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I. Szervezeti kérdések
Székhely:

7030 Paks, Villany u. 1.

Telephelyek: 7030 Paks, Ifjúság útja 2. (Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár)
7030 Paks, Dózsa György út 20. (Kincskereső Gyermekkönyvtár)
Kollektívát érintő változások:
 1 fő nyugdíjba vonult
 a nyugdíjba vonult kolléga helyére 1 fő könyvtárost vettünk fel
 Ezen túl 1 fő kulturális szervező felvételére nyílt mód. Ő heti 20 órában segíti
könyvtárunk munkáját, a fennmaradó heti 20 órában a Paksi Digitális Archívum építése a feladata.

Összlétszám
Könyvtáros munkakörben
Kulturális szervező
Gazdasági ügyintéző
Technikai személyzet

11,5 fő
9 fő
1 fő
0,5 fő
1 fő

A könyvtár intézményi dokumentumait – Tűzvédelmi Szabályzat, Munkavédelmi Szabályzat, Szervezeti és Működési Szabályzat – frissítettük.

II. Szakmai működés
1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok
Működésünket alapvetően meghatározza az Alapító okirat, ennek megfelelően minőségi
könyvtári szolgáltatásokat nyújtunk Paks és környéke számára. E feladatunknak az állomány
gyarapításával, nyilvántartásával, feltárásával és rendelkezésre bocsátásával teszünk eleget.
Feladatunk továbbá a gyűjtemény megőrzése, védelme.
Az alapvető könyvtári szolgáltatások mellett irodai szolgáltatásokat nyújtunk a hozzánk
fordulóknak. (Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, faxolás, laminálás, stb.)
Könyvtárunk eMagyarország Pont-ként is működik. A könyvtár emeletén 7 számítógéppel
állunk a látogatók rendelkezésére. A könyvtár földszinti részén, e-tanácsadóink segítik a
hozzánk fordulókat. A megnövekedett számú, a lakosság számára kiírt pályázati lehetőség
kihasználásában a digitális kompetenciákkal nem rendelkező, főként az idősebb korosztály
számára tudunk segítséget nyújtani.
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A 2014. évben nem szerveztünk iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatást (informatikai
tanfolyamot). Támogattuk viszont az országos TÁMOP 2.1.2 pályázatot, amelynek célja
100 000 fő informatikai és nyelvi képzése volt. Könyvtárunkból 1 fő részt vett a mentori hálózatban, munkája során reklámozta a projektet, az érdeklődőknek bemutatta a lehetőségeket,
igényeket rögzített, segített a jelentkezésben, majd támogatta a tanulókat a tanfolyamok alatt.
Városunkban több nyelvi és informatikai képzés is megvalósult.

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek
A legszembetűnőbb változás, hogy megújult a felnőtt könyvtár épületének homlokzata.
A szeptemberben zárult 100%-os támogatású (így könyvtári önerőre nem volt szükség)
TÁMOP pályázat lehetőséget biztosított könyvtárunk bútorzatának megújítására. Ebből a
forrásból vásároltunk praktikus ruhatári szekrényeket a könyvtár előterébe, így került új
tárolórendszerbe a helytörténeti gyűjtemény, a felnőtt könyvtár az információs pulttal újult
meg, rendezvényeinkhez kis helyen tárolható székeket vásároltunk, a Kincskereső Gyermekkönyvtárba vásárolt polcok által a médiatár az olvasók számára könnyebben hozzáférhetővé
vált, valamint babzsákfotelek teszik komfortosabbá a teret. A Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár szintén új, a helyi sajátosságokhoz tervezett bútorokkal gazdagodott.
Nem sikerült elhelyezni a külső raktár állományát, 2013 júliusa óta ez az egység nem hozzáférhető.

3. Gyűjteményszervezés – állományépítés
Állománygyarapításra fordított összeg:
4.492.520 Ft
Gyarapodás:
3138 dokumentum

A diagrammokból látszik, hogy a 2014. évben a dokumentumállomány gyarapodása kiemelkedő az elmúlt évekhez viszonyítva. Köszönhető ez a TÁMOP pályázat által támogatott,
főként ifjúsági- és gyermekirodalomi művek nagy számú beszerzésének. Az érdekeltségnövelő támogatás folyamatosan emelkedő összege szintén hozzájárul dokumentumállományunk folyamatos gazdagodásához. Az előző évekhez hasonlóan a Márai progam keretében
is gyarapíthattuk a könyvállományunkat.
Az év során összesen 397 db ajándékkönyvvel lett gazdagabb gyűjteményünk.
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A gyűjteményszervezés során kiemelt területek:
 hátrányos helyzetű olvasók számára dokumentumok – hangoskönyvek, öregbetűs
könyvek
 helytörténeti állomány fejlesztése
 DVD filmek beszerzése
A rendelt folyóiratok felülvizsgálata a gyűjtőkör és a használói igények figyelembevételével
megtörtént. 3 lap lekerült a folyóiratlistáról, 6 új folyóirattal bővítettük a kínálatot.
A kistérségi könyvtári feladatellátást segítendő az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 2013-ban
egy letétet hozott létre nálunk, amiből válogathatnak a kistérségi kollégák. Intézményünkben
egy főnek (korábban: állománygyarapító könyvtáros, jelenleg nyugdíjas kolléganő) kapcsolattartóként feladata a megyei könyvtárral és a települési szolgáltató helyekkel való együttműködés, beszerzési igények összegyűjtése.

4. Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök
Az otthon könyvtár azoknak az olvasóknak nyújthat segítséget, akik idősek, nehezen mozognak, esetleg kerekesszékkel közlekednek, otthonukban betegágyhoz kötöttek, vakok vagy
gyengénlátók. Mivel könyvtárunk felnőtt részlege nem akadálymentesített, nem tudnak az
épületbe bejutni. Elsősorban önkéntesekkel és/vagy közösségi szolgálatot teljesítő diákokkal
oldjuk meg az ő ellátásukat. A szolgáltatás ingyenes.
5. Könyvtári szolgáltatások
Nyitva tartás 2014-ben
Heti nyitvatartási idő
Hétvégi nyitva tartás
Munkaidőn túli nyitva tartás
Nyári zárva tartás (munkanap)
Szolgáltatóhelyek, fiókok száma
Bevont önkéntesek száma
Kulturális közfoglalkoztatott

44 óra
4 óra
kb. 2 óra/rendezvény
Kincskereső Gyermekkönyvtár: 16
Felnőtt részleg: 26 (a felújítási munkák miatt)
3
1
2 fő (2014 szeptemberétől)
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Statisztikai adatok 2014-ből:
1.
Használó
2.
(fő)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Használat

Regisztrált használó
4669
a Regisztrált használóból újonnan regisztrált
592
Aktív használó
3202
Személyes (helybeni) használat összesen
32696
Az Összes személyes használatból internethaszná5052
Használatok (alkalat
lom)
telefon, fax, e-mail
4450
Távhasználat
OPAC, honlap
85378
Kölcsönzött dokumentum (db)
47999

Statisztikai adatok 2013-ból:
1.
Regisztrált használó
Használó
2.
a Regisztrált használóból újonnan regisztrált
(fő)
3.
Aktív használó
4.
Személyes (helybeni) használat összesen
Az Összes személyes használatból internethasz5.
Használatok (alkanálat
Használat lom)
6.
telefon, fax, e-mail
Távhasználat
7.
OPAC, honlap
8.
Kölcsönzött dokumentum (db)

4 077
787
2 833
37 774
5 956
4 494
77 568
45 142

2014-ben az aktív használók száma 13%-kal nőtt. A kölcsönzött dokumentumok száma 6%kal növekedett. A személyes (helybeni) használat 15%-kal csökkent. A távhasználók (a honlap, a katalógus és a facebook oldal használóinak) száma viszont 9%-kal növekedett. Mindez
a használói szokások változásával magyarázható. A közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően
a könyvtár szolgáltatásai távolról is elérhetővé váltak. A böngészés, előjegyezés, foglalás,
hosszabbítás, a könyvtári programokról történő tájékozódás lehetősége bárki számára biztosított akár mobil eszközről is.

6. Könyvtárhasználat
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások
Szolgáltatás
Fejlesztés
Részletek
(Igen/Nem)
Honlap
megvalósult
Honlapunk új arculatot kapott, emellett
akadálymentesített, és a három könyvtári egység külön-külön jeleníthető meg.
Textlib /OPAC
megvalósult
Megvásároltuk a különböző technikai
eszközökhöz illeszkedő, optimalizált
modult.
Közösségi oldalakon való
megvalósult
Könyvtárunk facebook oldala folyamajelenlét
tosan tájékoztat programjainkról. Mivel
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nem valósult meg

folyamatosan
szolgáltatunk

Elektronikus könyvtár

a közösségi oldalnak sok felhasználója
van, a jelenlét ma már elengedhetetlen.
A honlapunkon, chat-en keresztül az
olvasóink továbbra sem tudnak kommunikálni
a
könyvtárossal.
A telefonon történő megkeresésekre
azonnal, az elektronikus úton kapott
levelekre a lehető leggyorsabban válaszolunk.
Mivel a külső raktári állomány nem
hozzáférhető, e szolgáltatásunk nagyobb hangsúlyt kapott. Az ebből adódó kéréseket térítésmentesen biztosítjuk. A külső raktári állományban meg
nem található dokumentumok szolgáltatása sajnos nem ingyenes, sokan ezért
nem szeretnék igénybe venni. Igyekszünk még nagyobb hangsúlyt fektetni
a propagálására.
Részt vettünk a Paksi Digitális Archívum építésében.

7. Tervezett fejlesztések, pályázatok
Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, és próbálunk minél több forrást biztosítani a
költségvetésünkön felül. 2014-ben nem volt újonnan beadott, sikeres pályázatunk.
Az év folyamán az előző évekhez viszonyítva jóval kisebb keret állt az NKA rendelkezésére.
Több sikertelen pályázat után felhagytunk a próbálkozással, hogy legalább a nevezési díjat
ne veszítsük el.
Pályázat megnevezése
Indulás
A paksi Pákolitz István Városi 2013. 04. 01.
Könyvtár képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0013

Befejezés
2014. 09. 30.

Támogatás
31 393 904 Ft

Forrása
ESZA

A több módosítási kérelem és változás bejelentő után sikerült megvalósítanunk a TÁMOP
pályázatban vállaltakat. A közbeszerzési eljárást a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. nyerte, a tanórán kívüli foglalkozásokat ők valósították meg. Három munkatársunk továbbképzésen vett részt. A pályázati biztosította keretből bútorokat, dokumentumokat, szakmai eszközöket (gyermekfoglalkozásokhoz paravánt, bábokat, papírszínházat, kézműves kellékeket
stb.), vásároltunk. Szintén e forrás biztosította honlapunk megújulását. A könyvtár honlapja
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a TÁMOP pályázatnak köszönhetően újult meg. Könnyebb használatot biztosító kiegészítő
funkciókat saját erőből vásároltunk.
392 gyermek beszéd- és szövegértését, valamint az írott szöveghez való pozitív viszonyulását
segítettük elő a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.-vel közösen szintén e pályázat jóvoltából.
8. Közművelődési, PR és menedzsment tevékenységek
a) Rendezvények







Igyekszünk minden korosztály számára színes programokat kínálni. Író-olvasó találkozókkal, előadásokkal, kiállításokkal várjuk a hozzánk látogatókat. 2014-ben több új
izgalmas meglepetéssel hívtuk fel a város lakóinak figyelmét könyvtárunkra. Játékos
vetélkedővel, könyves vakrandival, a könyvtári tereken kívüli rendezvényekkel frissítettük megszokott programkínálatunkat. Író-olvasó találkozóinkon helyi-, és lehetőségeinkhez mérten országos hírű szerzőket is hívunk. Helyt adtunk helyi csoportok
megmutatkozásának. A résztvevők köre: Paks város és vonzáskörzetének lakossága.
Legnépszerűbbek a gyermekrendezvényeink. Programjaink segítségével évről évre
egyre több embert érünk el, nő az aktív használók száma. Fontosnak tartjuk, hogy
programjaink lehetőség szerint minél szélesebb körben elérhetővé váljanak, ezért a
részvétel mindenki számára ingyenes.
Fontosnak tartjuk a folyamatos szakmai megújulást és lehetőségeinkhez mérten a
szakmai segítségnyújtást is. Első ízben ünnepeltük a városunk és a város környéki települések könyvtárosaival, könyvtáros tanáraival és pedagógusaival a Könyvtárosok
Világnapját. Ez alkalomból előadást hallgattunk „A kortárs gyermekirodalom és az
olvasóvá nevelés”–ről, valamint az Online irodalmi adatbázisokról.
A Kincskereső Gyermekkönyvtár a baba-mama klub rendszeres összejövetelein városunk védőnőinek közreműködésével szerveztünk hasznos kikapcsolódási és információszerzési lehetőséget a kisgyermekes családoknak. Minden hónap utolsó szerdáján kakaó-partit rendeztünk az óvodás korúaknak. Városi rendezvényeken is megjelentünk programjainkkal (Városi Gyermeknap, Adventi Udvar, Múzeumok éjszakája). Továbbá rendhagyó irodalomórákat, könyvtárhasználati órákat tartottunk a diákoknak. A megszokott tematikus olvasópályázatunkon kívül újszerű, a vakációra
összeállított élményolvasást kezdeményeztünk. Jeles napokhoz kapcsolódóan több
szombaton családi délelőttöt, kézműves foglalkozást szerveztünk.
A Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtárban elsősorban iskolai programokhoz kapcsolódó rendezvényeket szerveztünk: könyvtárhasználati órák, rendhagyó irodalom
órák színesítették a kínálatot. „A leghitelesebb információs bázis az iskoládban is ott
van” címmel játékot hirdetett az iskolai könyvtárosok és a könyvtárlátogató diákok
számára a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Az országos versenyen Kínálgató iskolai és
Gyermekkönyvtárnak otthont adó Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a második helyen a végzett.
A két gyermekkönyvtár a rendezvényszervezés területén is szorosan együttműködik.
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SZOMBAT’S néven középiskolásokat megszólító rendezvénysorozattal igyekeztünk
könyvtárunkba vonzani a könyvtárlátogatók közül leginkább hiányolt korosztályt. A
programokat csekély érdeklődés kísérte.

Csatlakoztunk az országos könyves rendezvényekhez:
 02. 14.
Nemzetközi Könyvajándék Nap
 03. 20-27.
Internet Fiesta
 09.30.
Népmese napja – Regélő népmesemondó verseny
 10. 6-12.
Őszi Könyvtári Napok – „Könyvtárak az emberi kapcsolatokért”

2014. év statisztikai adatai:
A könyvtár által szervezett rendezvények Rendezvények száma Résztvevők száma
1. Kiállítások
7
987
2. Egyéb rendezvények
214
5195
3. Összesen (1-2.)
321
6182
Összehasonlításul a 2013-as adatok:
A könyvtár által szervezett rendezvények Rendezvények száma Résztvevők száma
1. Kiállítások
11
717
2. Egyéb rendezvények
203
5 114
3. Összesen (1-2.)
214
5 831

b) Kiadványok, szakmai publikációk
Folytattuk a Hiador sorozatot. Kernné Magda Irén Híres paksi elődeink című könyvének
bővített kiadását adtuk ki. Sajnos az NKA-nál nem nyertünk rá támogatást, de Paks Város
Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű támogatta a megjelenést.
A Könyvtári Levelező Lap 2014/1-2 számának hasábjain Pumerscheinné Bedekovity Zóra
igazgatónő publikált cikket Szakmai nap a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban címmel.
A Paksi Tükör XXI. évfolyamának 3-4. számában Bencze Eszter kolléganőnk Googletenberggalaxis című írása jelent meg.

c) PR tevékenységek
Jó a kapcsolatunk a helyi sajtóval, rendezvényeinkről rendszeresen tudósítanak.
Több városi programhoz is csatlakoztunk.
A 2013-ban elkészült, a városi arculathoz igazodó, új arculati elemek használatával egységes,
az intézményt azonosító, könnyen felismerhető megjelenéssel népszerűsítjük szolgáltatásainkat, programjainkat.
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d) Menedzsment tevékenységek bemutatása
Elkészült könyvtárunk küldetésnyilatkozata, melyet több intézményi dokumentummal
együtt közzétettünk könyvtárunk honlapján, hogy a legszélesebb kör számára hozzáférhetővé tegyük.
Szóbeli interjúk során mértük fel, hogy milyen folyóiratokra van szükség, ez alapján bizonyos újságokat lemondtunk, helyettük az igényekhez jobban igazodó lapok kerültek a folyóiratolvasó polcaira.

9. A könyvtár dolgozóinak képzése
Dolgozó neve

Munkakör

Bodor Éva

igazgatóhelyettes

Bodor Éva

igazgatóhelyettes

Gyulainé Rostá- könyvtáros
si Rózsa
Kasi Jánosné
könyvtáros

Pach Vörös Beá- könyvtáros
ta

Pach Vörös Beáta

Továbbképzés
Megnevezés
Kulturális és közhasznú
tartalmak internetes megjelenítése
könyvtári környezetben
Hatékony kommunikáció
a könyvtárosi hivatásban
Hatékony kommunikáció
a könyvtárosi hivatásban
Emelt
szintű
segédkönyvtáros
+könyvtári
asszisztens
Kulturális és közhasznú
tartalmak internetes megjelenítése
könyvtári környezetben
Minőségmenedzsment a
könyvtárban

Megjegyzés
Óraszám
60

60
60
450

Pályázati forrásból

Pályázati forrásból
Pályázati forrásból
Önerő

60

Pályázati forrásból

120

Részben a
könyvtáros
könyvtár
által
támogatott
Részben a
könyvtár által
támogatott
Részben a
könyvtár által
támogatott

Pumerscheinné
Bedekovity
Zóra
Pumerscheinné
Bedekovity
Zóra

igazgató

Minőségmenedzsment a
könyvtárban

120

igazgató

Könyvtári vezetői ismeretek. I. Alapvető vezetési
ismeretek

30

Pumerscheinné Bedekovity
Zóra

igazgató

Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és
pénzügyi ismeretek, a
teljesítménymérés könyvtári mutatói (30 óra)

30

Részben a
könyvtár által
támogatott
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PAKSI PÁKOLITZ ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

BESZÁMOLÓ 2014

Észlelt problémák
 Mind a könyvtárosok, mind a használók szempontjából a nyári hónapokban nagy
problémát jelent az épületekben a hőség.
 A felnőtt könyvtár akadálymentesítése továbbra is megoldásra vár.

Paks, 2015. január 26.
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