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Az előkészítésben közreműködött:
Bodó Beáta intézményvezető

Előterjesztés
az AVKK könyvtári és muzeális terültre vonatkozó
2019. évi beszámolóinak és 2020. évi munkaterveinek jóváhagyására
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Aszód Város Önkormányzata fenntartásában működő Aszód Városi Kulturális Központ
elkészítette 2019. évi beszámolóit és 2020. évi munkaterveit, a könyvtár és a muzeális területre
vonatkozóan amelyek jóváhagyása a Képviselő-testület feladata.
Jogszabályi előírások miatt nem lehetséges a két intézményegység munkabeszámolóját és
munkatervét egységes dokumentumként elkészíteni. A könyvtár esetében a dokumentumok
elkészítéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma sablont adott ki, amelynek használata
kötelező. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 2018. január 1. óta hatályos 65.§ (2a)
bekezdése szerint továbbá a települési könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves
szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást
követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. ( A sablon
szerinti készített dokumentumok később kerülnek feltöltésre. )
Azért is szükséges volt a különválasztás, mivel a megyei hatókörű városi könyvtár csak a
könyvtár dokumentumainak átvételére, megőrzésére és elektronikus közzétételére jogosult és
kötelezett a Kultv. 66.§ n) pontja alapján.
A múzeum esetében a Kultv. 50.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó hagyja jóvá a
muzeális intézmény munkatervét és beszámolóját. A múzeumok éves beszámolójához és
munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
Az Aszód Városi Kulturális Központ 2019. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló és
2020. évi munkaterve, valamint a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2019. évi
beszámolója és 2020 évi munkaterve az előterjesztés mellékletét képezik.
Felmerült, hogy a közérdekű muzeális gyűjteményt ingyenesen látogathassa a közönség egy
része, így különösen az aszódi gyerekek, diákok. A muzeális intézmények látogatóit megillető
kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szabályozza e lehetőséget:
2. § (1) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a
továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:
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a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai
szervezet tagja,
f) köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,
g) a 70. életévét betöltötte.
(2) Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár
minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján,
amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti
közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
(3) A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj
fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli
hozzátartozója (legfeljebb 2 fő), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével,
d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. §
(2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül.
(4) Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken,
állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
(5) A miniszter - a muzeális intézmény kérésére - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 94. §-a szerinti kiállítási garanciával megvalósuló, legfeljebb egy évig tartó időszaki
kiállítások esetében a kedvezmények, illetve kedvezményezettek körét az (1)-(4) bekezdésben
foglaltaknál szűkebb körben állapíthatja meg.
(6) A muzeális intézmény vezetője egyes kiállítások látogatóinak, illetve a látogatók
meghatározott körének az (1)-(4) bekezdésben foglaltakon túl további kedvezményeket is
adhat. Így különösen a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulóknak és
gyermekeknek, valamint pedagógusaiknak a muzeális intézmény és a nevelési-oktatási
intézmény között - a kulturális örökség megismertetésének a nevelési, illetve pedagógiai
programba történő beépítése céljából - létrejött megállapodás alapján.
Fentiekre figyelemmel javasoljuk, hogy Aszód Város Önkormányzat mint fenntartó járuljon
hozzá, hogy 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerint az intézmény megállapodást kössön a
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helyi nevelési oktatási intézményekkel abból a célból, hogy a helyi nevelési-oktatási
intézményekbe járó tanulók és gyermekek, valamint pedagógusaik díjtalanul látogathassák a
Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat I.
Aszód Város Képviselő-testületének
/2020. (II. 26.) határozata
az AVKK könyvtári terültre vonatkozó 2019. évi beszámolóinak és 2020.
évi munkaterveinek jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Aszód Városi Kulturális Központ 2019.
évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja.
Felhívja az intézményvezetőt, hogy a dokumentumokat küldje meg az illetékes megyei
hatókörű városi könyvtár részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: AVKK Intézményvezető
Határozati javaslat II.
Aszód Város Képviselő-testületének
/2020. (II. 26.) határozata
az AVKK muzeális terültre vonatkozó 2019. évi beszámolójának és 2020.
évi munkatervének jóváhagyásáról
Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testülete az AVKK Petőfi Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja. Aszód Város
Önkormányzat mint fenntartó hozzájárul, hogy a 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (6)
bekezdése szerint az intézmény megállapodást kössön a helyi nevelési oktatási intézményekkel
abból a célból, hogy a helyi nevelési-oktatási intézményekbe járó tanulók és gyermekek,
valamint pedagógusaik díjtalanul látogathassák a Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjteményt.
Határidő: folyamatos
Felelős: AVKK Intézményvezető
Aszód, 2020. 02. 20.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző

Melléklet: Munkatervek, beszámolók
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BEVEZETŐ
Aszód Városi Kulturális Központ Városi Könyvtárának 2019. évi beszámolóját az
előírásoknak megfelelően készítettük el, az előző évekhez hasonlóan a különböző
szakmai tevékenységek és statisztikai adatok tükrében. Könyvtárunk nyilvános
könyvtárként működik tevékenységét az Szervezeti és Működési Szabályzat és
mellékletei alapján folytatja.

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, BEIRATKOZÁS

Beiratkozáskor könyvtárunkban a papír alapú beiratkozási űrlap mellett az integrált
könyvtári rendszer kölcsönzési moduljába is bekerülnek az olvasó beiratkozási adatai.
A könyvtáros minden esetben tájékoztatja az olvasót a használati szabályzatról, és az
adatkezelési elvekről, amit az új belépő aláírásával elfogad.
2019-ben az összes regisztrált használó 565 fő volt, ebből 216 fő 14 év alatti, 60 fő
pedig 65 év feletti volt. Jól mutatják a számok, hogy egyre több gyermek használja a
könyvtárat.

ÁLLOMÁNYMENEDZSMENT

Az állományalakítással kapcsolatos feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat
részét képező Állománykezelési Szabályzat alapján végezzük.
Gyarapítás
Az éves könyvbeszerzés az olvasói igények, az új trendek követése, a helyismereti
dokumentumok figyelembevételével történik. Nagyban hozzájárulnak állományunk
gyarapításához az aszódi és a környező települések lakosainak adománykönyvei, ami
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a tavalyi évben 303 db könyv volt. Ezen felül az Magyar Állami Operaházból 37 db
CD is érkezett.
Könyveinket elsősorban szerződéses partnereinktől Libri-Bookline 65%; Csimota
Gyermekkönyvkiadótól 10 %, illetve a Könyv Kft. 20 %; egyéb 5%. szereztünk be.
A 2019-es évben 784 db könyvet vásároltunk 948.545,- Ft értékben. Ebből
szépirodalom 237 db, szakirodalom 254 db, gyermek és ifjúsági irodalom 270 db,
hangdokumentum 38 db.

Bészérzétt ménnyiség

szépirodálom
gyérmék és ifjúsági

szakirodalom
hang

Dokumentumbeszerzés alakulása 2019.

Márai Program
A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is lehetőségünk volt részt venni a Márai
Program VII. fordulójában. A dokumentumok megrendelése a II. félévre tolódott, így
a program lebonyolítása 2019. októberében befejeződött. Ezek a kötetek ajándékként
kerültek bevételezésre. A költségvetést nem terhelte. Összesen 52 db új könyv és 1 db
CD került ezúton a könyvtár állományába.
NKA könyvtámogatási program
Az idei évben is pályázatot hirdetett a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás
Kollégiuma a könyvkiadási tevékenység fejlesztésére. Ebben a programban nem volt
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előre meghatározott keret, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma döntése alapján
kapjuk meg az ingyenes köteteket. Az igényelt dokumentumok megérkeztek.
Érdekeltségnövelő pályázat:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott szakmai támogatás kerete 2019ben 350.000 Ft volt, melyet a szabályoknak megfelelően, teljes mértékben
felhasználtunk. Ebből a támogatásból néhány új berendezési tárgyat sikerült
vásárolnunk, valamint dokumentum beszerzésünket is növeltük, 84 db új könyvvel.

Gyarapítási tevékenység:
Leltárkönyvi nyilvántartás
A gyarapítás munkafolyamat során a beérkező dokumentumok bekerülnek a
leltárkönyvekbe. A városi könyvtár által használt leltárkönyvek:
 Címleltárkönyv: a könyvtárba beérkező könyvek tételes adatait tartalmazza.
 Csoportos leltárkönyv: minden beszerzést, törlést ebbe a leltárkönyvbe vezetünk
fel, melyet negyedévente összesítjük. A csoportos leltárkönyvbe rendszeresen
bevezetett adatokból megtudhatjuk, hogy
 adott időn belül mennyit és milyen mértékben gyarapodott az állomány,
 milyen forrásból hány dokumentum került a könyvtárba,
 milyen arányokat
megoszlása,

mutat

az

állomány

dokumentumtípusonkénti

 milyen arányok jellemzik a gyűjtemény tartalmi megoszlását.
Az egyedi leltárkönyvek közül egyéb dokumentumokra az alábbiakat használjuk:
 Hangzó leltárkönyv
 Diafilm leltárkönyv
 Társasjáték leltárkönyv
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Integrált könyvtári rendszerben történő nyilvántartás
A beérkező dokumentumok állományba vétele a fent említett leltárkönyvek
valamelyikébe, valamint a Szikla integrált könyvtári rendszer katalógus moduljába
történik. Az állományba bekerülés minden esetben a szabványoknak, valamint az
intézmény szabályzatának megfelelően történik.
Állományapasztás
Az állományapasztás szempontjait a 3/1975. számú rendelet rögzíti. Az
állományalakítás fontos része az apasztás. A tervszerű állományapasztás az elavult és
fölös példányok törlésével történik. Nagy figyelmet fordítunk a sérült, megrongálódott
könyvek selejtezésére, valamint a tartalmilag elavult dokumentumok törlésére is.
A közművelődési könyvtárban elavultnak minősíthető minden olyan ismeretterjesztő
munka is, aminek átdolgozott, bővített kiadása időközben megjelent. 2019-ben 1617
db dokumentumot selejteztünk le a fenti szempontok alapján.
A selejtezési folyamat szintén meghatározott keretek között történik, eszerint a
selejtezni kívánt könyvek listáját a könyvtáros kollégák elküldik a könyvtárigazgató
felé jóváhagyásra, majd ezután kerül a fenntartóhoz engedélyezésre.
A szükséges jogszabályok figyelembevételével a könyvtárosok javaslatot tesznek a
törlésre javasolt tételekről.

Állományellenőrzés, revízió
A könyvtári állomány ellenőrzésének rendjét, gyakoriságát a 3/1975. számú KM-PM.
együttes rendelete és az ehhez kiadott irányelv határozza meg.
Könyvtárunkra az állomány méretének függvényében (25 000 – 75 000 könyvtári
egység) az 5 éves leletárperiódus vonatkozik.
A részegységek revíziója folyamatosan történik. A teljes ellenőrzés a munkatervben
meghatározott formában történik a fenntartó előzetes engedélyezését követően.
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Az aktuális, rendeletben előírt állományellenőrzés 2018-ban meg is történt Az
elkövetkezendő évek revíziójának megkönnyítése céljából évenként más-más lelőhely
ellenőrzésére kerül sor. 2019-ben a szépirodalmi könyvek leltározása történt és 2020ban is folytatódik.

OLVASÓSZOLGÁLAT, FOLYÓIRATRÉSZLEG
A kölcsönzés feladatainak elvégzéséhez intézményünk nyilvános könyvtárában a
Szervezeti és Működési Szabályzat részét képező Használati Szabályzat az irány-adó.

Kölcsönzés:
A kölcsönzések száma az előző évekhez hasonlóan alakultak Könyvtárunkban. 2019ben 6366 db dokumentumot kölcsönöztek ki olvasóink. A helyben használt
dokumentumok száma kis mértékben csökkent az előző évhez képest. A folyamatos
igényfelmérések elemzésével szeretnénk 2020-ban növelni a kölcsönzések számát.
Könyvtárközi kölcsönzés:
A könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatást Könyvtárunkban is igénybe veheti minden
beiratkozott olvasó. E szolgáltatás során a könyvtárunkban nem található könyveket,
egyéb dokumentumokat megkérjük olvasóink számára az ODR (Országos
Dokumentumellátó Rendszer) rendszeren keresztül. Az így kapott könyvek
visszaküldésének postai díja az kérő olvasót terhelik, ami néhány olvasót eltántorít a
szolgáltatástól, hiszen egyre több könyv található meg az interneten pdf formában.
Ugyanakkor minden olvasónak felhívjuk a figyelmét a legális dokumentum
használatra és a szolgáltatás hatékonyságára is.

Helyben használat:
Könyvtárunkban lehetőség van a helyben használatra is. Ha esetleg olyan
információra van szüksége az olvasónak, ami csak a kézikönyveinkben található
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meg, akkor a könyvtárban tud kutatni. A kézikönyvtári részleg dokumentumait is
folyamatosan átvizsgáljuk, ellenőrizzük és az új igényeknek megfelelően fejlesztjük.
Folyóirat szolgáltatás:
Folyóirataink beszerzése az éves költségvetés alapján történik. Jelentős részének
beszerzése a Magyar Posta Zrt-től történik. Nagy segítség könyvtárunknak az
Nemzeti Kulturális Alaptól (57 féle) ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli
magyar nyelvű folyóirat. A folyóiratokra 158. 000 Ft-ot költöttünk a tavalyi évben,
amelyben kulturális, egészségmegőrző, politikai, sport, közéleti, gasztronómiai,
valamint gyermek és ifjúsági témájú periodikumok szerepelnek kínálatunkban.

GYERMEKRÉSZLEG

Olvasóvá nevelés:
Könyvtárunk, elsősorban a gyermekkönyvtár egyik fő feladata a gyerekek, kamaszok,
fiatal felnőttek olvasóvá könyvtárhasználóvá nevelése Ennek érdekében évente több
programot állítunk össze többféle témakörben, illetve a hozzánk látogató csoportokat
vezető pedagógusok is kérhetnek tőlünk foglalkozásokat.
Óvoda és könyvtár kapcsolata
Fontos, hogy már kisgyermekkorban megszerettessük a meséket, a könyveket az
apróságokkal, hiszen a későbbiekben ők válnak majd a könyvtár felnőtt olvasóivá.
A helyi óvodával igen jó a kapcsolatunk, évek óta rendszeres látogatóink a csoportjai,
de a környékbeli kisebb települések óvodásait is szívesen hozzák a pedagógusok
tematikus foglakozásokra. Rendszeres könyvtárlátogatók nálunk az aszódi, ikladi,
domonyi, galgamácsai, váckisújfalui ovisok. 2019-ban számos alkalommal tartottunk
számukra különböző témakörökben foglalkozásokat. Előfordul, hogy a környező
települések óvodái külső foglalkozást kérnek, ilyenkor a gyermek könyvtáros utazik
hozzájuk Papírszínház mesével, és ahhoz kapcsolódó játékos foglalkozással.
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Az óvodai programokhoz kapcsolódó foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk
arra is, hogy mindenféle könyves és nem könyves könyvtári programra is
becsalogassuk őket.
A gyerekek korától, illetve a csoport összetételétől függően változik mindig egy-egy
foglakozás időtartama, a tevékenységek kiválasztása. Az óvónők által kiválasztott
témához kapcsolódik mese, játékos foglalkozás. A kicsik élményekkel teli hagyták el
a könyvtárat, majd sokan a szüleikkel visszajöttek néhány nap múlva könyvet
nézegetni, kölcsönözni.
Iskola és könyvtár
A helyi általános iskolában sajnos az iskolai könyvtár nem működik, ezért
feladatunknak tartjuk, hogy annak funkcióját is nagyrészt átvegyük. Könyvtári órákat
tartunk, amelyek a könyvtárhasználati óráktól az alsó tagozatos munkához kapcsolódó
tematikus órákig mindent magába foglal.
A foglalkozások célja, hogy megismerjék, megszeressék az igényes gyerekirodalmat,
legyen szó meséről, regényekről, vagy gyereklíráról. Kiemelten foglalkozunk kortárs
művekkel, hiszen ezek nyelvezete, történetei állnak a korosztályhoz közel. Mindenféle
témához kapcsolódva vesszük kézbe a köteteket.
A helyi iskolai csoportok délelőtti rendhagyó órákon és délutáni „napközis”
foglalkozásokon is részt vehetnek. De nem csak a helyi iskola, hanem a környező
települések iskolás csoportjai is látogatják intézményünket (Iklad, Kartal, Verseg,
Galgamácsa).
Könyvtárlakók az Olvasásért Program - Középiskola
A projekt létrehozói olyan fiatalok, akik maguk is olvasnak, és szívügyüknek tekintik
az olvasás szeretetének átadását. A programokra való felkészülés közben irodalmi
ismereteik bővülnek, ízlésük formálódik. Célunk, hogy felfedeztessük a fiatalokkal az
olvasás örömét, felkeltsük érdeklődésüket az irodalmi művek iránt. Mindezt új
formában, lehetőségekkel, és olyan személyekkel, akik ezért alkotni képesek, hogy
ezzel hatékonyabbá tegyék az olvasás népszerűsítését. A foglalkozások rendszerint a
meghívó középiskolákban zajlanak.
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Könyvtárhasználati órák, ismeretterjesztő foglalkozások
A rendhagyó tanítási órák célja, hogy az általános és középiskolás gyerekek/fiatalok
megismerjél a könyvtárat, annak állományát, használatát. A kölcsönzésen kívül
megismerkednek más szolgáltatásaikkal is. Megtanulják megkeresni, használni a
dokumentumokat (pl. lexikonok, enciklopédiák), ezáltal képesek lesznek önálló
ismeretszerzésre, az információk közül a számukra fontosak kiszűrésére. Megtanulják
a jegyzetelés technikáját, a bibliográfia készítését, amely későbbi tanulmányaik során
hasznos lehet számukra.
A könyvtárhasználati órák keretén belül kérhetők különböző témaköröket feldolgozó
ismeretterjesztő órák (pl. ). Ezeken a foglalkozásokon olyan feladatokat kapnak a
gyerekek/fiatalok, amelyek megoldása során a könyvtár kézikönyv, illetve
ismeretterjesztő állományát fedezik fel, tanulják meg használni. Egyre több csoport
kér könyvtárhasználati, illetve olvasóvá nevelő foglalkozásokat.
Könyvtári foglalkozáson résztvevő csoportok száma 2019-ben
óvodás: 16
iskolás: 28
egyéb résztvevők: 669 fő

Résztvévők számá

óvodás

iskolás

Könyvtári foglalkozásokon résztvevő csoportok alakulása
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Napközis táborok:
A könyvtárban több, mint 20 éves hagyomány a táboroztatás. Ez idő alatt számos
tematikus napközis, és néhány külső helyszínre utazó tábort is szerveztünk különböző
korosztályoknak.
A napközis táborok, és az azokban résztvevő gyerekek száma évről évre növekszik.
2018-ban 3 tematikus tábort hirdettünk meg, mely táborok alkalmával 51 általános
iskoláskorú gyerek és kamasz fordult meg tagintézményeinkben.
A táborok tevékenységeit mindig egy adott téma határozza meg. Az 5 napos
turnusokban érkező gyerekek részt vesznek a témához kapcsolódó ismeretterjesztő,
kézműves, játék és sport foglalkozásokon, ezen kívül egy, a tematikához szorosan
kapcsolódó kiránduláson.
A napközis táborokban az étkezést a Gyermekétkeztetési Intézményen keresztül
biztosítjuk.
Napközis táborok (korosztály és létszámadatok) 2019.
Állati jó tábor tábor - 9-12 évesek, 14 fő
Reneszánsz tábor – 11 évestől- 14 fő

Kamasztanya kialakítása
Az idei évben újra kialakítottunk a tini korosztály számára egy könyvtári teret,
amelyben otthon érezhetik magukat és a korosztályuknak megfelelő érdekes
könyvekkel, folyóiratokkal, társasjátékokkal találkozhatnak. Félév elteltével már
látható, hogy valódi hiánypótló szolgáltatást vezettünk be ezzel és több tizenéves
megfordul könyvtárunkban.

RENDEZVÉNYEK
Tematikus kézműves foglalkozások:
A tematikus kézműves foglalkozások hagyományosan évszakokhoz, vagy ünnepekhez
kapcsolódnak. Népszerűek kicsik és nagyok közt egyaránt. Minden korosztály
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számára kínálunk elfoglaltságot, könnyebben, nehezebben elkészíthető dolgokat. A
foglalkozásokat szombat délelőttönként tartjuk. Ezen kívül a városi rendezvényeken
is részt veszünk (pl gyereknap).
Kézműves foglalkozások 2019-ban:
Tavaszköszöntő: 26 fő
Húsvéti: 18 fő
Őszköszöntő: 10 fő
Márton napi: 20 fő
Adventi: 10 fő
Locsolóvers Versmondó Verseny:
Óvodások számára hirdetjük meg minden évben ezt a szavalóversenyt. A
rendezvényen nem csak az aszódi, hanem a környékbeli települések óvodásai is részt
vesznek, évről évre egyre nagyobb számban.
2019-ban 38 gyermek szavalt a versenyen.
Piknikönyvtár, gyermeknap:
2014. óta a városi rendezvényeken jelen vagyunk PikniKönyvtár elnevezésű
programunkkal. Ennek célja, hogy az emberek megismerjék intézményünket, a
rendezvényen kulturáltan tölthessék el idejüket. A pikniken folyóiratokkal,
könyvekkel, rejtvényekkel kedveskedünk az érdeklődőnek. A gyerekeknek
játékokkal, színezőkkel.
A gyereknapi rendezvényeken is aktív a részvételünk. Az apróságoknak és nagyobbak
is egyaránt biztosítunk programokat: játékokat, kézműves foglalkozást, szórakoztató
előadásokat tartottunk számukra. 2019-ban bábszínház, lufihajtogató bohóc műsor és
ügyességi játékok szerepeltek kínálatunkban a folyamatos kézműves foglalkozások
mellett, amikben közel 250 gyermek vett részt.
Népmese Hete:
Évek óta minden szeptemberben meghirdetjük a Népmese napjához kapcsolódó
programsorozatunkat, amelynek keretein belül rendhagyó könyvtári órákra/
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foglalkozásokra invitálunk kicsiket és nagyokat. Óvodások és általános iskolások
vesznek részt programunkon. Minden évben egyre több csoport jelentkezik
mesefoglalkozásainkra. 2019-ben 385 gyermek vett részt a programon.
Országos Könyvtári Napok:
A 2019-es program mottója a fenntartható fejlődés és az erőforrások használata volt.
Könyvtárunk több programmal vett részt az OKN-nen. Tóth Tamás meteorológus az
éghajlatváltozásról és annak hatásairól tartott előadást, újrahasznosított anyagokból
alkothattak tárgyakat a gyerekek, valamint a Jane Goodall Intézet előadójától a
veszélyeztetett csimpánzokról is hallhattak az érdeklődők.
Operaház nagykövetei:
A program célja, hogy egy új, kulturális értelemben tágabb látókörű, színházba járó
fiatal nemzedéket neveljen a gyermekeket, fiatalokat saját közegükben megszólítva.
A nagykövetek látogatásai során az ifjúság az operához/baletthez kötődő ismereteket,
a színház világával kapcsolatos „titkokat” ismerhetnek meg szervezett program
formájában. Az előadások köthetők irodalmi művekhez, mesékhez, kötelező
olvasmányokhoz is. Könyvtárunkba évek óta látogatnak követek. A 2018-as évben 9
alkalommal tartottak különböző témákban, több korosztály számára előadást, ez
alkalmakkor összesen 208-en fordultak meg az intézményben.
Társasjáték klub:
2018-ban a 14 éven felüli fiatalok és felnőttek számára indítottunk társasjáték klubot,
havi rendszerességgel péntek este vagy szombat délután, aminek népszerűsége egyre
nő. 2019-ban résztvevők száma: 88 fő

KÖZÖSSÉGI TÉR
1. Intézményünk az alábbi kezdeményezéseknek ad otthont:
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-

Ultiverseny

-

Református Egyház

-

Cukorbetegek klubja

-

Kézimunkaklub

2019-ben az alábbi rendezvényekhez nyújtottunk technikai segítséget:
02. 16. – Vankóné Dudás Juló emlékezete (Múzeum, Galéria)
03. 01. – Lakossági fórum – város arculat (Gondozási központ)
03. 08. – Nőnapi ünnepség – Kovács Tibor fellépés (EGA)
03. 14. – Nemzeti ünnep (Csengey Ált. Isk.)
03. 15. – Nemzeti ünnep (Tabán tér)
04. 08. – Megemlékezés Miskolczy kapitány sírjánál (evangélikus temető)
04. 09. – Útépítő/projekt indító – Peller Anna fellépés (Fő tér)
04. 13. – Húsvéti vásár (Fő tér)
04. 27. – Piactér-átadás (piactér)
05. 16. – Lakossági fórum (Gondozási központ)
06. 01. – Generációk napja – (Fesztivál tér)
06. 04. – Trianoni megemlékezés – (Fő tér)
06. 07. – Ballagás (Napsugár óvoda)
07. 20. - Nyári zenei est – Mukk József fellépés (Fő tér)
08. 20. – Állami ünnepség (Szent István tér)
08. 30. – Bölcsődei ballagás (Aranykapu Bölcsőde)
09. 14. – Családi nap (Fő tér)
10. 23. – Nemzeti ünnep (PSG)
10. 23. – Alakuló testületi ülés (Polgármesteri hivatal)
11. 11. – Márton napi óvodai ünnepség (Fő tér)
11. 18. – Házhoz megy a zene – rock-történeti előadás (Műv. Ház, kamaraterem)
11. 29. – Budai András koncert – próba – (EGA)
11. 30. – Budai András koncert – (EGA)
12. 12. – Idősek köszöntése (EGA)
12. 13. – Karácsonyi vásár (Fő tér)
12. 16. – Közmeghallgatás (Gondozási központ)
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KÖNYVTÁRSZAKMAI TEVÉKENYSÉG
Könyvtáros szakmai napok
Az év során több szakmai napon, könyvtáros találkozókon, szakmai szervezeti
programon vettünk részt.
Részvétel könyvtáros szakmai szervezetekben
-

Bodó Beáta, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet

-

Nagy Judit, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet

-

Tóth Zsuzsanna, Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében 14 helyi és környékbeli iskolával kötöttünk
szerződést. A kialakított jó kapcsolatok eredményeként folyamatosan érkeznek diákok
intézményünkbe.
A közösségi szolgálatra jelentkezők közül sok diák a teljes, 50 órás szolgálat
letöltésére választja könyvtárunkat. A 2019-as évben 18 fő teljesített szolgálatot.
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Néhány 2019-es program képekben

Könyvtári foglalkozás

Népmese hete

Karácsony képeslapokon előadás
Országos Könyvtári Napok
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Az Aszód Városi Kulturális
Központ (Aszód Városi Könyvtár)
2019. évi beszámolója
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.

Bodó Beáta
intézményvezető

2020.02.20.

1

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ

I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Intézményünk 2019-ben az évközben felmerült nehézségek ellenére is sikeres évet zárt.
Programjaink sikeresek és a visszajelzések alapján érdekesek és újszerűek voltak. Látogatóink
száma hasonló volt ez előző évekhez.
Erősségeink között kiemeltnek mondható a rugalmasság, fejlődőképesség, innovatív szemlélet,
amelyek a programjainkra és az új ötleteinkre egyaránt jellemzőek.
Szemléletünkkel, kreativitásunkkal is az új lehetőségeket kívánjuk biztosítani az olvasók
számára.
Kommunikációnk 2019-ben fejlődést mutat az előző időszakhoz képest, hiszen a közösségi
média felületein rendszeresen megjelenünk új információkkal, saját tartalmakkal. Ezen kívül a
helyi médiumokkal is jó kapcsolatot alakítottunk ki, így a megjelenési ehetőségek növekedtek.
A megfelelő konfliktus kezelést intézményen belül folyamatosan fejlesztjük. A könyvtári élet
veszélyei között továbbra is fennáll a külső anyagi források szűkülése, a jogszabályok
kedvezőtlen irányban történő módosítása, és a társadalom közömbössége, szakemberek
számának csökkenési tendenciája.
Lehetőségeink között a marketing és PR tevékenység erősödése, fejlesztése, illetve a használók
folyamatos igényfelmérése és ezek eredményeire történő reagálás, valamint a proaktív
szemléletmód szerepel.
II.

SZERVEZETI KERDESEK:
2019.
évi
tény

2019. évi
terv

2018.
évi tény
Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)
összlétszám (fő)

5,5

6

6

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)

1

1

1

összesen

4

4

5

átszámítva teljes munkaidőre

2

2

3

összesen

1

1

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

1

1

összesen

-

-

-

átszámítva teljes munkaidőre

-

-

-

Könyvtáros szakképesítéssel
Könyvtári
szakmai
munkakörben foglalkoztatottak

Középfokú szakk.
(kvtár asszisztens, adatrögzítőOKJ)
Egyéb felsőfokú

2

összesen

5

3

4

átszámítva teljes munkaidőre

3

3

4

összesen

-

-

-

átszámítva teljes munkaidőre

-

-

-

összesen

1

2

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

2

1

összesen

1

2

1

átszámítva teljes munkaidőre

1

2

1

Összes létszám (fő):

5,5

6

5

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

1

2

0

Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

Egyéb alkalmazott
felsőfokú
Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalmazott
középfokú

Mindösszesen egyéb alkalmazott

A 2019. évben több, személyi változás is történt, jelesül az intézmény vezetésében, valamint új
kollégák is érkeztek, illetve távoztak.
A Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítanunk kellett a 2019-es évben a Magyar
Államkincstár által történt ellenőrzés eredményeként. Ezen kívül az intézményben folyó
munkát is megfelelően tagoltuk, szabályoztuk az SZMSZ-ben.
III.

SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban
2018. évi
tény

Mutatók

2019. évi terv

2019. évi tény

változás %-ban
előző évhez képest

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

36

36

36

0

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

4

4

4

0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás
összesen (óra)

8

8

8

0

Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma:

23

23

22

-0,04%

Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:

10

10

7

-0,3%

3

Nyitvatartási napok egy átlagos héten

5

5

5

0

Nyitvatartási napok száma a
tárgyévben:

219

219

221

0,91%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)
A fiókkönyvtárak száma: NR
2018. évi
tény

Mutatók

2019. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

2019. évi tény

Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (összesítve-,
óra)

-

-

-

-

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

-

-

-

-

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (öszszesítve, óra)

-

-

-

-

Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

-

-

-

-

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

-

-

-

-

Nyitvatartási napok száma a
tárgyévben (összesítve):

-

-

-

-

A könyvtár nyitvatartása alkalmazkodik az olvasói és használói igényekhez, az idei évben is a korábbi
években megszokott időkeretben működünk.
Olvasói és dolgozói számítógépek
Olvasói számítógépek száma helyben
használatra

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)

0

0

0

0

Olvasói munkaállomás

2

2

2

0

Dolgozói munkaállomás

4

4

4

0

Összesen

6

6

6

0

4

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz
Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): 0
3 évnél idősebb, de felújított (db):0
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 6
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4
Reprográfiai eszköz:
5 évesnél fiatalabb (db): 1
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 4
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3
Projektor: van/nincs
Digitális fényképezőgép: van/nincs
Hangtechnikai eszközök megnevezése: hangfal, mikrofon, keverő, erősítő, kábelek, mikrofon csatlakozók
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 2

Az olvasói és dolgozói számítógépek hardver és szoftver tekintetében is elavultnak, lassúnak
mondhatók. A munkavégzés hatékonyságát nagyban csökkenti és az alapvető programok sem
megfelelően működnek a gépeken.
Az olvasói számítógépeknél a fenti problémák mellett fennáll a mennyiségi hiányosság is,
hiszen mindössze 2 db számítógép áll a használók rendelkezésére.
A következő években szükséges ezek felújítása, növelése a színvonalas szoláltatások
nyújtásának érdekében. (pl. használóképzésnél, digitális felzárkóztatásál)
Internet-szolgáltatás adatai
Sávszélesség:
Sebesség: 10-100 Mbit/sec
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Könyvtárunk tevékenységei minden szakterületet lefednek, a gyűjteményszervezés,
feldolgozás, olvasószolgálat, helytörténeti gyűjteményi munka, valamint a gyermekrészleg
hagyományos szolgáltatásai mellett az olvasóvá nevelési programokkal és könyvtárhasználati
órákkal együtt. Ezeken túl a könyvtári programok szervezésére és kiállítások létrehozására is
nagy hangsúlyt fektetünk.
Egyéb szolgáltatásaink között szerepel többek között a nyomtatás, folyóirat szolgáltatás,
laminálás, szkennelés, internethasználat biztosítása.
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Gyűjtemény
Gyűjteményfejlesztés

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás
%-ban
előző évhez képest

1.054.442

1.000.000 948.545

-9,05%

-

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)

200.000

200 000

157 160

-21%

-

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(bruttó ezer Ft)

0

0

0

0

274

270

321

17,15%

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 18
száma (db )

15

4

-77,77%

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)

0

0

0

0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
(db)

0

50

39

-19,5%

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen
(db)

763

750

784

2,75%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

914

920

1369

49,78%

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)

Az éves könyvbeszerzés az olvasói igények, az új trendek követése, a helyismereti
dokumentumok figyelembevételével történik. Nagyban hozzájárulnak állományunk
gyarapításához az aszódi és a környező települések lakosainak adománykönyvei is.
Gyűjteményfeltárás

Mutatók
2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás
2019. évi %-ban
tény
előző évhez képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma

763

750

784

2,75/

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)

60

60

60

0
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Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

4

4

4

0

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

100

100

100

0

A beérkező dokumentumok feldolgozása folyamatos a Szikla integrált könyvtári rendszerben.
A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla integrált könyvtári
rendszer
Beszerzés éve: 2004
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem
Állományvédelem

Mutatók

2018. évi tény

2019. évi terv

2019. évi tény

változás
%-ban
előző évhez képest

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

0

0

0

0

Muzeális dokumentumok száma

0

0

0

0

Restaurált muzeális dokumentumok
száma

0

0

0

0

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok
száma

0

0

0

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

0

0

0

A könyvtári állományunkban nincs muzeális értékű dokumentum. A megrongálódott
könyveket igyekszünk folyamatosan cserélni, akár antikváriumi beszerzésből vagy
adománykönyvekből is. Vannak helyi értéket képviselő dokumentumaink, melyekre külön
figyelünk a raktározáskor, használatkor, ezeket csak helyben használhatják olvasóink.
Állományvédelmi eszközzel nem rendelkezik könyvtárunk.

7

Használati mutatók
Könyvtárhasználat
2018. évi
tény

Könyvtárhasználat

2019. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

2019. évi
tény

Beiratkozott olvasók száma (fő)

401

400

365

-40,89%

A könyvtári látogatások száma (db)

5533

5400

5410

-22,2%

Ebből csoportok (db)

85

80

44

-48,23%

A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is számos színes programmal készültünk a családok,
nyugdíjasok és oktatási intézmények számára. Minden városi és néhány környékbeli iskolával,
óvodával jó kapcsolatot alakítottunk ki az évek során. Ennek következtében számos
könyvtárhasználati órán is részt vesznek az iskolák, óvodák, ahol a gyermekek
megismerkedhetnek a könyvtári élettel, és a könyvtár különböző tereivel (pl. kamasztanya,
babasarok).
A könyvtárat látogató nyugdíjasok száma folyamatosan emelkedik, programjainkon is szívesen
vesznek részt, nagy bázissal rendelkeznek, ami a használók számában is megmutatkozik.
A családoknak is színes programokat kínálunk, ahol a legkisebbektől az idősebbekig mindenki
megtalálja a kedvére valót (pl. jeles napokhoz kapcsolódó családi délután, kézműves
foglalkozás)
Dokumentumforgalom
2018. évi
tény

Könyvtárhasználat

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

6706

6500

6366

-5,07%

0

0

0

0

Helyben használt dokumentumok (db)

243

200

234

-2,70%

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.
(db)

0

0

1

100%

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok.
(db)

32

30

14

-56,25%

Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

0

0

0

0

Kölcsönzött dokumentumok száma (db)
-

Ebből kölcsönzött e-dokumentumok száma (db)

A kölcsönzések száma az előző évekhez hasonlóan alakultak Könyvtárunkban. A helyben
használt dokumentumok száma kis mértékben csökkent az előző évhez képest. A folyamatos
igényfelmérések elemzésével szeretnénk a következő években növelni a kölcsönzések számát.
A dokumentumok forgásának sebességét a megbocsájtás hónapjával igyekszünk növelni, ami
azt jelenti, hogy a kölcsönzési időn túli könyveket, késedelmi díj nélkül visszahozhatják az év
egy meghatározott hónapjában és a karácsonyi időszakban. Egy-egy ilyen alkalom után a
kölcsönzési forgalom növekedése figyelhető meg,
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Minden hónapban készítünk könyvajánlót az olvasók számára, amivel igyekszünk felkelteni a
figyelmet a könyvtár állományába újonnan bekerült és a régebbi könyvek iránt. A különböző
közösségi felületeken is bemutatunk 1-1 kötetet, illetve havonta több alkalommal rendezünk
mini kiállítást az éppen aktuális évfordulós író, költő vagy jelentős szakmai tevékenységgel
bíró szerző könyvtárunkban megtalálható munkáiból. Tapasztalataink azt mutatják, hogy
többen kölcsönöznek a kiállított könyvekből.

Online és elektronikus szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került
a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.
Szolgáltatás

2019-ben megvalósult
(I=1/N=0)

A fejlesztés részletes leírása

Honlap

-

-

OPAC

-

-

vagy -

-

Referensz szolgáltatás

-

-

Közösségi oldalak

1

elindult a könyvtár instagram oldala

Hírlevél

-

-

RSS

-

-

Adatbázisok /hazai
külföldi adatbázis/

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:………………………………………………………………….
2018. évi
tény

Online szolgáltatások
Távhasználatok száma

657

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

4/hó

2019. évi
terv

változás %ban előző évhez képest

2019. évi
tény

600

611

-7,001%

-

-

-

4/hó

4/hó

0
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A könyvtári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen

52

52

52

0

A könyvtárban használható adatbázisok
száma

1

1

1

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)

1

1

1

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- 867
tásokat igénybe vevő használók száma (fő)

800

798

-7,95%

A könyvtári OPAC használatának gyakori- sága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)

-

-

-

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáfé- résű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db)

-

-

-

Digitalizálás
2018. évi
tény
Digitalizált dokumentumok száma

-

2019. évi
terv

-

2019. évi
tény

-

változás %-ban
előző évhez képest

-

Képzések, könyvtári programok, kiállítások
Összesítő táblázat
2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program
száma

59

50

85

44,06%

A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevők száma összesen

2177

2000

2002

8,03%

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket
támogató helyi kiadványok száma

-

-

-

-
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Téma szerint
2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

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

0

0

1

100%

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

0

0

3

A könyvtár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzések, továbbképzések
száma

-

-

-

-

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma

-

-

-

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma

30

36

9,09%

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz- 1327
nálati foglalkozásokon résztvevők száma

1200

759

-40,8%

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

26

20

36

38,46%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett
helyi közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

850

800

1243

46,23%

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma

0

0

12

100%

33

11

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma

0

0

341

100%

Egyéb témájú programok, képzések
száma

-

-

-

-

Egyéb témájú programon, képzésen részt- vevők száma

-

-

-

Az összes könyvtári képzés, program
száma

50

85

44,06%

59

Célcsoport szerint
*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.
2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programok
száma

-

-

-

-

A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma

-

-

-

-

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

-

-

-

-

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

-

-

-

-

26

26

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 26
számára szervezett programok, képzések
száma

12

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

11

11

9

-18,18%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma

0

0

1

100%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma

0

0

25

100%

Egyéb célcsoportnak szánt képzések
száma

0

0

0

0

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen
résztvevők száma

0

0

0

0

Az összes könyvtári képzés, program
száma

26

26

28

7,69%

Számos színes családi, nyugdíjas és gyerek programmal készülünk egész évben a település és
a környék lakóinak. Minden évben csatlakozunk a nagy országos könyvtári programokhoz,
melynek keretében több előadót, könyvbemutatót, foglalkozást szervezünk látogatóinknak.
Töretlen a lelkesedés a csoportos könyvtárhasználati órák, tematikus foglalkozások iránt.
Családok számára kézműves foglalkozásokkal, ügyességi vetélkedőkkel színesítjük az
ünnepeket, valamint társasjáték klubbal a hétvégéket. A nyugdíjas korosztály kézimunka
szakköre és ulti klubja is megtalálja nálunk a helyét. A népmese hete minden évben sikeres
program ősszel könyvtárunkban. Hagyományos programunk a Petőfi Szavalóverseny és
Locsolóvers mondó verseny is, ahol a kisiskolások és a kamaszok is szavalhatnak.
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya …………..(%)
Dokumentumok a nemzetiségek számára

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Könyvek

-

-

-

-

Folyóiratok (címek száma)

-

-

-

-

Elektronikus dokumentumok

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-
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Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
2018. évi
tény

Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

-

-

-

-

Fogyatékossággal élők számára akadály- mentes szolgáltatások száma

-

-

-

IV.

FEJLESZTÉSEK
1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 7
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: Az épület belseje újszerű, esztétikus, az olvasói igényeknek megfelelő, homlokzati felújításra
szorul. Világításunk korszerűtlen.

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Használhatatlan
Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
Egyéb:

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek
bemutatása
3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
4. Jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés
Gépjármű

Számítógép

darab

ezer
forint

megjegyzés

0

0

-

ebből személygépkocsi 0

0

-

0

0

-
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ebből olvasói 0

0

-

ebből szerver 0

0

-

Fénymásoló

0

0

-

Szkenner

0

0

-

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

0

0

-

IKR fejlesztés

0

0

-

egyéb:

0

0

-

0

-

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen

5.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
Elnyert
összeg (ezer összeg
Ft)
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Európai Uniós
pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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V.

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás
%-ban
előző évhez képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

-

-

-

0

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

0

1

1

100%

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

-

-

-

0

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések
nélkül)

12

12

12

0

Online hírek száma

-

-

-

0

Közösségi médiában megjelenő hírek száma

56

56

104

85,71%

Hírlevelek száma

52

52

10

-0,80%

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül,
becsült érték, ezer Ft)

-

-

-

-

Egyéb:….

-

-

-

-

Könyvtárunk programjait, eseményeit a helyi médiumokban jelentetjük meg, valamint a közösségi
oldalainkon is közzé tesszük, amelyeket egyre többen látogatnak.
Partnerség, együttműködések
Közösségi szolgálat/önkéntesség
2018. évi
tény

Közösségi szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma
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2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

15

18

12,5%

Az iskolai közösségi szolgálat fogadá2
sára a köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

2

4

100%

A könyvtárban dolgozó önkéntesek
száma

2

2

0

2
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Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést
kötő partnerek száma

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Civil szervezetek

-

-

-

0

Határon túli könyvtárak

-

-

-

0

Vállalkozók

-

-

-

0

Oktatási intézmények

2

2

2

0

Egyéb

-

-

-

-

Összesen

2

2

2

0

Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség
mérések

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

A használói igény- és elégedettség-mérések száma

0

1

1

100%

A használói igény- és elégedettségmérések során a válaszadó használók
száma

0

50

25

-50%

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)
Megnevezés

Leírás, ismertető

Évfordulós szerzők
kiállítása

2019 második felétől rendszeresen rendezünk mini kiállítást az
éppen aktuális évfordulós író, költő vagy jelentős szakmai
tevékenységgel bíró szerző könyvtárunkban megtalálható munkáiból.

Új könyvek a közösségi 2019 második félévétől az új beszerzéseinkre a könyvtár közösségi
oldalon
oldalán elhelyezett fotókkal is felhívjuk a figyelmet.
Fontosnak tartjuk a jelenlegi és jövőbeni használók több csatornán történő tájékoztatását. 2019ben az innovatív kísérleteinket az motiválta, hogy hogyan lehetne állományunkra felhívni a
figyelmet, illetve, hogyan tudnánk szélesebb körben reklámozni új szerzeményeinket.
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Újításaink eredményeként olyan olvasó is betért könyvtárunkba, aki már régóta nem
kölcsönzött és új beiratkozó is volt a számára érdekes könyv láttán.
Innovációs, újító ötleteinkre az a jellemző, hogy apró, praktikus, kreatív ötleteket használunk
céljaink elérésre, nem pedig kampányszerű nagy akciókat. Minden kolléga számos kreatív
ötlettel rendelkezik, folyamatosan figyeljük a jógyakorlatokat is, amelyeket a saját
intézményünkben, a saját lehetőségeinkre alkalmazunk.
VI.

GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Az intézmény fenntartója minden évben a költségvetésben biztosítja a munkatársak bérét, a
megfelelő állománygyarapítási összeget (ez további állami támogatásnak, az érdekeltségnövelő
támogatásnak is az alapja, amely évente több százezer Ft-tal növeli költségvetésünket). A
fenntartó biztosítja a kulturált és színvonalas üzemelés feltételeit is. Ez így volt 2019-ben is,
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra
kerekítve)

2018. évi
tény

Az intézmény működési bevétele

-

-

-

-

636

600

408

-35,84%

– ebből a késedelmi díjbevétel

82

80

50

-0,39%

– ebből beiratkozási díjbevétel

119

100

128

7,56%

-

-

-

-

-

-

-

– ebből felhasznált maradvány

-

-

-

-

– ebből pályázati támogatás

-

-

-

-

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

Személyi juttatás

15 942

16 620

12 753

-20,03%

Munkaadókat terhelő összes járulék

2 981

3 312

3 204

7,48%

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz
köthető bevétel (nem fenntartótól
származó bevételek)

Támogatás, kiegészítés és átvett
Bepénzeszköz
véte
l
– ebből fenntartói támogatás

Egyéb bevétel összesen

-

2019. évi
terv

2019. évi
tény

eltérés %-ban
az előző évhez
képest

Bevétel összesen
Kia
dás
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HELYZETELEMZÉS

Napjainkban minden könyvtárnak fel kell tudnia ismerni a saját potenciáljában rejlő
lehetőségeket, és a kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani, valamint
proaktív módon gondolkodni, tervezni tevékenységét. Nagy előnnyel rendelkeznek a
könyvtárak az információs társadalomban, az élethosszig tartó tanulásban, hiszen jól
hasznosítható tudással felvértezett, elhivatott szakemberek dolgoznak az
intézményekben, így Aszódon is. Ennek következtében az új kihívásoknak,
feladatoknak könnyen képesek vagyunk megfelelni. A szolgáltatások folyamatos
fejlesztésével és igényfelmérésekkel vonzóvá tehetjük intézményünket a használók
számára.
1. Tárgyi feltételek
A könyvtár tárgyi feltételei elfogadhatónak mondhatók. Mind a felnőtt részleg, mind
a gyermek részeg megfelelő helyen helyezkedik el. A terekben minden rendelkezésre
álló felületet jól hasznosítunk, azonban a raktározásra nagyobb, külön álló helységre
lenne szükségünk. A 2020-as évben szeretnénk a raktározási problémát megoldani.
Az udvart is jobban szeretnénk hasznosítani, különböző könyvtári programokkal,
könyvtári terasz-olvasóval.
2. Technikai feltételek
Elengedhetetlenül szükséges a számítógépek és az azon futó programok fejlesztése,
valamint új eszközök beszerzése a színvonalasabb szolgáltatások nyújtásához, illetve
a könyvtár munkatársainak hatékonyabb munkavégzéséhez. Fejleszteni kell a már
meglévő integrált könyvtári rendszert, annak érdekében, hogy a vonatkozó
adatvédelmi szabályoknak megfeleljen, illetve a megfelelő háttértámogatással
működhessen és a katalógus online módon, non-stop is elérhető legyen.
3. Személyi feltételek
2020-ban 4 fős létszámmal működünk (1 fő gyermekkönyvtáros, 2 fő
segédkönyvtáros, valamint 1 kutatási asszisztens). A kulturális közfoglalkoztatás
megszűnésével több feladat hárul a kollégákra. Ennek ellensúlyozására lehetőséget
biztosítunk a könyvtáros képzést folytató felsőoktatási intézmények hallgatóinak
gyakorlati helyként. Ezen kívül az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében fogadunk
diákokat, akik bekapcsolódhatnak munkánkba.
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Minőségirányítás
2018-ban elindult a minőségfejlesztés a könyvtárban, melynek keretében elkészült
számos dokumentum. Ezt a vonalat tovább folytatva 2020-ban is folytatódik a
minőségirányítási rendszer kidolgozása és alkalmazása a könyvtári munkaterületeken.
Az igényfelmérések folytatódnak több területen is és a szolgáltatások fejlesztése is
folyamatos. A középtávú cél a Minősített Könyvtár cím elnyerése lesz, aminek
előkészítő munkái 2020-ban megvalósulhatnak, a tárgyi feltételek fejlesztésével
együtt.
Az intézmény vezetője rendelkezik belső auditor tanfolyami végzettséggel, illetve a
Bródy Sándor Megyei Könyvtár által szervezett Minőségmenedzsment tréningen is
részt vett.
Kapcsolat-marketing tevékenység
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy intézményünket és munkánkat minél szélesebb
körben megismertessük a város és a környék lakóival. Rendszeresen felhívjuk a
figyelmet szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre, kiadványainkra. Rendezvényeink,
programjaink meghívóit elektronikusan küldjük el partnereinknek: az
intézményeknek, a médiának, látogatóinknak. A városban található információs
felületekre, boltokba is eljuttatjuk meghívóinkat. Az intézmény közösségi oldalain is
rendszeresen új tartalmakkal jelentkezünk. 2020-ban marketing tevékenységünket is
hatékonyabbá szeretnénk tenni annak érdekében, hogy minél több látogatót vonzunk
intézményeinkbe.
Pályázatok
2020-ban is folyamatosan figyelemmel kisérjük a pályázati lehetőségeket. Élünk a
Márai program, NKA program, érdekeltségnövelő támogatás felhasználásával, Részt
veszünk az NKA által kiírt pályázatokon is, ezen kívül más pályázati lehetőségeket is
felkutatunk.
Képzés-továbbképzés
Terveink szerint részt veszünk térségii, megyei és országos szakmai tanácskozásokon,
tanfolyamokon, tapasztalatcseréken és kirándulásokon (MKE, Informatikai és
Könyvtári Szövetség). Élünk az EMMI által támogatott, a szakmai munkában jól
hasznosítható továbbképzésekkel.
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 „Úton a felhasználók felé - könyvtári marketing és rendezvényszervezés"
(KASZB határozatszám: 15657-2/2019/KONYVLEV) (ingyenes EMMI
által támogatott) 2020. március
 Jelnyelv képzés
 A szerzői jog a könyvtárakban (35/30/Ktár/2016) ingyenes, Emmi által
támogatott, 2020 április
 Minőség és innováció a könyvtárban ( VI/12-1/2020/KONYVLEV)
ingyenes EMMI által támogatott, 2020. május

AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI MUNKÁJA

Könyvtárhasználat, beiratkozás
A beiratkozás feltételei az előző évekhez képest változatlanok, 17 éves korig és 70 év
felett ingyenes a tagság, a nyugdíjasoknak és a diákigazolvánnyal rendelkezőknek 500
Ft a díj, a felnőtt beiratkozási díj 1000 Ft. Az adatvédelmi rendelkezéseknek
megfelelően 2020-tól minden beiratkozónak külön beiratkozási adatlapot is ki kell
töltenie, valamint minden rendezvényen fotózáshoz, videó készítéshez hozzájáruló
nyilatkozatot kell aláírnia a részt vevőknek, amelyben nyilatkozhatnak, hogy
szerepelni szeretnének-e a média tartalmakon vagy sem.
Állománymenedzsment
1. Gyarapítás
Beszerzésünk régi és új partnereinktől történik, olvasóink igényei alapján. Ebben az
évben tervezzük új szakkönyvek beszerzését, és az állományunk folyamatos
frissítését. Az állománygyarapítás egész évben folyamatos, mindig az olvasói
igényeknek megfelelően. A Zöld sarok kialakítása vásárlás, illetve ajándék
dokumentumok útján fog történni.
2. Analóg, digitális nyilvántartás
Nyilvántartásunk kezelése analóg és digitális úton történik. 2020-ban fejleszteni
kívánjuk az integrált könyvtári rendszert a megváltozott feltételek miatt.
3. Állományapasztás
Selejtezés minden évben tervszerűen történik, amit a vezető ellenőrzése után a
fenntartó is jóváhagy. 2020-ban is folytatódik a felnőtt és gyermek részleg elavult
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szak- és szépirodalmi állományának selejtezése. Minden félévben 1-1 törlési
jegyzőkönyv készül el 2020-tól. (Felelős: Nagy Judit)
5. Állományellenőrzés, revízió
Lelőhelyenként ütemezve készül 5 évente a könyvtárban a teljes revízió. A 2018-as
évben megtörtént a teljes revízió, 2020-ban folytatódik a lelőhelyek ellenőrzése és az
állomány folyamatos karbantartása. Az elkövetkezendő évek revíziójának
megkönnyítése céljából évenként más-más lelőhely ellenőrzésére kerül sor. Az idei
évben a felnőtt szórakoztató irodalom ellenőrzése folytatódik, emellett a kézikönyvtár
szakirodalmi anyaga is revízió alá kerül, amely előkészíti az elavult dokumentumok
selejtezését is.
Olvasószolgálat, folyóiratrészleg
1. Felnőtt részleg
 Könyvek, periodikumok kölcsönzése
 Helyben használat, tájékoztatás.
 Előjegyzés keresett dokumentumokra.
 Dezideráta lista vezetése Excelben, a hiányok pótlása, antikváriumok
ajánlatainak figyelése
 Telefonon, e-mailen történő tájékoztatás, határidő-hosszabbítás
 Olvasók kiértesítése a kért beérkezett dokumentumról (e-mailen, telefonon)
 Könyvtárközi kölcsönzés.
 Információs naprakészségének figyelése.
Évente rendezünk decemberben megbocsájtás hónapját, amikor térítésmentesen,
késedelmi díj nélkül hozhatják vissza kölcsönzött könyveiket az olvasók. 2020-ban
két ilyen alkalmat tervezünk.
2. Könyvtárközi kölcsönzés
Beiratkozott olvasóink 2020-ban is igénybe vehetik könyvtárközi kölcsönzés
szolgáltatásunkat. Az így kapott dokumentumokat minden esetben a kölcsönadó
könyvtár által meghatározott módon és időtartamra kölcsönözzük. Könyvtárközi
kölcsönzéssel kikölcsönzött könyv késedelmi díja 100 Ft/nap összegre változik, amely
a Könyvtárhasználati szabályzat módosítása és elfogadása után kerül bevezetésre.
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3. Helyben használat
2020-ban is biztosítjuk használóink számára a helyben használat lehetőségét,
tanulásra, szórakozásra, munkára is igénybe vehető könyvtárunk csendes, nyugodt
részlege.
4. Folyóirat szolgáltatás
A folyóiratállományunkat is az olvasói igények szerint alakítjuk. 2019-es felmérésünk,
valamint a használati forgalom elemzése után változatosabb folyóirat kínálattal állunk
olvasóink rendelkezésére. Az NKA folyóirat szolgáltatási támogatását évről évre
igénybe vesszük, így 2020-ban is. Ebben a csomagban számos szépirodalmi,
művészeti, és határon túli folyóirat megtalálható. Az idei folyóirat csomagunk is
bővült új lapszámokkal.

A GYERMEKRÉSZLEG SZAKMAI MUNKÁJA

1. Olvasásfejlesztés, könyvtári órák
Könyvtárunk, elsősorban a gyermekkönyvtár egyik fő feladata a gyerekek, fiatalok
(kamaszok és fiatal felnőttek) olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelése. Ennek
érdekében a tanév során folyamatosan tartunk foglakozásokat minden korosztálynak
délelőtti és délutáni időpontokban egyaránt. Kérhető irodalmi és ismeretterjesztő
foglalkozás egyaránt.
Ezen kívül működik könyvtárunkban egy fiatalokból álló csoport, a Könyvtárlakók,
akik külső helyszíneken is tartanak rendhagyó irodalom órákat.
• Könyvtári órák/foglalkozások tervezett száma 2020-ban: 25 alkalom
• Könyvtárlakók az Olvasásért program külső helyszínen: 3 alkalom
• Kamasztanya részleg népszerűsítése a 12+ korosztály számára. Minden
oktatási intézmény lehetővé tette bemutatkozó órák tartását.
(Felelős: Nagy Judit)
2. Napközis táborok
Intézményünkben több mint két évtizedes hagyomány a nyári táboroztatás.
Különböző korosztályú gyerekeknek szervezünk tematikus táborokat a nyári szünet
folyamán.
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A táborok tematikái márciusban készülnek el, hogy időben meg tudjuk hirdetni a
jelentkezők számára.
A 2020-as évre a könyvtár 2 napközis tábort tervez:
• alsó tagozatosoknak 9 éves kortól (20 fő-5 nap)
Felelős: Bodó Beáta
• felső tagozatosaknak (20 fő-5 nap)
Felelős: Nagy Judit
RENDEZVÉNYEK
1. Tematikus kézműves foglalkozások
Jeles napokhoz, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódó kézműves foglalkozásokra
várjuk a családokat minden évben több alkalommal. A programon való részvétek
ingyenes, az elkészített alkotásokat minden alkalommal hazaviszik készítőik.
2020-ban 4 alkalommal várjuk az érdeklődőket.
Felelős: Vigassyné Keserű Adrienn
2. Jeles napokhoz, világnapokhoz kapcsolódó családi programok
Kiemelten fontosnak tarjuk a családok közös szórakozási lehetőségének biztosítását
könyvtári környezetben. 2020-ban több alkalommal szervezünk családi könyvtári
programot. Ezeken a programokon játékosan, interaktív módon szerezhetnek
ismeretek az adott világnapról, eseményről, miközben a könyvtárat és annak
állományát és szolgáltatásait is megismerhetik.
3. .Petőfi Szavalóverseny
Több évtizedes hagyomány a tavaszi, területi szavalóverseny meghirdetése,
lebonyolítása. Általános és középiskolások, illetve felnőttek jelentkezését várjuk
2020-ban is.
Felelős: Vigassyné Keserű Adrienn, Nagy Judit, Bodó Beáta, Tarné Gold Judit

Oldal 6

4. Népmese Hete
Szeptemberben meghirdetjük a népmese napjához kapcsolódó programsorozatunkat,
amelyeket óvodáknak, és általános iskoláknak ajánlunk. Célja, hogy a gyerekek
megismerkedjenek a magyar népmesékkel, a könyvtár mesekönyv állományával,
megtanulják használni a kapcsolódó kézikönyveket, mindezeket interaktív, játékos
formában.
2020. szeptemberében ismét meghirdetjük.
Felelős: Nagy Judit
5. Országos Könyvtári Napok
Egy évtizede minden évben bekapcsolódunk az egy hetes országos könyvtári
programokhoz, ahol kicsiknek és nagyoknak kínálunk színes programokat,
szórakozási lehetőséget. Ebben az évben is népszerűbb, nívós előadókat, írókat látunk
majd vendégül könyvtárunkban. A programsorozat lebonyolításában együtt
működünk a Megyei Könyvtárral is, akik a finanszírozásban segítenek a megye
könyvtárainak.
Felelős: Bodó Beáta
6. Operaház nagykövetei
A program célja színházba járó fiatalokból közösség létrehozása, kinevelése, saját
közegükben megszólítva. A Magyar Állami Operaház nagyköveti programjának
segítségével szervezünk foglalkozásokat óvodás kortól egészen a felnőttekig.
Szervezünk óvodai, iskolai csoportok számára délelőtti foglalkozásokat, illetve
kamaszok, fiatal felnőttek és más korosztály számára esti, vagy hétvégi előadásokat.
Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is 4 ilyen alkalmat tervezünk.
Felelős: Nagy Judit

7. Könyvtári piknik
Könyvtárunk udvarát és tornácos részét is szeretnénk tartalommal megtölteni. Az
udvaron könyvtári piknik programot szervezünk a nyári időszakban, ahol szerzők
mutathatják be könyveiket piknik hangulatú helyen, kötetlenül beszélgetve, illetve a
legkisebbeknek foglalkozást is tartunk.
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8. Könyvtári Esték
Évente több alkalommal hirdetjük meg rendezvényünket, melynek keretében
különböző programokon vehetnek részt az érdeklődők. Pl. író-olvasó találkozók,
különféle témájú előadások, „könyves” rendezvények. Ebben az évben a helyi és
környékbeli írókat, költőket is szeretnénk bemutatni.
2020-ban 3 alkalommal rendezzük meg.
Felelős: Bodó Beáta
KLUBOK, HASZNÁLÓ KÉPZÉS
1. Társasjáték klub
A klub célja olyan értelmes, kulturált környezetben biztosított program létrehozása,
amelyen a fiatalok jól érzik magukat, közösséget alapíthatnak. A klubot havonta
egyszer péntek este, vagy szombat délután tartjuk.
Felelős: Nagy Judit
2. Kézimunka klub
A nyugdíjas korosztályt célozza programunk, melynek keretei belül hasznos és
kellemes időtöltést kínálunk az idősebb korosztálynak. Elsajátíthatják a horgolás,
kötés, hímzés fortélyait, illetve más kézműves technikákat. A klubnapok minden páros
héten szombat délután vannak.
Felelős: Nagy Judit
3. „Szupernagyi”
Internet-és számítógéphasználati tanfolyamok az idősebb korosztálynak.
2020-ban 3 alkalom
Felelős: Bodó Beáta
KIÁLLÍTÁSOK

Könyvtárunkban folyamatosan kiállítjuk az évfordulós írók, költők, jelentős szakmai
tevékenységgel bíró publikálók dokumentumait, rövid életrajzát, ezzel is felhívjuk a
figyelmet az adott szerzőre, illetve munkásságára. 2020-ban is folytatjuk a kiállítási
munkát, havonta, esetenként 2 hetente új szerző bemutatásával.
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Jeles napokhoz, világnapokhoz kapcsolódó kiállításokat is szervezünk mindkét
részlegünkben.
Könyvtárakban kiállítható vándorkiállításoknak is szeretnénk idén otthont adni. Ilyen
lesz például a Bálint Ágnes kiállítás, amelyben a népszerű író mesefigurái lesznek
láthatók.
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V

Az Aszód Városi Kulturális
Központ (Aszód Városi Könyvtár)
2020. évi munkaterve
2170 Aszód, Kossuth L. u. 72.
Bodó Beáta
intézményvezető

2020.02.20.

1

TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK
2020. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Napjainkban minden könyvtárnak fel kell tudnia ismerni a saját potenciáljában rejlő
lehetőségeket, és a kor igényeinek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani, valamint proaktív
módon gondolkodni, tervezni tevékenységét. Nagy előnnyel rendelkeznek a könyvtárak az
információs társadalomban, az élethosszig tartó tanulásban, hiszen jól hasznosítható tudással
felvértezett, elhivatott szakemberek dolgoznak az intézményekben, így Aszódon is. Ennek
következtében az új kihívásoknak, feladatoknak könnyen képesek vagyunk megfelelni. A
szolgáltatások folyamatos fejlesztésével és igényfelmérésekkel vonzóvá tehetjük
intézményünket a használók számára.
A stratégiai terv elkészítéséhez a legfontosabb erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és
veszélyeket kell figyelembe venni. Ezek a következők:
 erősségek: a könyvtárosok felkészültsége és elkötelezettség, a könyvtár elhelyezése, a
könyvtár gyűjteménye, a szolgáltatások sokszínűsége
 gyengeségek: a részlegek eltérő kihasználtsága, elavult géppark
 lehetőségek: szolgáltatások bővítése, fejlesztés
 veszélyek: a közszférán belül a könyvtárosok bérfejlesztésének elmaradása, a jogszabályok kedvezőtlen változásai

II.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK:
2019. évi
tény

2020. évi
terv

5

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)
összlétszám (fő)

6

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)

1

1

összesen

5

4

átszámítva teljes munkaidőre

5

4

összesen

1

2

átszámítva teljes munkaidőre

1

összesen

-

Könyvtáros szakképesítéssel
Könyvtári
szakmai
munkakörben foglalkoztatottak

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

2
-

2

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben

Egyéb alkalmazott
felsőfokú
Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalmazott
középfokú

Mindösszesen egyéb alkalmazott

-

átszámítva teljes munkaidőre

-

összesen

4

4

4

4

összesen

-

-

átszámítva teljes munkaidőre

-

-

összesen

1

2

átszámítva teljes munkaidőre

1

2

összesen

1

2

átszámítva teljes munkaidőre

1

2

átszámítva teljes munkaidőre

Összes létszám (fő):

6

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

0

5
0

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2019-es év változásai okán módosítani
kell 2020-ban, ahogyan az Alapító okiratot is.
III.

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)

36

36

0

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

4

4

0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen
(óra)

8

8

0

Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma:

22

22

0

3

Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:

7

7

0

Nyitvatartási napok egy átlagos héten

6

6

0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:

221

230

4,07%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)
A fiókkönyvtárak száma: NR

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)

2019. évi tény

változás %-ban
előző évhez képest

2020. évi terv

-

-

-

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

-

-

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (összesítve, óra)

-

-

-

Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

-

-

-

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

-

-

-

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben
(összesítve):

-

-

-

A könyvtár nyitvatartása alkalmazkodik az olvasói és használói igényekhez, az idei évben is a korábbi
években megszokott időkeretben működünk
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)

0

1

100%

Olvasói munkaállomás

2

3

0,5%

Dolgozói munkaállomás

4

4

0

Összesen

6

7

0,16%

4

Az olvasói és dolgozói számítógépek hardver és szoftver tekintetében is elavultak, lassúak. A
munkavégzés hatékonyságát nagyban csökkenti és az alapvető programok sem megfelelően
működnek a gépeken. 2020-ban szükséges ezek felújítása, valamint legalább 1 olvasói
számítógép, valamint multifunkciós nyomtató-fénymásoló beszerzése, a színvonalas
szoláltatások nyújtásának érdekében. (pl. használóképzésnél, digitális felzárkóztatásál)
Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)
Sávszélesség:
Sebesség: 10-100 Mbit/sec
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Könyvtárunk tevékenységei minden szakterületet lefednek, a gyűjteményszervezés,
feldolgozás, olvasószolgálat, helytörténeti gyűjteményi munka, valamint a gyermekrészleg
hagyományos szolgáltatásai mellett az olvasóvá nevelési programokkal és könyvtárhasználati
órákkal együtt. Ezeken túl a könyvtári programok szervezésére és kiállítások létrehozására is
nagy hangsúlyt fektetünk.
Egyéb szolgáltatásaink között szerepel többek között a nyomtatás, folyóirat szolgáltatás,
laminálás, szkennelés, internethasználat biztosítása.
Gyűjtemény
Gyűjteményfejlesztés

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás %ban előző
évhez képest

948 545

9 000 000

-0,051%

157 160

200 000

27,58%

0

0

-

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)

-

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 0
ezer Ft)

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok
száma (db)

321

350

9,03%

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db )

4

8

100%

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)

0

0

0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)

39

40

2,56%

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db)

784

790

0,76%

5

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

1369

1400

2,26%

2020-ban tervezzük az olvasói igényeknek megfelelő dokumentum beszerzést, különösen a tini
korosztálynak szóló könyvekkel. Ebben az évben is folytatjuk a gyermek és a felnőtt részleg
tervszerű apasztását.
Gyűjteményfeltárás

Mutatók
2019. évi
tény

2020. évi terv

változás
%-ban
előző évhez képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban
rögzített rekordok száma

784

800

2,04%

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)

60

60

0

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

4

4

0

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

100

100

0

A beérkező dokumentumok feldolgozása folyamatos a Szikla integrált könyvtári rendszerben.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Szikla
Beszerzés éve: 2004
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem
Állományvédelem

Mutatók

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

2019. évi tény

2020. évi terv

7

-

változás
%-ban
előző évhez
képest

100%

6

Muzeális dokumentumok száma

-

-

Restaurált muzeális dokumentumok száma

-

-

Az állományvédelmi célból digitalizált és a
konvertált dokumentumok száma

-

-

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok
száma

-

-

Használati mutatók
Könyvtárhasználat
2019. évi
tény

Könyvtárhasználat

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő)

365

380

4,10%

A könyvtári látogatások száma (db)

5410

5430

0,36%

Ebből csoportok (db)

44

45

2,27%

Dokumentumforgalom
2019. évi
tény

Könyvtárhasználat
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)

2020. évi
terv

változás %-ban
előző évhez képest

6366

6370

0,06%

0

0

0

Helyben használt dokumentumok (db)

234

234

0

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)

1

1

0

14

15

7,14%

0

2

100%

-

Ebből kölcsönzött e-dokumentumok
száma (db)

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)

7

Online és elektronikus szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.
Szolgáltatás

2020-ben tervezett
(I=1/N=0)

A fejlesztés részletes leírása

Honlap

1

Akadálymentes honlap kialakítása

OPAC

1

Szikla integrált könyvtári rendszer OPAC
moduljának beszerzése

Adatbázisok /hazai
külföldi adatbázis/

vagy 0

-

Referensz szolgáltatás

0

-

Közösségi oldalak

I

Youtube csatorna létrehozása

Hírlevél

0

-

RSS

0

-

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)
Helytörténeti és természetvédelmi témájú adatbázis építését tervezzük 2020-ban.

2019. évi
tény

Online szolgáltatások

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Távhasználatok száma

611

620

1,47%

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely
nyelveken érhető el a magyaron kívül

-

-

-

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

4 / hó

4/hó

0

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 52
összesen

52

0

A könyvtárban használható adatbázisok száma

0

0

0

8

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások
száma (db)

1

1

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 798
igénybe vevő használók száma (fő)

800

0,25%

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

0

50

100%

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

0

0

0

Digitalizálás
2019. évi
tény
Digitalizált dokumentumok száma

0

2020. évi
terv

0

változás %-ban előző
évhez képest

0

Képzések, könyvtári programok, kiállítások
Összesítő táblázat
2019. évi
tény

2020. évi terv

változás %-ban előző
évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program száma

85

95

11,76%

A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevők száma összesen

2002

2010

0,39%

1

100%

2020. évi terv

változás %-ban előző
évhez képest

1

100%

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támo- 0
gató helyi kiadványok száma

Téma szerint
2019. évi
tény
A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- 0
ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzések és programok száma

9

A könyvtár által szervezett olvasási kompeten- 0
ciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató
nem formális képzéseken és programokon
résztvevők száma

10

100%

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

1

2

100%

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

3

10

33,33%

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzések, továbbképzések száma

-

-

-

A könyvtár által szervezett engedélyezett, akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma

-

-

-

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozások száma

36

36

0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők száma

759

765

0,79%

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

36

36

0

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

1243

1245

0,16%

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások
száma

12

20

66,66%

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások
látogatóinak száma

341

400

17,30%

Egyéb témájú programok, képzések száma

0

0

0

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 0
száma

0

0

Az összes könyvtári képzés, program száma

95

11,76%

85

10

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- 0
zetűeket célzó, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális
képzések, programok száma

1

100%

A könyvtár által szervezett hátrányos hely- 0
zetűeket célzó, a társadalmi együttélést
erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális
képzéseken, programokon résztvevők
száma

10

100%

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi kö- 0
zösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma

0

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 0
élők könyvtárhasználatát segítő képzések,
programok száma

1

100%

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 0
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma

10

100%

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály szá- 26
mára szervezett programok, képzések
száma

26

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály szá- 9
mára szervezett programokon, képzéseken
résztvevők száma

15

66,66%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 1
rendezvények száma

5

4,00%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 25
rendezvényeken résztvevők száma

100

3,00%
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Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma

-

-

-

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők száma

-

-

-

Az összes könyvtári képzés, program
száma

28

33

17,85%

Könyvtári programjaink, képzéseink minden korosztály számára lehetőséget biztosítanak a szabadidő színvonalas eltöltéséhez, illetve hozzájárulnak az élethosszig tartó tanuláshoz, a digitális
kompetenciák fejlesztéséhez.
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya …………..(%)
2019. évi
tény

Dokumentumok a nemzetiségek számára

2020. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

Könyvek

-

-

-

Folyóiratok (címek száma)

-

-

-

Elektronikus dokumentumok

-

-

-

Összesen

-

-

-

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
2019. évi
tény

Szolgáltatások száma

IV.

változás %-ban
előző évhez képest

2020. évi
terv

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát
segítő IKT eszközök száma

-

-

-

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

-

-

-

FEJLESZTÉSEK
1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 7
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015-ben részleges
1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
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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: Az épület belseje újszerű, esztétikus, az olvasói igényeknek megfelelő, homlokzati felújításra
szorul. Világításunk korszerűtlen.

2020-ban az épület nyílászáróinak festését, illetve a kisterem festését tervezzük, valamint
a mellékhelységek szanitereinek cseréjét.
2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Használhatatlan
Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
Egyéb:

2020-ban folytatni kívánjuk a korszerűtlen irodai székek cseréjét.
3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés

darab

Gépjármű

ezer forint

0

0

ebből személygépkocsi 0

0

Számítógép

1

100

ebből olvasói 1

100

ebből szerver 0

0

Fénymásoló

1

70

Szkenner

0

0

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

0

0

IKR fejlesztés

1

350

megjegyzés

OPAC

egyéb:………..
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen

520

Elengedhetetlenül szükséges a számítógépek és az azon futó programok fejlesztése, valamint
új eszközök beszerzése a színvonalasabb szolgáltatások nyújtásához, illetve a könyvtár
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munkatársainak hatékonyabb munkavégzéséhez. Fejleszteni kell a már meglévő integrált
könyvtári rendszert, annak érdekében, hogy a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak
megfeleljen, illetve a megfelelő háttértámogatással működhessen és a katalógus online módon,
non-stop is elérhető legyen.
1.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
Elnyert
összeg (ezer összeg
Ft)
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Európai Uniós
pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020-ban is folyamatosan figyelemmel kisérjük a pályázati lehetőségeket. Pályázatokat
nyújtunk be az NKA által kiírt pályázatokra, ezen kívül más pályázati lehetőségeket is
felkutatunk forrásaink növelésének érdekében.
V.

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása

Kommunikáció

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

2019. évi
tény

0

2020. évi
terv

változás
%-ban
előző évhez képest

50 000

14

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

1

5

4,00%

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

0

0

0

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 12

12

0

Online hírek száma

0

0

0

Közösségi médiában megjelenő hírek száma

104

120

15,38

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték, ezer Ft)

-

-

Egyéb:….

-

-

Hírlevelek száma

-

Könyvtárunk programjait, eseményeit a helyi médiumokban jelentetjük meg, valamint a közösségi
oldalainkon is közzé tesszük, amelyeket egyre többen látogatnak.
Partnerség, együttműködések
Közösségi szolgálat/önkéntesség
2019. évi
tény

Közösségi szolgálat/önkéntesség

2020. évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma

18

20

11,11%

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

4

5

0,25%

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

2

4

100%

Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést kötő
partnerek száma

2019. évi tény 2020. évi terv

Civil szervezetek

0

2

Határon túli könyvtárak

0

1

Vállalkozók

0

1

változás %-ban
előző évhez képest

15

Oktatási intézmények

2

4

Egyéb

-

-

Összesen

2

7

2,50%

Könyvtárunkban 2020-ban szeretnénk új partnerkapcsolatokat kialakítani, az oktatási intézmények
mellett a városban működő civil szervezetekkel és egyesületekkel. A partnerség és együttműködés
növelheti a résztvevők számát különböző programjainkon. A programok, használóképzések
tervezésekor figyelembe vesszük partnereink igényeit.
Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség mérések
2019. évi tény 2020. évi terv
A használói igény- és elégedettség-mérések
száma

1

2

A használói igény- és elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma

25

50

változás %-ban
előző évhez képest

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

Leírás, ismertető

zöld blog létrehozása

a környezettudatos szemlélet közvetítése céljából létrehozott blog

új honlap

korszerű, akadálymentes honlap fejlesztése

VI.

GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra
kerekítve)

Az intézmény működési bevétele
Bevétel

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz
köthető bevétel (nem fenntartótól
származó bevételek)

2019. évi tény

2020. évi terv

407

500

50

50

eltérés
%-ban
az előző
évhez képest
22,85%

0
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BEVEZETŐ
Aszód Városi Kulturális Központ Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2019. évi
beszámolóját az előző évekhez hasonlóan készítettük el a különböző szakmai
tevékenységek és statisztikai adatok tükrében. A gyűjtemény munkatársai széles körű
szakmai munkát végeznek, a napi feladatok mellett, tudományos területen is.

GYŰJTEMÉNYI MUNKA
1. Gyűjteménygyarapítás
A gyűjtemény a szokásos helytörténeti dokumentumokon (aprónyomtatványok,
plakátok stb.) kívül aszódi néprajzi jellegű, többségében viseletet tartalmazó
hagyatékkal, valamint több generáción keresztül használt aszódi kádár mesterség
szerszámaival (19-20. századi) bővült.

2. Analóg nyilvántartás
A beérkező és a meglévő, de még állományba nem vett dokumentumok gyűjteménybe
emelése. Szakleltárkönyv, leírókarton, leltári szám felírása:
Történeti tárgyak: 51 db tárgy került a történeti leltárkönyvbe beleltározásra és további
90 darab textil tárgyra került felvarrásra a leltári számot majdan hordozó textilszalag.
Történeti dokumentumok: 195 db dokumentum került a történeti leltárkönyvbe
beleltározásra.
Adattár: 10 tétel került rögzítésre a leltárkönyvbe.

3. Digitális nyilvántartás
A korábban nyilvántartásba vett gyűjteményi darabok digitalizálása.

3.1. Adatbázisba történő adatfelvitel
Az intézmény digitális adatbázisában (MúzeumDigitár) történő rögzítés:
1741 tétel került rögzítésre
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Történeti tárgy: 110 tétel
Történeti dokumentum: 1020 tétel
Fotótár: 48 tétel
Adattár 563 tétel

MúzDigitár-ban rögzített tétel

történeti tárgy

történeti dokumentum

fotótár

adattár

Adatbázisban felvitt tételek aránya

3.2. Adatbázisba történő adatfelvitel előkészítése
A gyűjteményi egység előkészítése a felvitelhez:
Néprajzi tárgyfotózás: 200 db nagy felbontású digitális fotó készült, melyek a digitális
stratégiában foglaltak szerint átnevezésre kerültek.
Adattári szkennelés: 603 db nagy felbontású digitális fotó készült, melyek a digitális
stratégiában foglaltak szerint átnevezésre kerültek.
Történeti dokumentum szkennelés: 3336 db nagy felbontású digitális fotó készült,
melyek a digitális stratégiában foglaltak szerint átnevezésre kerültek.
Fotóanyag szkennelés: 120 db nagy felbontású digitális fotó készült, melyek a digitális
stratégiában foglaltak szerint átnevezésre kerültek.
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3.3. Adatbázis gondozása, adatgazdagítás
Szerkesztés és adatgazdagítás: 8500 tétel
4. Gyűjteményi revízió
A néprajzi gyűjtemény revíziója folyamatosan történik a kiállítások előkészítésének
alkalmával.
Történeti tárgyak és dokumentumok: a kiállítások és a digitalizáció kapcsán mozgatott
tárgyak revíziója megtörtént, párhuzamosan a műtárgyvédelmi munkálatokkal.
Fotótár: a gyűjtemény revíziója és digitális rögzítése folytatódott.
Médiatár: a filmtár ellenőrzése megtörtént.
5. Szakkönyvtár
Az intézmény szakmai munkáját segítő, szakkönyvtár feldolgozása.
Gyarapodás: 110 db
Leltár: 40 db
6. Műtárgyvédelem, restaurálás, raktározás
Konzerváló, megelőző kezelések és eljárások nyilvántartása (Excel). Raktárrendezés.
Szakág
Néprajzi anyagok, tárgyak
Történeti anyagok
Képzőművészeti alkotások

Tisztított
223 db
530 db
55 db

Konzervált
112 db
98 db

7. Műtárgykölcsönzés
Az intézményünk gyűjteményi egységének kölcsönzésével kapcsolatos tevékenység:
Kiadott anyag
23 db neolit tárgy
38 db történeti
dokumentum és tárgy
50 db régészeti tárgy
25 db fénykép, tablóra
szerelve
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Cél
Sziklától a kőbaltáig című
vándorkiállítás
A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja –
kiállítás
Kelet és nyugat határán
című kiállítás
Vankóné Dudás Juló
kiállítás (Szerbia)

Kölcsönző
Déri Múzeum
Evangélikus Gimnázium
Aszód
Magyar Nemzeti Múzeum
Galgamácsai
Hagyományőrző Egyesület

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG

1. Előadások
XIII. Aszódi Helytörténeti Akadémia (4 előadás, 2019. október, AVKK)
Aszód helyismereti séta (2019. szeptember 21. AVKK)
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (2019. február 25. EGA)
Erzsébet királyné emlékezete Gödöllőn (2019. október 14. Gödöllői Városi Könyvtár
és Információs Központ)
2. Tudományos kutatás
Az intézmény gyűjtőterületével, munkásságával kapcsolatos, „külső” helyszínen
történt tudományos kutatás:
Kutatás az OSZK mikrofilm tárában.
Kutatás az OSZK térképtárában
SOTE Orvostörténeti Múzeum
3. Továbbképzés, konferencia részvétel
Történelemtanárok VI. konferenciája (2019. március 22. EGA
Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó (2019. szeptember 23. Szentendre)
Múzeumi alapismeretek képzés (2019. október Szentendre)
Országos Játékmustra (2019. november 22. Hatvan)
5. Kutatószolgálat
Kutatók száma: 6 fő
Kutatónapok száma: 10 nap
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KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
Közösségi szolgálat
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében több helyi és környékbeli iskolával
kötöttünk szerződést. A kialakított jó kapcsolatok eredményeként folyamatosan
érkeznek diákok intézményünkbe.
A közösségi szolgálatra jelentkezett tanulók koordinálása: 2 fő.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG
1. Kiállítások és múzeumi programok
Saját rendezésű tárlatokkal kapcsolatos tevékenység.
1.1 Kiállítás előkészítése:
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (2019. február)
Vankóné Dudás Juló emlékkiállítás (2019. január-február)
Tömörített forradalom - Petőfi és 48 (2019. március)
Magtól a kenyérig (2019. június-július)
150 éves a képeslap (2019 szeptember-október)
1.2 Kiállításrendezés:
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (EGA)
Vankóné Dudás Juló emlékkiállítás (AVKK Galéria)
Tömörített forradalom - Petőfi és 48 (AVKK Főépület első terme)
Magtól a kenyérig (AVKK Galéria)
150 éves a képeslap (AVKK Főépület első terme)
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1.3.Megnyitó szervezése, lebonyolítása:
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (2019. február 25. EGA)
Vankóné Dudás Juló emlékkiállítás (2019. február 16. AVKK Galéria)
150 éves a képeslap (2019. október 7. AVKK Főépület első terme
1.4. Kiállítás bontása
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (2019. február)
Vankóné Dudás Juló emlékkiállítás (2019. május)
Tömörített forradalom - Petőfi és 48 (2019. szeptember)
Magtól a kenyérig (2019. október)
150 éves a képeslap (2019. december
2. Kiállításokhoz kapcsolódó tevékenység
Tárlatvezetés: 12 alkalom, 253 fő
3. Helytörténeti órák, múzeumi foglalkozások tartása
Múzeumi foglalkozások tartása:
március 12: 39 fő óvodás, 9 fő pedagógus; március 13: 47 fő óvodás, 6 fő pedagógus;
március 14: 59 fő diák, 4 fő pedagógus; április 14: 14 fő diák, 3 fő pedagógus;
szeptember 11: 14 fő diák, 1 fő pedagógus; október 17: 16 fő diák, 2 fő pedagógus;
október 24: 22 fő diák, 1 fő pedagógus; október 25: 19 fő diák, 2 fő pedagógus;
november 7: 18 fő diák, 2 fő pedagógus; november 11: 32 fő diák, 2 fő pedagógus
4. Nyári táborok
Reneszánsz tábor (augusztus 5-9., 15 fő)
5. Egyéb tevékenység
Intézményünk közvetítőként bekapcsolódott a közösségi régészeti programba, a
hozzánk forduló érdeklődőket a Gödöllői Régészeti Raktárbázison dolgozó
kollégákhoz irányítjuk.

Oldal 6

Néhány 2019-es program képekben

Vankóné Dudás Juló kiállítás

Reneszánsz tábor

Aszód helyismereti séta
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Magtól a kenyérig kiállítás

Reneszánsz tábor

150 éves a képeslap kiállítás
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Aszód Városi Kulturális Központ
Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

MUNKATERV
2020
Készítette: Bodó Beáta
intézményvezető

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető _______________________________________________________________________________________________ 1
Gyüjteményi munka _________________________________________________________________________________ 2
Gyüjteményi revízió

4

Tudományos tevékenység __________________________________________________________________________ 5

Koordinációs tevékenység __________________________________________________________________________ 6
Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység ___________________________________________ 6

BEVEZETŐ
A munkaterv végrehajtását részleteiben az ágazatra vonatkozó jogszabályok, illetve
az intézmény belső szabályzatai az irányadók. Ezek naprakész ismerete minden
munkavállaló kötelessége, egyéni felelőssége. Azoktól eltérni - egyedi esetekben csak az intézményvezető engedélyével lehet.
A tagintézmény gyűjteményi egységeinek felelőseit (továbbiakban gy/f.) az alábbi
táblázat tartalmazza:

Gyűjtemény

EMMI

Gyűjteményért
felelős személy

Képzőművészeti gyűjtemény

Képzőművészet

Harkai Béláné

Néprajzi gyűjtemény

Néprajz

Klamár Balázs

Történeti tárgyak
gyűjteménye
Régészeti állatcsont
gyűjtemény
Régészeti gyűjtemény

Történet

Klamár Balázs

Természettudomány

Klamár Balázs

Régészet

Klamár Balázs

Eredeti, forrásértékű
dokumentumok
Eredeti, forrásértékű
(archív) fényképek
Egyéb gyűjteményi anyag Adattári gyűjtemény
Egyéb gyűjteményi anyag mozgófilm (m)
Egyéb gyűjteményi anyag videó- és hangfelvétel

Klamár Balázs

Történeti dokumentumok
gyűjteménye
Fotótár
Adattári gyűjtemény
Médiatár
Médiatár
Könyvtári segédgyűjtemény

Dvorszki Gyöngyi
Harkai Béláné
Harkai Béláné
Dvorszki Gyöngyi
Bodó Beáta

A szakalkalmazottak munkájukat a muzeológusok irányításával végzik.
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GYŰJTEMÉNYI MUNKA

1. Gyűjteménygyarapítás
Az intézménybe az utóbbi évek tapasztalatát figyelembe véve szinte kizárólag
hagyatékok kerülnek be ajándékozás útján. Fontos feladat, hogy a múzeum ne csak
passzív tárgybefogadó helyként működjön, hanem aktív, tudatos gyűjtőtevékenységet
folytasson. Ennek érdekében elengedhetetlen a tárgyvásárlás, illetve dokumentum
vásárlás a tagintézmény Gyűjtőköri Szabályzatának figyelembe vételével.
(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: gy/f.)

2. Analóg nyilvántartás
A beérkező és a meglévő, de még állományba nem vett dokumentumok folyamatos
gyűjteménybe emelése. Szakleltárkönyv, leírókarton, leltári szám felírása.
(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: gy/f.)
A beleltározott műtárgyak raktári elhelyezése, nézőképpel ellátott leírókartonok
készítése analóg és digitális formában. Digitálisan a MúzeumDigitár rendszerben
kerülnek feltöltésre az adatok. A rendszer a legújabb múzeumi adatcsere
szabványoknak megfelelő be- és kimenetekkel is rendelkezik, így a rendszerben tárolt
adatokat egyéb kulturális felületeken, mint például Europeana, Google Art Project
egyszerűen közzé lehet tenni.
(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: Harkai Béláné)

3. Digitális nyilvántartás
Az analóg nyilvántartás digitalizálásának alapelveit és célkitűzéseit az intézmény
Digitalizálási Stratégiája 123/2017. (IX.21.) ÖKT határozat tartalmazza. Ennek a
folyamatnak részeként a nyilvántartási adatokat szabványosan rögzíthetők. A
Digitalizálási Stratégiában megjelölt munkatársak végezik a tárgyfotó készítést, a
dokumentum szkennelését. A rekordok teljes körű publikálásra való előkészítése után
a tárgyak megfelelő szempontrendszerrel (oktatást segítő, helytörténeti jelentőségű
stb.) való kiválasztása után azok publikálása is megtörténhet.
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Általános:
A tagintézmény tárgyszókatalógusának folyamatos vezetése.
(Felelős: MD publikálási joggal rendelkező munkatárs)
Hetente biztonsági mentés készítése a folyamatosan gyarapodó digitális tartalmakról,
szkenneléssel, műtárgyfotókkal.
(Felelős: Klamár Balázs)
Műtárgy fotók folyamatos készítése.
(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: gy/f.)
Adattár:
Az adattári gyűjtemény MD-ben történő rögzítése, publikálása, amely folyamatosan
történik ebben az évben is.
(Határidő: 2020. december. Felelős: gy/f.)
Néprajz:
Az MD-ben meglévő tárgyakhoz készült tárgyfotók feltöltése, adatgazdagítás.
(Határidő: 2020-ban
szakmuzeológus)

folyamatosan,

párhuzamosan

a

revízióval.

Felelős:

Történeti dokumentumok:
A gyűjteményi anyag MD-ben történő rögzítése, publikálása. A tárgyévben kitűzött
cél: 10 %-os rögzítés.
(Határidő: 2020. december Felelős: gy/f. )
Történeti Tárgyak
A gyűjteményi anyag MD-ben történő rögzítése, publikálása. A tárgyévben kitűzött
cél: 5 %-os rögzítés.
(Határidő: 2020. augusztus. Felelős: gy/f. és Harkai Béláné)
4. Műtárgyvédelem, restaurálás, raktározás
Konzerváló, megelőző
Raktárrendezés.
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kezelések

és

eljárások

nyilvántartása

Excel-ben.

(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: Harkai Béláné)
Az állandó kiállításban, műtárgyraktárakban, irodaépületben elhelyezett műtárgyak
tisztítása, konzerválási munkák folyamatos végzése.
(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: Harkai Béláné)
5. Műtárgykölcsönzés
Az intézményünk gyűjteményi egységének kölcsönzésével kapcsolatos tevékenység
folytatása, az aktuális kölcsönzések megújítása, felülvizsgálata.
(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: gy/f.)

GYŰJTEMÉNYI REVÍZIÓ
Az intézmény a 2020-as évtől kezdődően a kulturális javak összességére vonatkozó
rendkívüli revízióban kell, hogy részt vegyen. Erre ütemtervet kellet kidolgozni,
amely meghatározza az éves munkaterv szerinti gyűjteményi revíziót.
Ezek alapján a következőképpen alakul a 2020-as állományellenőrzés:
Néprajzi gyűjtemény:
Revízió folytatása, időközi jelentés összeállítása.
(Határidő: 2020. december 31. Felelős: a tárgyévben alkalmazásra kerülő
szakmuzeológus)
Történeti gyűjtemény:
A történeti tárgyak gyűjtemény revízió folytatása, időközi jelentés összeállítása.
(Határidő: 2020. május 30. Felelős: gy/f.)
Szakkönyvtár
Folytatódik az intézmény szakmai munkáját segítő szakkönyvek beszerzése, az
újonnan megjelenő könyvek, valamint az antikvár könyvpiac figyelése.
A könyvek a 2019 nyarától létrehozott Múzeumi könyvtári gyűjtemény Excel fájlban
kerülnek feltöltésre, a visszakereshetőség, illetve a hatékonyabb munkavégzés miatt.
A Szikla integrált könyvtári rendszer tervezett bővítésével a lelőhelymeghatározás,
valamint a dokumentumleíró adatok láthatósága, visszakereshetősége is megoldódik.
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(Határidő: 2020. folyamatosan. Felelős: gy/f.)
A könyvek adatbázisban történő rögzítése. Tárgyévre tervezett felvitel: 10%
(Határidő: 2020. december. Felelős: gy/f.)
A rendkívüli állományrevízió során a könyvek ellenőrzése folyamatos
(Határidő: 2020. december 31. Felelős: gy/f.)

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
1. Előadások
Az intézmény dolgozói figyelik a konferencia felhívásokat és a gyűjtőterülettel, az
intézmény munkásságával kapcsolatos, illetve az intézmény szervezésében zajló
eseményeken, konferenciákon előadás tartanak.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja, kiállítás és előadás (EGA
Aszódi Helytörténeti Akadémia (AHA)
Az akadémia forgatókönyvének, programtervének összeállítása.
(Határidő: 2020. második félév. Felelős: Klamár Balázs)

2. Publikációk, kiadványok
Az intézmény gyűjtőterületével, munkásságával kapcsolatos tanulmány, kutatási
eredmény megjelentetése. Virtuális kiállítás megjelentetése a megújult intézményi
honlapon. Műtárgyismertető On-line publikációk megjelentetése.
(Határidő: 2020. folyamatos. Felelős: gyf.)
3. Tudományos kutatás
Az intézmény gyűjtőterületével, munkásságával kapcsolatos kutatás/helytörténeti
kutatás. Cél: előadás az Aszódi Helytörténeti Akadémián. (esetleges publikálás)
(Határidő: 2020. második félév. Felelős: gyf.)
4. Továbbképzés, konferencia részvétel
 Szabadtéri muzeológiai és tájházi szakági képzés (SZMT60T) 2020. 09. 14.
 Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése
(TM30T) 2020.04. 06.
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 Múzeumi ismeretátadási alapképzés (20016-1/2018/KOZGYUJT) 2020.
11.30.
 PR, Marketing, Kommunikáció (PM30T) 2020. 04.27.

5. Kutatószolgálat
A muzeológusok a szakági érintettségtől, illetve a gyűjteményi felelősségtől függően
látják el a kutatószolgálati feladatokat, a kikért anyagok előkészítését és
visszahelyezését a gyűjtemény kezelő végzi.
(Határidő: 2020. folyamatos Felelős: gy/f. és Harkai Béláné)

KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
1. Közösségi szolgálat
A közösségi szolgálatra jelentkezett tanulók koordinálása.
(Határidő: 2020 folyamatos. Felelős: gy/f.)
3. Pályázatok
Mind a múzeumi fejlesztések, mind a múzeumi programok megvalósítása során
számítunk a pályázati lehetőségre. A pályázatok figyelése folyamatos, lehetőség
szerint minden kolléga felelőssége. 2020-ban az alábbi pályázatok várhatók:
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül programok támogatása, NKA által kiírt
pályázat. NKA kollégiumi pályázatok: Könyvkiadás Kollégiuma, Örökségvédelem
Kollégiuma, Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma, Közgyűjtemények
Kollégiuma.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG
1. Kiállítások és múzeumi programok
Origami vándorkiállítás
(Határidő: 2020. január-február. Résztvevő: Harkai Béláné, Klamár Balázs, Dvorszki
Gyöngyi)
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Kommunizmus áldozatainak emléknapja. EGA közös rendezvény.
(Határidő: 2020. február 25. Előadó: Klamár Balázs, technikus: Benkó Norbert)
Múzeumok éjszakája – kiállítás és rendezvény
(Határidő: 2020. június. Résztvevő: a tárgyévben alkalmazásra
szakmuzeológus, Harkai Béláné, Klamár Balázs, Dvorszki Gyöngyi)

kerülő

Kamara kiállítás a múzeum fogadóterében „Szabad március - Petőfi és 1848 a
művészet tükrében” kamarakiállítás.
(Határidő: 2020. március. Kivitelezés: szakalkalmazott és alkalmazott munkatársak)
Húsvéttól pünkösdig időszaki kiállítás (Határidő: 2020. április. Kivitelezés:
szakalkalmazott és alkalmazott munkatársak)
Trianon 100. évforduló, kamara kiállítás (Határidő: 2020. június. Felelős: Klamár
Balázs. Kivitelezés: szakalkalmazott és alkalmazott munkatársak)
Vajdasági kiállítás. (Határidő: 2020. június. Felelős: szakmuzeológus. Kivitelezés:
szakalkalmazott és alkalmazott munkatársak)
Múzeumok éjszakája. Az időszaki kiállítás mellett színes családi program szervezése.
(Határidő: 2020. június. Felelős: szakmuzeológus, múzeumpedagógus. Kivitelezés:
minden kolléga)
Nyári Olimpiai Játékok kamarakiállítás (Határidő: 2020. július. Felelős:
szakmuzeológus. Kivitelezés: szakalkalmazott és alkalmazott munkatársak)
Múzeumi (napközis) tábor. (Határidő: 2020. augusztus. Felelős: múzeumpedagógus)
Kályhakiállítás. (Határidő: 2020. november. Felelős: szakmuzeológus)
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2. Helytörténeti órák, múzeumi foglalkozások tartása
Egyre nagyobb igény van a helytörténeti órák és múzeumi foglalkozások tartására.
Rendszeresen fogadunk csoportokat a Csengey Gusztáv Általános Iskolából, az
Evangélikus Gimnáziumból és a környék iskoláiból
A hagyományos március 15-i évfordulóhoz kapcsolóan, valamint a Népmese hete és
a Múzeumok Őszi fesztiválja alkalmából tartott órák mellett a jeles napokhoz
kapcsolódó foglalkozások is beépülnek a kínálatba. Igény esetén az város és a környék
oktatási intézményeinek, illetve civil szervezetinek külön múzeumpedagógia órákat
tartunk téma egyeztetést követően.
(Határidő: 2020-ben folyamatosan. Felelős: szakmuzeológus, múzeumpedagógus)
3. Nyári táborok
Az Aszód Városi Kulturális Központ 2020 nyarán 4 tábor szervezésével biztosítja az
aszódi gyermekek biztonságos elhelyezését, ebből 1 napközis jellegű tábor
megszervezése és lebonyolítása a muzeális tagintézmény feladata. A táborvezetési
feladatokat az intézmény pedagógusi képesítéssel rendelkező alkalmazottai illetve
külsős pedagógus látja el.
(Határidő: 2020. augusztus. Felelős: szakmuzeológus, múzeumpedagógus)
4. Média kapcsolatok, internetes megjelenés
Programjaink megismertetésére a közösségi média oldalainkon, valamint a megújult
honlapon van lehetőség, illetve a levelezési listában szereplő intézményekhez,
szervezetekhez és hírlevélre feliratkozókhoz is eljuttatjuk eseményeink ajánlóját.
Marketing és PR felelős: művelődésszervező
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