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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A Földi István Könyvtár nyilvános könyvtárként az információs esélyegyenlőség és demokrá-

cia helye. Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival, helytörténeti gyűjteményének bemutatá-

sával hozzájárul városa sajátos arculatához. Kapcsolatot tart a város kulturális, oktatási intéz-

ményeivel, civil szervezeteivel, a fenntartó önkormányzattal. Helyi és országos programok 

részese.  

A könyvtár küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa mindenki számára a magyar és az 

egyetemes kultúra kincseihez, az információhoz és a dokumentumokhoz való szabad hozzáfé-

rést. A tudásalapú társadalom alapintézményeként, kulturális közösségi térként működjön, 

járuljon hozzá az emberek egész életen át tartó tanulásához, a digitális írástudás fejlesztésé-

hez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, jól 

felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg.  

a Földi István Könyvtár fő feladatai: 

 a gyűjtemény és a szolgáltatások a település igényei szerinti alakítása; 

 tervszerű állománygyarapítás, könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k,DVD-

k, periodikák állományba vétele, formai és tartalmi feltárása, 

 a könyvtárhasználók körének bővítése, 

 a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódás segí-

tése,  

 az olvasás, az olvasási kultúra támogatása, 

 közhasznú információk gyűjtése és szolgáltatása,  

 helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése; a város és környéke termé-

szeti értékeinek, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatá-

sainak bemutatása, melyek kiemelten segítik a helytörténeti és tudományos kutatá-

sok megvalósulását, eredményeinek terjesztését, 

 az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, az információs műveltség elsa-

játításának támogatása, a szervezett oktatásban, az önképzésben résztvevő szemé-

lyek segítése, 

 kulturális, közösségi rendezvények szervezése gyermekeknek és felnőtteknek,  

 író-olvasó találkozók, előadások, kulturális, közösségi rendezvények szervezése, 

 a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének bőví-

tése, rendeltetésszerű könyvtárhasználatra történő nevelése foglalkozásaival, ren-

dezvényeivel, 

 könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel, az internet-terem igénybevételével kap-

csolatos felmérések, elemzések készítése a szolgáltatások fejlesztéséhez, 

 más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése, 

 helyi és országos programokon való részvétel, 

 könyvtári statisztika elkészítése, 

 a digitális kultúra közvetítése, 
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 könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en (Országos Dokumentumellátó Rendszer) ke-

resztül, 

 szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása a vá-

ros oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel és a fenntartó önkormányzattal, 

 

A könyvtár szolgáltatásai: 

 a könyvtár látogatása, 

 Az állományfeltáró eszközök használata, 

 tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról, 

 közhasznú információszolgáltatás, 

 kölcsönzés (könyv, időszaki kiadvány (újság, folyóirat) AV-dokumentum, elektroni-

kus dokumentum, 

 helybenhasználat (olvasóterem, időszaki kiadvány: újság, folyóirat) információszol-

gáltatás, 

 irodalomkutatás, témafigyelés,  

 könyvtárközi kölcsönzés, 

 elektronikus katalógus (OPAC), 

 rendezvény, kiállítás szervezése, 

 író-olvasótalálkozó, előadás, 

 könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás, 

 számítógép-használat, internethasználat, WiFi, 

 fénymásolás, fekete-fehér és színes nyomtatás (A3-ig), szkennelés,  

 a könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a könyv-

tárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött, 

 szövegszerkesztés, táblázatkezelés, weboldalak látogatása, elektronikus levelezés, le-

töltés adathordozóra, fülhallgató, webkamera használata, 
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Erősségek Gyengeségek  
● nagy óraszámú nyitva tartás 

● gazdag, tervszerű gyarapítás, jól fel-

épített állomány 

● sokféle dokumentumtípus 

● folyóiratok 

● könyvtárközi kölcsönzés 

● elektronikus katalógus 

● akadálymentes épület 

● központi elhelyezkedés 

● családi programok 

● kapcsolódás a város kulturális életé-

hez 

● olvasásnépszerűsítő programok 

● kiállítások, rendezvények szervezése 

● felhasználók szükségleteire és igé-

nyeire alapozott szolgáltatások 

● használó és partnerközpontúság 

● sokoldalú, kreatív, jól képzett munka-

társak, jó a munkamorál 

● a munkatársak nagyon fontosnak tart-

ják a belső környezet gondozását; 

összességében kielégítő a berendezés 

és a bútorzat. 

● gyermekrészlegen nagy programkíná-

lat; jó kapcsolat az óvodákkal és az 

általános iskolákkal 

● rendszeres megbeszélések 

● ingyenes beiratkozás évente min. 

egyszer 

● harmonikus kapcsolat a fenntartóval 

● elégedettségmérések 

● rendezvények ingyenesek 

● integrált könyvtári rendszer használa-

ta 

● wifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● helyismereti állomány nehézkes hoz-

záférhetősége 

● közösségi portál(ok) alacsony szintű 

kihasználása 

● honlap tartalommal való feltöltési 

gyakorisága csekély 

● kevés reklám/hirdetési felület 

● bútorzat állapota vegyes (régi /új) 

● légkondicionálás a rendszer hibája 

miatt nem megoldott (egész épület) 

● világítás nem elegendő(nem megfele-

lő tervezés…) 

● intézmény beazonosíthatatlansága 

(megváltozott bejárat) 

o sokan még mindig a Művelő-

dési Házzal (Tinódi Ház)  

azonosítják 

o a név,logó-váltás, illetve az 

épület és az intézmény hivata-

los nevének különbözősége 

miatt 

o marketing, forrásszerző ké-

pesség hiánya 
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Lehetőségek Veszélyek  
● helyismereti adatbázis építésének 

megkezdése 

● helyismereti gyűjtemény teljes körű 

feltárása a TextLib integrált rend-

szerben 

● közönségkapcsolatok erősítése 

● együttműködés más intézményekkel, 

szervezetekkel 

● reklám 

● humánerőforrás-képzés 

● újabb célcsoportok feltérképezése (pl. 

kamaszok) bevonzása 

 

● anyagi források szűkülése 

● avuló informatikai berendezések 

● bérhelyzet további romlása 

● költségvetési támogatás csökkenése 

● fiatalabbak alacsony számban vesz-

nek részt a programokon 

● alacsony szakmai létszám 

 

A közgyűjtemények a kulturális alapellátás alapintézményei. 

 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 a könyvtárak feladatául jelöli meg:  

a digitális kompetenciák elsajátítása, a digitális szakadék csökkentése a társadalom egyes 

rétegei között,   Olyan szolgáltatások fejlesztése a cél, amelyek az állampolgárok 

életminőségét növelik. 

 

2020-ban az intézmény feladatkörébe tartozik majd a Dombóvári Helytörténeti 

Gyűjteményben tervezett felújítási munkálatok felügyelete, úgy mint vízes blokkok felújítása 

festés A fejlesztések önkormányzati támogatásból, Kubinyi Ágoston Programból valósulnak 

meg, 

Országos könyvtári programokhoz való csatlakozás 

Városi rendezvénykehez való csatlakozás 

 

A könyvtár az elmúlt években csendes intézményből közösségi térré alakult át, ahol továbbra 

is kiemelt feladat az információhoz való hozzájutás biztosítása és segítése. A könyvtár nem a 

könyvek tároló helye hanem egy olyan jól megközelíthető tér ahol a könyvek kölcsönzésén túl 

programok, előadások, játékok, foglalkozások, klubfoglalkozások, internet, irodai szolgáltatá-

sok, várják a használókat. A változások újabb elvárásokat hoznak, melyeket a munkatársak-

nak figyelemmel kell kísérnie és reagálniuk kell azokra. A célok, jövőkép, küldetésnyilatko-

zatban foglaltak a megkezdett minőségirányítási szemlétet kialakításának folytatásával érhető 

el. 

 

Kiemelt területek, cselekvési terv 

1. Az olvasáskultúra fejlesztése-olvasóvá nevelés 

Gyermekkönyvtári munka-könyvtárbemutató órák, könyvtárhasználati foglalkozások, 

könyvtári órák, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások 

kapcsolattartás a pedagógusokkal 

 felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2020. december 31. 

 Országos programokhoz való csatlakozás 

felelős: Pánczél Gyöngyvér, Virágné Bán Emma 

határidő: 2020. december 31. 

 Az állomány tervszerű gyarapítása, népszerűsítése, 

 felelős: Kiss Barbara  
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határidő: 2020. december 31. 

Tematikus válogatások, 

felelős: Pánczél Gyöngyvér 

határidő: 2020. december 31. 

Olvasói igények figyelembevétele az állomány gyarapításánál 

felelős: Kiss Barbara 

határidő: 2020. december 31. 

 

2. helyi értékek gyűjtése, elérhetővé tétele 

Helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése; a város és környéke természeti 

értékeinek, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak be-

mutatása, melyek kiemelten segítik a helytörténeti és tudományos kutatások megvaló-

sulását, eredményeinek terjesztését; 

Dombopédia adatbázis építése-a könyvtár szerkeszti a DomboPedia adatbázist is. A 

DomboPedia  célja, hogy a Dombóvárra és vonzáskörzetére vonatkozó oktatási, tudo-

mányos, kulturális célokra használható dokumentumokat összegyűjtse, rendezze, rend-

szerezze és egyforma eséllyel hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára. Az 

adatbázis folyamatos feltöltéséről, frissítéséről, az adatok javításáról a könyvtár mun-

katársai gondoskodnak, havonta statisztikát szerkesztenek a feltöltött adatokról. Jelen-

leg aprónyomtatványból 271 db, fotó/képeslapból 2166 db, jeles személyről 380 db, 

köztéri alkotásról 64 db nyilvános besorolású az adatbázisban 

 felelős: Kiss Barbara 

határidő: 2020. december 31. 

 Helyi szerzők bemutatása (könyvbemutatók, elődadások) 

 felelős: Pánczél Gyöngyvér, Kiss Barbara 

határidő: 2020. december 31. 

 

3. Az információhoz való hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség jegyében 

Akadálymentes honlap ( a könyvtári honlap jelenleg elavultnak , fejleszteni.) 

 felelős: Virágné Bán Emma, Bihari Szilvia 

határidő: 2020. december 31. 

 A könyvtár szociális szerepének növelése 

 Elektronikus ügyintézés segítése 

Közhasznú információszolgáltatás, digitális közigazgatás szolgáltatásiahoz való hozzá-

férés segítése 

felelős: Pánczél Gyöngyvér 

határidő: 2020. december 31. 

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásain keresztül, az állományban 

nem található műveket a közös katalóguson keresztül könyvtárközi kölcsönzésben ho-

zatja meg a könyvtár.  

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2020. december 31. 

 

4. Az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításá-

nak támogatása, a szervezett oktatásban, az önképzésben résztvevő személyek segítése 

 A digitális műveltség, a digitális írástudás megszerzésének segítése 

 felelős: Pánczél Gyöngyvér, Bihari Szilvia 

határidő: 2020. december 31. 
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A város és a környékbeli települések óvodáival, általános- és középiskoláival rendsze-

resek a könyv-és könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtárbemutató foglalkozások, 

vetélkedők. Részvétel a köznevelésben, az iskolások kompetencia és készségfejlesztő 

tanulását támogató programok, szolgáltatások 

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2020. december 31. 

 

5. A szabadidő hasznos eltöltésének támogatása 

Közösségi terek bővítése megkezdődött -Baba Mama klub, Kerekítő, Diafilm klub, 

Dombó Kocka Társasjáték klub  

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika, Bihari Szilvia, Pánczél Gyöngyvér 

határidő: 2020. december 31. 

Kézműves foglalkozások könyvajánlókkal, jeles ünnepekhez kapcsolódóan 

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2020. december 31. 

 

6. Intézményi együttműködés 

Szakmai együttműködő partnerek Dombóvár Város Önkormányzata, Tinódi Ház, a 

Fekete István Múzeum, Dombóvári Városszépítő Egyesület. Kapcsolat erősítése.  

Partnerlista folyamatos felülvizsgálata, egyeztetés a munkatársakkal, évente legalább 

két alkalommal 

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2020. december 31. 

 

7. Megkezdett minőségirányítási szemlélet kialakításának folytatása 

Az elmúlt időszakban megkezdődött a könyvtári minőségirányítási rendszer kialakítá-

sa. Az alacsony szakmai dolgozói létszám, a munkatársak távozása, új dolgozók érke-

zése valamelyest lassította a folyamatot, mondhatni leállította azt. Elkészültek a 

könyvtári munkafolyamatokat bemutató dokumentumok. Használói igények, elége-

dettségi elemzések készültek.  

Munkaköri leírások felülvizsgálata 

Küldetés felülvizsgálata 

Használói igények, elégedettségi vizsgálatok mérése. 

 felelős: Virágné Bán Emma, Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2020. december 31. 

 

8. Munkatársak képzése 

 2019-ben 2 kolléga is minőségirányítási képzésen vett részt több hónapon keresztül. 

 Belső képzések, szakmai napok 

 Munkatársak tájékoztatása 

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2020. december 31. 

 

9. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 

 Felújítás 

 Kiállítások, rendezvények, programok szervezése 

 felelős: Müller Ádám 

határidő: 2020. december 31. 
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10. Beszámolók, statisztikák elkészítése 

 Minden munkaterület beszámolója az előző évről- mutatók, számok 

felelős: Kiss Barbara, Nagyné Ujhelyi Mónika, Pánczél Gyöngyvér, Bihari Szilvia, Vi-

rágné Bán Emma 

határidő: február 15. 

  
 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

  
  
  

2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 

5,5 6,5 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 

Könyvtári 

/múzeológus 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros  
szakképesítéssel 

összesen 2 2 

átszámítva teljes munkaidőre 2 2 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 

Egyéb felsőfokú 
összesen  1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Mindösszesen könyvtári/ szakmai 

munkakörben 

összesen 5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  3 5 

Egyéb alkalma-

zott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 1 

átszámítva teljes munkaidőre  5 1 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 0,5 1 

átszámítva teljes munkaidőre  

  
0,5 1 

Összes létszám (fő):  5,5 6,5 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  8 4 

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításai-

nak ismertetése. 
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1 db üres álláshely betöltése a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben (2020. január-) 

Részvétel a közfoglalkoztatásban (min. 4 fő) 

Az intézmény dolgozói létszáma 2019. december 31-én: 5 + 0,5 fő (közfoglalkoztatottak nél-

kül) 

 

 A könyvtár dolgozói létszáma 2019 december 31-én 5 fő szakmai, valamint 1 fő rész-

munkaidős (4 óra) technikai dolgozó volt. Egy könyvtáros foglalkoztatása az év első 

felében közös megegyezéssel megszűnt. A helytörténeti gyűjteményben dolgozó mun-

katárs foglalkoztatása december 19-én közös megegyezéssel megszűnt. Két üres 

könyvtáros álláshely feltöltésre került szeptemberben. (egy előtte is betöltetlen volt) az 

ügyviteli feladatokat ellátó 4 órás álláshely betöltetlen, mivel október végéig megbí-

zással megoldott volt a feladat ellátása. 2 főnek főiskolai végzettsége van, 1 fő pedig 

egyetemi végzettséggel rendelkezik, míg a két új munkatárs okj segédkönyvtáros ta-

nulmányait kezdte meg.  

 A könyvtár közfoglalkoztatott munkatársakkal látja el szolgáltatásainak egy részét, 

mint például raktárosi feladatok, internet és számítógépes szolgáltatások, portaszolgá-

lat. Fő feladataik közé tartozik a visszavett könyvek megfelelő helyre, jelzet és téma 

szerint való visszasorolása, a sérült példányok javítása vagy átadása selejtezésre, va-

lamint az új könyvek jelzetelése és rendezése is. A régebbi folyóiratok folyamatos cse-

rélése az aktuálisakra. Feladataik közé tartozik továbbá a rendezvényeken, kézműves 

foglalkozásokon való részvétel, az előkészületi munkában való közreműködés. Mind-

ezek mellett adminisztratív jellegű munkákat is végeznek, mint például borítékolás, 

pecsételés, levélcímzés, adatrögzítés, gépelés, kérdőívezés, fénymásolás, nyomtatás, 

szkennelés, iratmegsemmisítés, dokumentumok összeválogatása stb. 1 fő a 

Dombopedia oldal feltöltését végezi. A helytörténeti gyűjteményben a gyűjteményi 

munkában vesznek részt, úgy mint kiállítások, kézműves foglalkozások szervezése, 

pakolás, adminisztráció, portaszolgálat 

 Közösségi szolgálat (50 óra)  

 
 

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 
Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma  
(a központi könyvtárban) (óra)  

39 39 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap)  
nyitvatartás hetente összesen (óra) 

3 3 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 

(óra) 
8 8 0 

Nyári zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

- - - 

Téli zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

- - - 
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Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 5 - 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 248 254 2,4 

 

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak 

szükséges kitölteni) 

 
Mutatók 

2019. évi tény 2020. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma a 

gyűjteményben (összesítve-, óra)  
   

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás 

(összesítve, óra)  
   

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesít-

ve, óra) 
   

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

   

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

   

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben 

(összesítve): 
   

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő 

aláhúzandó) 
 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
2 2 - 

Olvasói munkaállomás  1 1  - 

Dolgozói munkaállomás 8 8 - 

Összesen 11 11 - 
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2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, 

reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 

karakter) 
Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest) 

 

Sávszélesség: 

Sebesség: 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzandó) 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 

számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 
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II. Gyűjtemény 

Gyűjteményfejlesztés  
 

 

Mutatók 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  4.442,81 4.500 1,3% 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 929,82 1.100 18% 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 

ezer Ft) 
22,47 40 78% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
524 600 1,14% 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok szá-

ma (db ) 
38 50 31 % 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok szá-

ma (db) 
- - - 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 
26 40 53 % 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 
1765 2100 18,98 % 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  4553 4000 -13 % 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 az állománygyarapítást a feldolgozó könyvtáros a gyűjtőköri szabályzatban meghatá-

rozott elvek szerint igyekszik végezni. Az intézmény költségvetése körülbelül 1000-

1500 db dokumentum beszerzését teszi lehetővé évente.  

 Az állomány bővítésének főbb forrásai tehát: az intézményi költségvetés, (kb. 1,8-2 

millió Ft, kb. 150-200 e. Ft/hó) az érdekeltségnövelő támogatás, pályázatokon nyert 

támogatások, ajándékozás. Könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k, pe-

riodikák állományba vétele, formai és tartalmi feltárása. 2020-ban ismét szerződést kí-

vánunk kötni a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel. Reményeink szerint folytatódik a 

Márai-Program. Könyvtárunk továbbra is törekszik a fent sorolt lehetőségek kihaszná-

lására. A megrendeléseknél figyelembe vesszük a kiadói kedvezményeket, az olvasók 

igényeit. Az emelkedő dokumentum árak, széles kínálat nagy felelősséget követel az 

állománygyarapítás során. 

 Az állomány feldolgozása a Textlib integrált könyvtári rendszerben történik. Az adat-

bázisban történő dokumentum feltárás lehetővé teszi a dokumentumok távoli elérését a 

könyvtár honlapján keresztül.  

Folyamatos. 

 Helyismereti gyűjtemény építése a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak szerint.  
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Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
2394 2500 4% 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozá-

sának átlagos időtartama percben kifejezve)  7 7  - 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kife-

jezve (átlagosan) 
5  4 -20% 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elekt-

ronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 

gyűjtemény egészének %-ában) 
94 % 95% 1 % 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Textlib 
Beszerzés éve: 2002. 
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2019-ben:  igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv 

változás %-

ban előző 

évhez  
képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 
416 431 3,6 

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 
0 0 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 2007 50 -92 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 
0 0 0 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 
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III. Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1859 1960 5,43 

A könyvtári látogatások száma (db)   22 383 23 210 3,69 

Ebből csoportok (db) 52 60 15,38 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

Felnőtt könyvtári feladatok. Olvasószolgálat. 

 író-olvasó találkozók, előadások, bemutatók és egyéb rendezvények szervezése, előké-

szítése.  

 könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel kapcsolatos felmérések, elemzések készítése 

a szolgáltatások fejlesztéséhez. 

 integrált könyvtári rendszer (Textlib) fejlesztéseinek figyelemmel kísérése, (pl. leltár-

funkció, újdonságok) működtetés felügyelete (kapcsolattartás a könyvtár informatiku-

sával), beállítások felügyelete (pl. ünnepek) Folyamatos. 

 szakmai kapcsolatok építése, bővítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása 

más közművelődési, közgyűjteményi illetve oktatási-nevelési intézményekkel. Folya-

matos.  

 a magyar és világirodalom klasszikusainak évfordulóira, életművére megemlékezé-

sekkel, programokkal felhívni a könyvtárhasználók és a helyi társadalom figyelmét.  

 a könyvtár szolgáltatásairól, aktuális programjairól, az olvasás és a könyvtárhasználat 

népszerűsítését szolgáló, helyismereti és közérdekű információk közzététele (szemé-

lyes vagy telefonos tájékoztatás formájában, illetve a könyvtár honlapján a helyi mé-

diában, közösségi oldalakon. Továbbá a könyvtári honlap rendszeres karbantartása 

(szükség esetén kapcsolattartás a könyvtár informatikusával), tartalmak frissítése. Fo-

lyamatos. 

 olvasó- és közönségszervezés, az ehhez kapcsolódó pr-anyagok (szórólapok, plakátok) 

elkészítése, eljuttatása a célközönséghez ill. azok kihelyezése. 

 könyvtári statisztika elkészítése.  

 szakmai beszámolók:  

Gyermekkönyvtári feladatok 

A gyermekkönyvtári munka továbbra is kiemelt könyvtári terület. 

 1-3 éves korcsoportnak ölbeli játékok, zenés, dalos mondókás foglalkozások. 

 3-6 éves korosztály számára „Könyvtár mese”, továbbá havonta 1-2 alkalommal „Pa-

pírszínház” program, bővülő mesekínálattal. 

 alsó tagozatban kiemelt jelentősége van a csoportos könyvtárlátogatásnak (Népmese 

napja, könyvtárhasználati óra, könyvtári óra, Mesefa, ünnepváró feladatlapok.).   
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 a könyvkölcsönzésen és a házi feladat elkészítésén túl, egyre inkább közösségi térként 

is funkcionál a gyermekkönyvtár, 

 a 8-14 éves korcsoportnak -„Király ez a könyv(tár) Könyvbirodalom” programsoroza-

tot kínáljuk, amelynek népszerűsítése, ifjú olvasók bevonásával, önkéntes támogatók 

segítségével továbbra is kiemelt feladat. „Túl az Óperencián” levelezős verseny, 

 kézműves foglalkozások, kirándulások szervezése, 

 a fenti korcsoportokat célzó foglalkozások számának növelése pályázatok által. 

 könyvtári statisztika elkészítése.  

 szakmai beszámolók 

Helyismeret 

 a könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a helyismereti információk és dokumentu-

mok gyűjtésének, mely Dombóvárról megjelent minden típusú dokumentum (könyv, 

periodika stb.) beszerzését és megőrzését jelenti.  

 a gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka támogatása, a he-

lyi közigazgatás, gazdasági tevékenység és az oktatás támogatása és természetesen a 

lokálpatriotizmus kialakítása a város polgáraiban.  

 e céloknak megfelelően az intézmény gyűjtőkörébe tartozik: 

o minden olyan dokumentum, amely a város természeti világára, gazdasági, kul-

turális életére, történetére, földrajzára, hagyományaira és egyéb emlékeire vo-

natkozik,  

o a Dombóváron és a városkörnyéken született és a város életében jelentős sze-

repet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványok 

o helyi vonatkozású művek kézirata, pl. naplók, levelek, dolgozatok /amelyek 

nem levéltári anyagok/ 

o A könyvtár teljes körűen gyűjti a kiadás helyétől függetlenül az olyan nyomda-

termékeket, amelyek a városra vonatkoznak, valamint a helyi sajtó termékeit, 

teljességre törekedve gyűjti az országos periodikákban megjelenő dombóvári 

vonatkozású cikkeket. 

o a városról és környékéről készített képeslapokat, térképeket. 

o Dombóvár város önkormányzata képviselőtestületi üléseinek dokumentumait. 

 a könyvtár muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik. 

 Dombopedia adatbázis építése 

 

Dokumentumforgalom  

 

Könyvtárhasználat  
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 32 408 32804 1 

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 

száma (db) 
-   

Helyben használt dokumentumok (db) 26 413 26 560 0,5 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 
4 5 25 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 
19 25 31,57 
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Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 
- - - 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése ter-

vezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2020-ban tervezett 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap I A honlap feltöltése az új szolgáltatásokkal 

OPAC 0 0 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0 0 

Referensz szolgáltatás 0 0 

Közösségi oldalak  0 0 

Hírlevél 0 0 

RSS 0 0 

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: Helytörténet 
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ban: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó) 

 
Online szolgáltatások  

2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Távhasználatok száma 2 346 2 516 7,24 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  - - - 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gya-

korisága (alkalom/hónap átlagosan) 1 3/hó 300 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 
12 36 300 

A könyvtárban használható adatbázisok száma 
0 0 0 
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A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 
0 0  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 

igénybe vevő használók száma (fő) 0 0 0 

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 41 399 41 500 0,25 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma (db) 
0 0 0 

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 

 

 

 

Digitalizálás  

 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  2007 50 0 

 

 

 

Közzététel helye, módja: 

 

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 

eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 

elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre vo-

natkozóan. (max. 1000 karakter) 

 

A könyvtár szerkeszti a DomboPedia adatbázist. A DomboPedia alapvető célja, hogy a 

Dombóvárra és vonzáskörzetére vonatkozó oktatási, tudományos, kulturális célokra használ-

ható dokumentumokat összegyűjtse, rendezze, rendszerezze és egyforma eséllyel hozzáférhe-

tővé tegyük a nagyközönség számára. 

Az adatbázis folyamatos feltöltéséről, frissítéséről, az adatok javításáról a könyvtár munkatár-

sai gondoskodnak, havonta statisztikát szerkesztenek a feltöltött adatokról.  
 

 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 
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Az összes könyvtári képzés, program száma 
163 179 9,8 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 4935 4875 -1,2 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket tá-

mogató helyi kiadványok száma - - - 

Téma szerint 

 2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-

ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató 

nem formális képzések és programok száma  
43 44 2 

A könyvtár által szervezett olvasási kompeten-

ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató 

nem formális képzéseken és programokon 

résztvevők száma 

1213 1226 1% 

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-

ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzések és programok 

száma  

1 3 - 

A könyvtár által szervezett digitális kompeten-

ciafejlesztési, információkeresési ismereteket 

nyújtó nem formális képzéseken és programo-

kon résztvevők száma 

42 49 16,66 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-

reditált képzések, továbbképzések száma 0 0 -  

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akk-

reditált képzéseken, továbbképzéseken részt-

vevők száma 
0 0 -  

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  
35 37 5,7 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 706 754 6,79 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvények száma 

összesen  
49 50 - 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

1476 1490 2 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma  2 4 200 
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A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 470 424 % 

Egyéb témájú programok, képzések száma 33 45 36,36 

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 

száma 1481 958 -36 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
163 179 9,8 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-

zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-

sítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzések, programok száma 

0 1 100 

A könyvtár által szervezett hátrányos hely-

zetűeket célzó, a társadalmi együttélést erő-

sítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

0 14 100 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-

zösségi identitást erősítő programok száma 
0 1 100 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö-

zösségi identitást erősítő programokon részt-

vevők száma 
0 30 100 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 
6 6 - 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 
78 82 5 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  
0 0 -  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma 
0 0 -  

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma  
75 75 % 
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Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők száma 
1687 1728 % 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 82 96  

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztve-

vők száma 
3170 0  

Az összes könyvtári képzés, program szá-

ma 
163 179 % 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

Kiemelt programok, rendezvények  

 Internet Fiesta 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség – a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a 

könyvtár 2016-ben is csatlakozik programsorozathoz, melynek célja érdekes programok 

szervezése annak érdekében, hogy minél többen ismerkedjenek a világháló új lehetőségei-

vel, olvasás, tanulás, digitális írás-olvasás, e-könyv elektronikus könyvtárak az interneten. 

 Költészet Napja 

A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 

11-én ünneplik Magyarországon.  

 Ünnepi Könyvhét 

A könyv napja. Rendkívüli nyitva tartással, olvasásnépszerűsítő programokkal a könyv és 

az olvasás fontosságára hívja fel a figyelmet. 

 Népmese Napja 

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. Könyvtárunk ez idá-

ig minden évben csatlakozott a rendezvényhez. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvó-

nők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyere-

kek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, 

mind más népek meséi felé. 

 Országos Könyvtári Napok 

Október hónapban kerül sor az Országos Könyvtári Napok eseményeire az Infor-

matikai és Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támoga-

tásával. 
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A Földi István Könyvtár 2020. évi programterv 

január 

- 10. Pöttöm Mozi (17 óra) 

- 15. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 17.: Dombókocka Társasjáték Klub (16-18 óra) 

- 22. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 22. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 24. Pöttöm Mozi (17 óra) 

- 29. Baba-Mama klub (14 óra) 

 

február 

- 5. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 5. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 7. Pöttöm Mozi 

- 12. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 19. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 19. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 26. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 28. DombóKocka Társasjáték Klub (16-18) 

 

március 

- Internet Fiesta (március vége) országos program 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség Internet Fiestára hívja a könyvtárakat. Ehhez, 

a már hagyományosnak tekinthető programsorozathoz minden évben csatlakozunk. 

2020. március 20. körül kerül megrendezésre.  

- 4., Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 4., Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 11. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 18. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 18. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 25. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- Húsvéti kézműves foglalkozás  

- 27. DombóKocka Társasjáték Klub (16-18) 

- könyvbemutató (Ékes László könyvbemutató március 11.) 

 

április 

- Meseíró Pályázat eredményhirdetése  

Idén 12. alkalommal hirdetjük meg a meseíró pályázatunkat általános iskolások és 

kisgimnazisták számára. A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri bírálja el.  

- 1. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 1. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- Fotókiállítás  Dombóvár várossá avatásának 50. éves évfordulója alkalmából 

(meglévő anyagból várostörténeti képek, illetve a könyvtár életéből korábbi képek 

április) 
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- 8. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 9. Húsvéti kézműves foglalkozás (9-12, Művházzal) 

- Költészet Napja (április 11.) Kiemelt programunk minden évben, jeles személy, 

(költő, előadó) meghívásával (Döbrentey Kornél) 

- 15. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 15. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 22. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 24. DombóKocka Társasjáték Klub (16-18) 

- 29. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 29. Baba-Mama Klub (14 óra) 

 

május 

- Városi Gyermeknap -hoz való csatlakozás minden évben rész vesz rajta az intézmény  

- 18-i héten: Túl az Óperencián levelezős mesevetélkedő eredményhirdetése 

„Túl az Óperencián” levelezős játék a Mesék Birodalmában címmel 9. alkalommal 

hirdetjük meg levelezős mesevetélkedőt a 2020/2021 – es tanév 3. és 4. osztályos ta-

nulói számára. A játékra dombóvári és Dombóvár környéki iskolák 4 fős csapatainak 

jelentkezését várjuk. 

- 6. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 13. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 13. Baba-Mama Klub (14 óra) 

-  20. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 21.: Fekete István rajzpályázat eredményhirdetése  

- 27. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 27. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 29. DombóKocka Társasjáték Klub (16-18) 

- országosan ismert író meghívása (május) 

 

június 

- Ünnepi Könyvhét-könyvbemutató-vagy ismert író akinek jelenik meg könyve ép-

pen  

- 3. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 10. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 10. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 17. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 24. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 27. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 27. Múzeumok Éjszakája 

- 26. DombóKocka Társasjáték Klub  

 

július 

- 6. Papírszínház játszótéren (10 óra)(4. éve) 

- 13. Papírszínház játszótéren (10 óra) 
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- 20. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- 27. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- 8. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 15. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 15. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 22. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 29. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- 29. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 31. DombóKocka Társasjáték Klub (16-18) 

 

augusztus 

- 3. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- 5. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 7. Kézműves foglalkozások gyerekeknek (10 óra) 

- 10. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- 12. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 14. Kézműves foglalkozások gyerekeknek (10 óra) 

- 17. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- 19. Baba-Mama Klub (14 óra) 

- 21. Kézműves foglalkozások gyerekeknek (10 óra) 

- 24. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- 26. Baba-Mama Klub (14 óra) 

 

-  28. Kézműves foglalkozások gyerekeknek (10 óra) 

- 28. DombóKocka Társasjáték Klub (16-18) 

 

szeptember 

- Autómentes Nap -hoz való csatlakozás 

- 30. Népmese Napja (országos program) 

- Baba-mama klub hetente szerdán - Hartung Andrea 

- Kerekítő Mondókás Móka kéthetente szerdán -Deli Orsolya 

- DombóKocka Társasjáték Klub  

 

október 

- Őszi Könyvtári Napok (országos) országos programok egész héten, minden évben 

csatlakozunk, kiemelt nap a Könyves Vasárnap, ismert írók, helyi vonatkozású írók 

meghívásával, valamint az országosan tervezett témákhoz kapcsolódó előadások. 

- Baba-mama klub hetente szerdán (egyeztetni kell Hartung Andival) 

- Kerekítő Mondókás Móka kéthetente szerdán (Egyeztetni kell Deli Orsival) 

- DombóKocka Társasjáték Klub  

 

november 

- Pöttöm Mozi (kéthetente pénteken) 

- Kerekítő Mondókás-Móka 

- Baba Mama klub 
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- DombóKocka Társasjáték Klub (A társasjáték ünnepe-országos.) 

- irodalmi est  

 

december 

- Mikulás  

- DombóKocka Társasjáték Klub  

- Karácsonyváró kézműves foglalkozás  

- Kerekítő Mondókás-Móka 

- Baba Mama klub 

 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2020. évi 

Programterve 
 

Kiállítások 

 

 február-: Varga Gábor - Péterfi Katalin kiállítása  

 március 20.: festménykiállítás Aggházy Gyula (1850-1919) festőművész alkotásaiból  

 április:Város Hete: a gyűjtemény szélfogójában elhelyezett Dombó Pálról készített 

szoboravató ünnepsége 

 júniusMúzeumok Éjszakája (június 27).: kiállítás a Dombóvári Értéktár elemeiből (a 

DÉB jóváhagyásával), egységesen összeállított információs és képi anyaggal, tárgyak-

kal, a bemutatható értékeknél standszerűen (Kapos-menti fehérhímzés, Erky-Nagy Ti-

bor könyvművészeti alkotásai-nyomda, Rákóczi túrós, Magyar Rapszódia desszertcsa-

lád,  AquaDombó, stb.) 

 augusztus: Tilinger Sándor fotókiállítása, (fotográfia napja) 

 szeptember:Kulturális Örökség Napjai (szeptember 19-20): „Egy délután megkedvel-

tem Dombóvárt, végre otthon éreztem magamat benne…” – tisztelgés a településünk 

életében meghatározó Illés-Illyés család előtt.  (Illés Gyula főjegyző, Illyés Gyula író, 

költő, Illés Lajos vendéglős, Illés János uradalmi gépész) Magántulajdonban őrzött 

dokumentumokból, fotókból. 

Életrajzi kiállítás a jeles, évfordulós dombóvári személyekről (életrajzok, fotók, do-

kumentumok, tárgyak) 

 október 31.: Fotókiállítás a sírkertről, a Rákóczi utcai és az Újdombóvári temetőben 

található történeti és művészeti értéket képviselő sírokról, sírhelyekről  

 

 

 Előadások régészet (Gólyavári konferencia), újkortörténet, helytörténet, művé-

szettörténet, néprajz témakörben, úti beszámolók meghívott és helyi előadók-

kal  

 Zenés nyári esték a múzeumkertben  

Költségek: (DVVE) 

 

 „MÜPA-HD – határtalan Müpa-élmény” – Múzeumi Mozi 2 havonta (Firenze 

és az Uffizi képtár, Raffaello a festőfejedelem, Forradalom – az orosz avant-

gárd születése, stb.)  
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Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo-

nyított aránya …………..(%)  

 

Dokumentumok a nemzetiségek számára 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Könyvek 0 0 0 

Folyóiratok (címek száma) 1 1 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 

Összesen 1 1 0 

 

 

 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter) 

 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

 

Szolgáltatások száma 
2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás %-ban 

előző évhez ké-

pest 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 0 0 0 

Fogyatékossággal élők számára akadály-

mentes szolgáltatások száma 0 0 0 

 

 

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 

 



26 

 

IV. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 
 

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 

megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb: …………………………………………………… 

  

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges ismer-

tetése (maximum 1000 karakter) 

 

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2010 
 

1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………… 

 

2020. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 

karakter) 

 

 

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0 0 

ebből személygépkocsi 0 0 0 

Számítógép 1 300 0 

ebből olvasói 0 0 0 

ebből szerver 0 0 0 

Fénymásoló 0 0 0 

Szkenner 0 0 0 

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
0 0 0 

IKR fejlesztés 0 0 0 



27 

egyéb:………..   0 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen  0 300 0 

 

  

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

  

1.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg  
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Márai Program 150 0 0 0 0 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

0 0 0 0 0 0 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

0 0 0 0 0 0 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

  

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ban, a tárgyévi könyvtár 

kommunikációs célok bemutatása  

 

 

 
Kommunikáció 2019. évi 

tény 
2020. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez ké-

pest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft)    

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 
1 3 -50 

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 
0 0 -  

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nél-

kül) 
24   
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Online hírek száma   % 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 132 43 % 

Hírlevelek száma    

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, be-

csült érték, ezer Ft) 
2 2  

Egyéb:….    

 

 

 

 

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés szá-

ma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések 

száma, stb.) (max. 1000 karakter) 

 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2019. évi 

tény 
2020. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtár-

ban teljesítők száma 
16 16 % 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött megálla-

podások száma 
3 3  

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  
0 0  

 

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

partnerek száma 2019. évi tény 2020. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Civil szervezetek 1 1  

Határon túli könyvtárak 0 0  

Vállalkozók 7 7  

Oktatási intézmények 7 7  

Egyéb 0 0  

Összesen 15 15  
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Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség mérések 

2019. évi tény 2020. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

száma - 3 % 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók száma - 212 % 

 

 

 

 

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

  

  

 

 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
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VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2019. 

évi 

tény 

 

2020. 

évi 

terv 

eltérés %-

ban az 

előző 

évhez  

képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 1 138 1 400  

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevé-

tel (nem fenntartótól származó bevételek) 

1 138 

 
1 400   

– ebből a késedelmi díjbevétel  145   

– ebből beiratkozási díjbevétel  368   

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 41 316   

– ebből fenntartói támogatás 38 072   

– ebből felhasznált maradvány 331   

– ebből pályázati támogatás    

– a pályázati támogatásból EU-támogatás  -   

Egyéb bevétel összesen   2 913   

Bevétel összesen  42 454   

Kiadás 

Személyi juttatás 19 191  18 952  

Munkaadókat terhelő összes járulék 3 212 3 317  

Dologi kiadás     11 220 13 000  

Egyéb kiadás 8 454  8 784  

Kiadás összesen  42 077 42 653  

 

Dátum:  

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

Dátum: 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


