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Beszámoló
a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
2018. évi tevékenységéről
Beszámolónk kiterjed a 2018-es évben a Művelődési Ház, Városi Könyvtár, Túrkeve Televízió és
újság szakmai területeken végzett munkára.
Az intézmény általános működése
Személyi ellátottság
A feladatainkat 10 fő engedélyezett létszámmal láttuk el, az alábbiak szerint:
Művelődési Ház:
Kovács István- Intézményvezető, kulturális menedzser
(kulturális menedzser, népművelő, tanító, tanár- főiskolai végzettség)
Kovácsné Kovács Erzsébet- művelődésszervező, közösségfejlesztő
(művelődésszervező és közösségfejlesztő, tanító főiskolai végzettség)
Petőné Fábián Erzsébet- ügyviteli munkatárs- 6 órás
(minőségbiztosítási mérnök- főiskolai végzettség)
Kurgyis Lajos gondnok-karbantartó – 6 órás
Városi Könyvtár:
Vad Sándor szakmai vezető, gyermek könyvtáros
(magyar- könyvtár szak- főiskolai végzettség)
Molnárné Szonda Ildikó- könyvtáros, helytörténeti könyvtáros
(felsőfokú szakképzettség: könyvtáros asszisztens)
Dittrich Imre Bence- intézményi rendszergazda (felsőfokú szakképzettség, rendszergazda)
(Vadné Árvai Ilona- 2018. augusztus 20-tól, közös megegyezéssel a református általános iskolában
dolgozik, az álláshelyet nyilvánosan meghirdetett pályázat úján töltöttük be.)
Túrkeve Televízió és Túrkeve Újság:
Farkas Rozália- médiaszerkesztő- és szervező (művelődésszervező- főiskolai végzettség)
Márton József- szerkesztő- grafikus (középfokú szakképzettség: grafikus)
Nagy Róbert-televízió- műsorszerkesztő (közgazdasági középfokú szakképzettség)
Négy fő dolgozik a Művelődési Házban. Az igazgató, végzi az egész intézmény szervezeti és
gazdasági irányítását, kulturális menedzseri feladatokat.
A művelődésszervező fő feladata a kulturális rendezvények megszervezése, kiállítások
rendezése, a statisztikák, rendezvény nyilvántartások vezetése, a csoportok munkájának segítése, az
intézményi honlap és facebook oldal gondozása. A részmunkaidőben dolgozó ügyviteli
munkatárs az egész intézményre kiterjedően végzi a fenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos
intézményi adminisztrációt, segíti a rendezvények lebonyolítását. A gondnok-karbantartó az
intézmény egészére kiterjedően végzi a javítási, karbantartási és kisebb felújítási feladatokat.
Három fő végzi munkáját a Városi Könyvtárban: egy szakmai vezető, aki a gyermek
könyvtárosi feladatokat is ellátja, egy felnőtt- és helytörténeti könyvtáros valamint egy fő
informatikus, aki a helytörténeti és egyéb dokumentumok digitalizálását végzi, felügyeli az
intézmény teljes informatikai eszközparkját, kisebb hangosítási és prezentációs feladatokat is ellát.
Szintén három fő dolgozik a média területen a Túrkeve Televízió illetve a Túrkeve újság
szerkesztését végzik. A média szakmai vezetését külsős főszerkesztő látja el megbízásos
jogviszonyban. Egy fő médiaszerkesztőként segíti a főszerkesztő munkáját, zenéket válogat,
szöveget ír, vezeti a hatóság részére küldendő nyilvántartásokat, videó felvételeket készít, összeállítja
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a műsortervet. A két fő videóműsor készítő közül egyikük, a videóvágás és felvételkészítés
mellett szerkeszti az újságot, míg másikuk, hangosítási feladatot is ellát az önkormányzati és
intézményi rendezvényeken.
Az intézmény takarítási munkáit 2 fő végzi (Barnáné Finta Anikó és Baloghné Bíró Csilla), akik az
Önkormányzat állományában vannak nyilvántartva.
Az épületek állapota, felszereltsége
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás segítségével a Művelődési Ház
mellékhelyiségeinek felújítását sikerült megvalósítani, melynek keretében lecseréltük az összes
szanitert, megszüntettük a lehúzós víztartályokat, helyükre korszerű nyomógombos tartályok
kerültek. Mindezekhez új vízvezeték kialakítására és a padlóösszefolyók cseréje is szükséges volt. A
beruházás összértéke 922 000 Ft, melyhez az önkormányzat 600 000 Ft-ot biztosított, az
érdekeltségnövelő támogatás pedig 322 000Ft. Önkormányzati támogatás segítségével újra
cseréltünk három gázkonvektort 270 00 Ft értékben. Évközben saját erőből belső
javításokat, festést végeztünk és udvari kövezett kerékpártárolót alakítottunk ki. 2018.
márciustól van gondnok-karbantartó álláshelyünk, ami nagyon nagy segítség az intézmény részére.
A felmerülő javítási, karbantartási, udvarrendezési munkák elvégzésére így nem kell heteket várni és
kisebb felújítási munkákat is meg tudunk csinálni, amit vállalkozók nem, vagy csak nagyon drágán
végeznének el. A karbantartási munkákhoz eszközöket, kisgépeket vásároltunk.
A Túrkeve Televízió részére tárhely bővítés céljából 1 db nagy kapacitású winchestert
vásároltunk, ezen kívül elhasználódott akkumulátorokat pótoltunk.
A Városi Könyvtárban elhasználódás miatt színes nyomtatót és lamináló gépet kellett
vásárolni 104 000 Ft-ért, ezen kívül számítástechnikai eszközöket vásároltunk 240 000
forint, értékben, mindezt saját bevételeinkből fedeztük. A bejárati ajtó korábban javítva lett, de
hosszú távon a csere lenne az ideális megoldás. Sajnos a könyvtárban a nagy üvegfelület miatt
nyáron rettenetes a hőség, télen viszont nem tudjuk megfelelően felfűteni. Az üvegtáblákat rögzítő
gumiprofilok kilazultak és két üvegtábla repedt. A fűtésrendszer csapjai, szelepei nagyon rossz
állapotban vannak, javításra szorulnak. Ezekre 2018-ban nem jutott forrás.
A Korda Sándor Színházteremben 2 új reflektort szereltünk fel, folyamatosan kisebb
karbantartásokat végeztünk.
Az elvégzett felújítások és eszközbeszerzések nagyban javították az intézmény
használhatóságát, szakmai munkáját. Ezt az is elősegítette, hogy a karbantartó
alkalmazásával a folyamatos karbantartási feladatokat is meg tudjuk oldani,
mindezeket látogatóink is érzékelik, melyről pozitív visszajelzéseket kaptunk.
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A szakmai munka bemutatása területenként
Művelődési Ház
Ebben az évben összesen 46 rendezvényünk volt. 17 alkalom városi, nagy rendezvény, 15 a
Művelődési Ház saját kezdeményezésű programja és 14 alkalom a csoportok rendezvénye.
A városi rendezvényterv alapján megtartott programokra, az önkormányzat 5 100 e Ft-ot
biztosított az intézmény költségvetésében. Minden önkormányzati rendezvényt megfelelő
színvonalon sikerült megrendezni, de talán a legkiemelkedőbbek: a Magyar Kultúra Napja, ahol
a Budapesti Utcaszínház János vitéz előadását láthatták; a Március 15-e, az Ahhozképest Népzenei
Együttessel; a Kevi Juhászfesztivál; a Városi Gyermeknap a Palinta Társulat és a Kacagó Bábszínház
szereplésével; az Idősek Napja Poór Péterrel és Rózsás Vikivel; a Jávor Pali nagy mulatása Benkő
Péter kétszeres Jászai Mari díjas színművésszel.
A Művelődési Ház saját kezdeményezésű rendezvényei közül kiemelkedik: a Kevi téli esték
három részes rendezvénye; az Alma Együttes koncertje; a Mágnás Miska operett előadás; a Lóca
Együttes gyermekműsora és Füleki Gábor születésnapi kiállítása.
Saját rendezvényeink megvalósítására 1 133 e Ft-ot fordítottunk ebből 442 e Ft-ot
volt a jegybevétel, a fennmaradó részt egyéb intézményi bevételből finanszíroztunk.

Önkormányzati és saját rendezvények időrendben,
2018-ban:
A Magyar Kultúra Napja:
János Vitéz – előadás- 2018. 01. 21.

Kevi, téli esték 1-2-3.
2018-02-06, 02-20-, 03-06.
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Március 15. ünnepe

Alma koncert- 2018. 03. 16

Húsvéti foltvarró kiállítás –
kézművesnap- 2018. 03. 19.

Kurgyis Lajos kiállítása

Wass Albert emlékest- Magyar
Költészet Napja- 2018. 04. 10.

Jászkun Örökség Emléknapja-

2018. 04. 06- 05.10.

2018. 05. 07.
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Kevi Juhászfesztivál- 2018. május 19-20.

Városi Gyermeknap

Nemzeti Összetartozás Napja

2018. 05. 27.

2018. 06. 07.

Városi Pedagógusnap

Takács Irén kiállítása

2018. 06. 08.

2018. 06. 22- 07.20
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Fiatalok estje
2018. 06. 23.

Fotókiállítás a Magyar Fotográfia
Napjára-2018. 08. 31- 09. 30.

Utcabál és Resistan találkozó

Városnap és Szent István nap- 2018

2018. 08. 19.

2018. 08. 17.

Mágnás Miska operett előadás

Idősek Napja

2018. 09. 15.

2018. 09. 30.

Emlékezés az Aradi Vértanúkra

Őszi tárlat

2018. 10. 06.

2018. 10. 12- 11. 10.

7

2018. október 23. A szabadság Napja

A Lóca együttes Márton napi műsora

Füleki Gábor születésnapi kiállítása

2018. 11. 06.

2018. 11. 15- 12. 20.

Jávor Pali nagy mulatása

Kulturális szomszédolásGyomaendrődön jártunk- 2018. 11. 30.

Színházi előadás- 2018. 11. 18

Itt járt a Mikulás!
2018. 12. 02.
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Kiemelt program: Kevi Juhászfesztivál 2018. 05. 19-20.
A város legnagyobb rendezvényének koordinálása, szervezése is az intézmény feladata volt.
Polgármester úr irányítása mellett elvégeztük az előkészítő munkákat, a műsorszervezést, az
árusok és főzők jelentkezését, a hirdetések megjelenését, nyomdai munkák előkészítését,
megszerveztük a birkapörköltfőző versenyt. Ezt a munkát segítették Csányi Sándor és Rácz Túrkevei
Lajos mesterszakácsok is. Előkészítettük a fesztivál biztonsági tervét. A Duna Televízió reklámspotot
készített, melyet megküldtünk a környékben működő helyi televízióknak.
A Polgármesteri Hivatal szerezte be a hatósági engedélyeket, a munkatársak végezték a reggeli
helyosztást, bérleti díjak beszedését, a fellépők kifizetését, ügyeletet biztosítottak az információnál,
valamint a vendégek fogadásánál segédkeztek a Polgármesteri Hivatalban.
A Városgondnokság segítette az előkészítő munkákat, sátrak állítását a juhnyíró bemutatót, a
vásár helyszínének előkészítését.
Fontos feladatunk volt a színpadi műsor megszervezése és felügyelete, a technikai igények
felmérése, a fellépők fogadása, ellátása a Városi Könyvtárban. A színpadi és más programok
összeállításában arra törekedtünk, hogy minden korosztályt és ízlést ki tudjunk szolgálni, ezért 2
színpadon volt folyamatosan műsor. A Liget színpadon Szabó Ferenc Franky volt segítségünkre, a
fesztiválszínpadi műsor levezetését Finta Zoltán végezte. Segítségükkel csúszások és galibák nélkül
sikerült a kétnapos műsort levezényelnünk.
A főzőverseny eredményhirdetése a főzők kérésére a Ligetben volt. A Liget most is inkább a
fiatalabb korosztályé volt, de mindkét színpadon minden korosztály talált kedvére való műsort. Az
esti nagykoncertet két nagy múltú előadó – szombaton Charlie és zenekara, vasárnap Nagy Feró és a
Beatrice – adta. A látogatottság mindkét koncert esetében nagy volt, nemkülönben napközben is a
programokon és a vásáron. Új színfolt volt a hungaricum sátor programja és az Iloncsuk
Szabadcsapat harci bemutatói.
Köszönjük minden munkatársnak a munkáját és helytállását. Köszönjük
támogatóinknak, hogy adományaikkal segítették a rendezvényt.

Rendezvényeink közművelődési alapszolgáltatások szerinti
besorolása
2017 évben módosításra került a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény. A törvény a közművelődési intézmények feladatait hét
pontban határozta meg.
1. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása,
2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
4. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása,
5. az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
6. a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
7. kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Ebből a Művelődési Házaknak három feladatot kellett választani. Mi a felsorolt feladatokból a
lehetőségeink alapján az 1. 4. és 5. feladatot tartottuk megvalósíthatónak. Természetesen munkánk
során a többi feladathoz is tudtunk kisebb mértékben kapcsolódni.
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Dátum
2018.

2018-as
Rendezvények

Látogatók
száma

A rendezvények besorolása a
közművelődési alapfeladatok
alapján
amatőr
alkotó és
előadóműv.
tev. segítése

Besorolás a
rendezvény
jellege és
finanszíroművelődő
zása
közösséalapján

hagyom.
közösségi
kult.értékek gek segíátörökítése tése

01.21.

Magyar Kult.
Napja: János vitéz
szh. ea.

150

01.21.

Sakkbajnokság

30

02.06.

Kevi, téli esték 1.
Filmvetítés (Korda
S: A harmadik
ember)

17

02. 20.

Kevi, téli esték 2.
Monoki Imre
versíró

32

X

03.06.

Kevi, téli esték 3.
Népzene est

86

X

03.09.

Nőnap- Nyugdíjas
klub

60

03.10.

NőnapMozgáskorl. Csop.

70

03.11.

Sakkbajnokság

30

03.15.

Március 15.
ünnepség

85

X

Városi rend.

03.16.

Alma koncert

310

X

Saját rend.

03.19.

Foltvarró kiáll. és
kézm. fogl.

150

X

04. 06.

Kurgyis Lajos
kiállítása

95

X

04. 10.

Magyar Költészet
Napja: Wass
Albert műsor (R.
Kárpáti P.

85

X

05.04.

Anyák NapjaNyug. k

45

X

05.05.

Gyerekruha- börze

100

05. 07.

Jászkun
Emléknap

50

05. 08.

Anyák napjaMozg.korl.cs.

65

X

Városi rend.

X
X

Csoport
rend.
Saját rend.

Saját rend.

X

Saját rend.

X

X

Csoport
rend.

X

X

Csoport
rend.

X

Csoport
rend.

X

Saját rend.
Saját rend.

Városi rend.

X

Csoport
rend.
Saját rend.

X
X

Városi rend.

X

Csoport
rend.
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Dátum
2018.

2018-as
Rendezvények

Látogatók
száma

A rendezvények besorolása a
közművelődési alapfeladatok
alapján
amatőr
alkotó és
előadóműv.
tev. segítése

Besorolás a
rendezvény
jellege és
hagyom.
művelődő finanszíroközösségi
közössézása
kult.értékek gek segíalapján
átörökítése

tése

05.1920.

Kevi
Juhászfesztivál

12000

05.27.

Városi
Gyermeknap

300

X

Városi rend.

06. 07.

Nemz.
Összetartozás
Napja

50

X

Városi rend.

06. 08.

Városi
Pedagógus-nap
(Pesti Zenés Sz.)

120

X

Városi rend.

06.22

Takács Irénke
festő kiállítás

50

X

06.23.

Fiatalok Napja

200

X

X

Városi rend.

08.1718-19.

Város Napja, Aug.
20.

450

X

X

Városi rend.

08.19.

Resistan tal.

800

X

X

Városi rend.

08.31.

Magyar Fotográfia
Napjafotókiállítás

90

X

09.15.

Mágnás Miska
operett -Fedák S.
Szh.

150

09.08.
09.30.

Óballa kun
települések találk.
Idősek és rokk.
napja (Poór P és
Rózsás Viki)

10.05.

Aradi vértanúk
napja (Gali Teréz
m.)

10.12-

Őszi Tárlat- TÉA

11.10.

kiállítás

10.14.

10.23.

Sakkbajnokság
56-os forradalom
ünn (Pesti Zenés
Szh.)

45

X

X

X

S rend.

X
X

X

Városi rend.

X

Saját rend.

Saját rend.

X

Saját rend.

150

X

Városi rend.

90

X

Városi rend.

90

X

30

80

X

X

Saját rend.

X

Csoport
rend.

Városi rend.
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Dátum
2018.

2018-as
Rendezvények

Látogatók
száma

A rendezvények besorolása a
közművelődési alapfeladatok
alapján
amatőr
alkotó és
előadóműv.
tev. segítése

hagyom.
közösségi
kult.
értékek
átörökítése

művelődő
közösségek segítése

Besorolás a
rendezvény
jellege és
finanszírozása
alapján

10.19.

Forradalmi
koncert:
Decadence,
Nemzeti Hang,
Monokini

200

11.18.

Színházi ea.Jávor Pali nagy
mulatása…
(Benkő Péter ea.)

220

10.28.

Rokkantak NapjaMozg.kcs

72

11.06.

Lóca együttes
Márton napi
gyerekműsor

180

11.11.

Sakkbajnokság

30

11.15-

Füleki Gábor
szüln. kiállítása

110

11. 17.

Nyug.klub
Férfinap

45

X

Csoport
rend.

11.2325.

Galamb- és kisállat
kiállítás

200

X

Csoport
rend.

12.02.

Mikulás és karács.
műsor,
ajándékosztás

250

12.09.

Sakkbajnokság

30

X

Csoport
rend.

12.08.

Évzáró r. mozgkcs.

85

X

Csoport
rend.

12.14.

Évzáró rendezvény
nyug.klub

50

X

Csoport
rend.

12. 15.

FilmvetítésKunok hazája

320

12.20.

összes

X

X

Saját rend.

X

Városi rend.

X
X

Saját rend.

X
X

X

Csoport
rend.
Saját rend.

X

X

Csoport
rend.

Városi rend.

Városi rend.

5 927 fő+ 12 000 fő (Kevi
Juhászfesztivál)
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Művelődő közösségek tevékenysége
Intézményünkben 13 művelődő közösség tartja rendszeresen összejöveteleit. Programjaik,
munkájuk fontos része az intézmény szakmai, művelődési tevékenységének.
Egres Kis Lajos Néptánccsoport
és a Kistücsök Néptánccsoport
A két csoport minden héten, pénteken tartja próbáit, felléptek a Böllértalálkozón, a
Juhászfesztiválon, több városi ünnepségen és helyi rendezvényen valamint más településeken, pl. az
Óballán megrendezett Falunapon és kun települések bemutatkozásán, Kunhegyesen a Kunkapitány
választáson.
Vezeti: Dittrichné Szegő Hedvig
Foltra Folt Kör
Heti rendszerességgel tartottak foglalkozást. Húsvéthoz kapcsolódva kézműves játszóházat és az
általuk készített munkákból kiállítást rendeztek. Minden évben bemutatkoznak a Kevi
Juhászfesztiválon.
Vezeti: Kalmár Lászlóné
Kevi érdeklődők klubja- KÉK
Havonta tartják összejöveteleiket. Törzshelyük a Városi Könyvtár, de alkalmanként másutt is
tartanak összejöveteleket. Különböző témákról beszélgetnek, előadást hallgatnak meg, kirándulást
szerveznek tagjaik részére.
Vezeti: Nagyné Bedő Ildikó
Korda Zoltán fotóklub
Évente egy közös kiállítást rendeznek a Magyar Fotográfia Napja tiszteletére. A tagok elfoglaltságuk
miatt négy alkalommal jöttek össze az év folyamán, de közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot
egymással.
Vezeti: Kovács István
Madarász Károly Népdalkör
Heti rendszerességgel tartottak népdalköri összejövetelt, ahol a fellépésekre gyakoroltak. Felléptek a
Böllértalálkozón, a Juhászfesztiválon és még több helyi rendezvényen, népdalversenyeken és
népdalos találkozókon a megyében.
Vezeti: Sebők Jánosné.
Népi Díszítőművészeti Szakkör
Heti rendszerességgel volt foglalkozásuk az év folyamán. Munkáikat bemutatták a Kevi
Juhászfesztiválon, Szolnokon a Megyei Népművészeti Kiállításon, továbbá Mezőtúron és az Óballán
megrendezett Falunapon és a kun települések bemutatkozásán.
Vezeti: Nagy Istvánné.
Nótaklub
Általában 2 hetente jöttek össze közös éneklésre. Felléptek a Böllértalálkozón. Közösen utaznak el a
környékbeli nóta műsorokra.
Vezetőjük: Farkas Rozália.
Nyugdíjas klub
Pénteki klubdélután0k és közös kirándulások keretében találkoztak, volt még hat nagyobb
rendezvényük: Nőnap, Anyák Napja, Szüreti bál, Férfinap, Idősek köszöntése, Karácsony.
Vezeti Sebők Jánosné.
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Sakk klub
Heti rendszerességgel volt foglalkozásuk. Rendszeresen részt vesznek a megyei sakkbajnokságon,
szervezik a helyi fordulókat, 2018-ban négy ilyen alkalom volt. Esetenként helyi amatőr
bajnokságokat is rendeznek, utánpótlás neveléssel is foglakoznak. Sakk táborban vettek részt
Gyomaendrődön.
Vezetőjük: Sipos Sándor
Túrkevén Élő Alkotók csoportja
A Magyar Festészet napjához kapcsolódva a már hagyományos Őszi Tárlaton mutatták be
munkáikat, már ez volt a csoport tagjainak a 10. közös kiállítása. Alkotásaikkal részt vettek a Megyei
Képzőművészeti kiállításon, Martfűn, a Túrkevéért Alapítvány szervezésében, Gyomaendrődön az
Omart galériában mutatkoztak be. Több alkalommal találkoztak, módszertani beszélgetés céljából.
Vezeti: Kovácsné Kovács Erzsébet
V-269 Galamb és Kisállattenyésztők klubja
2018-ban is három napos kiállítást szerveztek a Művelődési Házban, amelyre ország több pontjáról
is érkeztek galamb-és kisállat tenyésztők, kiállítók. Ezen kívül kettő alkalommal jöttek össze,
megbeszélésekre.
Vezetőjük: Tóth Mihály és Sass Kálmán.
Mozgáskorlátozottak klubja – a JNSZ Megyei egyesület helyi csoportja
Havonta egy- egy alkalommal talűákoztak, ebből négy ebéddel egybekötött rendezvény volt: Nőnap,
Anyák napja, Névnap és apák napja, Karácsonyi évzáró.
Ebben az évben új vezetőt választottak: Sebők Istvánné nyugalmazott óvónő lett a csoport vezetője.
Folyamatosan segítjük a csoportokat programjaik megvalósításában, ha lehetőség van rá közös
pályázatokkal, valamint kiállítás rendezéssel, pénzügyi elszámolással, fénymásolással,
teremrendezéssel és hangosítással. A művelődő közösségek támogatásával, ösztönzésével segítjük az
amatőr művészeti tevékenységet, a város művészeti értékeinek, hagyományainak őrzését,
megismertetését és nem utolsó sorban a lakosság közösségi életét.
Összes látogatás a klubok összejövetelein, éves szinten: kb. 4600 fő.
Az intézmény költségvetésében 400 e Ft lett biztosítva a csoportok részére, az önkormányzat
által, amelyet egyenlő arányban szétosztva programjaik megvalósításához használtak fel, a Sakk
Klub kivételével, amely külön 200 e Ft -támogatást kapott, mint sport klub.

Korda Sándor Színházterem működtetése
A színházterem befogadóképessége nagyobb, mint a Művelődési Házé, ezért a nagyobb
rendezvényeket itt tartottuk meg, így működése szervesen kapcsolódik a Művelődési Ház
tevékenységéhez. 2018-ban itt rendeztük az Alma Együttes koncertjét, a Mágnás Miska operett
előadást a Fedák Sári Színház előadásában, a Jávor Pali nagy mulatása c. darabot az Ivancsics Ilona
Szinház rendezésében, valamint a Kunok hazája c. film bemutatóját.
2018-ben vállalkozó segítségével áprilistól szeptemberig havonta, pénteki napokon, a Mozimax
rendszerében mozgó mozi szolgáltatás működött, 17 órától kettő- kettő film vetítésére került sor. A
látogatottság egyre kisebb volt, ezért a vállalkozó sajnos beszüntette a vetítéseket.
Ismeretterjesztés és képzés
Külső szervezésben volt főző tanfolyam munkanélküliek részére, mely 2017 év végén kezdődött
és 2018 márciusában fejeződött be.
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Információs tevékenység
Honlapunkon- www.turkevemik.hu- mindig friss információkat találni programjainkról.
Túrkevén szerencsére népszerű a közösségi oldalak használata, ezért fontos információs bázisunk az
intézmény facebook oldala. Itt is értesítjük a felhasználókat az aktuális programokról, képanyagot
teszünk fel a lezajlott eseményekről, amit a résztvevők nagy lelkesedéssel nézegetnek. Igénybe
vesszük a helyi sajtót, a Túrkeve újságot és a Túrkeve Televízió adásait és internetes oldalát.
Rendezvényeinkhez plakátokat, szórólapokat készítünk, és a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján
célzottan meghívókat is küldünk a reménybeli érdeklődőknek.
Gyakran segítjük a telefonon vagy személyesen hozzánk fordulókat is különböző információk,
elérhetőségek megadásával.
A Művelődési Ház működtetése és a saját rendezvények szervezése 4 129 e Ft- ból
valósult meg, melyből 2 110 e Ft működési bevétel (terembérlet és jegybevétel),
2 019 e Ft pedig önkormányzati támogatás volt.

Túrkeve Televízió – Túrkeve Újság
Túrkeve TV: A helyi média fontos feladata, hogy beszámoljon a városi eseményekről,
információkat továbbítson a város lakosai számára. Igyekeznek minden fontos eseményről,
rendezvényről felvételt készíteni, és azt beszerkeszteni az adásokba. Jelen helyzetben a kábelhálózat
rossz állapota miatt már nem láthatók a televízió adásai, az érdeklődők az interneten tudják az egyes
videókat megnézni. Kettő szolgáltató is megkezdte az optikai kábelhálózat kiépítését és ígéretük van
arra, hogy az induló televíziós csomagokban a Túrkeve Televízió adásai is bekerülnek majd. A
televízió munkáját önkéntesek is segítik: Sebők Jánosné, Csajbók Ferencné és Debreczeni Péterné.
Az ő munkájukat külön köszönjük.
A Túrkeve újság minden lapszám 16 oldalon, színes borítóval kerül a lakosokhoz, összesen:
3 700 példányban. A főszerkesztő a beérkezett írások, az aktuális események és a beérkezett, fontos
információk figyelembevételével állítja össze a soron következő újság tartalmát.
A Túrkeve Televízió működésének dologi kiadása 383 E Ft volt, bevétele 103 E Ft
volt. Az újság megjelenésének dologi kiadásaira 1 987 E Ft-ot fordítottunk, melyből
1 772 E Ft önkormányzati támogatás, 215 E Ft pedig hirdetési és egyéb bevétel.
Kapcsolatok a város intézményeivel, civil szervezeteivel:
Segítettünk! – külső szervek rendezvényei
A város intézményeivel, civil szervezeteivel kölcsönösen jó kapcsolatunk van.
Rendszeresen segítjük a hozzánk forduló intézményeket, szervezeteket a hangosítás biztosításával,
kedvezményes vagy ingyenes terembérlettel, hely biztosításával (elrendezés, takarítás, fűtés,
világítás). A televízió rendszeresen beszámol az intézmények és civil szervezetek életéről.
Ingyenesen biztosítottuk a termeket a következő alkalmakhoz: a Vöröskereszt által szervezett
véradás havonta, az éves tüdőszűrő vizsgálat, óvodai önálló rendezvények, Chorda Kórus estje,
Kántorné Bíró Emília által szervezett karácsonyi ajándékosztás, valamint a Túrkevei Kulturális
Egyesület által rendezett Kunok hazája c. film bemutatóját. Kedvezményesen adtuk bérbe a
Művelődési Ház termét a Krisztus Szeretete Egyháznak és a nyolcadikosoknak szervezett
tánciskolának.
A Petőfi Sándor Általános Iskola részére az iskola felújítás idejére a Művelődési Házban
kettő termet, a Városi Könyvtárban szintén kettő termet biztosítunk. Rendszeresen jönnek kézműves
foglalkozásainkra, kiállításainkra, könyvtári rendezvényekre, szerepeltek a Trianoni városi
ünnepségen.
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A Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda osztályai is szívesen
jönnek a kézműves foglalkozásokra és a kiállításokra. Óvodásaik is rendszeres látogatói mese
előadásainknak.
Helyet adtunk a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola vizsgabemutatójának, ők pedig
kérésünkre felléptek a Kevi Juhászfesztiválon. Az Egressy Béni Zeneiskola tanulói is szívesen
fellépnek rendezvényeinken.
A Városi Könyvtár vers és mesemondó versenyeinek, könyvtári óráinak, kézműves
foglalkozásainak és más programjainak rendszeres vendégei az általános iskolák tanulói. A
pedagógusok is igénylik és szeretik ezeket a programokat.
A középiskola tanulói is rendszeresen jönnek a könyvtárba, szereplői a versmondó
versenyeknek, 2018-ban önkéntes tanulói munkával segítették a könyvtári rendezvényeket.
A Városi Óvoda minden évben nálunk tartja a Magyar Kultúra Napi versmondó rendezvényét.
Mese előadásaink és kézműves foglalkozásaink rendszeres résztvevői. Hangosítással segítjük a
programjaik megvalósítását.
A Finta Múzeummal kölcsönösen segítjük egymás szakmai munkáját (helytörténeti
információk, fotók cseréje, hangosítás).
A városban működő művészeti csoportok: Chorda Kórus, Ifjú Tehetségek Társulata,
Vadvirág Népdalkör mindig szívesen eljönnek fellépni az általunk szervezett rendezvényeken.
Sok segítséget kapunk a Mentő- és Tűzoltó Egyesülettől (szállítás, pakolás, rendezvények
biztosítása), rendszeres segítői a Gyermeknapnak és a fenyőállításnak is.
A Városgondnokság rendszeresen segítségünkre van a szállításokban, a városi,
nagyrendezvények előkészítésében.
Segítjük a Vöröskereszt munkáját: havonta egyszer térítésmentesen adunk helyet az általuk
szervezett véradásnak.
Továbbra is törekszünk a kapcsolatok szélesítésére a város minden intézményével, szervezetével.

Városi Könyvtár
Az intézmény keretében működő Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
törvényben a nyilvános könyvtárakra meghatározott követelmények szerint végzi tevékenységét. A
törvény által meghatározott feladatok megvalósítása során az olvasók igényeit figyelembe véve
szervezik a szolgáltatás megvalósítását.
A Városi Könyvtár dologi kiadása 3 579 e Ft volt, amiből 3 217 e Ft önkormányzati
támogatás, 362 e Ft pedig saját bevétel. A támogatásból a kötelező könyv és folyóirat
beszerzés kerete az intézményi normatíva 10 %-a, 1 089 e Ft volt.
**Beszámolójukat, amit, a minisztérium által összeállított szempontrendszer
alapján készítettek el, külön fejezetben találják. Ezt a beszámolót el kell küldeni a
Verseghy Ferenc Könyvtárnak, mint szakmai irányító, tanácsadó intézménynek.
Összegezve, igyekeztünk a kapott támogatást és a bevételeinket a legcélszerűbben felhasználni,
úgy, hogy minden terület megfelelően dolgozhasson, megfelelve a törvényben előírt feladatinknak is.
Igyekeztünk a város lakosságát sokrétű információkkal, változatos kulturális programokkal,
színvonalas könyvtári ellátással szolgálni. Bízunk benne, hogy sikerült.
Kérjük beszámolónk elfogadását.

Túrkeve, 2019. január 22.
Kovács István
intézményvezető
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Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

A
Városi Könyvtár
2018. évi beszámolója
Telephely:

5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4.

Igazgató:

Kovács István

Túrkeve, 2019. január 15.
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I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtárunk, a Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár 2019-ben is heti 35 órás
szolgáltatási idő biztosításával támogatta Túrkeve 8.300 lakosának tanulási, művelődési igényeinek
kielégítéséhez szükséges információkhoz való hozzáférést. A dokumentumok szolgáltatásán túl
számos rendezvényt, kiállítást, előadást, vetélkedőt is szerveztünk városunk lakói számára.
2018-ban 1.175 regisztrált felhasználónk volt, akik különböző mértékben vették igénybe
szolgáltatásainkat. Az elmúlt év során állományunk összesen 702 darab új könyvtári
dokumentummal nőtt, amelyből 451 darabot vásároltunk állománygyarapítási keretünk terhére, 149
darab a Márai programnak köszönhetően érkezett hozzánk, 102 darab könyvet pedig ajándékként
vettünk leltárba.
Működésünkben átmenetileg jelentős változásokat eredményezett az a tény, hogy a Petőfi Sándor
Általános Iskola 3. osztályai szeptembertől nálunk kerültek elhelyezésre épületeik felújítása miatt. Ez
egyrészt azt eredményezte, hogy nyitvatartási időnk adott részében az olvasótermi állományok nem
hozzáférhetőek a tanórák és a napközi miatt, másrészt ugyanakkor örvendetes tény, hogy számos
harmadikos tanuló aktív olvasónk lett.
Könyvtári szolgáltatásaink fejlesztése céljából pályázatot nyújtottunk be az EFOP-4.1.8-16
kódszámmal megjelent pályázati kiírásra. Sajnos, pályázatunk, bár bekerült a támogatható pályázatok
közzé, forráshiány miatt várólistára került. Ugyanakkor a tervezett fejlesztéseket szeretnénk
megvalósítani, így további pályázati lehetőségek esetén, amennyiben az indulás feltételei
biztosítottak, indulni kívánunk kitűzött céljaink megvalósítása érdekében.
Összességében elmondhatjuk, hogy a 2018. évi munkatervünkben foglalt célkitűzéseinket sikerült
megvalósítanunk, és könyvtárunk kiegyensúlyozottan, egyenletes színvonalon látta el jogszabályokban
előírt feladatait.
II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Az elmúlt év nyarán több mint két évtized után távozott a könyvtár gyermekkönyvtári
részlegének gondozója, egyben a könyvtár szakmai vezetője Vadné Árvai Ilona, és feladatait
szeptembertől új kolléga, Vad Sándor (magyar-könyvtár szakos) látja el.
A szervezeti felállásban, alkalmazottak személyében más változások nem történtek, az elmúlt
évek során kialakított struktúra biztosította a könyvtár színvonalas működéséhez szükséges
alapokat.
2017. tény 2018. terv 2018. évi
tény
3
3
3
Összlétszám (fő, töredék is lehet)
Ebből szakmai vezető (fő, töredék is lehet)
összesen
összlétszám
Könyvtári (fő) Könyvtáros
szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak

szakképesítéssel
Középfokú szakk.
(kvtár asszisztens,
adatrögzítő-OKJ)
Egyéb felsőfokú

Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

1
1

1
1

1
1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

1

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

1

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

0
0

0
0

0
0

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

2
2

2
2

2
2
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Egyéb
alkalmazott

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

0
0

0
0

0
0

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre
összesen

1
1

1
1

1
1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

1

3
0
0

3
0
0

3
0
0

Mindösszesen egyéb alkalmazott

Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma
III.

SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás:
Könyvtárunk évek óta 35 órás nyitvatartási időben biztosítja szolgáltatásait olvasói részére, illetve
interneten megvalósuló szolgáltatásaink (OPAC, teljes szövegű helytörténeti dokumentumok
folyamatosan bővülő adatbázisa) a nap 24 órájában, az év 365 napján elérhetőek.
Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8:00-12:00 és 13:00-17:00 között, szombaton pedig 9:0012:00 közötti időben várjuk olvasóinkat. Szerdánként a könyvtári szolgáltatások színvonalas
biztosításához szükséges feladatokat (pl. rendelések, állományba vétel, szabadpolcos állomány
rendezése) végezzük folyamatosan.
Az általános iskolai osztályok ittléte átalakította olvasóink könyvtárlátogatási szokásait, azonban
jelentős látogatószám visszaesést nem okozott.
A 2018-ra tervezett téli szolgáltatásszüneteltetésre tervezett 4 munkanap kettővel csökkent a tanítási
időszakhoz történő alkalmazkodásunk okán.

2017. évi
tény

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (óra)

35

2018. évi
terv

változás %ban előző
évhez képest

2018. évi tény

35

35

-

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 3
tartás (óra)

3

3

-

16 óra utáni nyitva tartás (óra)

4

4

4

-

Nyári zárva tartási idő

10

10

10

-

Nyitvatartási napok száma:

225

225

225

-

Téli zárva tartási idő

4

4

2

Munkanapok száma:
-

50 %

Munkanapok száma:
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
2.1 Gyűjteményfejlesztés

Könyvtári állományunk 2018. december 31-én 21.665 darab dokumentum. Az elmúlt év során
összesen 702 darab könyvet vettünk állományba. Ebből ajándék 102 darab volt, a Márai Program
keretében 149 darab könyv érkezett hozzánk, illetve a normatív támogatás terhére összesen 541
darab könyvet vásároltunk, illetve egy periodikumot fizettünk elő (Új Néplap).
Állománygyarapítási politikánk alapja az, hogy az olvasói igények folyamatos mérésével, illetve
olvasóink életkori sajátosságai alapján kiemelten kezeljük a gyermekkönyvtári állomány fejlesztését,
illetve a felnőtt korú olvasóink részére alapvetően szépirodalmi műveket szerzünk be.
2018-ban a tervezettnél nagyobb mértékben került sor dokumentumok apasztására, ennek oka
elsődlegesen a dokumentumok elhasználódása volt.

Mutatók

változás
%-ban
előző
évhez
képest

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

1.031.000

1.051.000

1.089.000 + 5 %

38.280

38.280

38.280

-

0

0

0

-

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)

270

270

207

- 24 %

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db )

21

21

3

-85 %

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)

0

0

0

-

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)

0

0

0

-

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 1.031.000

1.051.000

1.089.000 +5 %

A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

300

493

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
- ebből folyóirat (br. Ft)
-

ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (br. Ft)

183

+64 %

2.2 Gyűjteményfeltárás
Könyvtárunk gyűjteményének könyvekből álló része teljes mértékben feldolgozásra került. Ez az
állománytest több szempont szerint visszakereshető könyvtárunk interneten is elérhető elektronikus
katalógusában. A dokumentumokról mind bibliográfiai adatok, mind a példányadatok (lelőhely, használat
módja, aktuális státusz) elérhető. Az újabb beszerzéseink esetében már rövid tartalmi ismertetőt is
csatolunk. Ezek a könyvek döntően szabadpolcos rendszerben vannak elhelyezve, így olvasóink számára
szabadon kereshetőek.
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A többi könyvtári dokumentum elektronikus feldolgozását folyamatosan végezzük a rendelkezésre álló
időkeretünk függvényében.

2017. évi
tény

Mutatók

2018. évi
terv

2018.
évi tény

változás %ban előző
évhez képest

Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok
száma

635

635

702

+11 %

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)

0,5

0,5

0,5

-

Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)

0,5

0,5

0,5

-

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

93

95

95

+2 %

2.3 Állományvédelem

Pénzügyi lehetőségeink nem teszik lehetővé aktív állományvédelmi tevékenység megvalósítását,
ugyanakkor folyamatosan digitalizáljuk könyvtárunk helytörténeti állományát és fotógyűjteményét a
dokumentumok megóvása és az azokban lévő információk elektronikus elérése érdekében. Eddig
6.400 helyi vonatkozású cikk és AV dokumentum digitalizálását végeztük el.
Mutatók

2017. évi tény

2018. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

2018. évi tény

Tárgyévben
fertőtlenítés,
kötés, javítás,
restaurálás,
savtalanítás vagy
egyéb aktív
állományvédelmi
intézkedésben
részesült dokum.
száma

0

0

0

-

Muzeális
dokumentumok
száma

0

0

0

-

Restaurált
muzeális
dokumentumok
száma

0

0

0

-
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Az
állományvédelmi
célból
digitalizált
dokumentumok
száma

5.100

6.000

6400

+26
%

Biztonsági jellel
ellátott
dokumentumok
száma

0

0

0

-

3. Városi könyvtár területi feladatellátása
3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás Esetünkben nem releváns
3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: EMMI könyvtári statisztika on-line. Saját adatfeldolgozást a
felhasználói elégedettségmérés és a kölcsönzési tranzakciók elemzése esetében végeztünk.
4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat

Beiratkozott és aktív olvasóink száma csekély mértékben növekedett 2017-hez képest. Az
olvasóink életkor szerinti megoszlása évek óta stabil, a legtöbb aktív olvasónk a 16 év
alattiak közül kerül ki, második helyen a nyugdíjasok állnak, a harmadik helyen pedig az
aktív kereső felnőttek.
A kölcsönzések száma növekedik, de jelentős mértékű a dokumentumok helyben
használata is. Interneten elérhető adatbázisunkat egyre többen használják.
Az Országos Dokumentumellátó rendszer keretében dokumentumokat nem kértek tőlünk,
viszont saját olvasóink 32 esetben vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat.
2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő)

1.130

1.130

1.175

+2%

A tárgyévben a könyvtárat aktívan
használók száma (fő)

1.130

1.130
1.175

+2 %

Könyvtárhasználat

A könyvtári
látogatások száma
(db)

10.084

10.084

11.241.

+12 %

Ebből csoportok (db)

2

2

2

-

4.2 Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat
Kölcsönzött dokumentumok száma

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

változás %-ban
előző évhez
képest

9.609

9.609

12.187

+27 %
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(db)
E-dokumentumok kölcsönzése
(db)

0

0

0

-

Helyben használt dokumentumok
(db)

17.664

17.664

22.340

+26 %

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)

0

0

0

-

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)

32

32

32

-

Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

0

0

0

-

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

változás %-ban
előző évhez
képest

Katalógus

0

0

0

-

Olvasói munkaállomás

6

6

6

-

4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek
helyben használatra

száma

4.4 Online szolgáltatások

Online
szolgáltatások

2017. évi tény

2018. évi terv

2018. évi tény

változás %ban előző
évhez képest

Távhasználatok
száma

550

550

5502

+1000

A könyvtár honlapja
(teljes webhely)
mely nyelveken
érhető el

magyar

magyar

magyar

-

A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek
gyakorisága
(alkalom/hónap
átlagosan)

3

3

3

-

A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének
száma összesen

36

36

36

-

A könyvtárban
használható
adatbázisok száma

1

1

1

-
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A Web 2.0 interaktív
könyvtári
szolgáltatások száma
(db)

1

1

1

-

A Web 2.0 interaktív
könyvtári
szolgáltatásokat
igénybe vevő
használók száma (fő)

964

964

1.100

14%

A könyvtári OPAC
használatának
gyakorisága
(használat/év)
(kattintás az OPACra)

n.a.

n.a.

n.a.

-

Tárgyévben a
könyvtár által nyílt
hozzáférésű
publikációként
elérhetővé tett
dokumentumok
száma (db)

n.a.

n.a.

n.a.

-

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
változás %ban előző
évhez képest

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT
eszközök száma

1

1

1

-

Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások
száma

0

0

0

-

Szolgáltatások száma

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a város lakosságához
viszonyított arány (%)
változás %ban előző
évhez képest

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

Könyvek

0

0

0

-

folyóiratok

0

0

0

-

Dokumentumok
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Elektronikus dokumentumok

0

0

0

-

Összesen

0

0

0

-

2017. évi
tény

2018. évi
terv

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés

2018 . évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

A könyvtár által szervezett
olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését
támogató nem formális
képzések száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését
támogató nem formális
képzéseken résztvevők száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzések
száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzéseken
résztvevők száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
engedélyezett képzések,
továbbképzések száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
akkreditált képzéseken,
továbbképzéseken résztvevők
száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati
foglalkozások száma

40

40

28

-30 %

A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők
száma

891

950

320

-35 %
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A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális
programok száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális
programokon résztvevők száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programok száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programokon résztvevők
száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzések, programok száma

0

0

0

-

A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon
résztvevők száma

0

0

0

-

A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programok, képzések száma

0

0

0

-

A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken
résztvevők száma

0

0

0

-

Összes képzés száma

40

40

28

-30 %

A képzésen résztvevők száma
összesen

891

850

320

-35 %

A könyvtároktatást, képzést,
könyvtári tevékenységeket
támogató kiadványainak száma

0

0

0

-
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4.8 Rendezvény, kiállítás

Az elmúlt év során lebonyolítottuk évente ismétlődő történelmi témájú előadásainkat meghívott
előadókkal, volt zenés foglalkozás az I. osztályosok számára, rész vettünk az Országos Könyvtári
napok rendezvénysorozatán. Ennek keretében rendeztük meg a városi mesemondó versenyt. Jeles
évfordulóinkra könyvkiállítást szerveztünk a könyvtár gyűjteményéből. Munkatársaink részt vettek a
Túrkevei Juhászfesztivál szervezésében és lebonyolításában.
Könyvtárunk biztosít helyet a Kevi Érdeklődők Klubjának havi alkalmaihoz és a Foltvarró Kör
foglalkozásainak.
2017. évi
tény

Mutatók

2018. évi
terv

Változás %ban az előző
évhez képest

2018. évi
tény

A könyvtárban a tárgyévben
szervezett helyi közösségi
programok, rendezvények
száma összesen

9

9

9

-

A könyvtárban a tárgyévben
szervezett helyi közösségi
programok, rendezvényeken

347

350

370

+7 %

A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások száma

4

4

4

-

A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások
látogatóinak száma

272

200

131

-52 %

Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvények száma

5

5

5

-

Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvényeken résztvevők
száma

255

255

230

-10 %

Egyéb rendezvények száma

0

0

0

-

Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma

0

0

0

-

résztvevők száma

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség
mérések
A használói elégedettségmérések száma

2017. évi
tény
1

2018. évi
terv
1

2018. évi
tény
1

változás %ban előző
évhez képest
-
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A használói elégedettségmérések során a válaszadó
használók száma

100

100

100

-

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel
Települési könyvtárak
számára nyújtott
szolgáltatások

változás %ban előző
évhez képest

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

Megyei hatókörű városi könyvtár
által szervezett műhelynapok
száma

0

0

0

-

Megyei hatókörű városi könyvtár
által szervezett műhelynapokon
résztvevők száma

0

0

0

-

2017. évi
tény

2018. évi
terv

2018. évi
tény

Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma

1

1

10

1000%

Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött
megállapodások száma

1

1

1

0

A könyvtárban dolgozó
önkéntesek száma

0

0

0

0

A
könyvtárral
írásos
2017. évi
együttműködést kötő partnerek
tény
száma

2018. évi
terv

2018. évi
tény

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi
szolgálat/önkéntesség

változás %ban előző
évhez képest

4.12 Partnerség
változás %ban előző
évhez képest

Civil szervezetek

0

0

0

-

Határon túli könyvtárak

0

0

0

-

Vállalkozók

0

0

0

-

Oktatási intézmények

0

0

0

-

A kistelepülési önkormányzattal
kötött megállapodások száma

0

0

0

-

Egyéb

0

0

0

-
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0

Összesen

0

0

-

4.13 Digitalizálás
Könyvtárunk évekkel korábban teljes körűen elvégezte a gyűjtemény könyveinek formai és tartalmi
feltárását.
Ezzel párhuzamosan, azon dokumentumok körét, amelyek teljes egésze nagyobb érdeklődésre tarthat
számot, illetve helyi vonatkozása van, függetlenül a dokumentum adathordozójának típusától teljes
szöveggel digitalizáljuk. Így került sor a helyi Túrkeve Újság számainak feldolgozására, illetve a
helyi vonatkozású újságcikkeink digitalizálására, illetve most van folyamatba fotógyűjteményünk
digitalizálása is.
Szintén dolgozunk a Városi Televízió archívumának feltárásán, terveink szerint ezeket a
dokumentumokat is szeretnénk teljes egészében hozzáférhetővé tenni látogatóink számára.
IV.

FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A könyvtár alapterülete közel 400 négyzetméter. A könyvállomány teljes egésze
szabadpolcos rendszerben van elhelyezve, a felnőtt részleg olvasótermében és
kölcsönzőterében, illetve a gyermekkönyvtárban. A könyvtár részét képezi két iroda és a
Városi TV stúdiója is. Könyvtárunk a város főterét határoló társasház földszintjének egy
részén került elhelyezésre. 1991 májusa óta működünk itt. Az épület nyílászárói és fűtési
rendszere az átadás korának technológiai szintjét tükrözi, ebből kifolyólag üzemeltetése során
jelentős költséget igényel a fűtési szezon során elszenvedett hőveszteség. A nyílászárók
cseréje, illetve a fűtési rendszer részleges korszerűsítése jelentős energia és
költségmegtakarítást eredményezne. Ezek a fejlesztések jelenleg forrás hiánya miatt nem
esedékesek, de mindenképpen meg szeretnénk valósítani a következő évek során,
amennyiben sikerül forrást szerezni rá.
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
Az elmúlt évben csak a javítási és karbantartási feladatok lettek elvégezve szükség szerint.
3. Jelentősebb eszközbeszerzések
darab

Megnevezés
Gépjármű

forint

megjegyzés

213000

Felújított irodai gépek

23700

2 TB

0
ebből személygépkocsi

Számítógép

0
4

ebből olvasói

2

ebből szerver

0

Fénymásoló

0

Szkenner

0

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe
kérjük megadni Tb-ban)

1
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IKR fejlesztés

0

egyéb

2

104000 sz. nyomtató, lamináló

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)

340700

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok Pályázott
megnevezése
összeg

Elnyert
összeg

Támogató

Kezdete

Befejezése

(Ft-ban)
-

Európai
Uniós Pályázott
pályázatok
összeg
megnevezése

Elnyert
összeg

Támogató

Kezdete

Befejezése

Kezdete

Befejezése

(Ft-ban)

-

Egyéb, nem hazai Pályázott
forrásokra
épülő összeg
pályázatok
megnevezése

Elnyert
összeg

Támogató

(Ft-ban)

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi
könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

2017. évi tény

2018. évi terv

Kommunikációs költségek (Ft)

0

0

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

11

12

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

0

0

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

11

12

Online hírek

0

0

Közösségi médiában megjelenő hírek

0

0

Hírlevelek

0

0

0

0

Kommunikáció

Fizetett
hirdetések
száma
függetlenül, becsült érték)

(médiumtól
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Egyéb:….

0

0

6. Elektronikus szolgáltatások
(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)
2018-ben
megvalósult
(I/N)

Részletek

Honlap

I

http://turkevemik.hu/?page_id=504

OPAC

I

http://193.224.115.33/

Adatbázisok

I

Referensz szolgáltatás

N

Közösségi oldalak

I

Hírlevél

N

RSS

N

Szolgáltatás

https://www.facebook.com/varosikonyvtar.turkeve

7. Innovatív megoldások, újítások:
Megnevezés

Leírás, ismertető

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

2017. évi 2018.
évi terv
tény

2018. évi
tény

eltérés %ban 2017hez képest

Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)

444

300

685

54,27

39

35

35

-11,42

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

12 361

13 263

12 869

4,1

– ebből fenntartói támogatás

12 361

13 263

12 869

4,1

Bevétel összesen

12 805

13 563

13 554

5,84

Személyi juttatás

7 129

8 047

8 204

15,07

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
Bevétel

– ebből felhasznált maradvány
– ebből pályázati támogatás
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen

Kiadás
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Munkaadókat terhelő összes járulék

1 649

1 584

1 647

-0,12

Dologi kiadás

3 985

3 932

3 578

-11,37

Egyéb kiadás

42

0

125

97,61

12 805

13 563

13 554

5,84

Kiadás összesen

Létszám és bérgazdálkodás
2018-ban változatlanul 3 fős létszámmal dolgozott a városi könyvtár. A személyi kiadások növekedését
okozta a garantált bér változása, az önkormányzat által a felsőfokú végzettségűek részére nyújtott
kiegészítő illetmény és az év végi jutalmazás.

Kérjük beszámolónk elfogadását.

Túrkeve, 2019. január 22.
Kovács István
intézményvezető
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