Gonda Ferenc Városi Könyvtár munkaterve
2015. évben
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.

Pályázatok
•
•

•

A könyvtárnak érvényes futó pályázata nincs. Feladatunk a korábbi két pályázattal
kapcsolatban a fenntartási kötelezettségek teljesítése.
Amennyiben tovább folytatódik a Márai program, az NKA Könyvtártámogatási programja,
továbbá az Érdekeltségnövelő támogatás, valamint a városi könyvtárak továbbra is
pályázhatnak, akkor 2015-ben is pályázni fogunk.
Az E-Magyarország program 2014-2020-ig tartó időszakában is terveink szerint részt fogunk
venni az itt megjelenő pályázaton.

A könyvtár 2015-ös kiemelt feladatai
• A TÁMOP és TIOP pályázat fenntartási kötelezettségeinek teljesítése.
• A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának teljes körű átdolgozása, az
önértékelésnek megfelelő szabályzatok kidolgozása.
• Rendezvények, könyvtári ünnepek, kézműves foglalkozások szervezése.
• Az Őszi Könyvtári Hét rendezvénysorozathoz való csatlakozás egész hetes
programsorozattal.
• A könyvtári honlap átdolgozása, frissítése
• A helytörténeti gyűjtemény fejlesztése, a helytörténeti jellegű aprónyomtatványok
feldolgozása.
• A könyvtári minőségbiztosítás megismerése, az alapok kidolgozása.
Állományalakítás
Gyarapítás
Az állománygyarapítást a gyűjtőköri szabályzatban meghatározott irányelvek szerint kell végezni. A
megrendeléseknél figyelembe vesszük a kiadók kedvezményes ajánlatait, valamint a használók
részéről jelentkező igényeket.
Selejtezési ütemterv
•

Felnőtt és ifjúsági állomány szépirodalmi részéből válogatjuk le az elrongálódott,
hosszú évek alatt nem kölcsönzött köteteket.

•

Törlésre kerülnek az időszaki kiadványok (napilapok, heti, kétheti magazinok) 2012
előtti számai. Ezek nem leltári számmal ellátott tételek

Állományrendezés
A könyvtári rend folyamatos fenntartása mindennapi feladatunk.
A felnőtt szépirodalmi állományunkat a válogatás megkönnyítése érdekében színkóddal látjuk el.

Önkéntesség és közösségi szolgálat
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011-es törvény előírja a középiskolások számára a kötelező közösségi
szolgálat teljesítését. Az előző évben 13 iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. Ebben
Jelenleg 13 középiskolával van együttműködési megállapodásunk, és 28 tanuló összesen 367 óra
közösségi szolgálatot végzett 2013 és 2014-ben. Az idei évben további iskolákkal folytatjuk a közös
munkát.

Gazdálkodás
Költségtakarékos megoldások a dokumentum beszerzésnél és feldolgozásnál.

