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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK

2019. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

I. VEZETŐI   Ö  SSZEFOGLAL  Ó   

A vezetői  összefoglaló lényege a 2019.  évi célok összefoglalása, erősségek/gyengeségek/lehetőségek/
veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. 
Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítá-
sát szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására. 

II. SZERVEZETI KÉRDÉ  SEK:  

 
 
 

2018. évi 
tény

2019. évi
terv

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)
összlétszám (fő) 6

6

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1

Könyvtári 
szakmai 
munkakör-
ben foglal-
koztatottak

Könyvtáros szakké-
pesítéssel

összesen 2 2

átszámítva teljes munkaidőre 2 2

Középfokú szakk.
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ)

összesen 2 2

átszámítva teljes munkaidőre 2 2

Egyéb felsőfokú
összesen 1 1

átszámítva teljes munkaidőre 

Mindösszesen könyvtári szakmai mun-
kakörben

összesen 4 4

átszámítva teljes munkaidőre 4 4

Egyéb al-
kalmazott

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú

összesen vállalkozó vállalkozó

átszámítva teljes munkaidőre 

Egyéb alkalmazott 
középfokú

összesen 1 1

átszámítva teljes munkaidőre 1 1
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Mindösszesen egyéb alkalmazott
összesen 1 1

átszámítva teljes munkaidőre 1 1

Összes létszám (fő): 6 6

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  1 1

A Madarász József Városi Könyvtár dolgozói létszáma 5 fő – 4 fő könyvtáros és 1 fő kisegítő alkal-
mazott, 1 fő megbízási szerződéssel alkalmazott informatikus és 1 fő közcélú munkavállaló. 2019. év-
re szeretnénk +1 fő közcélú munkavállalót alkalmazni, de a város is évről évre egyre kevesebb közcélú
munkavállalói státuszt kap, ill. a végzettségük sem felel meg a könyvtárban való alkalmazáshoz.

I. SZAKMAI MŰK  Ö  DÉS:  

Nyitvatartás 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv
változás %-ban

előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a központi 
könyvtárban) (óra) 

42 42

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás 
hetente összesen (óra) 

266

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 
(óra)

442

Nyári zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 

20 20

Téli zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 

- -

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 5

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 221

A Madarász József Városi Könyvtár 2019-ben is heti 5  alkalommal 42 órában várja a könyvárhaszná-
lókat. Július-augusztusban a 4 hetes nyári szünet alatt zárva lesz.
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Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szüksé-
ges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma: 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv
változás %-ban

előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma a fiók-
könyvtárakban (összesítve-, óra) 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás
(összesítve, óra) 

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesít-
ve, óra)

Nyári zárva tartási idő 
Munkanapok száma (összesítve): 

Téli zárva tartási idő 
Munkanapok száma (összesítve): 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben 
(összesítve):

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, ter-
vezett változások).

2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő
aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért:…………………..
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben hasz-
nálatra

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 1 1 0

Olvasói munkaállomás  8 8 0

Dolgozói munkaállomás 6 6 0

Összesen 15 15 0

Nem tervezzük új számítógépek vásárlását,új  munkaállomás kialakítását.
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2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, reprográ-
fiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 karakter)
Internet  szolgáltatás változásának adat  ai ( csak ha 2019. évben eltérő lesz a 2018. évhez képest)  

Nem tervezünk változást.

Sávszélesség:
Sebesség:
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzandó)

Az int  é  zm  é  ny szakmai szervezeti egys  é  gei   által v  é  gzett tev  é  kenys  é  gek ismertet  é  se  

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 
számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtem  é  ny  

Gyűjteményfejlesztés 

Mutatók 2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-
ban előző
évhez képest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  5055

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 637

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó
ezer Ft)

2202

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma (db)

303

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok szá-
ma (db )

3

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok szá-
ma (db)

0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 6

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 1392

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  287

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
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Gyűjteményfeltárás 

Mutatók
2018. évi

tény
2019. évi terv

változás
%-ban

előző év-
hez ké-

pest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma

 3609

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozá-
sának átlagos időtartama percben kifejezve) 

 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kife-
jezve (átlagosan)

 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elekt-
ronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 
gyűjtemény egészének %-ában)

 

A könyvtár dolgozói létszáma minimális. A minimális létszám miatt nem lehet elkülöníteni a könyvtá-
ros munkaköröket. Legelső és legfontosabb munka az olvasószolgálati munka elvégzése, az olvasók 
kiszolgálása. 
A feldolgozást végző könyvtárosunk idén is csak a munkaideje egy részében tud foglalkozni a könyv-
tárba érkező dokumentumokkal. Mindezek ellenére igyekszünk a lehető legrövidebb idő alatt az új do-
kumentumokat az olvasók számára hozzáférhetővé tenni.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TextLib
Beszerzés éve: 1998
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2019-ben:  igen/nem

Állományvédelem

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv

változás
%-ban elő-
ző évhez ké-

pest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma

  0

Muzeális dokumentumok száma   0

Restaurált muzeális dokumentumok száma   0
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Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma

  0

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 
száma

  0

2019-ben nem tervezünk.

Használati mutat  ó  k  

Könyvtárhasználat 

Könyvtárhasználat 
2018. évi

tény
2019. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő) 903

A könyvtári látogatások száma (db)   9002

Ebből csoportok (db) 18

A beiratkozott olvasók száma nem csak Sárbogárdon, de országosan is minden évben csökken. Ebben 
az évben is megvásároljuk a legtöbb érdekes, nagy sikerű dokumentumot, a rendezvények sokszínű-
ségével próbálunk több potenciális olvasót könyvtárunkba becsábítani. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan több akciót tervezünk: pl. ingyenes beiratkozás az Országos Könyvtári 
Napok alkalmából, selejtezett dokumentumok vására, stb. 

Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat 
2018. évi

tény
2019. évi

terv
változás %-ban elő-

ző évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 15521

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 
száma (db) 0

Helyben használt dokumentumok (db) 7803

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 25

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 0

A kölcsönzött dokumentumok száma az olvasói létszám csökkenésével arányban szintén csökken. A 
helyben használt dokumentumok száma az internet és az okostelefonok általánossá válásával évről év-
re szintén csökken. Mára már szinte teljesen megszűnt az olvasótermi munka, feladatok elkészítése. Ez
alól kivételt képez az egyre dráguló folyóiratok kölcsönzése és helyben történő olvasása.
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Online   é  s elektronikus szolgáltatások   

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése ter-
vezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át. 

Szolgáltatás 2019-ben tervezett
(I=1/N=0)

A fejlesztés részletes leírása

Honlap n

OPAC n

Adatbázisok   /hazai   vagy
külföldi adatbázis/

n

Referensz szolgáltatás n

Közösségi oldalak  n

Hírlevél n

RSS n

2019-ben tervezzük a Madarász József Városi Könyvtár honlapjának aktualizálását, új tartalommal va-
ló feltöltését és összekapcsolását a könyvtár Facebook-oldalával. 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): 
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:………………………………………………………………….
Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások 
2018. évi

tény
2019. évi terv

változás %-ban
előző évhez ké-

pest

Távhasználatok száma 2761

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 
nyelveken érhető el a magyaron kívül 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya-
korisága (alkalom/hónap átlagosan)

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma
összesen

A könyvtárban használható adatbázisok száma 1 1

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db)

1 1
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A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat
igénybe vevő használók száma (fő)

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra)

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 
száma (db)

0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)

Digitalizálás 

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

Digitalizált dokumentumok száma 0

K  é  pz  é  sek, k  ö  nyvtári programok, kiállítások  

Összesítő táblázat

2018. évi
tény

2019. évi terv
változás %-ban előző

évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program száma 0

A könyvtári programokon, képzéseken 
résztvevők száma összesen

0

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támo-
gató helyi kiadványok száma

0

Téma szerint

2018. évi
tény

2019. évi terv
változás %-ban előző

évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-
ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzések és programok száma 

0
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A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-
ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzéseken és programokon 
résztvevők száma

0

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-
ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések és programok 
száma 

0

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-
ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzéseken és programo-
kon résztvevők száma

0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-
reditált képzések, továbbképzések száma

0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-
reditált képzéseken, továbbképzéseken részt-
vevők száma

0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma 

9

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma

194

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvények száma 
összesen 

22

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

1404

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
száma 

7

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma

1396

Egyéb témájú programok, képzések száma 6

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők
száma

381

Az összes könyvtári képzés, program száma 44

Célcsoport szerint

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.
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2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-
zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-
sítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletfor-
máló, toleranciára nevelő és multikulturális 
képzések, programok száma

0

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-
zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-
sítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletfor-
máló, toleranciára nevelő és multikulturális 
képzéseken, programokon résztvevők szá-
ma

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-
zösségi identitást erősítő programok száma

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-
zösségi identitást erősítő programokon részt-
vevők száma

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály szá-
mára szervezett programok, képzések szá-
ma 

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály szá-
mára szervezett programokon, képzéseken 
résztvevők száma

0

Tárgyévben a családok számára meghirdetett
rendezvények száma 

0

Tárgyévben a családok számára meghirdetett
rendezvényeken résztvevők száma

0

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 0

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztve-
vők száma

0

Az összes könyvtári képzés, program szá-
ma

0
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A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Szolgáltatások nemzetis  é  gek   é  s fogyat  é  kkal   é  lők számára  

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-
nyított aránya …………..(%) 

Dokumentumok a nemzetiségek számára
2018. évi

tény
2019. évi

terv
változás %-ban előző

évhez képest

Könyvek 0

Folyóiratok (címek száma) 0

Elektronikus dokumentumok 0

Összesen 0

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

Szolgáltatások száma
2018. évi

tény
2019. évi

terv

változás %-ban
előző évhez ké-

pest

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 
segítő IKT eszközök száma

0

Fogyatékossággal élők számára akadály-
mentes szolgáltatások száma

0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

IV. FEJLESZT  É  SEK  

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
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Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2014

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 
megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb: …………………………………………………………………………………………
 

2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismer-
tetése (maximum 1000 karakter)

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2014

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb:…………………………………………………………………………………………

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000
karakter)

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés darab ezer
forint

megjegyzés

Gépjármű

ebből személygépkocsi

Számítógép

ebből olvasói

ebből szerver

Fénymásoló

Szkenner

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban)

IKR fejlesztés

egyéb:………..

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 
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A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

1.  Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok 
megnevezése

Pályázott 
összeg (ezer 
Ft)

Elnyert 
összeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Európai Uniós pá-
lyázatok megnevezé-
se

Pályázott 
összeg
(ezer Ft)

Elnyert ösz-
szeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Egyéb, nem hazai forrá-
sokra épülő pályázatok 
megnevezése

Pályázott 
összeg
(ezer Ft)

Elnyert ösz-
szeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése 

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ  

A tervezett  menedzsment  és  minőségirányítási  tevékenységek  2019-ben,  a  tárgyévi  könyvtár
kommunikációs célok bemutatása 
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Kommunikáció 2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás
%-ban

előző év-
hez képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

Online hírek száma

Közösségi médiában megjelenő hírek száma

Hírlevelek száma

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült
érték, ezer Ft)

Egyéb:….

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés szá-
ma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések
száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Partners  é  g, együttműk  ö  d  é  sek  

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség
2018. évi

tény
2019. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtár-
ban teljesítők száma

0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött megálla-
podások száma

0

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  0

Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 
partnerek száma 2018. évi tény 2019. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest
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Civil szervezetek

Határon túli könyvtárak

Vállalkozók

Oktatási intézmények

Egyéb

Összesen 0

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések
2018. évi tény 2019. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

A használói igény- és elégedettség-mérések 
száma

0

A használói igény- és elégedettség-mérések so-
rán a válaszadó használók száma

0

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés Leírás, ismertető

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK   

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: 

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 
2018.

évi
tény

2019.
évi
terv

eltérés
%-ban az
előző év-
hez ké-

pest

Be Az intézmény működési bevétele 1545 
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vé-
tel

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 
(nem fenntartótól származó bevételek)  1545  

– ebből a késedelmi díjbevétel 

– ebből beiratkozási díjbevétel 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 26714 

– ebből fenntartói támogatás 26714

– ebből felhasznált maradvány

– ebből pályázati támogatás  

– a pályázati támogatásból EU-támogatás  

Egyéb bevétel összesen  310 

Bevétel összesen 28569 

Ki
ad
ás

Személyi juttatás 14326 

Munkaadókat terhelő összes járulék 2893 

Dologi kiadás     10944 

Egyéb kiadás 63 

Kiadás összesen 28226

Dátum: 
………………………….

aláírás
               Intézményvezető

Dátum:
………………………………..

  aláírás
Fenntartó
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