BESZÁMOLÓ
FERTŐD VÁROSI KÖNYVTÁR 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

1. Szervezeti keretek, feltételek
Könyvtárunk az elmúlt évekhez hasonlóan részben önálló intézményként végzi a könyvtári
tevékenységeket, feladatokat.
A könyvtár nyitva tartása egységesen gyermek- és felnőtt kölcsönzés, valamint a helyben
használt kézi könyvek és folyóiratok olvasási lehetősége azonos időpontban a hét négy, illetve
öt napján heti 30 órában lehetséges.
A könyvtár egy napon (kedd) zárva tart, a látogatók ezen a napon nem kölcsönözhetnek, de a
könyvtár olvasótermét látogathatják amennyiben a könyvtáros a könyvtárban, tartózkodik.
Erre azért van szükség, hogy a belső könyvtári feladatokat, illetve rendezvényeket (könyvtári
látogatókat, könyvtári órákat, használó képzést) erre a napra tervezhessük.
A költségvetésben tervezett összeget és a fenntartó által jóváhagyott állománygyarapítási
összeget felhasználtam. Ezt kiegészítette a Művelődési Minisztérium érdekeltségnövelő
támogatása.
Könyvtárunk részt vett az KELLO által meghirdetett Márai-program negyedik és ötödik
fordulóján. Az Országos Nyilvános Könyvtárak jegyzéken szereplő könyvtárak részére
megállapított összeg (kettőszázharminckilencezer-kilencszázharmincnégy) alapján szép,- és
szakirodalmi könyvek vásárlására volt lehetőség, 106 db dokumentumot vásároltam.
Valamint újonnan megjelent az NKA állta meghirdetett „NKA Könyvtámogatási Program”- a
könyvtárak, alanyi jogon a felkínált könyvek válogatására, vásárlására adott lehetőséget
összesen kettőszázhatezer-nyolcszáztizenöt ezer forint összegben, 64 db dokumentumot
vásároltam. A megrendelt dokumentumok állományba vétele 2015 évben, illetve a késői
szállítás végett 2016. januárjában állományba kerültek.
A feltételeket teljesítettem a teljes állomány feldolgozásra került, az olvasók számára
hozzáférhetővé tettem. Az infrastruktúra növekedése az információs társadalmi igények a
könyvtár eddigi kialakított életét szabályzatát nagymértékben befolyásolja. A könyvtár
Alapító Okiratának módosítása megtörtént az előírtaknak megfelelően, szakmai felügyeleti
vizsgálat alapján 2015 februárjában észrevételek, javaslatok módosítása megtörtént. A
SZMSZ dokumentumát azok mellékletét elkészítettem és az előírtaknak megfelelően a Fertőd
Város Önkormányzatának erre kijelölt Bizottsága jóváhagyta. Az összes dokumentum az
előírásnak megfelelően a könyvtár honlapján elérhetővé tettük. A könyvár használati
szabályzatát, egyéb dokumentumokat a látogatóknak nyilvánosan közzétettem, kibővítve a
könyvtár „Küldetés nyilatkozatával”, melyet a fenntartó jóváhagyott. A NanLIB integrált
könyvtári programrendszert már a korábbi években fejlesztettük, amely korszerűbb és tovább
fejleszthető programrendszert biztosít. Évente a nyomkövetés alapján az új korszerűbb
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fejlesztéseket igénybe vesszük, 2015. évben is további korszerűsítését, karbantartást
elvégeztettem, így a könyvtári programrendszerünk naprakészen frissítve biztosítja a
könyvtári munkánkat.
A 2010. év második félévben sikerült megvalósítani a könyvtár ONLINE katalógus rendszer
/Internet/ elérhetőségét, azóta folyamatosan, naprakészen, rendszeres frissítéssel áll a
használók rendelkezésére. Az érdeklődök, böngészhettek a könyvtár katalógusában, 2013. év
első félévben továbbfejlesztve a katalógusrendszert, kereshetnek az Interneten keresztül cím,
szerző és tárgyszó alapján a katalógus rendszerünkben. Arról is tájékozódhatnak, az
érdeklődök, hogy a keresett dokumentum megvan, valamint a kölcsönzés állapotról, illetve
mely dátumtól kölcsönözhető.
Könyvtári program bővítése - katalógus rendszer fejlesztése - során tájékozódhatnak, az
érdeklődök az újonnan megjelent könyvekről Új dokumentumok linkje alatt A legújabb
dokumentumok címét, emeljük ki és azok kölcsönzési állapotáról is tájékozódhatnak az
olvasók. Ezzel a megvalósítással nagy lépést tettünk így a mi könyvtárunk is a korszerű
könyvtárak közé sorolható.
Könyvtárunk berendezését, felszereltségét továbbra is védjük, óvjuk és a lehetőségekhez
képest, igyekszünk megtartani, biztosítani azt a kellemes légkört, tisztaságot, otthonosságot,
amit a látogatok korábban, örömmel és elismeréssel nyilatkoztak.
A 2015. évi munkatervbe megfogalmazottakat lehetőségeinkhez mérten megvalósítottam.
Könyvtári munkám elsődleges szempontja, hogy a Fertőd Városi Könyvtár méltó hely legyen
a tanulni, olvasni vágyó látogatók számára és a korszerű könyvtár követelményeinek,
megfeleljen.

2. Olvasószolgálat, tájékoztatás
Olvasószolgálatot, felnőtt- és gyermek könyvtári kölcsönzést 1 fő főállasban lévő könyvtáros
látja el. Gyermekek számára készült szépirodalmi műveket, igyekszem az igényeknek
megfelelően beszerezni (a helyi tanítók, tanárokkal előzetes egyeztetés alapján a kötelező
olvasmányokat, ismeretterjesztő könyveket) és az olvasók rendelkezésére bocsátani.
A látogatók, használók igényeit figyelembe veszem a meglévő állományból, próbálom
kielégíteni, illetve a hiányzó műveket beszereztem, gyermek- és felnőtt irodalomból válogatva
a használók rendelkezésre bocsátottam.
A gyermek 14 év alatti beiratkozott olvasók száma sajnos nem emelkedik. Az országos
játékok-felhívások ellenére is sajnálatos módon a gyermekek olvasó kedvét nem sikerül
felkelteni. Az általános iskola magyar tanárainak köszönhető, hogy a beiratkozott gyermekek
többet olvastak valamelyest, olvasmányaikat /kötelező/ úgy alakítják, hogy a gyerekek
olvasási kedvét növeljék. Több alakalommal szerveztem Nógrádi Gábor íróval találkozót a
gyermekek, megkedvelték, szívesen olvassák újabb műveit. Kötelező olvasmányként szereplő
műveit több példányban megvásároltam, ezáltal segítettem a tanulókat a könyvek
hozzáféréséhez. A korábbi évekhez hasonlóan a könyvtár használók száma azt mutatja, hogy
azok a gyerekek és felnőttek, akik beiratkoztak rendszeres látogatói, olvasói a könyvtárnak.
Ez bizonyítja a könyvtári látogatottság emelkedése és kölcsönzött dokumentumok száma.
Korábbi évben kutattam az okát annak, hogy miért kevés a beiratkozott gyermekek száma és
egyik következtetésem az, hogy a gyerekek, akik egyszer beiratkoztak, úgy gondolják az örök
érvényű, de legalábbis az iskolai évekre szóló / 8. osztályig/. Ezzel ellentétbe minden évben
meg kell újítani, mert a beiratkozás egy évre szól, a statisztikai jelentések miatt.
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Felnőtt olvasók között nem túl magas létszámban, de van olyan olvasó, aki rendszeresen
naponta látogatja a könyvtárat, folyóiratokat olvasgat, rendszeresen barangol az Internet
világában.
A törvény értelmében, a helyben nyújtott szolgáltatás nem jár beiratkozási kötelezettséggel,
így a passzív könyvtárhasználók közé sorolandók. Pontos adatot nem tudunk - a könyvtárnak
nincs belépési számlálója – szolgáltatni, csupán hozzávetőlegesen állapítható meg.
Nőtt a folyóiratok kölcsönzési aránya, hét végére, illetve a régebbi időszaki kiadványokat
több napra is kölcsönözhetik a beiratkozott olvasók.
Az NKA által felajánlott színvonalas és drága folyóiratokat alanyi jogon /díjmentesen/
megkapja a könyvtárunk. Az érdeklődők figyelmébe ajánlom nem csak helyben olvasásra,
hanem a kölcsönzési lehetőséget is biztosítva. A könyvtárba, kurrens folyóiratok címek
/féleségek/ alapján 69 periodikát kínál a könyvtári látogatók olvasók számára.
A helyi szakközépiskolából is látogatják a könyvtárat, igénybe veszik a kölcsönzést, azonban
a szakközépiskola könyvtári rendszere megújult így a kötelező olvasmányokat nem keresik a
mi könyvtárunkban. Többnyire a szórakoztató újonnan megjelent sikerkönyvek után
érdeklődnek. Szakirodalmat is tudunk kölcsönözni, a lehetőségeinkhez mérten,
irodalomtudomány és történelemi témájú dokumentumok nyújthatnak segítséget a
tanulmányaikhoz. Sajnos némi csökkenést tapasztalok a regisztrált középiskolások számában,
amely azzal hozható összefüggésbe, hogy kevesebb a tanulói létszám és nem indult felsőfokú
képzés az elmúlt években. Az újonnan beiratkozók száma szeptemberi hónapban ezt a
tendenciát támasztja alá. Az éves statisztikában is megmutatkozik ez az arány.
2004. január 1-jével a könyvtári törvények adta lehetőségek értelmében Fertőd Város
Képviselő-testülete 2003. október 30. napján megtartott ülésen a 43/2003.(X.30.) KH számú
határozat alapján beiratkozási díjat állapított meg. A beiratkozási díj 2015 évben a
fenntartóval való egyeztetés alapján – egyéb díjtételekkel 2016. január1-el változnak. A
megfelelő tájékoztatás a használók számára megtörtént /helyben és a honlapon is közzétéve/.
Ezen túlmenően a könyvtár által nyújtott plusz szolgáltatási díjak bevezetése /nyomtatás,
szkennelés, spirálozás, fénymásolás/ előzetes egyeztetés, jóváhagyás alapján kerül évente
megállapításra.
2004. június 1-jével a KÖZNET jogutóda NIIFI mint Internet szolgáltatótól a könyvtár alanyi
jogon internetes ingyenességet kapott továbbra is 2008 - 2015. december 31—ig. Így az
Internetes szolgáltatásunk ingyenes minden érdeklődő számára hozzáférést biztosítottunk.
2015 második félév végén a szolgáltató megnövelte a sávszélességet a jobb és gyorsabb
internet szolgáltatás végett.
A könyvtár alapfeladatát az 1997. évi CXL. törvényben, előírtaknak megfelelően teljesítjük,
hozzásegítem az olvasókat más könyvtárak állományához könyvtárközi kölcsönzést, biztosít a
könyvtár. Sajnos az igényelt könyvek postai úton való visszaküldése az olvasót terheli, mert
az ingyenességet a megyei könyvtár nem tudja biztosítani. A 2015. évben tizenegy kérés
érkezett ugyanennyit továbbítottam és kaptuk meg a kért dokumentumokat eredetiben. A
referensz kérdések száma 2015 évben 75 kérdést regisztráltam. Irodalom-kutatással is
segítettem az olvasói kéréseket. Az állománygyarapításra fordítható összeg az előző évhez
hasonlóan a fenntartó költségvetési jóváhagyása apján, a teljes összeget állománygyarapításra
fordítottam. Sajnálatos módon az olvasói igényeket még így sem sikerült minden esetben
kielégíteni.
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3. Állományépítés, gyarapítás
Korábbi években befejeztük az állomány rekatalogizálását, így az állomány feldolgozása
folyamatosan számítógépen történik. Az olvasók rendelkezésére áll a teljes katalógus
rendszerünk erre a célja kijelölt /adatbázis kereső/ számítógépen kereső modul segítségével
kereshetnek a látogatók. A rendszer megismeréséhez segítséget nyújtok a használó képzés
oktatás keretében. Ezt igyekeztem megvalósítani a helyi általános iskola felső osztályos
diákjainak, akik több csoportban látogatták a könyvtárat és ismerkedtek a számítógépes
könyvtári programrendszerrel, kiemelten a számítógépes katalógus használatával.
Rendszeresen frissítjük az állományt a gyarapítás arányában, így naprakészen kereshetnek az
állomány-egységeiben.
Évente szerződést ajánl és kötünk a Könyvtárellátóval így az állomány gyarapítása az
országos ÚK kiadványok /évi 26 könyv/ áttanulmányozásával, és annak segítségével történik.
A szerződésben megkötött összeget évente felhasználjuk a könyvtári dokumentumok
beszerzésre, állomány-gyarapítására. Szerződéskötés előnye, hogy több és nagyobb
kedvezményt kapunk az ellátótól /30%/. Nagyfokú átgondolást, válogatást igényel a könyvtár
állománygyarapítási tájékoztató alapján beszerzendő dokumentumok száma.

3.1.Kölcsönzés
2015 év statisztikai adatok alapján a könyvtárhasználat az alábbiak szerint alakult:
Regisztrált használó
Újonnan regisztrált
Használók száma
Internet használó
Távhasználat:
OPAC, honlap
Kölcsönzött dokumentumok

577
159
4077
84
380
692
4120

Könyvtárhasználat:
14 év aluliak
14 és 65 év között
65 év felett

107
445
23

14 éven aluliak
személyes használat /alkalom/
kölcsönzött dokumentumok/db/
közvetlen helyben használt dok. /db/

1120
849
1790

A fenti mutatók alapján az újonnan regisztrált olvasók száma némi csökkenést mutat. A
könyvtár látogatók és a helyben használók száma némelyest növekedést mutat
Könyvtárunk a mi számunkra és általában a könyvtárak számára bizonyítást jelenthet, hogy az
információs társadalomban a könyvtárak szerepvállalása átalakult és az elvártaknak
megfelelően kell működnie. Az internetes - honlapunkon való - látogatottság hasonló az
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elmúlt évekhez viszonyítva. Honlapunk elérhető ONLINE katalógus bővítése az Új
dokumentumok kiemeltsége nagymértékben hozzásegíti a használók tájékoztatását.

3.2.Gyűjteményszervezés
Költségvetési előirányzatunk dokumentumok /könyv- és folyóira / beszerzésre: 579 E Ft
Egyéb forrásból: érdekeltség növelő támogatás
180 E Ft
Egyéb ajándék /könyvek/
336 E Ft
Ebből vásárlásra fordítottunk összesen /kifizetett számlák alapján/
467 E Ft
Összesen:
803 E Ft
A tárgy évben leltárba vett állomány /könyv, CD-ROM
Ajándék /pályázatok: Márai-program, NKA könyvtári pályázat/
Mind összesen:

188 db
144 db
+ 332 db

Leltárból törölt állomány:
Tárgyévben 2015. december 31-i állomány összesen:

- 975 db
19320 db

Könyvtárunk a törvényben előírt követelményeknek megfelelt, továbbra is szerepel az
Országos Nyilvános Könyvtárak jegyzékében. Ennek megfelelően érdekeltségnövelő
támogatásban részesülhetünk, amelyet az előző év állományvásárlásra fordított összeg
arányában állapít meg a minisztérium. Az idei évben ez az összeg 180 ezer Ft volt és az
előírtaknak megfelelően használtuk fel.

5

4. Könyvtári rendezvények
A 2015. évben az elmúlt évekhez hasonlóan, rendezvények is helyet kaptak a könyvtárban,
kiemelt szerepet töltöttek be a könyvtárunk életében.
Az elmúlt évekhez hasonlóan több iskolai rendezvény kapott otthont. Mint minden évben
megrendezésre került az idei évben is - „Szép beszéd” Kazinczy verseny a helyi általános
iskola felső tagozatos diákjai vettek részt.
2015. év január első hete és további minden hónapban Világjárók Klubja sorozatot
indítottunk a könyvtárban januártól júniusig /5 alkalommal/. A Fertőd Város
Önkormányzatának Turisztikai Bizottság elnökének kezdeményezésére a könyvtár
szervezésében. Ugyanez a sorozat szeptember és december hónapokban folytatódott.
Tanulságos érdekes és szórakoztató vetítő képes előadásokat hallgathattak, az érdeklődök.
Az előadásokat, a szakközépiskola idegenforgalmat hallgató csoport diákjai rendszeresen
látogatták.
A Magyar Kultúra Napjára január 21-én emlékeztünk a „Muzsikaház” dísztermében
könyvbemutatóval egybekötött „ A vándorapostol” Jáki Sándor Teodóz – magyarságkutató
bencés szerzetestanár életéről. Előadó: prof. Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész.
Óvodák, iskolák,- tagiskolások látogatták a könyvtárat. A legkisebbek bölcsődés csoport
ismerkedett a könyvtárral. Könyveket nézegettek, rövid mesét hallgattak és építettek a
leporellokból. Februárban a helyi szakközépiskola diákjai, ismerkedtek a könyvárral rövid
könyvtárbemutatót, használó képzést tartottam.
Költészet napi megemlékezést tartottunk április 13-án „A hazáról….című verses
összeállítást meghívott vendég a Soproni Versmondó Stúdió előadója Tuba Jenő. A helyi
szakközépiskolás diákok, irodalmat, verset kedvelő érdeklődök szép számmal, jöttek el
meghallgatni az előadást /kb. 45 fő/.
Könyvtári órákat rendszeresen tartottunk, 2015-ben a felső tagozatos diákok több
csoportokban jöttek a könyvtárba az egész tanévet átfogó időszakban. Februárban és
márciusban az alsó tagozatos gyerekek osztályonként több csoportban látogatták a könyvtárat,
délutáni foglalkozáson vettek részt a napközis gyerekek.
Használói képzést tartottam, kisebb csoportban ismerkedtek a könyvtári programrendszerrel
kiemelten a számítógépes katalógus használatával.
Könyvtári – gyakorlati - órára jöttek a hegykői általános iskola nyolcadik osztályos tanulói
május 6-án két csoportban. Az iskolai elmélet elsajátítása után itt a könyvtárban, gyakorlatban
ismerkedtek, vetélkedtek a könyvtári ismeretekből /kb.18 fő/.
Június első hete „Ünnepi könyvhét” alakalmából „Rendhagyó irodalmi óra” keretében a
könyvtárban Várnai Zseni író-tanár, beszélgetéssel egybekötött előadást szerveztünk,
könyvvásárlással egybekötve.
„Fertőd Városi Könyvtár a térség tanórán kívüli nevelésének fejlesztése”- TÁMOP
pályázat indítása 2013. 06. 30. és 2014. 06. 30. között terjedő időszakában 29996146,- Ft
összeg erejéig valósult meg a fent nevezet pályázat lebonyolítása lezárult. A könyvtárnak évi
egy alkalommal 5 éven keresztül „fenntartási időszak” – keretében a pályázatban résztvevő
iskolák, óvodák részére rendkívüli könyvtárpedagógiai órát tartottam. A pályázatban részvevő
iskolák szép számmal látogatták könyvtárunkat.
A pályázatban előírt dokumentációt elkészítettem.
Október első hete hagyományosan országszerte megrendezett Őszi könyvtári hét
rendezvénye 2015. október 5 – 11. között szerveződtek a programok. „Könyvtárba mentem,
gyere utánam”- szlogen, égisze alatt hirdettük meg, csatlakozva az országos programhoz.
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A program megvalósításához szükséges összeg nagyobb részét /120 EFt./ az idei évben is az
előző évekhez hasonlóan a győri Megyei Könyvtárral közös pályázatból finanszíroztuk. A
hagyományos mesemondó jutalomkönyveket az önkormányzat /17 EFt./ összeggel segítette.
Sikeres előadás volt „Népdalaink Jelképrendszere”– néprajzi előadás Dr. Lanczendorfer
Zsuzsanna előadásában. Az idei hagyományőrző – meseparti verseny nyertesei
könyvjutalomban részelültek, hasonlóan az előző évekhez. A részvevők emléklapot,
díjazottak oklevelet és jutalomkönyveket kaptak ajándékba. Könyves vasárnap hagyományos
bábelőadását az idei évben is a pályázati pénzből tudtam finanszírozni, meghívott előadok
Habakuk Bábszínház.
A rendezvények közül az októberi rendezvénysorozat mondható az egyik legsikeresebb
rendezvénynek, mint részvételi arányban, mint az elégedettségi /visszajelzések/
szempontjából.
Néhány számadat a rendezvény során:
Mesemondó verseny- „Hagyományőrző”- prózai mesemondó kicsiknek és nagyoknak /30 fő/
tanuló vett részt.
Néprajzi előadáson 130 fő általános iskolai tanuló hallgatta az előadást helyi,- és vidéki
iskolákból jöttek diákok.
Helyi értékeink meghirdetett programban – egész nap során - helytörténeti kiállítás Haydn
emlékszoba díjmentes megtekintésére volt lehetőség.
Honismereti előadáson közel 53 fő hallgatta meg az előadást, régi fotókat, könyveket,
plakátokat tekinthettek meg.
Könyves vasárnap – bábszínházi előadáson 32 gyerek díjmentesen örülhetett a vidám
bábszínházi előadásnak.
/Teljes program, meghívó mellékelve/.

5. Fertőd Városi Könyvtár gazdálkodása
Bevételek és kiadások:
Költségvetési kiadások
A gazdálkodási –pénzügyi csoport által kimutatott adatok alapján: 5.531 E Ft
Bevétel összesen:
7.927 E Ft
Pályázat /érdekeltség növelő/
208 E Ft
Saját működési bevétel:
/beiratkozási díj, kötbér, selejtezett könyvek kiárusítása
53 E Ft
Összegzés alapján elmondható, hogy a könyvtár fenntartásához szükséges személyi és
pénzügyi feltételeket az Önkormányzat lehetőségéhez mérten biztosította.
A mai követelményeknek megfelelően az információhoz való hozzáférés lehetőségét
biztosítjuk az állampolgárok számára. Hozzáférést biztosítunk négy számítógépen az Internet
világába, egy számítógép az adatbázisban - ONLINE katalógusrendszerben - való keresésre
kijelölt gép áll a használók rendelkezésére /korábban hét számítópép parkunk ötre csökkent/.
A számítógépek javítását, karbantartását a fenntartó engedélyével és hozzájárulásával
lehetőségekhez mérten biztosítjuk.
A könyvtárlátogatók ezen belül a potenciális olvasótábor igényeit igyekszem figyelembe
venni és a könyvtár szervezetét ennek megfelelően alakítani.
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Továbbra is feladatomnak tartom, hogy a könyvtár olyan hely legyen, ahová az emberek
szívesen jönnek tudásigényüket /tanuláshoz, szórakozáshoz/ olvasás és információs
szükségleteiket tudják kielégíteni.

Mivel;
„ A könyvtár szerves része a környező társadalomnak; a társadalom egészét érintő változások
nem hagyhatják érintetlenül a könyvtárat sem.”
/Szabó Ervin, szociológus/.

Fertőd, 2016. március 31.

Beszámolót készítette:

Fülöpné Simon Edit
könyvtárvezető
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MUKATERV
2016. év

1. Kiemelt feladatok
1.1. 2016. év költségvetés tervezése, elfogadtatása
1.2. Statisztika, beszámoló elkészítése, értékelése a 2015. évről
1.3. A honlap frissítése, javasolt módosítás, javítása, aktuális frissítés elvégeztetése.
1.4. A könyvtár belső terével kapcsolatos munkák javítása, kiszolgáló helyiség,
mellékhelyiség karbantartása. /Határidő: folyamatos/
1.5. A 2015. évi leselejtezett folyóiratok /NKA pályázatból /intézmények, szervezetek
részére felajánlás. /Határidő: június 30./
1.6. A honlapon tájékoztatom az érdeklődőket a Márai-program V,- és az NKA
pályázaton újonnan vásárolt könyvek, dokumentumokról. /Határidő: február./
1.7. Könyvtári szakfelügyelő által javasolt hibákat, javaslatokat kijavítom, különös
figyelemmel a könyvtári feladataimhoz tartozókat. /Határidő: első negyedév/
2. Olvasószolgálattal kapcsolatos munkaterv
2.1. Beiratkozási díj, és egyéb szolgáltatási díjakról tájékoztató közzététele. 2016.
január 1-től új díjtételek bevezetésére került sor. /Határidő: 2016. január 1./
2.2. Az újonnan vásárolt dokumentumok, melyek könyvtárunk állománybavételét
követően tájékozódhatnak az érdeklődők az ONLINE katalóguson keresztül „Új
könyvek” címszó alatt, valamint a helyszínen a dokumentumok kiemelésével az
arra kijelölt vitrinben. /Határidő: folyamatos/
2.3. Közönségkapcsolat, belső és külső PR feladatok:
 Tájékoztató anyag
 Rendezvények
 Média kapcsolt
 Internetes tájékoztató
 Kommunikáció a közvetlen társadalmi környezettel (iskola, óvoda, öregek otthona,
stb.) és a fenntartó szervvel. /Határidő: folyamatos/.
3. Számítógépesítéssel kapcsolatos feladatok
3.1. Integrált könyvtári programrendszerünk a NanLIB. Minden évben, így a 2016.
évben is a szükséges felújítást, /nyomkövetés/ karbantartást elvégeztetjük.
/Határidő: december 30./
3.2. Használó képzés felnőtt és gyermekek – részére egyaránt /integrált könyvtári
rendszerünk,/ modulok bemutatása, Katalógus rendszerben adatbázisban való
keresési lehetőségek megismertetése. Könyvtárismereti órák, használó képzés
megtartása igény szerint /Határidő: folyamatos/.
3. 3. A meglévő számítógépek karbantartása, működtetése. /Határidő: folyamatos/.
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4. Egyéb tevékenység
4.1. Előző évekhez hasonlóan, biztosítom az iskola által szervezett rendezvények
könyvtári helyszínét /versmondó verseny: „Szülőföldünk a költészetben”, szép
beszéd: „Kazinczy verseny” stb./
4.2. Könyvtári órák megtartását minden alakalommal biztosítom helyi és vidéki
iskolák számára. /Határidő: folyamatos/
4.3. 2015. április 19. Költészet napjával egybekötött könyvbemutató „Jeles
Pedagógusok” Dr. Faragó Mihályné iskolaigazgató,- pedagógus munkássága.
/Határidő: március 31./
4.4. A könyvtár ad otthont a Világjárók klubja című előadás sorozatnak. Öt
vetítettképes előadásra kerül sor első félévben júniusig.
2016.jan.7. Kerékpárral a Rajna mentén I. rész
2016. febr.4. USA nyugati partvidék Nemzeti Parkjai
2016. márc. 17. India
2016. ápr. 7. Zarándokút Mariazellbe
2016. máj.5. Élet a hajón - a világ körül
Második félév: szeptembertől decemberig. /program későbbiekben kerül
tájékoztatásra/.
4.5. Június első hete Ünnepi könyvhét – re tervezem a LÉDER által kiadott Fertőtájra
jellemző mesék, mondák „Regél az Alpok Alja – Fertő táj” című mesekönyv
bemutatását. /Határidő: május 31./
4. 6. Hagyományosan továbbra is tervezem az „Őszi könyvtári hét”
rendezvénysorozatát 2016-ben amennyiben megrendezésre kerül országosan,
csatlakozunk az országos programhoz és a megyei könyvtár közös pályázatához.
 Ingyenes beiratkozás, használó képzés
 Mesemondó verseny, immár hagyományőrző szerepe révén
 Megbocsátás hete a késedelmi díjaktól való mentesség.
 Író,- olvasó találkozó
4. 7. A helyi városi ünnepi rendezvényekhez csatlakozva, részt veszek a
megemlékezéseken.
Fertőd, 2016. március 31.
A tervezetet készítette:
Fülöpné Simon Edit
könyvtárvezető
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