
Beszámoló a 2016. november-december hónapokról 

 

 

A Martincsevics Károly Városi Könyvtár könyvtárhasználati jellemzői a beszámolási időszakban, 

illetve a 2016. december 31-i adatok tükrében:  

Főbb kölcsönzési mutatók: 

• regisztrált felhasználók: 953 fő  

• személyes használat: 1825 fő (beszámolóval érintett időszakban) 

• kölcsönzött dokumentumok száma: 3768 db (beszámolóval érintett időszakban) 

Könyvtárhasználat életkori megosztás szerint: 

• 14 év alatti felhasználók: 213 fő 

• 14 és 65 év közötti felhasználók: 622 fő 

• 65 év feletti felhasználók: 115 fő  

 

A fenti adatok alapján kitűnik, hogy az intézmény fejlesztésre szoruló oldala egyfelől a gyermekek 

(14 év alattiak) könyvtári ellátása, valamint a másik oldal, az idős korúak csekélyebb mértékű 

jelenléte a szolgáltatásban. Utóbbi enyhe emelkedést mutatott az utolsó beszámolási időszakhoz 

képest, ezt életkorra szabott kiegészítő szolgáltatásokkal szeretnénk a továbbiakban is megerősíteni. 

Nagy az érdeklődés pl. a szépkorúak számítógépes ismereteinek bővítésére, melyhez a szakemberek 

adottak intézményegységünkben, ellenben a géppark jelenleg nem alkalmas a jelentkező igények 

kiszolgálására. Ezt lehetőség szerint költségvetési, illetve pályázati forrásból szeretnénk fejleszteni, 

hogy az információs társadalom állította követelményeinek maximálisan megfelelhessünk.  

 

Szakmai kihívás az olvasószolgálati munkában a gyermekek, fiatalok könyvtárhasználatra 

szoktatása, olvasóvá nevelése. A 16 év alatti korosztály figyelmét csak folyamatos PR-munkával és 

megfelelő szakmai olvasóvá nevelő-programokkal lehet a könyvtárhasználatra irányítani, melyhez 

új terepünk a közösségi média, ezt igyekszünk is kihasználni. Az olvasóvá nevelést az oktatási 

intézményekkel összhangban tudjuk leghatékonyabban megvalósítani, ezért a munkakapcsolatunkra 

nagy hangsúlyt helyezünk. A beszámolási időszakban két könyvtári órát tartottunk a helyi általános 

iskolák egy-egy osztálya számára. Ennek lehetőségéről, illetve rendezvényeinkről rendszeresen 

tájékoztatjuk az intézmények vezetőit. A kamasz korosztálynak szóló irodalom az utóbbi években 

nagyon gazdag, ennek beszerzésére nagy figyelmet fordítunk. E generáció esetében azonban 

nemcsak az fontos, hogy mit, hanem az is, hogy milyen körülmények között olvashatnak. Ezért 

ifjúsági sarok kialakítása van folyamatban könyvtárunkban, mely reményeink szerint kedvelt helye 

lesz a tizenéveseknek, itt hasznosan tölthetik el szabadidejüket, és megtalálják a számukra kedves 

olvasnivalókat. 

 

A felnőtt olvasószolgálatban, a felnőtt korosztálynak a leginkább értékelt szolgáltatás a 365*24 

órában működő online katalógusunk, illetve a beiratkozott olvasóknak (könyvtári tag) elérhető 

online személyes hozzáférés. A használó az interneten keresztül bárhonnét megtekintheti a 

kölcsönzött dokumentumait, azok lejárati határidejét, illetve lehetősége van a határidő 

meghosszabbítására és/vagy újabb dokumentum előjegyzésére is. A technikai-technológiai 

szolgáltatások mellett a felnőtt korosztály esetében is törekedtünk a meglévő használók 

megtartására és újabbak folyamatos bevonására. E célt leginkább közművelődési, 

olvasásnépszerűsítő programok szervezésével és lebonyolításával kívánjuk elérni. 

 

Állománygyarapítás, teljes állomány: 

• teljes állomány: 61 305 db (2016. december 31-i állapot) 

• gyarapodás: 523 db (beszámolási időszakban beszerzett könyv, folyóirat, hang-, kép- és 

elektronikus dokumentum) 

Továbbra is keresettek különböző szolgáltatásaink: a fénymásolás, a kötészet, a szkennelés, a 

nyomtatás. 2012 őszétől indítottuk ún. „Szülinapi Újság” szolgáltatásunkat, amely a könyvtár újság- 



és folyóirat-gyűjteményét a könyvtári szakemberek informatikai tudásával ötvözve születésnapi 

kiadványok előállítását célozta meg. A szolgáltatással az intézmény bevételi lehetőségeit is bővíteni 

kívántuk. 

Állománygondozás 
A könyvtár szakmai működésének jogszabályi háttere által meghatározott teljes gépi állomány-

ellenőrzést végeztünk, mely során jelentős apasztást is végrehajtottunk, ami jó alapja lett egy 

egészséges állománynak. Ehhez jól működő gyűjteményszervezést társítunk, melynek a folyamatos 

és tudatos gyarapítás mellett (melynél figyelembe vesszük az olvasóink beszerzési javaslatait is) a 

tervszerű apasztás is része. 

Közművelődési és olvasásnépszerűsítő tevékenység 
Rendezvények: 

• rendezvények száma a beszámolási időszakban: 9 

• résztvevők száma: 284 fő 

A hagyományainak megfelelően továbbra is szervezünk kiemelkedő ismeretterjesztő-, 

olvasásnépszerűsítő és közművelődési programokat, hiszen a könyvtár közösségi és 

kultúraközvetítő szerepét sem szabad figyelmen kívül hagyni. Rendezvényeinkkel igyekszünk 

ezeknek a feladatoknak is megfelelni.  

Törekedünk arra, hogy saját anyagi lehetőségeinket figyelembe véve helyi alkotókat, szerzőket 

mutassunk be, vagy külső forrás bevonásával előadókat szólítsunk meg és hívjunk Csornára.  

 

A beszámolási időszakban került sor Burda Zsuzsanna és tanítványai képzőművészeti kiállításának 

megnyitójára. Vendégünk volt gróf Nádasdy Borbála írónő, akit a Csornai Könyvtári Alapítvány 

szervezésében, Csorna Város Önkormányzatának támogatásával sikerült meghívni. A történelmi 

Nádasdy-család leszármazottja a köteteiben is bemutatott, gazdag élettörténetét osztotta meg az 

érdeklődő közönséggel.  

Két könyvtári órát tartottunk ebben az időszakban, de helyet adtunk a Csornai Nőegylet két 

rendezvényének is, melyek keretében Dr. Győrffy Dóra pszichiáter adjunktussal és Licskainé 

Stipkovits Erika szakpszichológussal találkozhatott a közönség. A Csornai Írisz Nyugdíjas 

Egyesület jóvoltából Hámor Vilmos is könyvtárunk vendége volt. Nálunk tartotta hagyományos 

karácsonyi összejövetelét a Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének 

csornai csoportja is. 

 

A havi gyakorisággal megrendezett felolvasóestek során a magyar és a világirodalom kiemelkedő 

szerzőinek munkáiból olvasnak fel az irodalombarátok, akik már egy valódi közössé alakulva 

karácsony ünnepének jegyében tartották meg találkozójukat.  

 

A könyvtárunk szociális funkciója is jelentős. A 2016-os évtől teljes körűen biztosítjuk az ingyenes 

beiratkozás lehetőségét a fogyatékkal élőknek, és segítjük a szabadidő hasznos eltöltését, illetve az 

információkhoz való hozzáférést azoknak, akik szociális hátrányaik miatt ezekhez a lehetőségekhez 

másképp nem juthatnának hozzá. 


