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5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 10. 

Telefon/fax: 06-66-491-795 
e-mail cím:  

fgykonyvtar@fuzestv.hu 

hegyesi5525@gmail.hu 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2017. évi 

szakmai beszámolója. 

 

 

Hegyesi János Városi Könyvtár 

 

 
A könyvtár alapintézménye a tudás alapú társadalomnak, melynek szellemében biztosítani 

kell a tanulási, kulturális, művészeti, piacgazdasági információkhoz való hozzájutást.  

 

A könyvtár tanító, szükségletet ismerő és kielégítő hely. Kapu a tudásalapú társadalomhoz. 

Felzárkóztató, esélyteremtő identitás- és kultúra közvetítő, sokarcú és sokfunkciós intézmény, 

melynek küldetése az esélyteremtés, az érték- és hagyományőrzés, az új értékek létrehozása. 

 

Szakmai tevékenységünket a könyvtári törvény (1997. évi CXL. Tv.) az érvényben lévő 

kormány- és minisztériumi rendeletek alapján, és az intézmény belső szabályzatai szerint a 

felénk megnyilvánuló használói igények alapján végezzük. 

 

A könyvtárunk a törvényben meghatározott alapkövetelményeket maradéktalanul 

megvalósítja, mint:  

 - Mindenki által használható és megközelíthető 

 - Könyvtári szakembert alkalmaz 

 - Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatásokra alkalmas helyiséggel 

 - Rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva 

 - Helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek 

 - Statisztikai adatot szolgáltat 

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

bocsátja. 

 

Kiemelt feladatunk a törvény által meghatározott nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a 
településen. Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerűségét növelni különböző 

kommunikációs eszközökön keresztül.  

 

Mint közkönyvtár egyszerre hajléka kell, hogy legyen a tanulásnak, önképzésnek, a gyors 

információszerzésnek és a társas együttlétnek is.  
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Intézményünk 2017-ban a munkatervnek megfelelően- a lakossági igényeket figyelembe 

véve, a hagyományos könyvtári munkafolyamatok és könyvtári szolgáltatások mellett, nagy 

hangsúlyt fektetett az on-line könyvtári szolgáltatások fejlesztésére, az olvasás-, a könyv- és 

könyvtár népszerűsítő programok, rendezvények minél szélesebb körben történő szervezésére. 

 

Az intézmény személyi ellátottsága: 2 fő kinevezett dolgozó, ebből 1 fő igazgató, NMI-től 1 

fő kulturális közfoglalkoztatott.  OSZK-tól 1 fő kulturális közfoglalkoztatott, aki a Közösségi 

Központban tevékenykedik, 5 fő közfoglalkoztatott: 1 fő könyvtári alkalmazás, 2 fő képtár, 2 

fő takarítói feladatokat látnak el.  

 

Intézmény gazdálkodása: Az intézményünk nem önálló gazdálkodási jogkörű, gazdasági 

tevékenységét a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztálya végzi, de rendszeresek a közös 

egyeztetések a pénzfelhasználás érdekében, ezúton szeretném megköszönni segítő, támogató 

munkájukat. Az intézmény bevételi lehetőségei korlátozottak, szolgáltatásainkból és egyéb 

pályázati forrásokból tudunk bevételt szerezni. 

 

Pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük, 2017-ben adtunk be pályázatot a „Közösségi 

internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-

2016-0001című projektet. 

A könyvtár tevékenysége számokban. 

 

A könyvtárban jelenleg 15977 db dokumentum található, ebből dokumentum típusok szerint: 

 - Könyv: 15542 db 

 - Hangdokumentum: 423 db 

 - Egyéb dokumentum: 12 db 

 

Tartalom jellege szerint: 

 - Felnőtt szépirodalom: 6028 db 

 - Felnőtt szakirodalom: 7289 db 

 - Gyermekirodalom: 2660 db 

 

Tárgyévben beszerzett állomány 294 db, ebből: 

 - Felnőtt szépirodalom: 139 db 

 - Felnőtt szakirodalom: 99 db 

 - Gyermekirodalom: 56 db 

Tárgyévben beszerzett dokumentumok értéke: 1.172.482 Ft, állománygyarapításra fordított 

összeg kifizetett számlák alapján: 886.392 Ft 

A könyvtár ebben az évben is részt vett az NKA könyvtámogatásban és a Márai Programban.  

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretein belül 315.190 Ft támogatáshoz jutottunk. 

 

A könyvek mellett 29 féle folyóiratra fizettünk elő és 57 féle folyóirat érkezik az NKA 

támogatással. A folyóiratokat a könyvekhez hasonló feltételek mellett a beiratkozott olvasók 

kikölcsönözhetik könyvtárunkból. 

 

2017. október 13-án Könyvtári szakfelügyeleti vizsgálatra került sor az 1997. évi CXL. 

törvény 54. § (5) bekezdése alapján, nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/ 

2014. (IV. 8. ) Korm. rendeletben foglaltak szerint a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben előírt nyilvános 

könyvtári alapkövetelmények és alapfeladatok, a 30/ 2014. (IV. 10.) EMMI rendeletben 
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felsorolt kiemelt feladatok teljesítéséről és a fenntartói nyilatkozatban vállaltak 

megvalósításáról.  

A szakfelügyeleti vizsgálati dokumentumot megtekinthetik a tisztelt bizottsági tagok és a 

képviselő-testület tagjai a könyvtárban. 

 

Pályázatok- fenntarthatóság 

 

 - TIOP-1.2.3-11/1-2012-0176 Infrastruktúra fejlesztés a Hegyesi János Városi  

              Könyvtárban 

 - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0395 Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában 

 

 

 

 

Együttműködés az intézményekkel 

 

Az intézmény igyekszik jó kapcsolatot kialakítani a város oktatási intézményeivel, Általános 

Iskolával és az Óvodával.  

Együttműködés céljai:  

 - Kisgyermek korban megismertessük a gyerekeket a könyvekkel, az olvasás 

szépségeivel. 

 - Írni,- olvasni tudás fejlesztésének segítése 

 - Az oktatás segítésére, a tanultak mélyebb megismertetése 

 - Az információk és tudományok közötti eligazodás segítése 

 - Könyvtárhasználati órák tartása 

 

Az általános iskolások könyvtárlátogatásai mindig élményt jelentenek a gyerekeknek, hiszen 

kikerülnek az iskolafalak közül, ezáltal érdeklődőbbek, fogékonyabbak lesznek a kívülről 

jövő információk iránt. Ez óriási lehetőség a könyvtár számára, mivel folyamatosan él 

intézményünk, hiszen a könyvtárhasználati foglalkozások rendszeressé tételével elősegítjük a 

gyerekek tudatos könyvtárhasználóvá válását. Az oktatási intézményekkel való 

együttműködés reményeink szerint hozzásegít az olvasáskultúra fejlesztéséhez, az olvasóvá 

neveléshez, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítéséhez.  

 

Az intézmény részt vesz közérdekű önkéntes tevékenységben középiskolások részére az 

iskolai közösségi szolgálatban. Az együttműködési megállapodás 8 középiskolai 

intézménnyel jött létre. 2017-ban 16 diák töltötte le nálunk az érettségihez szükséges 

közösségi szolgálatát. 

 

Kiváló kapcsolatot ápolunk jelenleg is és a jövőben is a Békés Megyei Könyvtárral.  

A megyei könyvtár által szervezett programokon és konferenciákon, esetleges képzéseken 

mindig részt veszünk.  

 

Könyvtári programok, rendezvények, közösségi szintér funkció 

 

 - Kulturális, közösségi rendezvények: 19 alkalom, 999 fő 

 - A használó képzést szolgáló alkalmak: 10 alkalom, 205 fő 

 - Olvasáskultúra- fejlesztő programok: 13 alkalom, 242 fő 
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Január: Könyvtári órák 

Február: Könyvtári órák; gyűlés; Szavalóverseny 

Március: Könyvtári órák; Szavalóverseny 

Április: Költészet Napja; Könyvtári órák, Szavalóverseny 

Május: Könyvtári órák 

Június-július: Történelmi előadás 

Szeptember: Könyvtári órák, Történelmi ismeretterjesztő előadás 

Október: Könyvtári órák; Országos Könyvtári Napok; Hegyesi János Szavalóverseny, 

Helytörténeti ismeretterjesztő előadás, Történelmi előadás 

November: Könyvtári órák; Lackfi János író,- olvasó találkozó, Szavalóverseny, Helytörténeti 

előadás 

December: Könyvtári órák, író,- olvasó találkozó, Történelmi előadás. 

 

Rendezvényeink, programjaink célja, hogy a lakosság felé népszerűsítsük a könyvtárunk által 

nyújtott szolgáltatásokat és a dokumentumállományunkat, az olvasóvá nevelést kisgyermek 

kortól az idős korig, a helyi igényeknek megfelelően. Azonban a rendezvényeink 

megtartásában korlátokba ütközünk, mert nincs egy tágas tér ahol színvonalasan és igényesen 

le tudnánk vezetni a foglalkozásokat, előadásokat. Használt és igen elavult bútorzattal 

rendelkezünk, de így is próbálkozunk a könyvtári miliőt megteremteni programjainkon. A 

megoldást erre a problémára a könyvtárbővítés jelentené, valamint a teljes felújítás és új 

könyvtári bútorok beszerzése. 

 

 

Szitás Erzsébet Képtár; Lázár Lajos Tűzoltóeszközök gyűjteménye 
 

 

A közművelődési tevékenységben a kreativitás ösztönzésének területén végzik munkájukat 

kollégáink. A kreativitás ösztönzése: amatőr művészeti csoportok, körök, táborok. Az élet 

minőségének gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok létesítése, 

segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, a rekreáció vonzó 

lehetőségeinek megteremtése.  

 

 

A képtár fő célja a helyi amatőr művészek bemutatása, a helyi települési értékek 

megismertetése, rendkívüli rajzórák valamint kézműves foglalkozások tartása.  

 

2017-ban is sok érdekes és színvonalas kiállítást rendeztünk. Az éves látogatószám a 

képtárban 626 fő volt. A Lázár Lajos Tűzoltóeszközök gyűjteménye éves látogatószáma 190 

fő.  

 

 

Szitás Erzsébet képtár rendezvényei: 
 

Január – Tehetséges füzesgyarmati fiatalok csoportos kiállítása január 23-február 24. 

Május – Kézműves Kiállítás Banadicsné Szabó Margit textil munkáiból május19-június 23. 

Július – Gyermek kézműves – színjátszó tábor július 31-augusztus 04. 

Gyermekek részére június 06-tól október 18-ig 20 héten át „20 éves a képtár” címmel játék 

tesztkérdésekkel. 

Október – Magyar Festészet Napja – Dr. Kenyeresné Z. Ágnes karcagi festőművésztanár 

kiállítása október 20-november 24. 
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Kreatív – kör: szerdánként április 19-től szeptember 20-ig. 

Adventi játszóházak: 7 alkalommal az általános iskola alsó tagozatosainak játszóház. 

 

Az intézmény munkatársai szakmai szempontból mindent megtesznek a 

küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célok sikeres megvalósítása érdekében. 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Bizottság! 

 

Tisztelettel kérem, a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 2017 évi szakmai beszámolójának megvitatás utáni elfogadását. 

 
Füzesgyarmat, 2018. február 5. 

Tisztelettel: Rácz -  Homoki Éva  

                                      Igazgató 


