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A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár
KÖNYVTÁRÁNAK
2016. évi szakmai tevékenységéről és rendezvényeiről

2016-ban is törekedtünk arra, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat
nyújtsunk városunk lakossága és a településünkre látogatók számára.
Gyűjteményünket
-alapfeladatunknak
megfelelőenfolyamatosan
fejlesztettük, sokoldalúan feltártuk és az olvasóink rendelkezésére bocsájtottuk.

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS
Intézményi beszerzési keret:
Érdekeltségnövelő pályázat:
Márai-program pályázata:
Ajándékként kapott kötetek:

1.023.129,- Ft
51.809,- Ft
132.865,- Ft
143.187,- Ft

A beszerzési kerettel igyekeztünk a lehető legeredményesebben
gazdálkodni, így a könyvbeszerzésre kifizetett összegből 582 kötetet
szerzeményeztünk.
A Márai-program pályázata keretében 58, ajándékként szintén 58
könyvhöz jutottak a könyvtárhasználók.
A kötetek -a beérkezést követően- egyedi nyilvántartásba kerülnek, külön
leltári számot kapnak. Mind papíralapon (leltárkönyv), mind számítógépen
leltárba vesszük őket.

NÉPSZERŰSÍTÉS
A beleltározást követően az intézményi honlapon (turkevemik.hu/Városi
Könyvtár) azonnal közzétesszük az új könyvek listáját. Egy közösségi oldalon
is megtesszük ugyanezt, annak népszerűsége, látogatottsága okán.

HONLAPUNK
Könyvtárunk internetes oldalán is igyekszünk teljes körű információkkal
szolgálni könyvtárunk működéséről, az igénybe vehető szolgáltatásokról,
egyéb tevékenységeinkről. (nyitva tartás, megvásárolható könyveink, új
beszerzések, szolgáltatásaink, szabályzataink, katalógusunk, helytörténeti
archívum, Uniós pályázatok, videogaléria)
2016. január 1-i hatállyal közzétettük a könyvtár Küldetésnyilatkozatát és
egyéb, minőségbiztosítással kapcsolatos dokumentumainkat.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
2016-ban léptek hatályba könyvtárunk alább felsorolt dokumentumai:
 Minőségirányítási kézikönyv (TQM)
 Stratégiai terv (Küldetésnyilatkozat, Jövőkép, SWOT)
 Folyamatszabályozás
 Belső- és külső kommunikációs terv
 Továbbképzési terv
 Partnerek azonosítását bizonyító dokumentumok
 Panaszkezelési szabályzat
 Informatikai szabályzat
Aktualizálásra kerültek:
 Könyvtárhasználati szabályzat
 Gyűjtőköri szabályzat
 Munkaköri leírások

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI STATISZTIKÁK
REGISZTRÁLT HASZNÁLÓ 1078 fő
ÖSSZES LÁTOGATÓ
4861 fő
ÖSSZES KÖLCSÖNZŐ
3891 fő
KÖLCSÖNZÖTT .DOK.
7989 pld.
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCS. 29 kérés/visszaküldés
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében évente három alkalommal
szervezünk ingyenes beiratkozási akciót. (Intenet-fiesta március, Ünnepi könyvhét
június, Őszi könyvtári napok október)
A könyvtárközi kölcsönzéssel a dokumentumokhoz való egyenlő
hozzáférés esélyét kínáljuk, a nagyobb könyvtárak állományára támaszkodva.

RAKTÁRUNK MEGSZÜNTETÉSE
Július hónapban kiderült, hogy a Túrkeve Újság szerkesztőségének a
könyvtárban kell helyet biztosítani. A könyvtárlátogatókra és a televízió
munkatársaira való tekintettel arra döntöttünk, hogy a raktári állományt
átvizsgáljuk és a régi, elhasználódott vagy egyéb módon sérült példányokat
selejtezésre előkészítjük. Ez időszerű is volt, hiszen a raktári polcokon sok
elavult és/vagy fizikailag elhasználódott dokumentum sorakozott. Az adott
állomány megtekintése és kétszeri átválogatása után 5296 kötet kivezetését
tartottuk indokoltnak. A selejtezésre szánt és a megmaradó állományrészeket

átcsoportosítottuk majd a raktári polcokat a könyvtár egyéb tereiben helyeztük
el. Az így felszabaduló -közepes méretű- helyiséget vették birtokba kollégáink.
Nem állítható, hogy a megoldás ideális, előbb-utóbb gondokat okoz a raktár
hiánya. A könyvállomány évről évre gyarapszik, a selejtezést pedig nem
indokolhatja a helyhiány. Az átszervezés pozitív hozadéka az eltelt hónapok
alatt tapasztalt remek munkakapcsolat.

RENDEZVÉNYEINK, PROGRAMJAINK
MEGNEVEZÉS

ALKALOM

KUL-TURISTÁK a könyvtárban (A magyar 2016. január 20-29.
kultúra napjára) Túrkeve 7-8. évfolyamosai.
8 alkalom

LÉTSZÁM
181 látogató

Dr. Örsi Julianna: KÖTŐDÉS című
könyvének bemutatója.

2016. január 22.

27 látogató

Napközis csoport látogatása (felső tagozat)

2016. január 29.

14 látogató

Takács Mihály emlékest – 70 éve született
kollégánk, a „kevi költő” emlékére.

2016. február 24.

43 látogató

„Ifjak márciusa” - Könyvkiállítás a forradalom
2016. március 10-15.
irodalmából.

48 látogató

Ünnepváró húsvéti foglalkozások (vetélkedő, 2016. március 16-23.
kézműmunkák, könyvbemutató)
10 alkalom

215 látogató

VÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY, felső tagozatosok részére.

2016. április 11.

39 látogató

VÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY, 1-2. évfolyam részére.

2016. április 12.

42 látogató

VÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY, 3-4. évfolyam részére.

2016. április 13.

38 látogató

2016. április
13 alkalom

287 látogató

2016. június 6-18.

124 látogató

AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS ANYÁK NAPJÁRA
Túrkeve 1-2-3-4. évfolyamosai.
ÚJ KÖNYVEINK – címmel könyvheti
könyvkiállításunk.

Számítógépes tanfolyam, időseknek.

2016. szeptember
5 alkalom

15 látogató

Együtt egymással – és a népmesékkel
3-4. osztályosoknak. (TÁMOP-fenntartás)

2016. október 4.

52 látogató

Együtt egymással – és a népmesékkel
1-2. osztályosoknak. (TÁMOP-fenntartás)

2016. október 5.

42 látogató

„Alig látszom, mégis játszom”
Zenés műsor Túrkeve elsőseinek.

2016. október 7.

90 látogató

2016. október 10-13.
4 alkalom

86 látogató

Helytörténeti barangoló - könyvek, fotók,
rejtvények.
A kisbojtár világa – címmel illusztrációs
verseny 7-8. évfolyamos diákok számára.

2016. november

4 pályázó

Múltunk és jelenünk – címmel 3 fordulós
helytörténeti pályázat.

2016. november

26 pályázó

„Ünnep jő, ünnep vár...” - a téli ünnepkörről
könyvekkel, képekkel, kézműves munkákkal.

2016. december 1-19.
8 alkalom

167 látogató

A novemberben meghirdetett helytörténeti
pályázatok EREDMÉNYHIRDETÉSE.

2016. december 8.

30 látogató

Zenés adventi műsor a HOLDVIRÁG DUÓ
közreműködésével.

2016. december 14.
2 előadás

149 látogató

1719
látogatás

SAJÁT PROGRAMJAINKON:
KÖNYVTÁRI KLUBJAINKBAN:
Kevi érdeklődők klubja KÉK (önszerveződő)
Kreatív öltögetők klubja KÖK (önszerveződő)
Angol korrepetálás (önszerveződő)

12 alkalom
33 alkalom
42 alkalom

684
látogatás

A programokra meghívást kap a helyi televízió, így rendszeresen hírt adunk
tevékenységünkről városunk lakossága számára.
Túrkeve, 2016. január 12.
Vadné Árvai Ilona
szakmai vezető

