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1. Rövid összefoglaló 

A Domaszéki könyvtár állománya egy 71m2-es szolgálati lakás hat helyiségében 

van elhelyezve. Sajnos nagyobb könyvtári rendezvények számára nem alkalmas az 

épület, mivel a legnagyobb szobájában is legfeljebb 20 fő fér el. 

Az olvasók megnövekedett igényeinek beszerzett könyvek, illetve folyóiratok 

elhelyezéséhez egyre szűkösebb a könyvtár épülete. Az új könyvek elhelyezését 

csak a folyamatos állományapasztással vagy régebbi kevésbé keresett könyvek 

kivonásával(selejtezéssel) lehetséges orvosolni. 

 

2. Stratégiai célok: 

Erősségek: 

-Korszerű felújított épület, amely mozgáskorlátozottak számára is könnyen 

megközelíthető 

-Jó kapcsolat a fenntartóval 

-Szoros és mindennapos kapcsolat a civil szervezetekkel 

-Az általános iskola és a művészeti iskolával jó kapcsolatot ápol 

-Állománygyarapításra fordított összeg 

-Folyamatosan karbantartott munkakörnyezet 

 

Gyengeségek: 

-Az állománybővítéshez folyamatos selejtezésre van szükség 

-A tér szűkössége miatt a könyvtár nagy rendezvények befogadására nem alkalmas 

-A rendezvények népszerűsítésének módja nem elégséges 

-A programokra rendezvényekre alacsony az érdeklődök száma 

- A struktúrált munkamódszerek hiánya 

-Helyettesítés szabadság betegség miatt nem megoldott 

 

Lehetőségek: 

-A könyvtár népszerűsítése különböző közösségi rendezvényeken 

-Hazai és Európai Uniós forrás megfelelő kihasználása 

-Az alkalmazott szakmai szintjének növelése továbbképzésekkel jó gyakorlatokkal 

-Helyi értéktárhoz fűződő programokkal felhíni a helyi érdeklődök figyelmét 

érdeklődését a könyvtár értékei felé 
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Veszélyek: 

-A költségvetés módosulása 

-A helyi lakosság érdeklődésének hiánya 

-A nagyváros közelsége és ezáltal elszívó ereje 

-Változó jogszabályi környezet 

 

 

3. Infrastuktúra 

A Domaszéki Nagyközségi Önkormányzat könyvtárában 2 munkaállomás található, illetve DJP 

(Digitális Jólét Program) Pontként is működik.  

Három darab laptoppal és 3 darab tablettel rendelkezik.  Ezek az informatikai eszközök 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy Domaszék lakossága díjmentesen internetezni tudjon, illetve 

különböző szolgáltatásokat vegyen igénybe. A könyvtár mozgáskorlátozottak számára is 

használható. 

 

4. Gyűjteményi információk 

a, Gyűjteményfejlesztés  

A könyvtárban lehetőség van 32 féle folyóirat kölcsönzésére is. 

A 2021 esztendőben a könyvtár állománygyarapításra 1.200.000 Ft-ot költött ebből 

161.395 Ft-ot folyóirat vásárlására költöttünk. 2021-es évben 214 db könyv került 

megvásárlásra. 

b, Gyűjteményfeltárás 

2021-es esztendőben 214 db könyv került a könyvtári katalógusba. A gyűjtemény 

állománygyarapítási munkáit a Kelló által kiadott Új Könyvek Állomány gyarapítási 

kiadvány segítségével végeztem, illetve bookline internetes oldalon rendeltem. 

A divatos kurrens könyveket igyekszem a lehető legrövidebb idő alatt eljuttatni az 

olvasóknak. Egy dokumentum feldolgozása 1,5 percet vesz igénybe. A gyűjtemény 

elektronikus feldolgozása 100%-os.  

A Domaszéki Nagyközségi Önkormányzat, 2003 óta az Integrált Könyvtári 

Rendszerként a Szirén rendszert használja. Lehetőség nyílik a Corvina rendszer 

használatára is előreláthatólag 2022-es év II. felétől. A Corvina rendszer használata 

nagy előrelépést jelentene hiszen modern rendszerről van szó, amelyet a Szegedi 

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, illetve Szegedi Tanulmányi és 

Információs Központ (TIK) is használ. 
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c, Állományvédelem  

2021-es esztendőben 1500 db könyvet sikerült fertőtleníteni és a könyv kötési hibák 

javítása is megtörtént. 

A könyvtár továbbra is végzi a megrongálódott könyvek kötetek javítását, a sérült 

gerincű könyvek lapjainak vissza ragasztását, illetve a hiányzó lapok pótlását. 

d, Digitalizálás 

A könyvtárban digitalizálási tevékenység nem folyik. 

 

5. Szolgáltatások 

a. Célcsoportok számára kialakított szolgáltatások eredményei 

2021-es évben meseolvasó verseny került megrendezésre 2021 júniusában ezen 

a rendezvények 15 óvodás vett részt nagy sikerrel. 

 

       b, Helyben elérhető szolgáltatások 

 

A domaszéki könyvtárban lehetőség van folyóirat és könyv kölcsönzésére és helyben 

olvasására is. 

Lehetőséget biztosítunk fénymásolásra, nyomtatásra, scannelésre. 

Lehetőség van színes fénymásolásra, igazolvány kép készítésére, dokumentumok 

spirálozására, laminálására. 

A beiratkozott olvasók nagyobb része általános és középiskolás diák, hiszen az ő 

számukra az ismeretszerzés tanulás nélkülözhetetlen része az önálló ismeretszerzés. 

a könyvtár és az általános iskola együttműködése elősegíti a könyvtár látogatottságát és 

a sok új dokumentum beszerzése pedig növeli a kölcsönzések számát. A tényleges 

beiratkozók száma meghaladja a beiratkozóét, mert előfordul, hogy a beiratkozott diák 

a szüleinek, illetve a felnőtt beiratkozó a gyermekének vagy az unokájának kölcsönöz 

könyveket. 

 

C, Távolról elérhető szolgáltatások 

2021-es évben is lehetőséget biztosítottunk a pandémia időszaka alatt az online katalógusból 

könyvet kiválasztani, illetve a kért könyvet előre egyeztetett időpontban átvenni. 

D, Közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubbok, képzések, kiállítások 

Sajnos a 2021-es év a pandémia miatt nem volt sok lehetőség rendezvények megtartására. 

2021. 06.26-án Szent Iván délutánján kis lámpásokat készítettünk, illetve a kisebbek színeztek. 

Ezt követően kertmozi keretében Az oroszlánkirály került levetítésre. 

2021. 07.16-án szintén szerencsekerék, illetve csillámtetkó megalkotására volt lehetőségünk. 
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2021-es évben a szüreti mulatságon kézműves foglalkozás került megrendezésre, amelyen kis 

lámpásokat készítettünk, illetve zsákbamacska húzásra is lehetősége volt, aki a 

szerencsekereket megpörgette. Csillámtetoválást is készítettünk, ahol gyönyörű kis tetoválások 

készültek. A gyermekek megismerkedhettek a szüreti munkákkal volt kukoricamorzsolás, must 

készítés. 

2021.10.13-án Az Országos Könyvtári Napok keretében került sor Látványszínház előadásra, 

ahol egy fergeteges meseelőadást nézhetett meg 75 óvodás gyermek. 

 

E, Online felületek 

A könyvtár rendelkezik facebook oldallal, amelyen az éppen aktuális programok időben közzé 

vannak téve illetve a könyvtár hírei megjelennek Domaszék község helyi havi lapjában a 

Domaszéki Hírmondóban is.  

 

6. Minőségirányítás 

 

Kommunikáció 

 

A Hírmondó minden számában megjelent a vakcinaregisztráció, amelyet minden a 

könyvtárba látogató díjmentesen igénybe vehet. 

 

7. Tudományos kutatás és kiadványok 

2021-es évben nem történt tudományos kutatás és kiadványok készítése. 

8. Partnerségi együttműködések 

a, Kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 

együttműködés és önkéntesség. 

2021-ben nem töltöttke iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban. Önkéntes sem 

végzett munkát a könyvtárban. A könyvtár írásos együttműködési kapcsolatban van a 

Domaszéki Bálint Sándor Általános iskolával. 

 

9. PR/marketing/kommunikáció eredménye 

a, A könyvtár megjelenése a médiumokban2021. Márciusi Hírmondóban a könyvtári 

nyitvatartása szerepelt. 2021. júliusi Hírmondóban Szent Iván napi kézműves képpel 

cikkel szerepelt.2021. Októberi Hírmondó számában Az Országos Könyvtári Napok 

keretében az Óvodában Látványszínház mutatott be egy érdekes mesetörténetet. A 

Hírmondó novemberi számában a szüreti mulatság és a kézműves foglalkozás képekben 

és cikkel jelent meg. 

10. Összefoglaló a megyei hatáskörű városi könyvtár által 

A könyvtár segítségét segítő 2021-ben nyújtott szolgáltatásairól 
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2021-es esztendőt nagymértékben befolyásolt a pandémia, sokat segített a Somogyi 

Károly Városi és Megyei Könyvtár lehetőséget biztosítottunk az olvasók számára, hogy 

az katalógusból kiválasztott könyvet előre egyeztett időpontban átvehették. Az irodai 

szolgáltatások fénymásolás scannelés is megoldhatóvá vált e-mailben elküldték a kívánt 

dokumentumok nyomtatását, illetve scannelését, amelyet előre egyeztetett időpontban 

vehették át az ügyfeleket. 

  

11. A koronavírus-járvány okozta változásokról 

a, Milyen új szolgáltatások jelentek meg a megváltozott pandémiás helyzetben a 

könyvtárhasználó kiszolgálására? 

A könyvtár online katalógusából kiválasztva, illetve messengeren vagy e-mailben 

elküldött kérésben kiválasztott könyvek előre egyeztetett időpontban átvehették a 

könyveket. 

Az irodai szolgáltatások is elérhetővé váltak e-mailben elküldték a nyomtatandó 

dokumentumot, illetve ha fénymásolásra volt szükség, a könyvtár előterében kihelyezett 

dobozba helyezték el és időpont egyeztetéssel át tudták venni a kért dokumentumot. 

b, Részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a korona vírus elleni helyi 

védekezésben? 

Igen 2020. márciusától a mai napig vakcina regisztrációban, illetve időpont foglalásban 

segítek a hozzám forduló ügyfeleknek a könyvtár nyitvatartási idejében amire nagyon 

nagy igény van. 

 

 

 

Domaszék, 2022. február 15. 

 

        

 

 

 

              …………………………                                                     ………………………… 

   aláírás           aláírás 

        Intézményvezető                         Fenntartó 
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1. Vezetői összefoglaló 

A vezetői összefoglaló lényege a 2022.évi célok megfogalmazása, erősségek, gyengeségek, 

lehetőségek, veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása. 

2. Szervezeti kérdések 

Domaszék Község Önkormányzatának könyvtárában jelenleg egy fő dolgozik egyéb 

felsőfokú képesítéssel, majd 2021. 09. 13-án megszereztem a Segédkönyvtáros középfokú 

OKJ végzettséget. Jelenleg helyettesítem Guba-Szűcs Judit kolléganőt 2022.06.30-ig, 

Guba-Szűcs Judit pedig március közepétől tér vissza a szabadsága letöltését követően. 

Jelenleg heti 28 órában tart nyitva a könyvtár. 

Remélem a 2022-es évben sikerül rendezvényeket szervezni a könyvtárban. Május és 

júniusban várom az óvodai csoportokat illetve iskolásokat is könyvtári órák megtartására 

ennek időpontja még egyeztetésre vár. Nyáron szeretnék kézműves tábort szervezni, 

nemezelést illetve egy ismerősöm amigurumi (speciális horgolásminta) oktatást szeretne 

2022. június-július hónapban. 2022-es esztendőben is szeretném kicsit vonzóvá tenni az 

olvasás élményszerzését mind a gyermekek mind a felnőttek számára, szeretném növelni 

az olvasók létszámát. 

Terveim között szerepel az idősek bevonása havi rendszerességgel kis olvasói délutánokat, 

versek felolvasását illetve megbeszélést, jelenleg a pandémia miatt ez is időpont 

egyeztetésre vár. 

3. Színvonalas kulturális és közösségi rendezvények 

A könyvtár alapfeladatai közé tartozik a kulturális programok szervezése. Ahhoz 

hogy a közösségi rendezvények sikeresen le legyenek bonyolítva a 

partnerkapcsolatokat kell bővíteni. Csak olyan programot szervezünk, amelyekre 

nagyobb érdeklődésre számítunk. Folyamatosan kell írásban és szóban a 

partnereinket arról, hogy milyen tartalmú, típusú közösségi programot szervezzünk. 

 

4. Speciális igényű felhasználók 

A speciális igényű olvasók is nagyon fontosak számunkra, úgy mint az átalagos 

igényű partnereink is. Az utóbbi időkben a könyvtárigényük rohamosan csökken, ez 

annak is köszönhető, hogy érdeklődésük az elektronikusan elérhető információk felé 

tolódik el. A speciális technikai eszközök rendelkezésre állnak a könyvtárban. Civil 

szervezetek segítségével tesztelnünk kell hogy milyen könyvtári szolgáltatásokra 

van valóban szükségük. 

 

5. Személyi változások 

Jelenleg a személyi állomány 1 fő 2022. 06. 30-ig, de a Gyesről visszatér a kolléganő 

2022. március hónap folyamán. 

 



 

                                                                               
 

 

 

6. Gyűjteményfejlesztés 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is fel szeretnénk használni az éves keretet. Tavaly 

képest bővítettük a folyóirat megrendelést a felhasználók igényeinek megfelelően. 

A könyvbeszerzésre tervezett összeget semmiképpen nem szeretnénk csökkenteni! 

A könyvtári szolgáltató helyek állományát szeretnénk gyarapítani. Vásárlásainkat a 

Kellón keresztül illetve bookline-on online vásárlással adjuk le. 

 

Állományrendezés 

 

Szükséges folytatni az állományrészek leválogatását. Az olvasótermi könyveket 

több szempontból kell átnézni, egyrészt ki kell válogatni a kézikönyveket az 

összefoglaló tanulmányokat, ezeket célszerű lenne a kölcsönzőtérbe áthelyezni. A 

folyóiratok elhelyezés is nehézkes mert kicsi a polc ahol a folyóiratok tárolhatóak. 

A ritkán használt időszaki kiadványok is leselejtezésre kell hogy kerüljenek amelyet 

külső raktárban helyeznénk el. 

 

ODR tevékenység 

 

Az Országos Dokumentumellátási Rendszerről (ODR) szóló 73/2003.(V.28) 

Kormány rendelet szabályozza azt a Minisztérum által kialakított szolgáltatási 

rendszert, amely az országos lelőhely nyilvánítás segítségével biztosítja a 

könyvtárhasználók számára a könyvtári dokumentumok széleskörű 

hozzáférhetőségét. Ennek a szolgáltatásnak fontos feladata, hogy korrekt 

információkat szolgáltassunk a gyűjteményünkről, amely birtokában a 

dokumentumot kérők eltudják dönteni, hogy kölcsönözhető e a nekik szükséges 

példány. Minden esetben amikor kéréseket küldünk el ezen a rendszeren keresztül 

tájékozódnunk kell arról hogy, az olvasót is tájékoztatni tudjuk hogy mikor fogják 

megkapni a kért dokumentumokat, ezzel is csökkenteni tudjuk a nem teljesített 

kérések számát. A szolgáltatás minisztériumi támogatásának megérkezéséig is 

teljesítjük a beérkezett kéréseket. 

 

 

Domaszék, 2022. Február 15. 
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   aláírás           aláírás 

        Intézményvezető                        Fenntartó 

       

 

                  

 


