Előterjesztés
a Képviselő-testület 2015. január 15-i ülésére
Tárgy: Beszámoló a Gonda Ferenc Városi Könyvtár elmúlt két évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A könyvtárunkban folyó szakmai munkáról, és az intézmény működéséről szóló beszámolóval
legutóbb 2013. januári ülésén ismerkedhetett meg a Tisztelt Képviselő-testület. Szakmai
tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. törvény), az érvényben levő kormány- és
miniszteri rendeletek alapján, az intézmény belső szabályzatai szerint és a felénk megnyilvánuló
használói igények alapján végezzük.

I.

Az intézmény működése, személyi, tárgyi feltételeinek alakulás

A közel negyven éve átadott épület állapota rossz, az ablakok rosszul záródnak, ezért a fűtési
hatékonyság nem jó; a külső téglaburkolat mállik. A könyvtár bútorzata jó, bár nem korszerű. A
könyvtár kifestésére az átköltözés óta nem került sor, ami már 13 éve volt. Az idei év költségvetési
koncepciójának elkészítésékor már jeleztem az önkormányzat felé ennek a költségnek a
betervezését, hogy az állagmegóvó festés megtörténhessen.
Személyi feltételek
A személyi feltételek változatlanok. 2005-ben a dolgozói létszám 2,25-re csökkent. Ez a létszám az
alkalmazottaktól feszített munkatempót kíván.
2011-ben a Könyvtári Intézet készítette el a Nyilvános könyvtárak működési feltételeire vonatkozó
javaslatát. Ennek alapján a 1000 lakosonként fél könyvtáros állás szükséges az elégséges
működési feltételekhez. Ez városunkra vonatkozóan pontosan három főt jelentene. Nagyon fontos
lenne, hogy a két részmunkaidőben foglalkoztatott könyvtáros munkaidejét nyolcórásra
kiegészíteni.
Tárgyi feltételek
A gyors információszerzés világában megváltozott a könyvtárak eszközhasználata. Az alapvető
könyvtári dokumentumok – könyvek, folyóiratok – mellett egyre nagyobb szerep jut a technikai
eszközöknek. Ezek az eszközök segítik az információ szerzés gyorsaságát és emelik a
szolgáltatások színvonalát.
Jelenleg könyvtárunkban 3 olvasói számítógép van, 3 pedig a könyvtárosok munkavégzését segíti.
A fénymásoló, amelyre jelentős bevételt tervezünk minden évben, már nagyon rossz állapotban
van. 2014-ben a költségvetés tervezésének időszakában már jeleztem, hogy szükség lenne a
újabb fénymásolóra, mert a jelenlegi gép karbantartása már gazdaságtalan.
A könyvtár működését kellő körültekintéssel, takarékossággal biztosítja a fenntartó által
jóváhagyott költségvetés, a tárgyi felszereltséget a TIOP és TÁMOP pályázat révén
korszerűsíthettük 2011-ben.
Az állománygyarapítási keretünk évek óta azonos szinten van, érdekeltségnövelő és felzárkóztató
pályázatokon való részvétellel tudtuk a könyvek árának az emelkedését követni. 13/2013 (II.14)
EMMI rendelet értelmében a normatív támogatás 10 %-át kell állománygyarapításra fordítani. Ez
az elmúlt években jelentősen elmaradt az elvárttól. Beszámolási kötelezettsége van az
önkormányzatnak a normatíva törvényileg előírt felhasználásáról, ezért is fontos, már a
költségvetés tervezésekor figyelembe venni.

II.

A könyvtár szakmai tevékenysége

A könyvtárunk költségvetési forrásból kapja a tevékenységünk ellátásához szükséges
pénzeszközöket. Ezek a források nem elegendőek feladataink ellátásához, ezért a könyvtárnak
bevételt is kell termelnie. Ettől a követelménytől már egyenes út vezet a térítéses szolgáltatások
bevezetéséig, illetve az ilyen szolgáltatások körének kibővítéséig a díjak emelésével.
A helyben nyújtott alapszolgáltatások ingyenesek. A beiratkozással igénybe vehető további
szolgáltatások körét, az igénybevétel módját és a díjak mértékét a könyvtárhasználati
szabályzatban rögzítjük. A beiratkozási díjra és a könyvtári szolgáltatások térítési díjára vonatkozó
szabályokat helyi rendelet szabályozza.
A könyvtár arra törekszik, hogy nyilvános könyvtári és közművelődési szolgáltatásainak
színvonalát fejlessze. A könyvtár tereit, környezetét és szolgáltatásait az esélyegyenlőség
jegyében oly módon alakítja, hogy a fogyatékkal élők a könyvtári szolgáltatásokat akadály nélkül
igénybe vehessék. A könyvtár partnereivel való kapcsolattartás során az udvarias és toleráns
kommunikáció alapkövetelmény.
Olvasószolgálat
Az olvasószolgálati tevékenység az egyik legfontosabb egy könyvtár szolgáltatásai között. Az
olvasószolgálatban történő visszajelzések alapján mérhető leginkább a könyvtári szolgáltatások
minősége. Papp István a könyvtári törvény kéziratában fogalmazta meg az alábbiakat: "A könyvtári
ellátást és szolgáltatásokat megtérülő szellemi beruházásnak kell tekinteni, amely az egész ország
létének és fejlődésének nélkülözhetetlen előfeltétele. Az információ ebben az összefüggésben
tőkeként mutatkozik meg, melynek haszna az egész lakosság javát szolgálja."
Könyvtárosi tevékenységünk folyamatában a fent megfogalmazottak szerint alakítjuk ki a
szolgáltatásainkat és ennek értelmében kívánunk megfelelni olvasóink elvárásainak.
A következő táblázat a könyvtár látogatottságát és az ehhez kapcsolódó viszonyszámokat mutatja
be, ami a könyvtári munka mérhetőségét írja le.
Az olvasószolgálatban mért adatok:
Szolgálandó közönség létszáma
Beiratkozott olvasóink száma
Olvasóarány
Ebből 14 éven aluli
Rendezvények
Rendezvények résztvevői
Kiállítások száma
Könyvtárhasználati adatok
Könyvtárhasználat/lakos
Személyes használat
14 éven aluli
Internethasználók
Távhasználók száma
Kölcsönzött dokumentumok száma
14 éven aluli
Helyben használt dokumentumok száma
Referensz kérdések száma
Könyvtárközi kérések száma
Nyitvatartási napok száma
Átlagos napi használat (tartalmazza a személyes és távhasználatot is)

2012
6218
1.007
16,19%
506
32

2013
6218
987
15,87%
510
38
6.649

2014
5926
788
13,3%
381
50
5.731

(Az utcatárlat miatt
becsült adat)

(Az utcatárlat
miatt becsült adat)

2

1

4

5,52
28.161
12.915
4293
6201
38.966
14.405
12922
12.210
54
279
123

4,61
28.639
13.379
4.940
5.356
35.560
13.427
14.956
10.648
93
286
119

4,72
28.463
12.634
5002
6347
37.652
10.235
13.985
11.638
65
283
123

515

Könyvtárunk sokoldalú szolgáltatást nyújt a lakosság számára, valamint segít a közhasznú
információk megoldásában is: nyugdíjasok számára teljes körű segítséget nyújtottunk az Erzsébet
programban való részvételhez; a személyi jövedelemadó bevallás benyújtását támogattuk;
szolgáltatók felé óraállást jelentettünk; különböző kérelmek, formanyomtatványokat töltöttünk le és
segítettük a kitöltésüket.
A helyben használt dokumentumok és a referensz kérdések számossága igazolja, hogy
intézményünk minőségi munkát végez az olvasók, illetve Kaba lakosságának körében. Hiszen a
magas számokból látszik, hogy törekszünk személyes foglalkozás keretében megoldani a
problémákat. Jó törekvésünket pozitív visszajelzések igazolják.
A könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatással, (ha eredetiben nem, akkor másolatban) - ma már
megszerezhetetlen könyv alig van, - az Országos Dokumentumellátó Rendszer keretében az
ország legnagyobb könyvtárai is elérhetők. Könyvtárközi kölcsönzés útján ODR-Portálon elküldött
kérésre postai úttól függően 3-7 nap alatt, (ha nincs meg Debrecenben a Méliusz Könyvtárban,
akkor a Szegedi Egyetem Könyvtárából, az Országgyűlési Könyvtárból, vagy akár Miskolcról is
megérkezik a kért könyv. Sajnos 2007-től a korábbi ingyenes visszaküldés lehetősége megszűnt,
olvasóinknak vállalniuk kell a visszaküldés költségét, ami ismerve a postai szolgáltatások díját nem
kevés, egy-egy esetben akár 1000-1500 forinttal is számolni kell. Az egyetemisták valamint a
felnőttképzésben résztvevők, azonban még így is szívesen veszik igénybe ezt a szolgáltatásunkat,
mert így hamarabb hozzájuthatnak a kért könyvhöz (az egyetemen esetleg csak olvasótermi
példány van, vagy már kikölcsönözték).
A stratégiánk megfogalmazása szerint olyan könyvtárat szeretnénk, amely teljesítőképességében
meg tud felelni szűkebb és tágabb környezetünk társadalmi, gazdasági, kulturális elvárásainak,
ami kötődik a múltunkhoz és jól kivehető jövőképet mutat föl. Fejlesztése révén bekapcsolódik az
országos rendszerekbe, figyelembe veszi az országos stratégiát. A kabai könyvtár
szolgáltatásaiban, a gyűjtemény alakításában mindig figyelembe vette a helyi sajátosságokat. A
könyvtárba betérő emberek többsége igényli a személyes törődést, amire odafigyelünk. Személy
szerint ismerjük az olvasókat, tudjuk ki az, aki segítséget kér a könyvek kiválasztásához, ki az, aki
önállóan szeret böngészni. A könyvtár szociális szerepe is megnőtt, sok a bejáró gyerek, akik jól
érzik nálunk magukat a könyvtárban. Iskola után itt várják meg a buszt, vagy tanulási idő és a
délutáni elfoglaltságuk közötti üres időszakot nálunk töltik el. Igyekszünk számukra az olvasás
mellett más programokat is kínálni.
Gyermekkönyvtári munka
Legifjabb olvasóink is szívesen veszik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Vannak babaolvasóink,
akiknek édesanyja fontosnak tartja, hogy a gyermeke, minél hamarabb megismerkedhessen a
könyves környezettel. Óvodáskortól már csoportosan jönnek el hozzánk, rendszeren szervezünk
programokat az óvodával együtt működve. Az iskolába készülődők a beiratkozás a kölcsönzés
folyamatát ismerik meg. A TÁMOP program keretében 2010-ben indítottuk el óvodások számára
az „Első alkalom a könyvtárban” elnevezésű programunkat, amelyre továbbra is igény van. Minden
évben a nagycsoportos óvodások együtt látogatnak el hozzánk. Előzetesen megkeressük a
szülőket és a hozzájárulásukkal beiratkozhatnak az ovisok. A csoporttal közösen ismerik meg a
kölcsönzés lehetőségét és folyamatát, és válnak könyvtári taggá, a későbbiek folyamán már
szülővel, vagy önállóan kölcsönöznek. A kisebb gyerekek számára verses, mesés foglakozásokat
tartunk, valamint filmvetítésen akár az olyan régi mesékkel is megismerkedhetnek, mint például a
Futrinka utca. Továbbra is részt vettünk a gyermekolvasóinkkal a megyei könyvtár által
meghirdetett „Barátunk a könyv” pályázaton, ahol csapataink nívós könyvjutalmat kaptak.
A népmese napja alkalmából minden évben mesemondóversenyt hirdetünk, ahol 12-15 fő gyermek
vesz részt.

Könyvtári feldolgozó munka - állományfeltárás
A könyvtárunk információ átadása szolgáltatásokon keresztül valósul meg. A szolgáltatás alapja a
korszerűen fejlesztett gyűjtemény. Állományunkat a közkönyvtár kritériumainak megfelelően
alakítottuk ki. A folyamatos gyarapítás a költségvetésből, az érdekeltségnövelő támogatásból,
pályázatokból és az olvasói mecenaturával biztosított.
Sajnos a művenkénti 1-1 példányos beszerzés nem elégíti ki az igényeket a sikerkönyvekből,
gyermekkönyvekből és a népszerű ismeretterjesztő könyvekből.
2011-ben indította el a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma Márai- program
pályázatát. A program célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar
kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a
határon túli könyvtárakon keresztül, az olvasáskultúra fejlesztése, a kortárs magyar szerzők
támogatása és megismertetése. A beszámolás időszakában is lehetőség nyílt arra, hogy a
program listájáról a könyvtárak a megállapított keret mértékéig a Könyvtárellátó Kiemelten
Közhasznú Kft. honlapján könyveket rendelhetünk.
A városi könyvtár mind 2013-ban, mind 2014-ben válogathatott az ötszáz kötetet tartalmazó
listáról, szak- és szépirodalmi műveket, valamint gyermekkönyveket. Sajnos ennek a programnak
a sajátossága, hogy egy idővallumban lehet csak rendelni és ha a megrendelt könyvből nincs a
raktárban, akkor helyette nem tudunk rendelni mást.
2014-ben a támogatások köre bővült a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtámogatási programjával,
amelynek szintén haszonélvezői a könyvtárunk látogatói.
Állománygyarapításra fordított összeg

2012

2013

2014

Vásárlás

316.116,-Ft
207 db

349.931,-Ft
185 db

448.670,-Ft
220 db

Olvasói ajándék (mecenatúra)

335.000,-Ft
281 db

272.150,-Ft
212 db

332.950,-Ft
446 db

Márai-program

478.322-Ft
240 db

71.428,-Ft
31db

274.517,-Ft
136 db

0

0

328.071,-Ft
144 db

0

70.000,-Ft
28 db

110.000,-Ft
44 db

258.000,-Ft
129 db

264.000,-Ft
132 db

250.000,-Ft
125 db

NKA Könyvtámogatási program
Nemzeti Könyvtár program
Köteles-példány (városi TV DVD)

Helyismereti munka
Intézményünk fontos feladata a helyismereti munka, mivel a városban nagy gondot fordítunk a
hagyományok ápolására.
Könyvtárunk nem rendelkezik nagy mennyiségű muzeális anyaggal, de vannak nagyon jelentős és
fontos helyi értékei. Könyvtárunk névadójának hagyatékából származik több olyan 1800-as
évekből származó irat, amely muzeális értékűnek mondható. Az elkövetkező évben ezen hagyaték
feldolgozás az egyik legfontosabb feladatunk. Úgy gondolom, hogy olyan értéket képvisel, amely
talán a Kabai értéktárba való bekerülését is indokolja.
A Gonda Ferenc Városi Könyvtár a helyismereti dokumentumok gyűjtésénél elsődleges
szempontnak tekinti, hogy Kaba város múltjára, jelenére vonatkozó irodalmat, dokumentumokat
gyűjtse, feldolgozza és elérhetővé tegye sajtófigyelés által. Jelentős a fotógyűjteményünk, amely
nem csak papíralapon, de nagy részben már digitalizálva van és így használható.
Ez a fotógyűjtemény adta azt a lehetőséget, hogy az elmúlt években igen jó visszhangot keltő

utcatárlatot elkészíthessük. Ez a kiállítási forma segített abban, hogy megismertessük Kaba
lakosaival a munkánk ezen részét és még több fotót tudjunk gyűjteni és digitalizálni. A lakosoktól
kapott képek visszakerülnek a gazdáikhoz, azonban a helytörténetünket kutatók számára
elérhetővé válik, mint korlátozottan használható digitális kép.
2013-ban egy városunk helytörténetét szinte teljesen lefedő, míg 2014-ben Kabai lakodalmashoz
kapcsolódó esküvői fotókból állítottunk össze kiállítást. 2014. tavaszán az első világháborúban
részt vett kabai katonák fotóiból készítettünk egy összeállítást, ami szintén az utcán volt látható, a
könyvtár előtti kerítés szakaszon.
2013-ban a városunk 10. születésnapja alkalmából állítottam össze egy reprezentatív
városkönyvet, amelyhez szintén a helyismereti állományunkat használtam. Ez a könyv volt az
elszármazottak találkozóján a résztvevők ajándéka. A visszajelzések nagyon pozitívak voltak.
Ugyancsak a helyismereti munka részének tartom a havonta megjelenő Kabai Hírmondó
szerkesztését és terjesztését. Az újságnak jelenleg 200 előfizetője van, azonban az olvasók száma
jóval több. Csak a honlapról letöltők száma havonta átlagosan 120. A friss számokat
természetesen nem tesszük fel, csak a következő szám megjelenésekor. 2014-ban ünnepeltük
meg a helyi újság tizenötödik születésnapját.
Az újság megjelenéséhez gyűjtött anyag szintén a helyismereti állományunkat gazdagítja.
A könyvtár által szervezett rendezvények
A megszokott könyvkölcsönzésen és információszolgáltatáson kívül programokat
rendezvényeket is kínáltunk az érdeklődők számára.
rendezvény száma
rendezvényen részvevők
2013
36
6617 (ebből 6000 főt, az utcatárlatot megnézők számát vélelmeztük)
2014
50
5713 (ebből 5000 főt, a két utcatárlatot megnézők számát vélelmeztük)

és

2013-ban 2 vendégelőadónk volt: Kabai Nagy Lajos, aki a Rákóczi Ferencről írott könyvét mutatta
be, valamint Kiss Erzsébet tartott meridián tornával egybekötött előadást.
Két színházlátogatást is megszerveztünk, az egyik a Könyvmoly klubbal debreceni színházba
(Ballada a két sebzett hattyúról), míg másik egy budapesti színházba (Mary Poppins) történt.
Két hetente ültek asztalhoz a Römi klub tagjai, akik a közös időtöltést igénylik.
A Könyvmoly klub tagjai havonta találkoztak, hogy egy-egy író könyvéről, az olvasásélményből
fakadó gondolatokról beszélgessenek. Így ismerkedtünk meg mélyebben Fábián Janka, Gárdonyi
Géza és több más író könyvével.
A Könyvmoly klubbal egy budapesti túrát is szerveztünk, a Fábián Janka könyvéből megismert
Sziklakórházhoz, valamint az Országos Széchényi Könyvtárba.
A költészet napját a hagyományoknak megfelelően a Kabai Versbarát Körrel közösen ünnepeltük.
Tevékenyen részt vettünk a város által szervezett ünnepi rendezvényeken. Az elszármazottak
találkozójának előzetes címgyűjtése, valamint a regisztrációja is nálunk történt. Ehhez
kapcsolódott az utcatárlat, valamint a város könyv megjelentetése is, ami igen komoly előzetes
gyűjtőmunkát igényelt.
A Népmese napja alkalmából a hagyományoknak megfelelően Mesemondóversenyt hirdettünk.
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy tőlünk tovább jutó Orosz Viktória lett a megyei első helyezett is.
Az adventi időszakban is részvettünk az ünnepvárásban. Ebben az évben készítettük el a város
főterén található Betlehemi alakokat, amit a munkatársak este, munkaidő után saját forrásból
produkáltak. Advent első vasárnapján a vendéglátásban is részt vettünk saját készítésű
süteményekkel, valamit forró kakaóval.
2014-ben 50 rendezvényt szerveztünk, melyen 731 látogató vett részt az utcatárlatokat kivéve.
Ebben az évben is folytatódott az előző években megszokott klubok találkozója. A Römi kör
kéthetente, míg a Könyvmoly klub továbbra is havonta találkozott. A teljesség igénye nélkül
foglakoztunk Fekete Istvánnal, Müller Péterrel, Paulo Coelhoval, megismerkedtünk a krimi

irodalom több válfajával: Agatha Christie klasszikusnak mondható könyveivel, valamint
mostanában fénykorát élő skandináv krimikkel.
Négy kiállítást szerveztünk meg: két utcatárlatot, egy esküvői ruha és nászajándék kiállítást,
valamint egy sárréti alkotó, Szegény Ildikó képeiből készített kiállítást.
Több alkalommal tartottunk könyvtári órát az iskolások számára, valamint továbbra is
rendszeresen jöttek az óvodás csoportok a filmvetítéseinkre, valamint a csoportos beiratkozásra.
Az Országos Könyvtári Napok programsorozata ma már hozzá tartozik az októberi napokhoz.
2014-ben október 13-20. között hangzott el országszerte a hívogatás: Találkozzunk a könyvtárban!
15 rendezvényünk volt, 287 látogatóval. A programok között volt Mátyás mese feldolgozás a
harmadik osztályosokkal, mesékkel-versekkel cirógattuk a kiscsoportos óvodásokat, utaztunk
Manó országba az első osztályosokkal, készítettünk társasjátékot a negyedik osztályosokkal, a
nyugdíjas korosztállyal visszaemlékeztünk a régmúlt időre Lengyel Gábor segítségével,
faraghattunk zöldséget is Szegény Ildikó útmutatásával. Nagyon nagy sikerű volt R. Kárpáti Péter
vetítéssel egybekötött előadása az Élet az élet után címmel. Az azóta ugyanezzel a címmel és
témában megjelent könyve szinte folyamatosan kölcsönzésben van. Ez a programunk a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
Október utolsó hetében a megyei könyvtár ajánlott föl egy író-olvasó találkozót a kabai gyerekek
számára. Vígh Balázs a sikeres gyermekkönyv író találkozhatott a ki olvasóival.
Könyvtárosok továbbképzése
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Kulturális
szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (TÁMOP-3.2.12-12/1) pályázaton
a Méliusz Juhász Péter Könyvtár által vezetett konzorcium 27.630.852 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert. A projekt a következő tagok összefogásának eredményeképpen valósult meg: a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, a Móricz Pál
Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, Kaba Város Önkormányzata és Derecske Város
Önkormányzata. Ebből Kaba Város Önkormányzata 1. 927.610,-Ft támogatásban részesült. A
projekt célja: A humánerőforrás fejlesztése révén az intézményekben dolgozó kulturális
szakemberek alkalmassá váljanak az új tanulási formák alkalmazására és terjesztésére a
gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetű csoportok körében. Az élethosszig
tartó tanulást segítő szolgáltatások számának növelése, a látogatottság, valamint a formális
oktatás hatékonyságának növelése a meglévő szolgáltatások fejlesztésével és új szolgáltatások
bevezetésével.
A könyvtár két dolgozója a következő képzéseken vett részt: A fejlesztő biblioterápia
alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában; Felkészülés a különböző felhasználói
célcsoportok olvasásfejlesztésére; Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, szervezeti
kultúra és külső partnerség); Digitális könyvtárak létrehozása; Felkészülés a minőséget szolgáló
minőségi önértékelésre.
Minőségi Önértékelés
Hangsúlyos szerepet kap a könyvtár életében a minőségi önértékelés, mivel a 2014. április 8-án
megjelent 120/2014. Korm. rendelete a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 2. § f pontja
előírja, hogy a nyilvános könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai
szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit.
A könyvtár a minőségi önértékelés felé korábban már elindult, hiszen már van a Küldetésnyilatkozata, a Minőségpolitikai nyilatkozata, valamint a elkészült a könyvtár jövőképe. Olvasóinkat
véleményét is megkérdeztük a könyvtárunkról.
Megalakult a Minőségirányítási munkacsoport, amely minden hónap második csütörtök

reggelén munkaértekezletet tart, amely a minőségi önértékelést fogja segíteni.
Kapcsolataink
Állandó munkakapcsolat van a művelődési ház dolgozóival, az iskola pedagógusaival, az
óvónőkkel, valamint a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Gazdasági osztályával, segítjük
egymás munkáját. A kapcsolattartás szempontjából fontosnak tartom a polgármesteri hivatal
dolgozóival, a város önkormányzatával való együttműködést. A különböző civilszervezetek
munkáját segítjük a lehetőségeinkhez képes. Intézményünk a Kabai Iskoláért Alapítvány
rendezvényeihez és a Kabai Nyári Színházi Egyesület előadásához jegyárusítással járul hozzá.
Nagyon jó és gyümölcsöző a partnerkapcsolat a megyei könyvtárral és a megye több könyvtárával.
Könyvtárunk a város életének meghatározó intézménye, mivel szinte minden városi programhoz
hozzájárulunk a munkánkkal.
Iskolai közösségi szolgálat
A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra
közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után
érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A Gonda Ferenc Városi Könyvtár 2013ban csatlakozott az iskolai közösségi szolgálat rendszeréhez és vált fogadó intézménnyé. Jelenleg
13 középiskolával van együttműködési megállapodásunk, és 28 tanuló összesen 367 óra
közösségi szolgálatot végzett 2013 és 2014-ben. Nagyon tevékenyen részt vettek az utcatárlatok
előkészítésében és kihelyezésében, valamint az őszi összefogás napokon nyújtottak segítséget a
rendezvényekhez.
Terveink, a könyvtár jövője
A munkánk fő célja az információs igények kielégítése, a könyvtárunk saját dokumentumaiból, de
ha ez nem lehetséges, akkor más könyvtárak, illetve adatbázisok állományából. Ez megvalósítható
könyvtárközi kölcsönzéssel, és az internet használatával. Fő feladatunk a már meglévő
szolgáltatások, fenntartása, ezek bővítése a lakosság igényei szerint a lehető legmagasabb
színvonalon. A szolgáltatások szempontjából a gazdaságosság legfőbb eszköze a könyvtári
dolgozók folyamatosan gyarapodó tudása, mellyel pl. a számítástechnikai, internetes
lehetőségeket nagy gyakorlatuk révén fel tudják használni munkájuk során.
Terveink között szerepel:
•
A belső szabályzatokat a minőségi önértékelés kritériumainak megfelelően át kell dolgozni,
majd a Képviselő-testület elő kell vinni.
•
A Kabai Meteorit Sportegyesület 20 éves évfordulója alkalmából tervezzük a kiadását, a
már előkészületben lévő városunk sporttörténetét bemutató könyvet.
•
A helyismereti állományunk teljes körű digitalizálása és korszerű feldolgozása
Végül köszönöm a Tisztelt Képviselő-testületnek, városunk Polgármesterének és Jegyzőjének az
együttműködést, a munkánk iránti érdeklődést, az erkölcsi és anyagi támogatást a könyvtár
működési feltételeinek biztosításában. Kollégáimmal továbbra is azért dolgozunk, hogy a könyvtár
minőségi közszolgáltatást végző intézmény legyen. Bárki, bárhol, bármikor hozzá juthasson a
városunkról szóló információkhoz, legyen az a múlt vagy jelen.
Kaba, 2015. január 7.
Boldoghné Kiss Ágnes
könyvtárvezető

