
 
 

 
 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár  
2023. évi munkaterve 

 

1. Rövid összefoglaló 

a. A továbbiakban is fontos célkitűzésünk a fiatal használók megszólítása a legkisebb 
korosztálytól a fiatal felnőttekig. Keressük ezt a célkitűzésünket támogató programötleteket, 
és igyekszünk az elképzeléseket programjainkba, kommunikációnkba beépíteni. 

b. Digitális kompetenciafejlesztés: A 2022-ben elindult szakmai kapcsolatok alapján az idei 
évben meghirdetjük a nyugdíjas korosztály részére a korábban már sikerrel működő 
számítógépes tanfolyamot. 

c. Ezután is fenn kívánjuk tartani jelenlétünket a digitális térben. 
d. Néhány alkalom erejéig intézményünk falain kívül is meg kívánunk jelenni programjainkkal. 
 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

Továbbra is kiemelt fókuszpontunk új felhasználók invitálása, ezen belül is a fiatalabb 
generációk megszólítása. 
Stratégiai céljaink a 2023-as évre: 
- az oktatási és nevelési intézményekkel való aktív együttműködés által az óvodás- és iskolás 

korúak megszólítása, 
- digitális kompetenciafejlesztés felnőttek és/vagy nyugdíjas korúak számára, 
- társasjáték klub indítása fiatalok, felnőttek és nyugdíjas korú felhasználók részére, 
- megszokott színvonalú könyvtári ellátás biztosítása, megszokott rendezvények megtartása. 
 
3. Szervezet 

Jelenleg egy fő szakképzettséggel rendelkező vezető és egy fő félállású segédkönyvtáros látják 
el a könyvtárosi feladatokat. 
 
4. Infrastruktúra 

Terveink között szerepel a könyvtár kölcsönzőterében lévő elhasználódott szőnyegpadló 
cseréje. 
A könyvtár hátsó udvarát több lépcsőben kívánjuk felújítani, modernizálni. Ennek első 
szakaszát 2023-ban szeretnénk végrehajtani (tervezés, tereprendezés). 
A kölcsönzőtér és az előtér elválasztására biztonsági okokból plázarácsot kívánunk 
felszereltetni. 
Az elhasználódott konferenciaszékek helyett új székek vásárlását tervezzük. 
 
5. Gyűjteményi információk 

2023-ban is igyekszünk az előző évekhez hasonló mennyiségű dokumentumot rendelni és 
állományba venni. Ehhez az elmúlt időszakban tapasztalható inflációs folyamatok miatt 
magasabb összeget terveztünk a szakmai anyagok beszerzésére. 



 
 

 
 

2022-ben nagyobb arányú selejtezést végeztünk, hogy a polcok zsúfoltságán csökkentsünk. A 
2023-as évben az apasztani kívánt dokumentumok arányát az állományba vett dokumentumok 
számához igazítjuk. 
Figyelemmel kísérjük a helytörténeti részleg állományába illő kiadványok megjelenését. 
A folyóiratállományunkat néhány új magazinnal bővítettük a 2023-es évre. Továbbra is 
kiemelten kezeljük az online felületeken a magazinok népszerűsítését célzó bejegyzéseket. 
A helyben használható, valamint a kölcsönözhető szakirodalmi gyűjtemények cseréjét az idei 
évre tervezzük, ezzel a kölcsönözhető szakirodalom kikerülne az kölcsönzőtérbe, a helyben 
használhatót pedig beköltöztetnénk az olvasószobába. Ezzel együtt az idegen nyelvű irodalmak 
is helyet kaphatnának a kölcsönzőtérben. 
A korábbi években a gyűjteményben megkezdett tematizálást folytatjuk. A frissen állományba 
vett könyveknél téma szerint színkóddal látjuk el a dokumentumokat, ezzel könnyítve az 
olvasóknak a keresést. Lehetőség szerint ezt a munkát párhuzamosan a már meglévő 
állományon is végezzük. 
A CD- és hangoskönyvek integrált könyvtári rendszerbe való felvételét folytatjuk. 
 
6. Szolgáltatások (változások, trendek) 

A 2022-es év végén beszereztünk egy Xbox játékot, mellyel reményeink szerint meg tudjuk 
szólítani és mozgatni a felsőbb évfolyamos gyerekeket. 
Terveink között szerepel általános iskolásoknak szervezett fotós foglalkozás fotós szakember 
bevonásával, erre nézve már történte előzetes egyeztetések. 
Keressük a lehetőséget kisállatos, kutyás érzékenyítő program megrendezésére. 
 
7. Minőségirányítás 

Ebben az évben nem tervezünk felhasználói elégedettségmérést. Olvasóink észrevételeit 
szívesen fogadjuk, véleményüket, javaslataikat munkánk során, illetve a programok 
szervezésénél figyelembe vesszük. 
 
8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Támogatjuk a könyvtárunkban végzett helytörténeti és egyéb kutatásokat, könyvtárközi 
kérésekkel, online irodalomkutatással. Kiadvány kiadását ez évre nem tervezzük. 
 
9. Partnerségi együttműködések 

A 2021-ben kialakított partneri együttműködést a Jánossomorjai Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal 2023-ban is szeretnénk folytatni, kölcsönös támogatás és közös programok 
formájában. 
Az eddigi meglévő együttműködéseket fenntartjuk, a korábban megszokott programokat idén 
is megrendezzük. 
Önkénteseink szerződéseit egyeztetést követően megújítjuk. Ez évben 1 új önkéntessel kötünk 
szerződést, aki a társasjáték foglalkozásokat fogja vezetni. 
 
 
 





 
 

 
 

Mellékletek 

 

1. sz. melléklet: Tervezett mutatók 

Intézmény Mutatók Számadatok (terv) 
Városi 

Könyvtár, 
Jánossomorja 

I. Szolgáltatási feladatok   

 
   

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 30 
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 3990 
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 52900 
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 440 
2.3. A tárgyévi látogatók száma 3650 
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a 
honlapra) 1990 

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven 
érhető el 1 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 2 

6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen 24 

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási 
Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 0 

8. A könyvtárban használható, nem nyílt hozzáférésű 
adatbázisok száma 0 

9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 2 
9.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 4450 
10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 44100 

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 0 

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   
12.1. Könyv 7320 
12.2. Időszaki kiadvány 150 
12.3. AV-dokumentum 0 
12.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0 
12.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0 
13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 0 
14. A vármegyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, 
dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) 
tanácsadások száma 

0 

15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 
IKT eszközök száma 0 

15.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 0 

16. A könyvtár által szervezett   



 
 

 
 

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális képzések száma 3 

16.1.1. a képzéseken résztvevők száma 110 
16.2. digitális kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó nem formális 
képzések száma 

5 

16.2.1. a képzéseken résztvevők száma 220 
16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0 
16.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0 
16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon 
résztvevők száma 12 

16.4.1. a résztvevők száma 220 
16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a 
társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 
programok 

1 

16.5.1. a programok résztvevőinek száma 20 
16.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő 
programok száma 1 

16.6.1. a programok résztvevőinek száma 20 
16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 
képzések, programok száma 0 

16.7.1. a programok résztvevőinek száma 0 
16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 
gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 
fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon 
résztvevők száma 

24 

16.8.1. a programok résztvevőinek száma 600 
16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett 
programok, képzések 2 

16.9.1. a programok résztvevőinek száma 35 
17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0 

18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0 
19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 15 
20. A használói elégedettség-mérések száma 0 
20.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0 
21. A vármegyei hatókörű városi könyvtár 
koordinációjával minősítésre készülő települési 
könyvtárak száma 

0 

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 
teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött megállapodások száma 

3 

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 3 
24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 
határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 0 

25. A vármegyei hatókörű városi könyvtár által 
biztosított nemzetiségi dokumentumok száma   

II. Gyűjteményfejlesztés   



 
 

 
 

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása 
dokumentumtípusonként   

1.1. Könyv (db) 1200 
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 
1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0 
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 
1.5. Hangdokumentum (db) 0 
1.6. Képdokumentum (db) 0 
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 
1.8. E-könyv (db) 0 
Egyéb dokumentum (db) 100 
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztásra kerülő 
dokumentumok száma dokumentumtípusonként   

Könyv (db) 1200 
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  0 
Kartográfiai dokumentum (db) 0 
Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0 
Hangdokumentum (db) 0 
Képdokumentum (db) 0 
Elektronikus (digitális) dokumentum (db)  0 
E-könyv (db) 0 
Egyéb dokumentum (db) 0 
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 
dokumentumok száma 0 

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma 400 

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma 2 

6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma 20 

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0 
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött 
dokumentumok száma 2100 

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 10 
III. Gyűjteményfeltárás   
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma 1200 

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött 
tételek száma 0 

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai 
tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek 
száma 

0 

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 
rekordok száma 0 

5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 0,3 



 
 

 
 

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 
kifejezve 

5 

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

99 

IV. Tudományos kutatás   
1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 0 
2. Tudományos kutatások száma 0 
3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a 
könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 
elektronikus formában megjelent publikációk száma 

0 

4. Idegen nyelvű publikációk száma 0 
5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0 
6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 0 
7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 0 
8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 
tevékenységek száma 0 

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az 
azokon résztvevők száma 0 

10. A könyvtár szakembereinek konferencián való 
részvételének száma 0 

11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók 
száma 0 

V. Rendezvény, kiállítás   
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, 
vármegyei és országos szintű közösségi programok, 
rendezvények száma összesen 

48 

1.1. a résztvevők száma 1350 
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0 
2.1. a résztvevők száma 0 
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 1 
3.1. a látogatók száma 420 
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma 10 

4.1. a résztvevők száma 200 
5. A vármegyei hatókörű városi könyvtár esetében az 
általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények 
száma 

0 

5.1. a résztvevők száma 0 
6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 750 
VI. Állományvédelem   
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 
savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 
intézkedésben részesülő dokumentumok száma 

295 

2. Muzeális dokumentumok száma 0 
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 



 
 

 
 

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 0 

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0 
6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 
szolgáló gépek száma 0 

  

2. sz. melléklet: Tervezett rendezvények 

Intézmény Rendezvény neve Helyszín 
Városi 

Könyvtár, 
Jánossomorja 

    

 

Baba olvasóklub Városi Könyvtár   
Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   
Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   
Nemzetközi könyvajándék nap Városi Könyvtár   
Könyvbörze Városi Könyvtár   
Baba olvasóklub Városi Könyvtár   
Budai Lotti - közönségtalálkozó Városi Könyvtár   
Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   
Költészet napi irodalmi kávézó és koncert Városi Könyvtár   
L. Stipkovits Erika előadása Városi Könyvtár   
Baba olvasóklub Városi Könyvtár   
Madarak és fák napja Városi Könyvtár   
„Az én Jánossomorjám” fotópályázat kiállításmegnyitó és 
díjátadó Városi Könyvtár   

Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   
Könyvbörze Városi Könyvtár   
Baba olvasóklub Városi Könyvtár   

Malom fesztivál - könyvtári installáció Malomfesztivál - külső 
helyszín 

Baba olvasóklub Városi Könyvtár   
Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   
Jánossomorja Füzetek bemutató Városi Könyvtár   
Helytörténeti vetélkedő Városi Könyvtár   
Magyar Népmese Napja - Iskolai és óvodai csoportok 
papírszínház előadások Városi Könyvtár   

Zalka Csenge Virág mesemondó előadása gyerekeknek Városi Könyvtár   
Válogatás a „Valaha volt Jánossomorja” Facebook oldal 
képeiből - Veres Dávid tematikus előadása Városi Könyvtár   

Baba olvasóklub Városi Könyvtár   
Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   
Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   
Baba olvasóklub Városi Könyvtár   
Iskolai osztály - könyvtári óra Városi Könyvtár   



 
 

 
 

Könyvbörze Városi Könyvtár   
Baba olvasóklub Városi Könyvtár   
Karácsonyi hangolódás Városi Könyvtár   

 

3. sz. melléklet: Pénzügyi terv 

Pénzügyi adatok 2023. évi terv 
Az intézmény finanszírozási bevételei ezer Ft 
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 25 672 
– ebből fenntartói támogatás 25 672 
– ebből felhasznált maradvány 0 
– ebből központi költségvetési támogatás 0 
– ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) támogatás 0 
– ebből pályázati támogatás   
– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0 
Az intézmény működési bevételei   
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 450 
Egyéb bevétel 0 
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként   
Személyi juttatás 10 024 
Munkaadókat terhelő összes járulék 1 450 
Dologi kiadás     11 912 
Egyéb kiadás 2 286 

 

4. sz. melléklet: Munkaügyi adatok 

Munkaügyi adatok 2022. január 1-i 
állapot szerint 

2023. január 1-i 
állapot szerint 

Összlétszám 2 2 
Ebből vezető 0 0 
Távollévők 0 0 
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak     
Könyvtáros szakképesítéssel 1 1 
Középfokú szakképesítéssel 1 1 
Egyéb felsőfokú végzettséggel 0 0 
Egyéb munkakörben foglalkozatottak   0 
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 0 0 
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 0 0 

 


