
 

 

A Városi Könyvtár Kenderes 

2022. évi munkaterve 

Kenderes 

Mikola Istvánné 

2022. február 25. 
  



 

 

TARTALOMJEGYZÉK 

1. Rövid összefoglaló .................................................................................................................. 3 

2. Stratégiai célok végrehajtása .................................................................................................. 3 

3. Szervezet ................................................................................................................................ 3 

4. Infrastruktúra ......................................................................................................................... 4 

5. Gyűjteményi információk ....................................................................................................... 4 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) ....................................................................................... 4 

7. Minőségirányítás .................................................................................................................... 4 

8. Tudományos kutatás és kiadványok ........................................................................................ 4 

9. Partnerségi együttműködések ................................................................................................ 4 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei ........................................................................... 5 

11. A koronavírus-járvány okozta változásokról .......................................................................... 5 

  



 

 

1. Rövid összefoglaló 

A Városi Könyvtár Kenderes 320 m² alapterületen működik, önálló épületben.  
Önálló nyilvános könyvtár, fenntartónk Kenderes Város Önkormányzata.  
Könyvtárunk megfelel az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló jogszabályban foglalt alapkövetelményeknek. 
2022. évben nem tervezünk változást a nyitvatartási napok tekintetében: egy átlagos héten 5 nap, 
összesen 38 órában.  
2022. évben továbbra is a koronavírus-járvány miatti korlátozásokhoz igazodva kell végezni a 
munkánkat úgy, hogy a lakosság és a könyvtárhasználók ne szenvedjenek hiányt.  
Intézményünk számára fontos az eddig elért eredmények megőrzése, a könyvtári minőségi 
szolgáltatások nyújtása, az olvasás népszerűsítése és a könyvtárak szerepének megerősítése. 

Arra törekszünk, hogy munkánkat- városunk egyik fontos kulturális intézményeként - a szakmai 
értékeket figyelembe véve, elkötelezetten végezzük. 
 

2022. évre tervezett kiemelt feladataink: 
- az elzártságból kimozduló embereket megszólítani, 

- Baba Mama klub újraindítása, 

-  Kenderesi Kézműves klub létrehozása, 

- a pandémiás helyzet feloldásával a könyvtári szolgáltatások újraindítása, népszerűsítése, 

- közösségépítő, a helyi értékekre alapozott irodalmi, helyismereti és a tudásátadást segítő 

programok megvalósítása közvetlen és online formában, 

- az olvasást és az olvasási kompetencia fejlesztését támogató programok 

- helyismereti gyűjtemény intenzív gyarapítása, digitalizálása, 

- környezettudatosságot népszerűsítő előadások, foglalkozások tartása, 

- könyvtárismereti órák és foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak, 

- egészségmegőrző és prevenciós előadások szervezése, 

- a könyvtár honlapjának elkészítése. 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

A könyvtár stratégiai céljai alapján az alábbi területek kapnak kiemelt figyelmet 
2022-ben: 

- minőségi és felhasználó-központú könyvtári szolgáltatások nyújtása a használók részére, 

- a szolgáltatási terek megújítása, 

- helyismereti digitalizált tartalmak folyamatos és intenzív gyarapítása, 

- értékközvetítő közösségi szolgáltatások és könyvtári programok, 

- partnerkapcsolatokra építő, széles olvasóközönséget megszólító, igényes könyvtári 

programok szervezése a könyvtár falain belül és kívül, az online térben is, 

- 1 fő könyvtáros szakirányú végzettség megszerzése. 

 

 

3. Szervezet 

A járványhelyzet idején a könyvtár igyekezett rugalmasan megoldani a szolgáltatások 

lebonyolítását. Az online kapcsolatteremtés (e-mail, Facebook) eredményesnek bizonyult. Ezeket a 

későbbiekben is alkalmazunk a hatékonyabb munkavégzés érdekében. 

Intézményünk dolgozói elkötelezettek a könyvtár szolgáltatásainak megbízható és folyamatos 

működtetése mellett, ezt a jövőben is így folytatjuk. 



 

 

A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendeletben 

foglaltak alapján 1 fő segédkönyvtáros szakirányú végzettségének megszerzését tervezzük 2022. 

évre, és ezt munkaidő-kedvezmény igénybevételével támogatjuk.  

4. Infrastruktúra 

Az épület állagmegóvása érdekében az észlelt hibákat a legrövidebb időn belül megjavíttatjuk. A 
homlokzaton elhelyezett „Városi könyvtár” tábla kopott, ennek cseréje indokolt.  
Az infokommunikációs eszközök állapota jó. A könyvtár pénzügyi gazdálkodását a továbbiakban is 
a szigorú pénzügyi fegyelem jellemzi. 

5. Gyűjteményi információk 

Az állománygyarapítás forrása az évi költségvetés. A gyarapítás során 2022-ben is fő szempont az 

olvasói igények, és a gyűjtőköri szabályzat elveinek figyelembe vétele. Folyamatosan figyeljük az 

új megjelenéseket. 

Beszerzés után elvégezzük a dokumentumok érkeztetését, állományba vételét, szabványos tartalmi 

és formai feltárását a Szirén integrált rendszerben. Az állomány átvizsgálását követően 

megtervezzük a tervszerű állományapasztást és a selejtezést. 2022. évben teljeskörű 

állományellenőrzést végzünk (leltározás). 

2022-ben folytatjuk a helyismereti dokumentumaink digitalizálását. 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

Alapszolgáltatásaink középpontjában a dokumentumkölcsönzés áll, mely a könyvek mellett az 

időszaki kiadványokra terjed ki. Kiegészítő szolgáltatásaink a lakosság részére: számítógép-és 

internet használat, fénymásolás, szövegszerkesztés, nyomtatás, szkennelés, laminálás, faxolás. 

terembérlet. Az igényeknek megfelelően segítséget nyújtunk egyéb ügyintézésben (nyomtatványok 

letöltése, információkeresés, szkennelt iratok küldése e-mailen, stb). 

A helyi Családsegítő-és Gondozási Központ nappali ellátásban részesülő, mozgásukban korlátozott, 

beteg, idős olvasóknak rendszeresen viszünk könyveket és folyóiratokat. 

Könyvtári munkánk fontos elemei az élményalapú könyv-, olvasás-, könyvtár-népszerűsítő 

tevékenységek a látogatók igényeinek figyelembevételével. 

2022. évre tervezzük a Baba Mama klub újraindítását, valamint a Kenderesi Kreatív klub 

létrehozását. Saját szervezésű rendezvényeink: kiállítások, vetélkedők, egyéb pályázatok (rajz, 

versíró, stb), prevenciós előadások, könyvismertetők, író-olvasó találkozók, helytörténeti estek. 

A közösségi médiának egyre nagyobb a szerepe, ezért a könyvtár Facebook oldalát rendszeresen 

frissítjük. Nagyon fontos, hogy létrejöjjön az új honlapunk. 

7. Minőségirányítás 

2022-ben két alkalommal tervezünk elégedettségmérést a könyvtárhasználók körében. 

Szükséges a minőségügyi dokumentációk felülvizsgálata, aktualizálása is. 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Könyvtárunk nem végez ilyen jellegű tevékenységet. 

9. Partnerségi együttműködések 

Partnerkapcsolataink fontos erőforrások, melyet folyamatosan ápolni és fejleszteni kell, hiszen 

partnereinkkel közösen tudjuk stratégiai célkitűzéseinket megvalósítani, 



 

 

s velük közösen tudjuk a kulturális alapellátásban betöltött szerepünket erősíteni. 

Szolgáltatásaink kialakításához mindig figyelembe vesszük a könyvtárhasználók igényeit, 

elvárásait, melyek beépülnek a tevékenységeinkbe. 2022-ben továbbra is együtt kívánunk működni 

a város intézményeivel és civil szervezeteivel. 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

A könyvtár 2022-ben is fokozott figyelmet fordít a kommunikációra. Hiteles és megbízható 

tájékoztatással szeretnénk megjelenni a helyi és a megyei sajtóban. 

A pandémia idején jelentős szerepet kapott az online kommunikáció, amelynek sikerére való 

tekintettel e módszert a jövőben is alkalmazni fogjuk. 

A könyvtár közösségi oldalán (Facebook), és a majdani honlapunkon 

rövid, szöveges üzenetekkel, kép- és videótartalmak közzétételével, friss és dinamikus 

szemlélettel, tematikus tartalmakkal kívánjuk elérni a különböző korosztályokat. 

Megjelenési formái: hírek, linkgyűjtemények, online játékok, fotók, felhívások, könyvajánlók. 

11. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

A koronavírus-járvány minden tekintetben felülírta a működésünket.  
Elmaradtak a rendezvényeink, a több évtizedes hagyományra visszatekintő szavaló- és 
mesemondó versenyek, klubfoglalkozások, stb. 
A fenntartóval egyeztetve Védelmi Szabályzatban rögzítettük a kellő intézkedéseket. (Nyitás után 
az adott helyzethez aktualizálva.) Minden ide vonatkozó jogszabályt betartottunk.  
 Létrehoztunk az épületen kívül, a bejáratnál egy kiszolgáló pontot, így biztosítva az alapellátást és 
a könyvtári szolgáltatásokat.  
Új szolgáltatások, melyeket a pandémia alatt vezettünk be: 

- telefonos tájékoztatás (menetrend, elérhetőségek, mérőállás diktálás, stb) 
- telefonon, vagy e-mailen előre megrendelt könyvek kihelyezése az ajtóhoz (megbeszélt 

időpont alapján). 
A visszajelzések azt mutatják, hogy megfelelően cselekedtünk. A telefonos és e-mailen történő 
megkeresések továbbra is megmaradtak: beépültek a mindennapi szolgáltatásainkba. 
Azt tapasztaljuk, hogy az iskoláskorú gyerekek látogatása aggasztóan csökkent. Az online oktatás 
azokat a gyerekeket is a számítógéphez ültette, akik addig nem, vagy csak ritkán használták. Az 
olvasási kedv jelentősen csökkent. A közösségi találkozások is ritkultak, a látogatók tartanak a 
fertőzéstől. Tervezzük a gyermekfoglalkozásokat és a felnőtt korosztálynak szóló programokat. 
Bízunk benne, hogy ha lassan is, de visszatérünk a régi kerékvágásba. 

 


