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A Könyvtár tényleges állománya 2014.december 31-én:
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A szőlőskislaki fiókkönyvtárba kiadott dokumentumok száma: 3.664 db
Beiratkozott olvasóink száma: 983 fő. Az összes személyes használat az év folyamán 21.255, a
könyvtárból kivitt összes dokumentum 28.806 db.
A tavalyi évhez képest több, mint 100%-al nőtt az ajándékba kapott könyvek száma. (2013-ban 176
db/2014-ben 365 db.) Ez a könyvtár különböző pályázatain kapott könyvek miatt is nőtt, de az olvasói
ajándékok is nagy szerepet játszottak benne.

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 Könyvtár támogatási programja,
továbbá az Érdekeltségnövelő támogatás, 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.
rendezvények, könyvtári ünnepek, kézműves foglalkozások szervezése.
az Őszi Könyvtári Hét rendezvénysorozathoz való csatlakozás egész hetes programsorozattal.
a gyűjteményes dokumentumok analitikus feltárásának folytatása.
a már régóta húzódó, a lellei könyvtártól - mint akkori központtól - kapott dokumentumok
selejtezésének, átleltározásának megkezdése.

 polcvásárlással és selejtezéssel a szépirodalmi részleg zsúfoltságának enyhítése,
 A helytörténeti gyűjtemény fejlesztése, a helytörténeti jellegű aprónyomtatványok
feldolgozása,
 A könyvtári minőségbiztosítás megismerése, az alapok kidolgozása.
GAZDÁLKODÁS
Költségtakarékos megoldások a dokumentum beszerzésnél és feldolgozásnál.
INFORMATIKA
A honlapok (felnőtt és gyermek) folyamatos frissítése, karbantartása. A helytörténeti anyagok
digitalizálása, honlapra való feltöltése.
E-Magyarország pont további üzemeltetése a könyvtárban, részvétel a 2014-2020 pályázati
ciklusban az E-Magyarország és a NIIFI vezetésével.

GYŰJTEMÉNYEZÉS, KATALOGIZÁLÁS
A következő években az un. analitikus feltárás kap nagyobb hangsúlyt, azaz a már katalógusban lévő
dokumentumok részletesebb tartalmi feltárása, valamint a helytörténeti jellegű cikkek,
képanyagok, tanulmányok feldolgozása a könyvtár gépi katalógusában.
Az állományból kivonandó (ritkán használt, elavult, rongálódott dokumentumok törlése az
állományból.) A szőlőskislaki állomány alapos felülvizsgálata, selejtezése.
A frissen beszerzett dokumentumok gyors feldolgozása, használatba adása a beszerzéstől számított
1-2 héten belül.

OLVASÓSZOLGÁLAT
2014. szeptemberétől a nyitva tartási idő döntő részében és szombatonként is 2 fő van szolgálatban.
Ez célunk 2015-ben is. Így több idő jut a tájékoztatásra, a személyre szabott segítségre.
Továbbra is fontos feladat a személyre szabott segítség a könyvtári állományban való eligazodásban:
- tájékoztatás a könyvtár katalógusának használatáról,
- tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról,
- tájékoztatás a más könyvtárakban elérhető dokumentumokról, információkról,
- szakirodalmi dokumentumok biztosítása a tanuláshoz, felnőttképzéshez, önképzéshez,
- szükség szerint segítség az olvasnivaló összeválogatásában (egyedi igények szerint),
- egyéni segítség a számítógépek és az Internet használatához, az E-közszolgáltatások igénybe
vételéhez,
- egyéb szolgáltatások biztosítása (fax, fénymásolás, szkennerezés, stb.).
KÉPZÉS, OKTATÁS
A könyvtár dolgozói 2015-ben részt vesznek a továbbképzésben.
Egy fő a 2015 augusztusában induló segédkönyvtáros képzésben vesz részt, míg még egy fő a
vezetői, gazdálkodási továbbképzésben vesz részt.
A „Digitális könyvtárhasználói képzés” folytatását a könyvtárhasználók részére jelenleg
szüneteltetjük, mert az elmúlt 2 évben az E-Magyarország program „Tudásod a jövőd” pályázati
programjában szerveztünk képzéseket. Nem tudtunk, nem is akartunk versenyezni a 98%-os
pályázati támogatásban folyó képzésekkel.
Amennyiben erre további igény merül fel és forrást is találunk, csekély önrész mellett tudjuk
felhasználóinkat a számítógépes, digitális használatra képezni, fogunk élni a lehetőséggel.
KAPCSOLATTARTÁS
A könyvtár honlapjának megújulása a használók pontosabb, gyorsabb információval való ellátását
az interaktív kapcsolattartás növekedését szolgálja már most is.
Az Internet eléréssel rendelkező olvasók, már távolról is meghosszabbíthatják két alkalommal a
náluk lévő dokumentumok határidejét és előjegyezhetnek számukra fontos dokumentumokat
akkor, ha azokat más valaki már kikölcsönözte. Amennyiben megadják számunkra az e-mail
címüket értesítést kapnak a lejárt dokumentumokról, valamint az előjegyzett dokumentumok
beérkezéséről. A könyvtár szolgáltatásokkal kapcsolatos e-mail forgalma 2013-ban: 4760
elektronikus levél, míg 2014-ben 6762 levél az olvasóknak illetve az olvasóktól érkező e-mailek
száma).
Új opcióként 2014-ben bevezettük a helytörténeti dokumentumok, valamint az állomány
újdonságairól történő keresést.
A társintézményekkel, civil szervezetekkel szeretnénk szorosabbra fűzni a kapcsolatokat. Továbbra
is nyitottak vagyunk a közösen szervezett programokra. Tiszteletdíjra csekély a keretünk, ezért
ezekhez a programokhoz a helyszínt, a meglévő infrastruktúrát és a szervezésben való aktív
könyvtárosi részvételt tudjuk biztosítani. A szakmai szervezetek programjain lehetőség szerint részt
veszünk.
Továbbra is fogadjuk a szakmai gyakorlatra és önkéntes munkára jelentkező diákokat.

RENDEZVÉNYEK
Hetedik éve lesz, hogy az olvasóvá nevelés egész hetes, legfontosabb rendezvénysorozata az
Országos Könyvtári Napok elnevezést kapta. Mi is csatlakozunk minden évben a programsorozathoz
egész hetes programokkal.
Részletes programot, majd a pályázati lehetőségek és az országos koncepció megjelenése után
tudunk csak összeállítani.
Nagy igény van a Csere Andrea által vezetett kézműves foglalkozásokra, melyeket havonta
szeretnénk megrendezni.
Folytatni szeretnénk szintén havi rendszerességgel a szülők által igényelt „Boglári Mókoló”
elnevezésű mesés, verses, játékos programsorozatot kisgyermekek, és szüleik részére. Költségünk
itt csak anyagköltség, a foglalkozások vezetője önkéntes munkában segíti tevékenységünket.
Januárban filmvetítéseket terveztünk Kalász József és alkotócsapatának munkáiból.
Tervezzük még a Szociális Missziótársulat nővéreinek életéről szóló könyv bemutatóját, illetve
Fehér Bélát (Kossuthkifli, Filkó, stb.) szeretnénk meghívni.
Továbbra is teret szeretnénk adni a környék alkotóinak, íróinak bemutatkozásához és a
helytörténeti témák közkinccsé tételéhez.
OLVASÁSFEJLESZTÉS
2011-ben a TÁMOP pályázat keretében indított gyermekklubok közül a 6-9 éveseknek szervezett
MESEHALÁSZOK TÁRSASÁGA tartotta foglalkozásait havi rendszerességgel a könyvtárban. Ezt
váltotta a „Boglári Mókoló”, melyben mesével, verssel, népszokásokkal dolgozzák fel a gyerekek az
ünnepnapok, hagyományok ismeretanyagát.
Az őszi könyvtári rendezvények fő célja is az érdeklődők, olvasók ismereteinek fejlesztése, a
könyvtár intézményének közelebb kerülése emberekhez, amin keresztül az olvasást is
népszerűsítjük.
Balatonboglár, 2015. március 04.
Béres Krisztina
mb. intézményvezető

