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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

Révfülöp Nagyközség Könyvtára a település nyilvános könyvtáraként biztosítja a lakosság 

általános tájékozódásához, művelődéshez, tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes 

szórakozáshoz szükséges dokumentumokat és szolgáltatásokat.  

Célja és feladata az információs szükségletek minél magasabb szintű kielégítésére irányul.  

Az intézmény profiljának megfelelően szolgáltató intézmény a művelődést, az élethosszig 

tartó tanulást, az információközvetítést, a szabadidő eltöltését segítő tevékenységgel.  

 

A fenntartó a könyvtár szakmai önállóságának biztosításával látja el a könyvtár 

fenntartásával, irányításával kapcsolatos feladatokat, biztosítja a feladatok ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A könyvtár a fenntartó által biztosított pénzeszköz, 

valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 

 

Könyvtárunk legfontosabb célja, feladata továbbra is Révfülöp lakosainak, nyaralóinak és 

környék lakóinak könyvtári ellátásának biztosítása, a tanulás segítése, az információszerzés 

támogatása, a könyv, a könyvtár, az irodalom, az olvasás szerepének erősítése a szabadidős 

tevékenységek körében.  

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

A 2018. évben nincsenek tervben szervezeti átalakítások, személyi változások. 

 

  

  

  

2017. tény 2018. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

1 1 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen - - 

átszámítva teljes munkaidőre - - 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
1 1 

Egyéb felsőfokú 
összesen  - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  - - 

átszámítva teljes munkaidőre  - - 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  - - 

átszámítva teljes munkaidőre - - 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen - - 

átszámítva teljes munkaidőre  
- - 

Összes létszám:  1 1 
Önkéntesek száma  - - 
Közfoglalkoztatottak száma    - - 

  



 

III.  SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1. Nyitva tartás  

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  
36 36 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  
- - 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  
4 4 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 2 2 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  
7 10 

Nyitvatartási napok száma: 226 210 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  
14 14 

 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

A kölcsönzők részéről mindig nagy az igény az új könyvekre, ezért 2018-ban is igyekszünk 

nagy gondot fordítani az állománygyarapításra. 

Dokumentum beszerzéseknél továbbra is szem előtt tartjuk az olvasói igényeket és 

figyelembe vesszük a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. mellett a kiadók különböző akcióit is, 

hogy az állománygyarapításra fordítható költségvetési összeget hatékonyan kihasználjuk.  
 

 

Mutatók 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  568 400 

- ebből folyóirat (br. Ft) 127 150 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(br. Ft) 
- - 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 
- - 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
79 85 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 
3 5 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
- - 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
- - 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 327 350 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  - 10 

 

 

 

 

 



2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

Az újonnan beszerzett könyvek állományba vétele (a fizikai állományba vétellel 

párhuzamosan) a könyvtárunkban használt Szirén Integrált Könyvtári rendszerrel is 

megtörténik, jelenleg állományunk feltártsága teljes és 2018-ban is törekszünk az újonnan 

beszerzett állomány teljes feltárására. 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

327 350 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

0,5 0,5 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

1 1 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100% 100% 

 

2.3 Állományvédelem 

 

A 2017-es évben nem volt szükség állományvédelmi tevékenységre, kisebb sérülések voltak csak, 

melyeket helyben orvosoltunk. Muzeális dokumentumokkal nem rendelkezünk. 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

-

  

- 

Muzeális dokumentumok száma -

  

- 

Restaurált muzeális dokumentumok száma -

  

- 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 

-

  

- 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 

-

  

- 

A könyvtári dokumentumok állagának 

védelmét szolgáló gépek száma 

-

  

- 

 

3. Városi könyvtár területi feladatellátása  

 

3.1  Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 

Könyvtárunkban nincs nemzetiségi könyvtári ellátás. 

 

 

 

 

 

 



4. Mutatók 

 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

Könyvtárhasználat  2017. évi tény 
2018. évi 

terv 

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 239 250 

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet 

megújítók tervszáma (fő) 
153 160 

A könyvtári látogatások tervszáma 

(db)   2720 2800 

Ebből csoportok (db) 
1 2 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 2662 2800 

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) - - 

Helyben használt dokumentumok (db) 671 700 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) - 1 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) - 1 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Katalógus - - 

Olvasói munkaállomás 6 6 

 

4.4 Online szolgáltatások 

 

 

Online szolgáltatások  

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Távhasználatok tervszáma 194 250 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 
- - 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
- - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 
- - 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma (fő) 

- - 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé 

teendő dokumentumok száma (db) 

- - 

 

 



4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 

 

Könyvtárunk közlekedés szempontjából akadálymentesített, egyéb ilyen jellegű eszközzel 

nem rendelkezünk, és eddig nem is merült fel, hogy lenne ilyen jellegű eszközök beszerzésére 

igény. 

 

Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 

száma 

- - 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

- - 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

 

Könyvtárunkban nincsenek nemzetiségek számára dokumentumok, eddig nem merült fel 

igény ilyen jellegű dokumentumok beszerzésére. 

 

Dokumentumok 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Könyvek - - 

folyóiratok - - 

Elektronikus dokumentumok - - 

Összesen - - 

 

4.7 Használói képzések száma 

 

A Révfülöpi Általános Iskola alsó tagozatos osztályai havi rendszerességgel látogatják 

könyvtárunkat, a felső tagozatosok pedig könyvtári óra keretében. 2018-ban is igyekszünk a 

helyi oktatási intézményekkel való jó kapcsolatfenntartására. Fontosnak tartjuk a velük való 

együttműködést az olvasóvá nevelés segítése szempontjából. Külön használói képzés tartására 

eddig nem volt igény. 

 

 

Kompetenciaképzés 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

- - 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések 

- - 



száma  

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő 

engedélyezett képzések, továbbképzések 

száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 

száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozások száma  

8 10 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

61 75 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programokon résztvevők 

száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzések, programok száma 

- - 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

- - 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő szervezett 

programok, képzések száma  

- - 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

- - 

Összes képzés tervszáma - - 

A képzésen résztvevők tervszáma 

összesen 

- - 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak 

tervszáma 

- - 



 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

Könyvtárunk terveink szerint a 2018-as évben is helyt ad nemzeti ünnepségeknek, különböző 

fórumoknak, ismeretterjesztő és kulturális előadásoknak, úti élménybeszámolóknak, 

könyvbemutatóknak. 

Kiállítás szervezésére alkalmas helyiségünk sajnos nincs. 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezendő helyi közösségi 

programok, rendezvények tervszáma 

összesen  

- - 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezendő helyi közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

- - 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások tervszáma  

- - 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 

- - 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetésre kerülő rendezvények 

tervszáma  

- - 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetendő rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

- - 

Egyéb rendezvények tervszáma 14 14 

Egyéb rendezvényeken résztvevők 

tervszáma 

178 180 

 

4.9 Használói elégedettség mérés 

 

A használó elégedettség mérés 2017-ben  informális, kötetlen formában, könyvtárlátogatókkal 

való személyes beszélgetés folyamán történt meg. 2018-ban is fontosnak tartjuk a 

könyvtárlátogatókkal való közvetlen és jó kapcsolat fenntartását és törekszünk az újonnan 

felmerült igényeknek és elvárásoknak való megfelelésre. 

 

 

Használói elégedettség mérések 

tervezése 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A használói elégedettség-mérések száma 17 20 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma 

17 20 

 

 

 

 

 

 



4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások 

 

Települési könyvtárak számára 

nyújtott szolgáltatások 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A megyei hatókörű városi könyvtár által 

szervezett műhelynapok száma 

- - 

A megyei hatókörű városi könyvtár 

műhelynapokon résztvevők száma 

- - 

 

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

- - 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

- - 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  - - 

 

4.12 Partnerség 

 

Jelenleg nincs a könyvtárral írásos együttműködést kötő partner, egyelőre nem is merült fel 

igény ezzel kapcsolatban. 

 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Civil szervezetek - - 

Határon túli könyvtárak - - 

Vállalkozók - - 

Oktatási intézmények - - 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 

megállapodások száma 

- - 

Egyéb - - 

Összesen - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.13 Digitalizálás  

 

Könyvtárunk nem digitalizálja a dokumentumait, egyelőre nem is tervezzük.  
 

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE: 

 

1. Pályázatok, projektek 

 

2017-ben nem voltak infrastrukturális fejlesztések vagy jelentősebb 

eszközbeszerzések. Jelenleg 2018-ra egyelőre nem tervezünk ilyen jellegű fejlesztést, 

vagy jelentősebb eszközbeszerzést. Későbbiekben esetlegesen kiírásra kerülő 

könyvtárfejlesztéssel kapcsolatos pályázaton való részvételtől nem zárkózunk el.  
  

2. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

 

Kommunikáció 

2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 75.000 210.000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) - - 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) - - 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 

- - 

Online hírek - - 

Közösségi médiában megjelenő hírek - - 

Hírlevelek - - 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

- - 

Egyéb: Telefon 80.000 100.000 

 

3. Elektronikus szolgáltatások 
 

Szolgáltatás 2018-ban tervezett 

(I/N) 
Részletek 

Honlap Nem  

OPAC Igen  

Adatbázisok Nem  

Referensz szolgáltatás Igen  

Közösségi oldalak  Nem  

RSS Nem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




