lakosság, társadalmi feszültség, pedagógus szemlélet, szülői törődés stb. 

Könyvtárunk alapfokú ellátást biztosító intézmény, szolgáltatásainkat úgy 

alakítottuk ki és fejlesztettük, hogy a városi könyvtárakkal szembeni hátrányos 

helyzetünk folyamatosan csökkenjen. Ha ez a tendencia folytatódik, még a 

kisebb települések szolgáltatásaival sem tudunk versenyre kelni. A 
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hagyományos könyvtári szolgáltatásaink mellett 2004-ben bevezettük az 

elektronikus információszolgáltatást 5 gépen, (ma már 13 munkaállomás nyújt 

szolgáltatást) közhasznú és közösségi szolgáltatásokat végzünk és az ODR-be 

belépve, bármilyen dokumentum igényt 48 órán belül ki tudunk elégíteni. Sajnos 

a postaköltségek emelkedése és némely könyvtár kölcsönzési díja miatt az 

igazán rászorulók ezt a szolgáltatást már nem tudják igénybe venni. 

 

A regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkat igénybevevők száma évente változik, 

2011-ben 647 2012-ben 627 2013-ban 638 regisztrált olvasónk volt. Igazán a 

könyv hiánya a kölcsönzéseken látszik: 2010-ben 21645, 2013-ban 11604 

dokumentumot kölcsönöztek, vagyis, mivel nem találtak könyvet így nincs mit 

kikölcsönözniük és ennek egyre többször hangot is adnak az olvasók. 

 

Helyben használt dokumentumok száma 2012-ben 35786 db 2013-ban 12960 

volt, a gyermekek, míg várakoznak a számítógépekre, addig időtöltésként 

helyben nézegetik a könyveket, de mint látjuk már nincs számukra újdonság. 

 

Könyvtárhasználat alakulása: 2011-ben 23066 2012-ben 26091 2013-ban 

25861 fő használta személyesen a könyvtárat. Telefonon és e-mailben 2011-

ben 952, 2012-ben 1236, 2013-ban 1457 fő keresett bennünket, a honlapunkról 

2012-ben 7822, 2013-ban 28535 alkalommal szereztek be információt. Ez a 

szám jelzi, hogy szükséges volt fejleszteni a weblapunkat. 

 

A könyvtári tagság egy naptári évre szól, 3 hétre 4 db dokumentum 

kölcsönözhető. A kölcsönzési morál folyamatosan romlik, (ebben is szerepet 

játszik a könyvhiány) sok a tartozó, késedelmes olvasó. Sajnos egyre gyarapodik 

a behajthatatlan követelések száma is. 

 

Elektronikus információszolgáltatásunkat 6154 fő vette igénybe az elmúlt 

évben. (Előző évben 7963-an) Sajnos gépeink egy része elavult, fejlesztésük 

indokolt lenne, de a számokban az is benne van, hogy a gyermekek tovább 

maradnak az iskolában az új törvény szerint, így kevesebb idő jut 

számítógépezni.  

 

2005-től logója és saját honlapja van a könyvtárnak. Közhasznú 

információkat a weblapon is szolgáltatunk, helyben lehetőség van testületi 

anyagok, színház, moziműsorok menetrend stb. megtekintésére Az elmúlt évek 

statisztikáit elemezve az állapítható meg, hogy folyamatosan nő a 

távhasználatban kért ilyen jellegű információk száma. Lásd:1457 fő. 

 

Alaptevékenységhez kapcsolódó tevékenységünk lett a rendezvények 

szervezése, könyvtárbemutató, és használati órák tartása. 
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2011-ben 121, 2012-ben 119, 2013-ban 105 rendezvény volt a könyvtárban, 

amelyen 2134, 2414 illetve 1837 fő vett részt. E számokból az tűnik ki, hogy 

rendezvényeink száma, vele arányosan a résztvevők száma is csökkent, amit a 

forráshiány okozott. Rendezvények szervezésére annak ellenére, hogy kötelező 

feladat 50 ezer forint volt biztosítva a testület részéről, a többi fedezetet 

támogatásokból pótoltuk, amennyire tudtuk. Az alsó tagozatos diákokat 

kéthetente fogadtuk rendhagyó környezetismereti illetve könyvtárhasználati 

órára. Az óvodások csoportonként havonta látogatják a könyvtárat, évente 

legalább egy rendhagyó órában részesítjük őket. Felnőttek részére tartottunk 

irodalmi esteket, előadásokat, kiállításokat.  

 

Tájékoztató munka: 

 

Az intézményben a könyvtáros tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtár 

dokumentumairól és szolgáltatásairól, könyvtárközi kölcsönzést végez. Az 

Országos Dokumentum-ellátási Rendszer felállítása óta intézményünk is 

regisztráltatta magát, és elektronikus úton kérhetünk és adhatunk tájékoztatást, 

illetve kölcsönözhetünk könyveket, másolatokat az olvasók részére. Az eltelt 

évben 152 kérést küldtünk el, amelyből 142 érkezett meg. Egyre jobban terjed a 

távhasználatban kért tájékoztatás és előtérbe került a helyi közéleti és egyéb 

közhasznú információk közvetítése. Tájékoztató munka keretében válaszoljuk 

meg a referenskérdéseket, - amelynek száma az elmúlt évben 9038 volt, (előző 

évben 9726) - segítjük az olvasóterem kézikönyvállományát használó olvasókat. 

 

Kiegészítő tevékenység keretében végzendő feladatokról: 

 

Múzeumi tevékenység: 

 

E tevékenységgel 2000-ben bízta meg a testület a könyvtárat. Ennek keretei 

között gyűjtjük, őrizzük és mutatjuk be a látogatóknak a helytörténeti 

gyűjtemény tárgyi eszközeit. 2013-ben 350 fő nézte meg gyűjteményünket. Az 

állandó kiállítás mellett időszaki kiállításokat is rendezünk, az elmúlt évben 

összesen 5-re volt lehetőségünk. 

 

Rendelkezik a könyvtár Eseménynaptárral, mely havi bontásban tartalmazza 

címszavakban a Lakiteleken történt eseményeket, rendezvényeket. Ez már 

elektronikusan is megtalálható és visszakereshető honlapunkon. 

Folyamatosan építjük azt a gyűjteményt is, amely tartalmazza a Lakiteleki 

emberekről, történésekről szóló újságcikkeket, digitálisan ez is elérhető 

weblapunk helytörténet menüjében. Sajnos ez a sajtófigyelés csak a Petőfi 

Népére vonatkozik, a többi országos napilapokra és egyéb időszaki kiadványra 

csak esetlegesen terjed ki.  
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Gyűjtjük, és albumba rendezzük a Lakiteleki emberek által kiadásra kerülő 

apró nyomtatványokat is, mint pl. meghívó, prospektus, programajánló, 

névjegykártya, naptár, képeslap stb. 

 

Fotóalbumban örökítjük meg Lakitelek közintézményeit, szolgáltatóegységeit, 

illetve a rendezvényekről készült képeket. A gyűjteményt két bontásban 

készítjük, az egyik rész a millennium évétől, vagyis 2000-től időrendben, a 

másik pedig, az azelőtti időszak fellelhető képeit tartalmazza.  

 

Elkezdtük feldolgozni, tablóba rendezni, a község közszereplőinek 

munkásságát, de ez már egy ideje forrás hiány miatt elakadt. 

Az értékmegőrző tevékenységhez kapcsolódik a Lakitelekről szóló 

szakdolgozatok gyűjteményének gyarapítása.  

Befejeződött Lakitelek község történeti kronológiájának összeállítása 

kezdetektől napjainkig (melyben, Lakitelek község fejlődését, közszereplőit 

illetve tevékenységüket kívánjuk bemutatni, és megőrizni az utókornak.) A 

kronológia pontosítása folyamatban van elektronikusan ez is megtalálható lesz a 

honlapon. Megkezdtük a Ki Kicsoda összegyűjtött adatainak feldolgozását is, de 

a szűkös kapacitás miatt az adatok rögzítése, pontosítása lassan halad. 

 

Többször hangsúlyoztam már, hogy helytörténeti gyűjteményünkbe az kerül 

bele, amiről tudomást szerzünk, illetve amit az intézmények stb. a 

rendelkezésünkre bocsátanak, ezért a gyűjtemény nem teljes, bármennyire is 

törekszünk rá.  

 

2002-ben olvasói kezdeményezésre megalakult a könyvtárban 12 fővel egy 

kézimunka szakkör, mely heti rendszerességgel találkozik délutánonként a 

klubteremben, és az időszerű ünnepekre, kiállításokra készülnek, beszélgetnek 

kellemes hangulatban. Ez a létszám ma már 20 fő körül mozog és változatlan 

népszerűségnek örvend.  

 

2009 óta a megyében elsőként, mint kistelepülési könyvtár a Bababarát 

Terület cím birtokosa lettünk. Így a bölcsődés korú gyermekeknek is tudunk 

hasznos elfoglaltságot biztosítani és a kismamák is nyugodtan tudják a 

könyvtárat használni, míg gyermekük játszik. Hétfőnként délelőtt Baba-mama 

klub működik. 

 

2010 óta van kapcsolatunk a kecskeméti „Kezdj el élni!” Egészségvédelmi 

Alapítvánnyal és előadóikkal. A meghívott elismert előadók multimédiás 

előadás keretében bibliaismereti és egészségnevelő ismeretterjesztő előadás-

sorozatot tartanak könyvtárunkban. 
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Lapkiadói tevékenység 

 

E feladattal 2003-ban bízta meg a testület könyvtárunkat. E tevékenység 

keretében került kiadásra az Önkormányzati Hírek. Kiadása 2007-tel 

megszűnt. 

 

eMagyarország Pont 

 

2004. május 1. óta működik a könyvtárban eMagyarország Pont. Az IKT 

infrastruktúránkat 100%-os támogatottságú pályázatokkal valósítottuk meg. 

Jelenleg 13 munkaállomás, projektor, 1 színes és egy fekete Laser Jet, 1 

könyvszkenner, 1 gyengén látóknak könyvszkenner és szoftver áll a használók 

rendelkezésére. A szolgáltatásaink között szerepel spirálozás, laminálás, skyp és 

massenger lehetőség biztosítása is. A tájékoztatást végzett eTanácsadó végzi.  

 

Rendezvények, tanfolyamok 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással, a tudás mindenki számára elérhető, 

életminőséget megváltoztató lehetőség lett, ráadásul egész életen át tartó 

folyamattá vált. Az élethosszig tartó tanulás, az „életre tanulás”, az átképzések 

funkció-bővülést eredményeztek a könyvtárak számára, a társadalom központi 

helyévé váltak. Mi is igyekszünk az új kihívásoknak megfelelni, képezzük 

magunkat, rendszeresen szervezünk kiállításokat, tanfolyamokat, irodalmi és 

előadó esteket, könyvtárhasználati és rendhagyó órákat, gyermekprogramokat. 

 

Könyvtárunk sokféle szolgáltatással, változatos programokkal mutatja be 

közösségi, információs és kultúraközvetítő szerepét a helyi lakosságnak. 

Célcsoportokra felépítve mutatjuk meg azokat a könyvtári szolgáltatásokat, 

amelyekkel elsősorban a tájékoztatás és tájékozódás lehetőségeinek 

megteremtésével hozzá tudunk járulni az emberek életminőségének javításához. 

 

2013-ban is az „összefogás a társadalomért” rendezvénysorozat keretén belül 

hagyományosan még vasárnap is nyitva tartottuk az intézményt és programmal 

vártuk az érdeklődőket. 

 

 

Tájékoztatómat az amerikai Liberális Chartából való idézettel zárom: 

„Az információ hatalom, ha csak keveseké, 

Hajtóerő, ha mindenkié.” 

 

 

Lakitelek, 2014. január 13. 

 

 Dékány Zoltánné 


