
 
 
 
 
 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Határ Győző Városi Könyvtár 2010. évi működéséről 

Alapadatok 
A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történik, 

Kossuth L. út 50. sz. alatt – székhelyén - (320 m2), illetve a Blaha L. u. 21. sz. (240 m2) 
alatti fiókkönyvtárban. 

A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz) 
önkormányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik. 

I. Az intézmény gazdálkodása 

Bevételek (eFt) Kiadások (eFt) 

Saját bevétel 
(Gyoma 
(Endrőd 

566
389)
177)

Személyi juttatás 
Járulék 

12.688 
3.117 

ÁFA visszatérülés 2.850 Dologi kiadás 7.997 

  Felújítás 251 

  Felhalmozási kiadás 1.570 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3.416 KIADÁS ÖSSZESEN 25.623 

A bevételek nagyon kedvezően alakultak, a tervezett 300 e Ft bevétellel 
szemben, 566 e Ft saját bevételt ért el intézmény, elsősorban a szolgáltató képesség 
javulása miatt. Az ÁFA bevétel is meghaladta a tervezett összeget. 

A kiadási oldalon a bér+járulék költséget a TÁMOP pályázatból fizetett 2 x 110 
eFt x 12 hó bér+járulékai költség visszatérülés javította. A felhalmozási kiadási soron 
jelentkező költség: a digitalizálási pályázat megvalósításához elengedhetetlen eszköz 
beszerzése volt, amelynek fedezetét a könyvtár előző évi ÁFA bevétele adta. 
Állománygyarapításra a könyvtár 3.733 e Ft-ot fordított. 

Az intézmény takarékosan gazdálkodik, minden költséghelyre nagy figyelmet 
fordít. A működési költségekben (dologi kiadások) szerepelnek a szakmai munka 



 
 
 
 
 

költségei (állománygyarapításra fordítható összeg, rendezvények költségei) amelyek 
drasztikus csökkentése a szakmai munka ellehetetlenüléséhez vezet. 

II. Az intézmény szolgáltatásai 
II.1. A szervezetben bekövetkezett változások, - alapító okirat, szervezeti és működési 
szabályzat változásai, módosításai 
 
Könyvtári feladatellátás bővítése 

- 2010. évben 158/2010. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozat hagyta jóvá a Határ 
Győző Városi Könyvtár csatlakozását a megyei szintű munkaerő-piac adatbázis 
kiépítésének létrehozásához, adatfelvevő hely működtetését.  
A munkaerő piaci állás regisztrációhoz intézményünk egy db számítógép 
konfigurációt, számítógépasztalt és széket kapott használatra. Az adatbázis 
működtetéshez szükséges oktatást dolgozóink megkapták. 2010. évben 
november és december hónapokra 30-30 eFt-ot kapott a Megyei 
Önkormányzattól a könyvtár a feladat ellátására. 

- 313/2010. (VIII. 26.) Képviselő-testületi határozat hagyta jóvá a Határ Győző 
Városi Könyvtár IBSEN Házhoz kapcsolódó multikulturális jegyértékesítő 
rendszerhez való csatlakozását, jegyértékesítő hely működtetését. 
A jegyértékesítő rendszer működéséhez szükséges szoftver telepítésre került. 
 

II.2.1 Ellátott tevékenységek, feladatok 

• dokumentumok kölcsönzése, előjegyzése, hosszabbítás 
• könyvtár és dokumentum használat helyben 
• információ a könyvtárról, könyvtári szolgáltatásokról, könyvtár használatról, 

irodalomkutatás, elektronikus katalógus 
• információ más könyvtárak szolgáltatásairól, a hazai könyvtári rendszerről 
• könyvtárközi kölcsönzés 
• számítógép és internet használat 
• számítógép és internet használathoz segítségnyújtás 
• nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés 
• számítógép-, internet -, könyvtárhasználói képzés 
• rendezvények 
• eMagyarország pont működtetése 
• munkaerő-piaci adatbázis működtetése 



 
 
 
 
 

• IBSEN kulturális jegyértékesítő rendszer működtetése 
• MCONet hírfeltöltés (a felkerülő híranyag (2010-ben: 326 db) 90 %-át a könyvtár 

tölti fel) saját cikkeink száma 52 db volt. 
• Gyomaendrődi Hírmondó tördelőszerkesztés, hirdetések szerkesztése, grafikai 

design 2010. február hónaptól 
 

Hagyományos szolgáltatások elérhetősége telephelyenként Gyoma Endrőd 
Kölcsönzés (könyv, folyóirat, videokazetta, DVD) 

- előjegyzés 
- hosszabbítás 

 
x 
x 

 
x 
x 

Könyvtárközi kölcsönzés 
(küldött kérés 64 db, fogadott kérés 4 db) 

x 
 

x 
 

Helyben használat (könyv, folyóirat) x x 
Információszolgáltatás  

– közhasznú 
- irodalomkutatás 
- elektronikus katalógus 

 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 

Rendezvények:  
- előadások és találkozók 
- használói képzés 

 
x 
x 

 
x 
x 

Számítógép és internet használat 
- számítógép 
- internet 
- belsőhálózat 
- WLAN 

 
x 
x 
x 
x 

 
x 
x 
x 
 

Fénymásolás x x 
Nyomtatás x x 

 
Többletszolgáltatások elérhetősége telephelyenként Gyoma Endrőd 
eMagyarország pont működtetése  x 
Szkennelés x x 
Faxolás x x 
Spirálozás x  
Apró nyomtatványok (pl. meghívók, plakátok) tervezése x  
Laminálás x x 
Színház- és rendezvény jegyek és bérletek x  
Munkaerőpiaci adatbázis x  



 
 
 
 
 

 
   

Nyitva tartás Gyoma Endrőd 
Hétfő -Péntek 8 - 17 9 - 16,30 

Szombat 8 - 12 - 
 
II.2.2 Az ellátott feladatok szakmai tartalma 

A könyvtári ügyvitellel összefüggő feladatok 
- javaslat a könyvtár működési feltételeinek, tartalmi munkájának és 

fejlesztési tervének éves munkatervének készítéshez 
- tájékoztatás könyvtárhasználati szokásokról 
- könyvtári statisztikai adatok gyűjtése 
- állományelemzés a gyűjtemény, és az olvasószolgálat témakörében 
- javaslat a költségvetés tervezéséhez 
- könyvtári iratok kezelése 
- szükség esetén a könyvtár képviselete 
- szakmai értekezleteken való részvétel, továbbképzéseken való részvétel 
- szakmai ismeretek önképzés útján történő gyarapítása, rendszeresen 

tájékozódás a könyvtári szakirodalomról 

Állományalakítási, feltárási, állományvédelemi feladatai 
- munkavégzés az állomány folyamatos, tervszerű gyarapításában  
- a megjelenő új műveket rendszeresen figyelése, javaslat a beszerzésre 
- dokumentumok állományba vétele, a SZIRÉN-ben való feldolgozása  
- a használók igények megismerése, a különböző forráseszközök megfelelő 

választékának biztosítása az oktatáshoz és szabadidős tevékenységekhez 
- a használók segítése az állomány bibliográfiai adatainak használatában 
- az állományból az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumok 

folyamatos kivonása, javaslat köttetésre, selejtezésre 
- a selejtezésre szánt dokumentumokkal kapcsolatos adminisztráció végzése, 

selejtezett dokumentumok kezelése, nyilvántartásokból való kivezetése,  
- a dokumentumokat egyedi azonosítóval ellátni, az állományt rendszeresen 

ellenőrizni, szükség esetén gondoskodni a dokumentumok javításáról, 
megfelelő felszereléséről 

- gondoskodás az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról, 
részvétel az állományellenőrzésben 

- vagyonvédelmi előírások betartása, betartatása 



 
 
 
 
 

 Olvasószolgálati, tájékoztatási feladatok 
- tájékoztatás könyvtári szolgáltatásokról, alapvető útbaigazítás a könyvtári 

állományról, állományrészekről, szolgáltatásokról, a használat és a 
kölcsönzés szabályairól 

- beiratkozás, kölcsönzési feladatokat elvégzése, hosszabbítás, előjegyzés 
- olvasói nyilvántartások kezelése, felszólítások, késedelmeket kezelése. Az 

olvasókkal kapcsolatos nyilvántartások kezelése során az adatvédelmi 
törvény rendelkezéseinek betartása. 

- kölcsönzési nyilvántartások vezetése, az előjegyzések figyelemmel kísérése  
- biztosítani az állomány egyéni és csoportos helyben használatát 
- az egyéni és csoportos kutatómunka, az informálódás, dokumentumhoz 

jutás segítése 
- a könyvtár gyűjteményében nem található, igényelt dokumentumok 

könyvtárközi kölcsönzése, a dokumentumok visszaszolgáltatásának 
ügyintézése közvetítő szerep a könyvtári rendszer által nyújtott és az olvasó 
szükségleteinek megfelelő szolgáltatások között 

- tájékoztatás a könyvtári rendszerről, a könyvtári rendszerben működő 
könyvtárak szolgáltatásairól 

- segíteni az alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok 
elsajátítását 

- a tanulócsoportok fogadása és segítése, tájékoztatása a használati 
szabályokról 

- a használói igényeket figyelemmel kísérése, az olvasói igények felmérése 
tartalmi kidolgozása, adatgyűjtés 

- helyismereti terülten adatgyűjtés 
- javaslattétel az állománygyarapítás területén 
- rendezvények szervezése, kezdeményezése 
- az állományvédelem, állományellenőrzés 
- a hírlap és folyóirat állomány kezelése 
- másolatszolgáltatás 
- a napi statisztikai adatok folyamatos gyűjtése 
- internet használattal kapcsolatos adminisztráció ellátása, a használat 

felügyelete 
- az egyes szakterületek iránti használói igények figyelemmel kísérése, 

olvasói igényfelmérések végzése 
- a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában való 

részvétel 
- MCONet hírek gyűjtése, készítése, más intézmények híreinek átdolgozása, 

feltöltése 



 
 
 
 
 

Informatikai feladatok 
- olvasók számára, szolgáltatások igénybevételéhez (távmunka, távtanulás, e-

learning stb.) számítógépek, többféle mentési lehetőség, eszköz- 
csatlakoztatás üzemképességének biztosítása, segítségnyújtás 

- Használói képzés: számítógép használat, internet, elektronikus levelezés, 
szövegszerkesztés (csak elemi szinten), elektronikus ügyintézés 
(regisztráció, bejelentkezés, sorszámigénylés, stb), könyvtári katalógus, 
közös katalógusok használata 

- Közös kereső felületű katalógus létrehozása helyi iskolákkal 
- Könyvtári honlap+gyermek honlap működtetése (adatok, digitalizált 

tartalmak, hírek feltöltése, karbantartása) 
- Kiadványok készítése, tervezése (grafikai design, nyomtatás, sokszorosítás, 

vágás) 
- Gyomaendrődi Hírmondó tördelőszerkesztése, hirdetések grafikai 

tervezése, megvalósítása) 
- Digitalizálás, közzététel elektronikus formában 
- Belső hálózatok kialakítása, működtetése 
- Könyvtári integrált rendszer kezelése, adatbázis feltöltés  
- Eszközök folyamatos karbantartása 
- Munkaerő-piaci adatbázis kezelés 
- Színház- és rendezvényjegyek értékesítése 
- MCONet hírfeltöltés 
- Olvasást népszerűsítő rendezvények, programok, propagandaanyagok 

kidolgozásában való részvétel, technikai háttér biztosítása, dokumentálás 
- más intézmények számára meghívók, plakátok tervezése, nyomtatása, 

vágása 
 

II.2.3. A könyvtári dokumentum állomány 
 

ÁLLOMÁNY GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN 
db 22.585 19.216 41.801 
értéke eFt 19.886 13.629 33.515 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ÉV GYOMA ENDRŐD ÖSSZESEN ÁLL. GYARAP. 
FORD. ÖSSZEG EFT 

2008 1701 530 2231 2.952 
2009 1014 561 1575 2.818 
2010 1136 355 1491 3.737 
Összesen: 3.851* 1.446 5.297 9.507 

 
*A megelőző 10 évben a beszerzett dokumentumok száma 5069 db volt. 
 

A könyveket internetes megrendeléssel, átlagosan 30-35 %-os kedvezménnyel 
vásároljuk, könyvtári felszerelés nélkül, ezt a munkafolyamatot a könyvtárosok 
végzik el. Mivel a megjelenéstől számított rövid időn belül vásároljuk a könyveket, 
a SZIRÉN rendszerben való rögzítéshez is saját bibliográfiai leírásra van szükség, 
ezt szintén a könyvtárosok végzik. A két könyvtár állománya a SZIRÉN-ben 100%-
osan feldolgozott.  

A könyvtár jól és gyorsan reagál az olvasói, felhasználói igényekre. A 
beszerzéseknél a felhasználói igények kielégítése elsődleges szempont. A könyvtári 
dokumentumok beszerzési adataiból látható, hogy az ebből eredő feladatok 
jelentősen megnövekedtek a könyvtárban. 

 
TÖRLÉSEK DB FORINT 

GYOMA 
- Pénzben megtérített 
- Behajthatatlan 
- Tervszerű áll. apasztás 

 
2 

35 
605 

 
1.230,- 

44.868,- 
144.398,- 

Összesen: 642 190.496,- 
ENDRŐD 

- Behajthatatlan 
- Rózsahegyi Iskolának átadott 
- Tervszerű áll. apasztás 

 
2 
2 

717 

 
3.200,- 
2.500,- 

218.640,- 
ÖSSZESEN: 1363 414.836,- 

 
A behajthatatlan követelések esetében az előírt felszólításokat megtettük, 

minden esetben többszörösen kerestük a lehetőséget a dokumentumok 
visszaszerzésére. 
 
 
 



 
 
 
 
 

II.2.4. A könyvtárhasználók száma 
 

Könyvtárhasználati adatok (fő) Gyoma Endrőd Összesen 
Regisztrált használók 

- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
737 

1130 
1472 

 
1073 
1220 
1322 

 
1810 
2350 
2794 

Újonnan regisztrált 
- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
118 
293 
348 

 
96 

135 
187 

 
214 
428 
535 

Személyes használat 
- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
4568 

10511 
10589 

 
9540 
9008 
9510 

 
14108 
19519 
20099 

 
Internet használat 

- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
952 

1300 
2762 

 
1587 
2061 
3647 

 
2539 
3361 
6409 

Kölcsönzött dokumentum 
- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
13405 
16431 
15555 

 
25521 
27125 
26179 

 
38926 
43556 
41734 

Helyben használt dokumentumok 
- 2008 
- 2009 
- 2010 

 
8348 

16373 
28271 

 
22181 
27764 
27542 

 
30529 
44137 
55813 

 
 

2010-es adatok (fő) Gyoma Endrőd Összesen 
Keresés online katalógusban 548 535 1083 
Iskolák könyvtárhasználata 

- Kis Bálint ÁI. 
- Rózsahegyi ÁI. 
- Szent Gellért ÁI. 
- Kner Imre Gimnázium 
- Bethlen G. SZKI. 

 
401 

9 
18 

195 
94 

 
16 

367 
36 
76 
42 

 
417 
376 
54 

271 
136 



 
 
 
 
 

Csoportos foglalkozások 
- Kis Bálint ÁI. 
- Rózsahegyi ÁI. 
- Csodavár Óvoda 
- Vásártéri Óvoda 
- Fogyatékos fiatalok klubja 
- Bethlen G. SZKI. Kollégium 

 
17 

 
 

1 
1 
2 

 
 

14 
4 
 

1 
 

40 

OPAC, honlap használata (2010.nov.1-től!) 
- felnőtt 
- gyermek 

   
36849 
3820 

Könyvtárhasználók életkor szerinti megoszlása 
- 14 éven aluli 
- 14 és 65 év között 
- 65 éven felüli 

 
449 
937 
106 

 
496 
768 
58 

 
945 

1705 
164 

 
A használók számának örvendetes növekedése is mutatja, hogy a könyvtár 

dolgozóinak folyamatosan növekednek a feladatai. 
 

Regisztrált használók Internet használat 

 
Használók életkor szerinti megoszlása 



 
 
 
 
 

II.2.5. A könyvtár rendezvényei 
 

Rendezvény Gyoma Endrőd Összesen(fő) Helyi Vidéki 
„aranyfonál” mesemondó verseny  
(4 nap)  158 158 158  

Városi versmondó verseny 168  168 168  
Zámbó András előadása 30  30 30  
Határ Győző könyvbemutató 100  100 100  
Kistérségi mesemondó verseny  80 80 50 30 
Kistérségi szavaló verseny 80  80 40 40 
Projektbemutató rendezvény 
(TIOP) 30  30 15 15 

Szövegelő vetélkedő (döntő) 70  70 70  
Kiszely Zoltán - Merényi Nikoletta  110 110 70 40 
Wass Albert est 90  90 90  
Ágoston S. könyvbemutató 45  45 40 5 
Ágoston S. könyvbemutató  20 20 15 5 
Népmese Napja 1479 654 2133 2133  
Rendhagyó irodalom óra felső 
tagozat 80  80 80  

Rendhagyó irodalom óra alsó 
tagozat 40  40 40  

Összesen 15 alkalom 2212 1022 3234 3099 135 
 

Rendezvényeink egyre népszerűbbek látogatóink körében. A hagyományos 
rendezvények - mesemondó és versmondó verseny, irodalmi előadás a Rózsahegyi 
Napok keretén belül - sorát bővíteni kívánjuk, szeretnénk a kistérségi vers- és 
mesemondóversennyel hagyományt teremteni, mint ahogyan a Kis Bálint Napokhoz 
történő csatlakozással is. Továbbra is foglalkozunk új dolgokkal is: ilyen volt a Zámbó 
András igazgató úr kertészeti előadása, amelyet a Zöldpark Kft. kérésére szerveztünk 
meg, de a civil résztvevők is élvezték az előadást. Határ Győző Télikék c. könyvének 
bemutatója országos premier volt. A Rózsahegyi Napok keretén belül került sor a 
Kiszely Zoltán - Merényi Nicolette estre, míg a Kis Bálint Napokon Wass Albert 
emlékműsor volt. Dr. Ágoston Sándor helytörténeti jelentőségű könyvének mind két 
könyvtárban volt bemutatója. A Népmese Napja rendezvényünk szintén egyedülálló 
produkció volt, széles összefogással 2133-an egyszerre, egyidőben meséltek 
Gyomaendrődön, erről a Lánchíd Rádió is beszámolt. 2010-ben a Kis Bálint Általános 
Iskola tanulóinak szerveztünk ifjúsági programot. 



 
 
 
 
 

A „Szövegelő” levelezős társasjáték váratlan sikert ért el, mind a három 
általános iskola tanulói – 116 fő - aktívan részt vettek benne. 5 feladatlapot küldtünk 
ki, majd a „végjáték” – egy óriás társasjáték - nagyon tetszett a résztvevő gyerekeknek.  

Rendkívüli akció volt az árvíz sújtotta Felsőzsolca lakói számára szervezett 
lakossági gyűjtés. A könyvtárakban 3 héten keresztül gyűjtöttük, válogattuk, 
csomagoltuk az adományokat, amelyet Kovács Péter vállalkozó segítségével juttatunk 
el Felsőzsolca Önkormányzatához. A kb. 1,5t-nyi adomány értéke jóval meghaladta az 
egymillió forintot. 

Kampányt szerveztünk Gergely Ágnes endrődi születésű író Prima Primissima 
Díjra történt jelölése okán: közönségszavazatokat gyűjtöttünk, s juttatunk el 
Budapestre. Ebben az évben is felkerestük a névadók sírját, a kegyelet és 
megemlékezés virágait elhelyezve. 

Több intézmény, városi rendezvény kulturális programjának szervezésében 
vettünk részt. Kevesebb figyelmet fordítottunk idén az országos könyvtári napokra: a 
rendezvény erőltetett tematikája, kampány szerűsége miatt nem tudja elérni célját. Az 
odafigyelés, a megbízható, egyenletes, magas színvonal, az igényfelmérésen alapuló 
szolgáltatások, a folyamatosság kell, hogy jellemeze munkánkat az ad hoc jellegű 
esetekkel szemben. 

 
III. Szervezeti egységenként a finanszírozás alakulása 
 
 Szervezeti egységenként nincs elkülönített könyvelés. Néhány adat, tájékoztató 
jelleggel, kimutatható. 
 

Költség megnevezése Gyoma Endrőd Összesen 
Gáz 816 280 1096 
Villany 186 57 243 
Víz-csatorna 50  50 
Kéményseprés 2 2 4 
Szemétszállítás   42 
Telefon 87 81 168 
Mobil telefon 42  42 
Internet  90 90 
Jogdíj 36 36 72 
Tagdíj szakm. szerv.   17 
Kazán éves ellenőrzés 25 25 50 
Összesen: 1244 571 1974 



 
 
 
 
 

IV. Személyi és tárgyi feltételek 
IV.1. Személyi feltételek 
 

A két könyvtárnak nincs külön személyzete, mindenkinek ott kell dolgoznia, 
ahol a feladatot el kell látni. 
 

Név Beosztás Besorolás Óra 

Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető, 
könyvtáros F11 8 

 
Gottfried Sándorné könyvtáros F12 8 
Kiszely Ilona könyvtáros F13 8 
Löveiné Márton Gizella könyvtáros F10 8 
Nagy Piroska könyvtáros F11 8 
Turna Lajos informatikus F4 8 
Pintér Gézáné takarító B3 6 

 
IV.2. Informatikai ellátottság 
 

Eszköz Gyoma Endrőd 
Olvasói számítógép, internet eléréssel 9 4 
Könyvtáros munkaállomás 5 1 
Munkaügyi adatbázis számítógépe 1  
Laptop 1  
Nyomtató (hálózati, színes)  1 
Nyomtató (fekete-fehér, hálózati) 1  
Nyomtató (fekete-fehér) 1  
Multifunkciós gép  
(scanner, nyomtató, fénymásoló), fekete-fehér 

 1 

Multifunkciós gép  
(scanner, nyomtató, fénymásoló, színes, hálózati) 

1  

Szkenner 1  
Fax 1 1 
Belső hálózat 1 1 
WLAN 1  
Fénymásoló fekete-fehér  1 

 



 
 
 
 
 

IV.3. Könyvtár épületek 
 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 124/2010. (III. 25.) Gye. Kt. 
határozatában utasította el a gyomai könyvtár épületére vonatkozó felújítási kérelmet. 
A könyvtár állapota tovább romlott, esőzések esetén már nem csak átázás 
tapasztalható, hanem beázás, egyre több helyen. Nagyobb esők alkalmával a 
könyvtárba való bejutás is szinte lehetetlen, bokáig ér a víz a járdán és a lépcső előtt. A 
2010-es évben is többször volt szükség azonnali villanyszerelési munka elvégzésére, 
közvetlen veszély elhárítás érdekében. A raktári rész egyre süllyed, összedőléssel 
fenyeget. Az épület belseje minden igyekezetünk ellenére méltatlan, elhanyagolt képet 
mutat. Az örvendetes használói létszámnövekedés miatt egyre nagyobb problémát 
jelent az épületbe való bejutás a mozgásukban korlátozott, vagy babakocsival érkező 
látogatóink számára. Súlyos probléma a WC-K, mosdók hiánya és azok megközelítési 
lehetősége. A gyomai könyvtárban kistérségi szavalóversenyen a szennyvíz is 
elöntötte az egész hátsórészt. A dolgozók számára sem biztosított a megfelelő 
személyzeti helyiség, a vezetői irodát használjuk a védett művek raktárának, az 
olvasók ezen keresztül közlekednek WC-be. 

 
 
Képek a könyvtárak állapotáról: 

 
 

    
 
 



 
 
 
 
 

    
 

    
 
Az endrődi könyvtárban újra penészedést és vizesedét tapasztalunk, ami 

összefüggésbe hozható az épület külső tatarozásával. A falakban levő nedvesség a 
belső felületen jelent meg, a műanyag nyílászárók miatti erős páralecsapódással 
társulva. 

 

    



 
 
 
 
 

 

    
 
 
V. 2010-ben megvalósult fejlesztések 
V.1. Saját erőből megvalósított fejlesztés 
 

• elektromos hálózat bővítése, megerősítése 
• számítógép asztalok, és székek vásárlása az új gépekhez 
• olvasói székek vásárlása 
• szkenner vásárlása 
• laptop vásárlása 

 
V.2. TIOP pályázatból megvalósított fejlesztés 
 
- 17 db új számítógép 
- vonalkód olvasók 
- nyomtató-szkenner 
- belső hálózat kialakítás 
- WLAN kialakítás 
- mentőegység 
- szünetmentes tápegységek 
 

A pályázat 100 %-os támogatású, utófinanszírozású. Beadásra, kifizetésre került 
997 eFt , beadásra került 8.033 eFt összegű záró kifizetési kérelem. A pályázat lezárult. 
 
 
 



 
 
 
 
 

V.3. TÁMOP pályázatból megvalósított fejlesztés 
 

• Könyvtári honlap, valamint gyermek honlap létrehozása, működtetése 
• Digitalizált tartalmak 
• 2 fő részére 12 havi 110 e Ft munkabér + járulékai. A bérköltség térítése 

ellenében elvégzett munkák 
- Gyomaendrődi Katalógus kialakítása 
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált. Iskola könyvtári állományának 

feldolgozása, felszerelése 
- Kis Bálint Általános Iskola könyvtári állományának feldolgozása, 

felszerelése 
• szövegértő olvasás fejlesztését szolgáló program gondozása 
• kortárs, irodalomnépszerűsítő rendezvények szervezése 
• számítógép és internet használói képzések 

 
A pályázat 2011. július 30-al zárul le. Előlegként kifizetésre került 3.142 eFt, 

amely összeget teljes egészében még nem használta fel a könyvtár. Beadásra került 
4.132 eFt összegű kifizetési kérelem, ami 2011 januárjában megérkezett. 
Mindkét pályázat konzorciumi partnerséggel valósul meg. 

A könyvtári honlap látogatottsága, a digitalizált helytörténeti tartalmak utáni 
érdeklődés kiemelkedő. Újságcikk, rádió is beszámolt róla. 
 
VI. Szakmai és gazdasági munka ellenőrzése 
 

Az intézmény TIOP pályázatát ellenőrizte a MÁK, hiányosságot nem állapított 
meg, a pályázat megvalósítását elfogadta. Pályázataink pénzügyi szabályosságát, 
szakmai előrehaladását konzorciumvezető is figyelemmel kíséri. Feladatainkkal 
folyamatosan határidő előtt készülünk el, a projekt előrehaladási jelentésekben a 
vállaltakat meghaladja a teljesítés. 

A gyomai könyvtár állományának rögzítése után állományegységenkénti 
leltározást végeztünk, megnyugtató, jó eredménnyel zárult. A jogszabályi 
kötelezettség szerinti állományellenőrzésre 2011-ben kerül sor. Az intézmény átfogó, 
gazdasági ellenőrzésére 2011-ben kerül sor. 
 



 
 
 
 
 

VII. Adott évben benyújtott pályázatok 
 

Intézményünk 2010-ben nem nyújtott be pályázatot, TÁMOP és TIOP 
pályázatunk megvalósítása miatt és mivel nem volt pályázat kiírás. 
 
VIII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség 
 
 A könyvtár nyitott, befogadó, közszolgáltató intézmény. Bárki számára 
korlátozástól mentesen biztosítja az igénybevétel lehetőségét. A könyvtár 
ismertségének és társadalmi elfogadottságának legnagyobb fokmérője a beiratkozott 
olvasók számának, a használók számának növekedése.  

A könyvtár ismert intézménye Gyomaendrődnek, folyamatosan nő a 
társadalmi elismertsége is. Rendezvényeink látogatottak, időnként már kicsinek 
bizonyul a rendelkezésre álló tér, kevésnek az ülőhely. A visszajelzések jók, 
rendezvényeinket, a szolgáltatások bővülését dicsérik és használják, igénybe veszik 
látogatóink. 
 A könyvtár jó kapcsolatot ápol mindenkivel, akivel kapcsolatot lehet teremteni. 
A könyvtár kapcsolatrendszerének legfontosabb, meghatározó partnerei: a Rózsahegyi 
és Kis Bálint iskolákkal szinte napi kapcsolatban vagyunk, a kapcsolat kiváló. A Szent 
Gellért Általános Iskolával való kapcsolattartás folyamatos, rendszeres, részt vesznek 
rendezvényeinken, bár tanulóik kevésbé könyvtárlátogatók. Ez évben a Bethlen SzKI-
val is sikerült elmozdulni a holtpontról, bekapcsolódtak a Népmese Napjába, két 
kollégiumi csoport is ellátogatott a könyvtárba, reméljük ezt is tudjuk tovább javítani. 
 A könyvtár TÁMOP pályázatának feladatvállalásában szerepelt, hogy a 
könyvtárosok feldolgozzák a Rózsahegyi, a Kis Bálint iskola, valamint a Kner 
Gimnázium könyvtárának állományát. Teljesen egyedülálló, hogy ilyen értékű 
munkát egy intézmény egy másik intézménynek „ajándékoz”. Mintahogyan az is, 
hogy az iskolák nem csak az elvégzett munkát, hanem egy-egy számítógépet, a 
SZIRÉN programot, vonalkódolvasót is kaptak/kapnak, valamint a könyvtári 
dokumentumokat megfelelően felszerelve, jelzetelve, átpecsételve, megjavítva, helyére 
rendezve kapják vissza (ezt a könyvtár saját vállalása alapján). 

A könyvtár TIOP pályázata lehetőséget nyújtott a számítógépparkunk teljes 
megújítására, ezért a könyvtár felajánlott egy-egy számítógépet az általános 
iskoláknak, akik ezt elfogadták és a fejlesztőpedagógusok kapták meg. Szintén ez a 
pályázat tette lehetővé, hogy egy használt fénymásolót adtunk át a családsegítő 
intézetnek, akik után ezt a fénymásolót a védőnők kapták meg.  

A Német Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési szerződést kötöttünk, a 
könyvtár több alkalommal kapott német nyelvű ajándékkönyveket, folyóiratokat 
tőlük. 



 
 
 
 
 

Civil szervezetek: Szülőföld Baráti Kör, az Endrődiek Baráti Köre, a 
Honismereti Egyesület, a Múzeumbarátok Köre Egyesületekkel állunk szorosabb, és jó 
kapcsolatban.  

A könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A Békés Megyei 
Tudásház és Könyvtárral, a konzorciumi partner könyvtárakkal: Gyula, Sarkad, Békés, 
Szarvas, Kondoros kitűnő kapcsolatot tartunk fenn, amely kapcsolat 
együttműködésben és szakmai segítségnyújtásban valósul meg. Ezen kívül felvettük a 
kapcsolatot Békésszentandrás könyvtárával is, elsősorban a kistérségi mese-és 
versmondó verseny szervezési feladatai miatt, és a későbbi együttműködést célozva. 

 
IX. Tervek 
 

• a jelenlegi látogatói létszám megtartása 
• a szolgáltatások bővítése 
• meglévő szolgáltatások minőségének javítása 
• a könyvtár interaktivitásának növelése 
• a honlapon növelni a digitális tartalmak számát 
• honlap folyamatos és rendszeres karbantartása 
• az állományba kerülő helytörténeti dokumentumok tartalmi feltárása, 

digitalizálása, közzététele 
• kapcsolaterősítés további civil szervezetekkel 
• a jelenlegi kapcsolatrendszer fenntartása, erősítése, tartalmi együttműködés 
• a kapcsolatrendszer felhasználása a helyi jelentőségű tartalmak felkutatásában, 

feldolgozásában, közzétételében 
• az olvasáskultúra támogatását célzó országos rendezvényekben való aktív 

részvétel 
• olvasáskultúrát javító helyi rendezvények és programok 
• rendezvények 
• használói képzések: könyvtár-, számítógép-, internethasználói képzések 
• digitális írástudás széleskörű terjesztése, támogatása 
• a gyomai könyvtár: épület külső-belső felújítása, akadálymentesítés, szociális és 

raktár rész kialakítása, vagy a könyvtár elköltöztetése 
• az endrődi könyvtár: penészedés, vizesedés megszüntetése, belső meszelés, 

mázolás 
 

A 2011-es költségvetési előrejelzés ismeretében a legtöbb tervünk csak elméleti, 
gyakorlati megvalósításra nem látok lehetőséget. Amennyiben ilyen drámaian 
csökken az állománygyarapításra fordítható összeg és nem tudunk rendezvényeket 



 
 
 
 
 

tartani, a szolgáltatási szinten nem tudunk továbbfejlődni, a látogatottságát 
veszélyeztetjük az intézménynek, elért eredményeink teljességgel kárba vesznek. 
 
 A fenntartóként funkcionáló Önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek 
felelősséget kell vállalnia abban, hogy döntést hozzon a könyvtár ügyében: 

- kell-e a könyvtár 
- két könyvtárat tart fent 
- biztosít-e a könyvtár szakmai működéséhez megfelelő összeget 
Az ellehetetlenítés nem lehet eszköz és cél. Határozott és világos választ kell 

kapnunk, a működéshez a megfelelő anyagi kondíciókat is biztosítani kell. Vezetőként 
arra tehetek ígéretet, továbbra is szigorúan költségtakarékos, a közösség tagjainak, 
Gyomaendrőd minden lakójának érdekeit szolgáló intézményként működik a 
könyvtár.  
 
 
Gyomaendrőd, 2011. január 26. 
 
 
 
 
 Dinyáné Bánfi Ibolya 
                                                                                 Intézményvezető 


