
Beszámoló a Solymár Imre Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységéről  

 

A Solymár Imre Városi Könyvtár Bonyhád város közigazgatási területén működik.  

Az intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatait Bonyhád Város Önkormányzatának 

Gazdasági Ellátó Szervezete látja el.  

 

A könyvtár feladatai:  

A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtárként működik. Feladatait az 

1997. évi CXL., – A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről – szóló törvény határozza meg.  

A könyvtár alaptevékenység körében elvégzendő feladatai:  

Közgyűjtemények kezelése, ezen belül nyilvános könyvtárak által ellátandó feladatok, 

szolgáltatások, levéltári tevékenység, internet szolgáltatás, kulturális, közösségi, 

közművelődési rendezvények és programok szervezése.  

 

Nyilvános könyvtári szolgáltatásai:  

 - Alapító okiratában és szervezeti és működési szabályzatában meghatározott fő céljait a  

küldetésnyilatkozatban közzé teszi.  

 - Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.  

 - Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól.  

 - Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.  

 - Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében.  

 - A könyvtárhasználókat segíti a  digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 

az egész életen át tartó tanulás folyamatában.  

 - Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez.  

 - Gyűjteményét és szolgáltatását a helyi igényeknek megfelelően alakítja.  

 - Közhasznú információs szolgáltatást nyújt.   

 - Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.  

 - Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.  

 

Kiegészítő feladatok :  

 

 - Kapcsolatot tart a város valamennyi iskolájával, kulturális intézményével és kulturális 



területen működő civil szervezeteivel, a városban, a térségben működő könyvtárakkal, 

közgyűjteményekkel, országos szakmai szervezetekkel, egyesületekkel.  

 - Együttműködési megállapodása van a Bonyhád és vonzáskörzetének középiskoláival 

(közösségi szolgálat) 

 - A www.bokonyvt.hu honlapon 24 órán át elérhető elektronikus könyvtári és információs 

szolgáltatásokat nyújt.  

 - A könyvtár a rendelkezésére álló helyiségeket bérbe adja, a bérbeadás nem akadályozza az 

intézményben folyó alaptevékenységet  

 - Biztosítja a könyvtári szolgáltatások esélyegyenlőségét a hátrányos helyzetű 

könyvtárhasználók számára is.  

 - Az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) igénybevételével lehetőség van a 

könyvtárak országos adatbázisának használatára, mely rendszerben, mint szolgáltatást 

igénybe vevők jelenünk meg.  

 

Könyvtári szolgáltatások:  

 - könyvek kölcsönzése  

 - folyóiratok kölcsönzése  

 - idegen nyelvű gyűjtemény  

 - dokumentumok helyben használata  

 - könyvtárközi kölcsönzés  

 - előjegyzés  

 - öregbetűs könyvek és hangos könyvek kölcsönzése  

- számítógép használat  

 - internetezési lehetőség, WIFI  

 - irodai programok használata  

 - szkennelés, nyomtatás, laminálás  

 - fénymásolás  

 - zenei CD-k és DVD-k kölcsönzése  

- iskolai csoportok fogadása (könyvtárhasználati foglalkozások, könyv tárbemutatás,    

  rendhagyó órák, tematikus szervezett programok)  

 - tájékoztatás: a könyvtár katalógusai alapján az állományról; a könyvtár tájékoztató 

apparátusa (szakkönyvei, segédkönyvei, stb.) alapján az adott témáról; más könyvtárak 

gyűjtőköréről és szolgáltatásairól; CD-ROM adatbázis alapján egy-egy témáról; helyismereti 

közhasznú ismeretekről (pl. helyi rendeletek, képviselőtestületi jegyzőkönyvek).  

http://www.bokonyvt.hu/


 - kulturális programok szervezése (irodalmi, művészeti találkozók, szavaló - és  mesemondó  

versenyek, vetélkedők, kiállítások rendezése). 

 - akadálymentes közlekedés  

 - terem bérbeadás 

 

Gyermekkönyvtári szolgáltatások  

 - klasszikus és kortárs gyermekkönyvek, ismeretterjesztő irodalom kölcsönzése és helyben 

használata  

 - idegen nyelvű mesekönyvek és regények  

 - gyermek - és ifjúsági folyóiratok  

 - társasjátékok  

 - játszósarok - leporellók, játszószőnyeg, bábok  

 -diafilmek, DVD-k 

 

Távhasználati szolgáltatások:  

 - online katalógus elérés  

 - kölcsönzési idő hosszabbítás  

 - referensz kérdés: e-mail, „levél a könyvtárosnak”, telefon , facebook  

 

Célunk a m inél igényesebb és szélesebb körű szolgáltatások nyújtása: vagyis a minőség 

biztosítása. A dokumentum beszerzést az olvasói igényekhez igazítjuk.  

 

Személyi feltételek: 

2018-ban minden megengedett álláshelyet betöltöttünk.  5 fő szakalkalmazott és 2 fő 

félállásban lévő egy technika és egy ügyintéző dolgozik.  Nagyon jó lenne, ha kapnánk még 

egy státuszt, sajnos ez a munkaidő nem családbarát és a kollégák közül egy kivételével 

mindenki kiskorú gyermeket nevel. Így megoldható lenne a csúsztatott munkarend.  Kulturális 

közfoglalkoztatott egy fő volt. Egy fő közfoglalkoztatott karbantartónk volt.  

 

Munkarend: 

A könyvtár hatnapos nyitva tartással működik. Egész évben nyitva tartunk hétköznap 9-17:30 

óráig illetve szombaton 13:30-17:30 óráig. Az 5 fő szakalkalmazottal egy műszakban ezzel a 

nyitva tartással tudjuk fogadni az ide látogatókat. Igaz néha nehézkes a zökkenőmentesség 

betegség, szabadság idején. Ezért vagyunk nyáron szombatonként zárva június közepétől 



augusztus végéig.  

 

Gazdasági feltételek: 

A fenntartó a  költségvetésből a működéshez szükséges béreket, járulékokat és költségeket 

biztosítja. 

A könyvtár 2018-ban a városi önkormányzathoz 1 pályázatot nyújtott be, melyeket 

támogatásra méltónak ítéltek meg összesen 50.000 forinttal. Nemzeti Kulturális Alapnál 

nyertünk 450.000 forintot versenyek, vetélkedők lebonyolításához  és 400.000 forintot 

irodalmi előadások megtartására . 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban is részesültünk, 1.066.548 Ft-ot kaptunk, melyből 

könyveket és informatikai eszközöket vettünk.  

 

Fejlesztések: 

Büszkék vagyunk arra, hogy a könyvtárunk a megye egyik legszebb könyvtári épülete. Sajnos 

forrás hiánya miatt csak apró felújításokra kerülhet sor, viszont az épület állaga folyamatosan 

romlik. Az elmúlt évben az Önkormányzat támogatásával könyvtárunk mosdóiban elektromos 

vízmelegítő készülékeket szereltek fel, aminek nagyon örültünk.  

 

Az érdekeltségnövelő támogatás 30 % -ából 2 db összecsukható pavilont 2 db vonalkód  

olvasót és egy számítógépet sikerült vennünk. 

Szeretnénk, ha könyvtárunk megújulna, így évről évre az anyagiakhoz alkalmazkodva 

cseréljük könyvtárunk polcrendszerét. Sajnos a  XVIII. Völgységi Könyvfesztiválon a rossz 

időjárásnak köszönhetően, tönkre ment a pavilonjaink  fele, így kénytelenek voltunk vásárolni.  

 

Látogatottság:  

2018-ban a lakosság 13217fő, melynek 7,5% -a beiratkozott olvasónk. 2017-es évhez képest 

23 fővel növekedett. A könyvtári látogatók száma is növekedett közel 10% -kal. Szeretnénk a 

lakosság igényeinek megfelelő programokat szervezni ezáltal könyvtárlátogatókká esetleg 

olvasókká válhatnak.  

 

A könyvtár látogatóinak száma 16.005 fő ebből kölcsönző10.520 fő, akik összesen 26.391 db 

dokumentumot (könyv, folyóirat, dvd, hangoskönyv, cd, diafilm) kölcsönöztek.   

Az intézményben 372 rendezvény és kiállítás került megrendezésre, melyen 13.583 fő vett 



részt. 

 

Rendezvények, kiállítások: 

Folyamatosan szervezünk író-olvasó találkozókat, irodalmi előadásokat,  könyvtári órákat. 

Levelező versenyeket, vetélkedőket is szervezünk általános- és középiskolások számára. A 

Téka Galériában amatőr alkotóknak adunk bemutatkozási lehetőséget.   

 

A felnőtt részlegben rendszeresen tartunk író -olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, 

megemlékezéseket jeles napokról. A Téka Galériában havonta nyílik kiállítás egy -egy helyi 

vagy környékbeli alkotó munkáiból. Középiskolások számára könyvtári órákat, 

levelezőversenyeket, vetélkedőket, témanapokat, ismeretterjesztő előa dásokat szervezünk. 

Az intézmény legjelentősebb rendezvénye a Völgységi Könyvfesztivál. A háromnapos 

szabadtéri rendezvényt 2018-ban tizennyolcadik alkalommal rendeztük meg. 

 

A gyermekkönyvtár programjai, rendezvényei általában valamilyen jeles naphoz, vag y 

évfordulóhoz kapcsolódnak. Nyáron két egyhetes olvasótábort rendezünk. Erre a hiánypótló 

szabadidős foglalkozásra m inden évben akkora igény van, hogy a jelentkezőknek csak egy 

részét tudjuk fogadni. A gyermekkönyvtárban havi rendszerességgel működik a mesedélután 

kézműves foglalkozással. Folyamatosan tartunk tematikus vetítéseket, foglalkozásokat 

óvodásoknak, kisiskolásoknak. (Víz Napja, Föld Napja, évszakokhoz, jeles napokhoz, 

ünnepekhez kötődő foglalkozások, stb.) Az iskolások számára könyvtárhasználati  órákat, 

foglalkozásokat tartunk. A legkisebbeknek rendezzük heti rendszeresség gel Zenebölcsi 

programunkat, általános iskolásoknak jógát.  Folyamatosan rendezünk kiállításokat, ahol a 

gyerekek mutathatják be alkotásaikat, gyűjteményeiket.  

Levelezőversenyeket m inden évben folyamatosan szervezünk különböző témákban. (Pl.: 

Mesebeli 7próba, ÉSZforgató, Nyelvész, Könyvtári Barangolások , EU, Mi micsoda?, 

Olvasólétra, Read English, Geronimo Stilton stb.) A megmérettetésekre az egész megyéből 

jelentkeznek csapatok. 

 

Vetélkedőket és versenyeket is tartunk a Kultúra napja alkalmából, Olvasó király, Mátyás  

prózamondó verseny, Bálint napi szavalóverseny, S ajtótörténeti vetélkedők, Föld napi 

vetélkedők, német szépkiejtési verseny, EU napi vetélkedő, Benedek Elek vetélkedőt,  német 

nyelvű „Ki mit tud?”  - ot, Repülés a mesék szárnyán mesemondó versenyt, Eu -s adventi 



vetélkedőt, Minden évben megrendezzük a Népmese Napját, megemlékezünk irodalmi 

évfordulókról. Márciusban és októberben programjainkkal csatlakozunk az „Internet  Fiesta” 

és az „Összefogás a könyvtárakért” rendezvénysorozatokhoz.  

A médiatárban történik az állományvédelem és az állomány gyarapítása, apasztása, a 

feldolgozó munka. Ezen kívül a médiatár ad helyet a könyvtár audiovizuális 

dokumentumainak és az intézmény által szervezett számítástechnikai tanfolyamnak. 

 

Összegzés: 

A könyvtár csak akkor tudja hatékonyan kiszolgálni a látogatókat, olvasókat, ha minden 

könyvtáros részese a munkának a tervezéstől az egymásra épülő m unkafolyamatokig, ha 

megvalósíthatja ötleteit, kifejtheti véleményét. 

2018. december 31- i állapot szerint a könyvtár 1553 db dokumentumot szerzett be 

(könyv+audiovizuális dokumentum ok) 3.819.000 Ft értékben.  

A könyvtár állománya 2018-ban: 83.926 db dokumentum 99.522.672 Ft értékben. Mivel az 

állomány igen csak elöregedett és elavult, így nagyobb apasztásra lesz szükség.  

A vezető és a könyvtárosok legfontosabb feladata a könyvtár gyűjteményi, szolgáltatási és 

technikai hátterével biztosítani az olvasók, a könyvtárlátogatók minőségi, színvonalas 

kiszolgálását, az információhoz való szabad, azonnali hozzáférést.  Tavaly a szakmai 

kapcsola tot is ápoltuk illetve bővítettük. Meglátogattuk a bajai Ady Endre Városi Könyvtárat, 

ahol tapasztalatokat cseréltünk  az ottani kollégákkal. 2019-ben a szegedi Somogyi Károly 

Városi és Megyei Könyvtár meglátogatása a cél!  

Mellékelek néhány montázst a 2018-as programjainkról.  

Tisztelt Képviselőtestület!  

Kérem, hogy a könyvtár tevékenységéről készült beszámolómat szíveskedjenek elfogadni és a  

továbbiakban is támogassák a könyvtár működését.  

Bonyhád, 2019. november 08. 

 

            Schnell-Nagy Erika sk. 

                 könyvtárvezető  



Melléklet 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

XVIII. Völgységi Könyvfesztivál 

2018. június 15. péntek 



 

 

  

XVIII. Völgységi Könyvfesztivál 

2018. június 16. szombat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII. Völgységi Könyvfesztivál 

2018. június 17. vasárnap 



  

Magyar kultúra napja 

2018.01.23. 



  

Sajtótörténeti vetélkedő 

2018.03.13. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Tudomány Napja 

vetélkedő 

2018.11.13 . 


