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Könfiárunk száldéka, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célok tetteké legyenek.

Célunk, hogy a könyvtári állomány tudatos és tervszení alakításával, ahasmálői igények folyama-
tos mérésével, a gyermekek olvasási kedvének előmozdításával, az egész életen áttartő tanulás

segítésével, a könfiárban múködó csoportok munkájának támogatásával, a könyvtári rendezvé-

nyek, olvasásnépszerűsítő programok szervezésével, a helyi kulturális értékek gyűjtésével, feldol-
gozásával és közvetítésével a város egyik kulturális alapintézsnéí|ye, az információs esélyegyenlŐ-
ség helye legyünk
Könyvtárunk tevékenysége során őrzi és ápolja a klasszikus könyv- és könyvtárkultűráhozkapcso-
lódó értékeket, felkarolja a helyi kulturális kezdeményezéseket, törekszik a használói igények ki-
elégítésére. Bekapcsolódik a digitális írástudás fejlesáésébe, segíti az online megjelenő tartalmak-
hozvalő hozzáférést.
Fő célja, hogy az információs és tudásalapú társadalom alapintézményeként, segítse az oktató- és

nevelőmunkát, az é|ethosszig tartó tanulás nélktilOzhetetlen háttérintézménye, információs bázisa
legyen. Segítse a tájékoződást, a szabadidó hasznos eltöltését, az itformációkhoz való gyors és

könnyú hozzáférést.
Célunk, hogy olyan közösségi hely legyünk, ahová szívesenjönnek be akár beszélgetni, foglalko-
zásokat tartani, újságot olvasni, internetezni egyénileg vagy kisebb-nagyobb közösségek is.

E célok megvalósítása érdekében kiemelt fontosságú területek:

- Könyvtári gyújtemény fejlesztése, gondozása. Cél egy jól megválogatott, korszerű,felhaszná-

ló központu, tervszerűen végrehajtott, minden típusú dokumentumra kiterjedő gyűjtemény-

szervezés megvalósítása (e-könyvek beszerzés, kölcsönzés megoldása)
_ Olvasáskultura fejlesztése - új módszerek bevonásával. Könfiárunk csatlakozotr az ,,Én

könfiáram" projekt szakmai megvalósító könfiárakhoz. Ebben az évben 2 kidolgozott min-

tapro gramot való s ítunk me g, építiink be fo glalkozásaj ánlatainkba.
_ Közösségi szolgáltatások, felnőttképzés támogatása* együttműködve a Munkaügyi központtal

- Ú: felhasmálói csoportok bevonása (szülók, kisgyermekek, munkanélküliek...)

- Könyvtárhasználat népszenísítése - j ó1 tew ezett reklámtevékenység

- A megújult könyvtári honlap frissítése, közösségi oldalak használata

- A könfiár, mint közösségi tér szerepének erősítése

- Digitális írástudás széleskörű népszerűsítése, oktatása (diákok, időskoruak, fogyatékkal élők)

- az internet erőforrásainak optimális integrálása a könfiári munkafolyamatok rendszerébe: a

feldolgozás, tájékoztatás, kommunikáció területeire

- §aját adatbázisok készítése - elsősorban a kiemelt fontosságú helyismereti adatbázis kiépítése

- Partnerség - már meglévő kapcsolatok megújítása, új együttműködések kialakítása

- értékmegőrző, értékközvetítő, információszolgáltató szerepkör a helyi, kistérségi, regionális

kulturális életben, a kulturális turizmusban
- Minőségbiztosítás



Ebben az évben kiemelt feladataink:

- Móricz Pál emLékév 2020:
A Városi Könyvtár 1992. február l-jén vette fel Móricz Pál nevét, Születésének 150. évfordu-
lója alkalrnából egész éves programsorozattal tisáelgünk emléke előn. ezzel is ápolva szelle-
mi hagyatékát, Az emlékév kapcsán számos rendezvényt tervezünk az írő tiszteletére, például
felolvasóestet, emlékülést szervezünk, helyismereti vetélkedőnk témája lesz élete és munkás-
sága.

- páIyázatok megvalósítása:

- Gyökereink I. - tudás élmények támogatása a helyi identitás és generációs híd erősíté-
sére. (Mese- és biblioterápiás előadások, meseterápiás foglalkozások, Baba-Mama-
Nagyi programok a generáciők közötti kapcsolatok erősítésére.)

- Gyökereink II. - tudás élmények támogatása a helyi identitás és generációs híd erősi
tésére. (Ertenar Akadémia - helyi értékek megismertetése, Ertéktár kiadvány készítése)

- Könyvtári állomány leltározása: a 3lI975. O{II. 17.) KM-PM együttes rendelet a könlwtári
állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szőlő szabályzat
alapjátt. Az állomány telj es körű leltározása az intézmény bezárásával oldható meg, melyet j ú-

nius 20 -július 19 között tervezünk.

tr. SzpRvnznrrxÉnoÉsox:

2019. évi
tény

2020. évi
terv

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 6 é

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva)

Könyvtári
szakmai mun-
kakörben fog-
1alkoztatottak

Könyvtárosszakképe
sítéssel

összesen J

átsz ámín a fulj es munkaidőr e

Középfokú szakk.
(kvtár asszisztens,
adatröezítő-OKJ)

összesen 1 1

átsz ámín a fulj es mttnkaidőre

Egyéb felsőfolcu
összesen 1 1

átsz ámítv a t elj es munkai dőr e

Mindösszesen könyvtári szakmai munka- ossZesen 5 5

körben
áts z ómítv a t elj es munkai dőr e

Egyéb al-
kalmazott

Egyéb alkalmazott
felsőfolcu

összesen

áts z ámín q t elj es munkai dőr e

Egyéb alkalmazott
középfoku

összesen

áts z ámítv a t elj es munkai dőr e

Mindösszesen egyéb alkalmazott
összesen 1 1

át s z ámítv a t elj es munkai dőr e

Összes létszám (fő): 6 é

Közfoglalkoztatottak száma (fo)



m. Sznxuar nrúxöups:

Nvitvatartás

Nyitvatartás a (központí) könyvtárban

Napi nyifuatartásunk 9 óra. Nyári időszakban fiúlius-augusztus hónapban) szombati napokon zárva
tartunk. Ebben az évben atewezett állományellenőrzés miatt június-július hónapban tervezünk 20 nap
bezárást.

2020. évben tervezik-e a könlvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem(a megfelelő
aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért:..........

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben
használatra 2019. évi ténv 2020. évi terv

vá|tozás oh-ban e|őző
évhez képest

Katalógus(csak az IKR/OPAC érhető el) 1 1 0

olvasói munkaállomás 13 6 -53.8

Dolgozói munkaállomás 6 6 0

összesen 20 13 -35

Az asúali számítógépek l0 évesek, folyamatos felújításra szorulnak, ezért csökkentjük ezek számát. A
számítőgép hasmálatot és internet elérést laptopok biáosításával oldjuk meg, ezek beszerzését az
érdekeltségnövelő támogatásból valósítjuk meg. Nem foglalnak állandó helyet, brárhol használhatóak.

Internetszolgáltatás változásának adatai ( csak ha 2020. évbeneltérőlesz a 2019. évhezképest)
Sávszélesség:
Sebesség:
Olvasói wifi szolgáltatás: van l lesz (a megfelelő aláhúzandó)

Mutatók 2019. évi ténv 2020. évi terv
vá|tozás oÁ-ban

előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a központi
könyvtárban) (óra) 46 46 0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás
hetente összesen (óra) 5 5 0

Heti 16 óra utáninyitvatartasösszesen (óra) 10 10 0

Nyárizárvatartási idő
Munkanapok száma: 5 20 0

Téli zárvatartósi idő
Munkanapok száma: J

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 6 6 0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 279 255 -8.6
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Az intézmény szakmai szervezeti egvségei által végzetttevékenységek ismertetése

Gyűitemény

Gyűjteményfejlesztésünket ebben az évben is gl.tíjtőköri szabályzahtnknak megfelelően végezziúk.
Allományunkat vásárlás és ajándék révén gyarapítjuk,
Ebben az évben az állományellenőrzés előtt tervszeni állományapasztás keretében a felnőtt könyvtári
állomáry,,t nézzük át, és onnan szedjük le és töröljük az állományból a rongált, hiányos és a tartalmilag
elavult vagy fölöslegessé vált könyveket.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a rongált, hiányos könyveket, melyeket igény és lehetőség szerint
új kiadással , vagy jő állapotu antikvár könyvekkel igyekszünk pótolni.

Gyűjteményfeltárás

űiteményfeilesztés

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv
változás yo-

ban előző
évhez képest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) 4,552.28I 4.500.000 1.15

ebbőlfolyóirat (bruttó ezer Ft) 950.832 950.000 -0,04

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó ezer
F0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekeriilt dokumenfu mok száma
(db) 667 660 -1.05

Helytödéneti gyrijteménybe bekerült dokumentumok száma (db

)
801 800 -0.I2

Nemzetiségigyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 0 0 0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 0 0 0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) I920 1 900 I.04

A gyújteményből apasaott dokumentumok száma \96I 2000 I.99

Mutatók
2019. évi tény 2020. évi terv

változás o//o-

ban e|őző
évhezké-

pest

Epített elektronikus katalógusokb an/ adatbázisokban rögz!
tett rekordok száma I82I 1 800 1.15

Feldolgozás idötartama (egy dokumentum feldolg ozásának
átlagos időtartama percben kifej ezve) 20 20 0

Beérkező új dokumentumok olvasók számáratörténő
hozzáférhetővé válasának időtartama napokban kifejezve
(átlagosan)

l0 10 0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozott sága (az elektroni-
kus katalógusban feltárt dokumentumok száma a
gyűj temé nye gé szének Yo-áb an)

9,7 97 0



Gyíjteményünkbe érkező dokumentumokat az eddigiek szerint dolgozzuk fel. Leltárba vétel után a
HunTéka integrált könyvtári rendszerben feltárjuk, leírást készítünk, mely többszempontú visszakere-
sést tesz lehetővé. A feldolgozott dokumentumokról cédulát készítiink, és a raktrári katalógust továbbra
is építjük. Ebben az évben a helyismereti gyújtemény anyagának gépi feldolgozásatovább folytatódik,
és terveink szerint az á|lományrész harmada elérhető lesz elektronikus katalógusunkban.

A könyvtár á|talhasznált integrált könyvtári rendszer megnevezése: Huntéka
Beszerzés éve: 2010
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: lg/nem

ÁIlományvédelem

A még javítható könlveket helyben javítjuk. A polcok, könyvek portalanítása, áttörlése egész évben
folyamatos.
Továbbra is fontos állományvédelmi feladatunk a helyismereti gyűjtemény értékes és pótolhatatlan
doku mentumainak di gitalizálása.
A digitalizálással a sérülékeny vagy technikailag már elavult hordozókon őrzött információk mentése,
az értékes eredeti dokumentumok állagának megóvása is megvalósul.

IIasználati mutatók

Könyvtárhasználat

Cél, hogy aregisúráIt könyvtárhasználók szárna ne csökkenjen, és növekedjen a fiatal könyv-
tárhasznáLők száma. Az olvasói létszámnövelése érdekében idén is ingyenes beiratkozásialkalmakat
biáosítunk az érdeklődőknek.
Nyáron i smét me gsz erv ezzik a Strandkönptári szol gáltatást.

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv

változás oÁ-

ban előző
évhez ké-

pest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restau-
rálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állomány-
védelmi intézkedésben részesült dokumentumok
száma

32.000 32.000 0

Muzeális dokumenlumok száma

Restaurált muzeális dokumentumok száma

Az áIlományvédelmi célból digitalizáIt és a
konvertált dokumenfumok száma

200

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

Könyvtárhasználat 2019. évi tény 2020. évi terv
vá|tozás %o-ban előző

évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1 805 L790 -0.83

A könyvtári látogatások száma (db) 20I33 1 9000 -5.63

Ebból csoportok (db) 54 50 -7.4



Dokumentumforgalom

A nyári kötelezö állományellenőrzés miatti egy hónapos bezárás következtében a könptárhasmálat és
a dokumentumforgalom mutatói is várhatóan csökkenni fognak,

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése ter-
vezett a tárgyévben, kérjük l-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Epítenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. hetytörténeti):
Igen/q:
Ha igeno akkor milyen témakörben:

Könyvtárhaszná|at 2019. évi tény 2020. évi terv
változás %o-ban előző

évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 28905 26000 -10

Ebből kölcsönzött e-dokumenfumok szá-
ma (db) 0

Helyben használt dokumentumok (db) 8945 8500 -4.97

Könyvtárközi kölcsönzés - ktildöttdok. (db)

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 8 8 0

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 10 10 0

Szolgáltatás 2020-ben tervezett
(I:1/N:0) A fejlesztés részletes leírása

Honlap 1 Ev elejétől lesz elérhető megújult honlapunk

oPAC 0 Törekszünk az OPAC zavartalan és folyama-
tos elérésére

Adatbázisok /hazai vagy kiil-
foldi adatbázisl

Referensz szo lgáltatás 0 Főként szóban történő referensz szolgáltatása-
inkkal, tájékoüatásokkal segítjük az olvasók
kutatásainak telj es körű kielégítését, azonban
növekszik az e-mailben és közösségi oldala-
kon történő megkeresés is

Közösségi oldalak 0 facebook és instagram oldalunkat idén is
használjuk programj ainkról szóló tájékozta-
táshoz, felhívásokhoz, meghívók küldéséhez

Hírlevél

RSS

Folytatják a saját aclatbázís építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)
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Online szolgáltatások
2019. évi tény 2020. évi terv

változás oÁ-ban

előző évhez képest

TávhasznáIatok száma nincs adat

A könfiár honlapja (teljes webhely) mely nyelve-
ken érhető el a magyaron kívül

A könyWári honlap tartalomfrissítéseinek gyakori-
sága (alkalorn/hónap átlagosan)

2 5 250

A könyvtári honlap tartalomfrissítésénekszáma
összesen

20 50 250

A könyvtárban haszrálható adatbázisok száma online elérhe-
tő adatbázis-
ok

online elérhe-
tő adatbázis-
ok

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma
(db) 2 2 0

A Web 2.0 interaktív könfiári szolgáltatásokat
igénybe vevő hasmálók száma (fő) 542 542 0

A könyWári OPAC használatának gyakori s ága
(használaVév) (kattintás az OPAC-ra) nincs adat nincs adat nincs adat

Tárgyévben a könfirár által nyílt
hozzáférésűpublikációként elérhetövé tett dokumen-
tumok száma (db)

0 0 0

lir,álás

2019. évi tény 2020. évi terv
vá|tozás Vo-ban e|őző

évhez képest

Digitalizált dokumentumok száma 600 600 0

Kőzzététel helye, módj a :

F o lyamato s an történ ik a he lyi smeret i gdij temén y any agának dígttalizáIása,
- Hajdúnánási Ujság 2001-2010 közötti évfolyamainak szkennelése
- fotók szkennelése
- egyéb kéziratok, dolgozatok gépelése, számitőgépre vitele

Feladataink:
- a régi, elavult helyismereti hangkazetták, és vhs dokumentumok digitalizálása
- önkormányzatianyagok szkennelése
- plakátok, aprónyomtatványokszkennelése
A dígitalizált dokumentumok egyelőre a könfiár számítógépein érhetőek el,

2019. évi tény 2020. évi terv
változás o/o-ban előző

évhez képest

Az összes könl,vtári képzés, program száma 173 i65 -4.62

A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevőkszáma összesen 54I1 5000 -l ,7

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket támogató
helyi kiadványok száma 0 0 0
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Téma szerint

2019. évi ténv 2020, évi terv
változás oÁ-ban előző

évhez képest

A könyvtár áItaI szervezelt olvasási kompetenciafej-
lesáést, szövegértés fejlesáését támogató nem
formálisképzésekés programok száma

22 22 0

A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafej-
lesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem
formális képzésekenés programokon résztvevők
száma

735 750 2.04

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafej-
lesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem
formálisképzésekés programok száma

2L 24 14,29

A könyvtar által szervezett digitális kompetenciafej-
lesáési, információkeresési ismereteket nyújtó nem
formális képzésekenés programokon résztvevők
száma

226 250 10.61

A könyvtár áItaI szewezelt engedélyezett, akkredi-
tált képzések, továbbképzések száma 0 0 0

A könyvtár áItaI szervezelt engedélyezett, akkredi-
tált képzéseken, továbbképzésekenrésztveyők szá-
ma

0 0 0

A könyvtár áItaI szewezelt
könyvtárhasználatifoglalkozások szá ma I9 l9 0

A könyvtár áItal szewezett könyr,tárhasználati fog_
lalkozásokon résztvevők száma 509 500 -I.77

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvényekszáma össze-
Sen

51 46 -9.8

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok,rendezvényeken
résztvevők száma

I037 1000 -3.57

A könyWárban szeryezetí időszaki
kiállításokszáma I2 10 -16.67

A könyvtárban szervezett időszaki kiáIlítások láto-
gatóinak száma 1 830 1450 -20.76

Egyéb témájú programok, képzések száma 48 44 -8.33

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők
száma 1080 1050 -2.78

Az összes könlvtári képzés, program száma 1-a
IlJ í65 -4.62
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*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvén fő célia szerint.

2019. évi tény 2020. évi terv
változás oÁ-ban előző

évhez képest

A könfiár á|ta| szervezett hátrányos helyzetűe-
ket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszk-
rimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális képzések,programok
száma

2 2 0

A könyr4ar áItal szerv ezett h át rány os h e lyz et ű e-
ket céIzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszk-
rimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális képzéseken, progra-
mokon résztyevőkszáma

60 60 0

A könyvtár áItaI szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítőprogramok száma 0 0 0

A könyvtár által szerv ezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon részt-
veyők száma

0 o 0

A könyvtár által szerv ezett fo gyatékossá ggal
élők könyvtarhasmáIaíáí segítő képzé-
selrrprogramok száma

0 0 0

A könyvtár áItaI szewezett fogyatékossággal
élők könfi árhasmá|atát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma

0 0 0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szery ezett programok,képzések száma 15 15 0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztá|y számára
szervezett programokon, képzésekenrósztvevők
száma

206 206 0

Tárgyévben a családok számára meghírdetett
rendezvényekszáma 39 Jl -5.I2

Tárgyévben a családok számára meghirdetett
rendezvényeken résztvevök száma

655 600 -8.4

Egyéb célcsoporlnak szánt képzések száma II7 111 -5.13

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen résztvevők
száma 4396 4I34 -5.96

Az összes könyvtári képzés, program száma l73 165 -4,62

CéIcsoport szerint

Törekszünk az ővodai és iskolai csoportok nagyobb létszámban történő bevonására, számukra könyv-
tárbemutatók és könyvtárh asznáIati őr ák tartásár a.

Szeptemberben tanévkezdéskor könptári foglalkozástervezeteket ajánlunk óvodák, iskolák, középis-
kolák számára, melyeket már előre be tudnak tervezni az éves tanmenetükbe. Ezeket a foglalkozásokat
igény szerinti időpontban kérhetik.
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2020. éví rendezvényeink között kiemeltek a Móricz Pál emlékévhez kapcsolódó rendezvények.
Idei évben kerülnek megvalósításra két nyertes páIyázatunkban szereplő programsorozatok:

- Gyökereink I. - trrdás élmények támogatása a helyi identitás és generációs híd erősítésére.
(Mese- és biblioterápiás előadások, mesetenípiás foglalkozások, Baba-Mama-Nagyi progra-
mok a generációk közötti kapcsolatok erősítésére.)

- Gyökereink II. - tudás élmények támogatása a helyi identitás és generációs híd erősítésére.
(Ertéktár Akadémia - helyi értékek megismertetése, Értéktár kiadvány készítése)

Programjaink között szerepelnek író-olvasótalálkozók, könyvbemutatók, ünnepekhez, rendezvények-
hez kapcsolódó programok. Megrendezzik a ,,Szép Magyar Beszéd" című verseny területi és terület-
környéki fordulóját. Tavasszal megemlékezünk a Költészet Napjáról. Ebben az évben is kapcsolódunk
októberben az Országos Könyl,tári Napok rendezvénysotozathoz, a Város Napi rendezvényekhez.
Általános- és középiskolásokat várunk kúlOnb<;zO vetélkedőkre, versenyekre.
A nyári kötelező állományellenőrzés miatti egy hónapos bezárás követkeáében mind a rendezvények
száma, mind az azokon résztvevők száma is várhatóan kevesebb lesz.

szolgáltatások nemzetiségekés fo gyatékkalélők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településenélő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fó), a település lakosságáhozviszo-
nyított aránya,.....(%)

Szolgáltatások fogyatékkalélők számíra

Szolgáltatások száma 2019. évi tény 2020. évi terv
változás oÁ-ban

előző évhez képest

Fogyatékossággal élők könyvtárhasmálatát
segítő IKT eszközök száma

1 1 0

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes
szolgáltatások száma 1 1 0

Gyengénlátók számára I sÁmítőgépiink Cobra képernyőnagyító szoftvenel ellátott, számukra hangos
könyvek kölcsönzését is biáosítj uk
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Dokumentumok a nemzetiségek számára 2019. évi
tény

2020. évi
terv

víltozás oÁ-ban e|őző
évhez képest

Könyvek

Folyóiratok (címek száma)

Elektronikus dokumentumok

összesen



IV. FEJLBSZTÉSEK

1. Épütet állapota (kérjük kiválasztani):3
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:2019

l) Használhatatlan (a könyvtar ideiglenes hetyen működik, mert az eredeti épület nem használhatÓ).

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászarók, elégtelen fiités, elégtelenszellőzés, sötét terek (ezenjellem-

zók közül barmelyik megléte esetén, pl. az épilet 3}%o-ban).

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerútlen világítás, gazdaságtalan flités (ezen jellemzők közül brármelyik megléte esetén,

pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailagkifogasolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) Amodem könfiáíépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb:

Jelentősebb infrastrukturális fejlesáéseke pályázati fonásokból van lehetőségünk, ezért továbbra is

figyelemmel kísérjük apályázati lehetőségeket. §yílászárók cseréje, fiítés- és világítás korszerűsítése,

mosdó felújítása, konywári bútorok cseréje)

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:

1) Hasmálhatatlan
2) Nem esáétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (l5 évnél régebbi bútorok)
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Ú1 1o-s ev közöttibeszerzésű bútorok)
7) Egyéb:...

2020-ban a fogadótér átalakítását tervezzük. Célunk egy tágas, barátságos környezet kialakítása. A
helyiség festése után tewezzük az itt található bútorok cseréjét (kölcsönzópult, folyóiratszekrények,
zárhatő csomagmegőtző szekények készítése). Megvalósítása idén is a Gazdasági Ellátó lntézmény
karbantartó szakembereinek segítségével történik. Az átalakítás így csak az anyagköltségbe kerül az

intézmény számáta.

ebből személygépkocsi

Storage, egyéb adaLtároló (kapacitását a megjegyzésbe
kérjük megadni Tb-ban)

Eszközbeszerzésre fordított összegösszesen
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A számítástechnikai eszközök folyamatos avulása miatt az érdekeltségnövelő támogatás 30 oÁ- át for-
dítjuk informatikai, technikai eszközbeszeraésre. Ebbőt az összegből idén is 1 db laptop beszerzését
te w ezzik a számítő gép e s á 1 1 omány fri s s íté s é re.

1. Pályázatok projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg (ezer
F,t)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

EurópaiUniós pá-
lyázatok megneve-
zése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

EInyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Terület- és Telepiilés-
fejtesztési Operatív
Program
Gyökereink I. - tudás
élmények támo gatása a
helyi identitás és generá-
ciós híd erősítésére

1.898.1 78 1.898.178 Pénzügyminisáé-
rium Regionális
Fejlesáési Prog-
ramok Irányító
Hatósága

2019.05,01. 2020.12.3I

Terület- és Település-
fejlesáési Operatív
Program
Gyökereink II. - tudás
élmények támogatása a
heiyi identitás és generá-
ciós híd erősítésére

I.437.539 1.437.539 Pénzügyminiszté-
rium Regionális
Fejlesztési Prog-
ramok írányítő
Hatósága

2019.05.0l. 2020.I2.3l

Egyéb, nem hazai forrá-
sokra épülő pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert ösz-
§Zeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése
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v.

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-beno a tárgyévi
könyvtárkommunilrációs célok bemutatása

Kommunikációs költségeket nem tervezünk. Intézményi kommunikációnkban továbbra is
használjuk saját lehetőségeinket (honlap, közösségi oldal használata). Rendezvényein]aől
továbbra is tájékoztatjuk a lakosságot a helyi médian keresáül.
Két kiadvány me gj elentetését tervez ziik az évben :

Maghy Zoltánhelyi költő verseinek kiadását
Móricz Pál konferencia előadásaiból összeállított tudományos kötetet.

partnerség. együttműködések

atlön

Közösségi szoIgálat/önkéntesség
2019. évi tény 2020. évi terv

vá|tozás Yo-ban
e|őző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárbantelj es ítő k száma

20 20 0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köz-
nevelési intézményekkel kötött megállapodások
száma

4 4 0

A könyvtiárbandolgozó önkéntesek száma

Idén is több féle feladattal várjuk a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat. Számítunk mtrnkájukra a

Strandkönyvtári szolgáltatásunknál és a helyismereti anyagok digitalizálásának munkáiba is bevonjuk
őket.

kommunikáció 2019. évi
tény

2020. évíterv

változás o/o-

ban előző
évhez ké-

pest

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkiil) 24 24 0

Rádió megjelenések száma (ftzetett hirdetések nélki,il) U 0 0

Írott sajtó megjelenések száma (fizetel1 hirdetések nélktil) 19 19 0

online hírek száma 0 0 0

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 126 126 0

Hírlevelek száma 0 o 0

Fizetett hirdetések száma (médiumtól fiiggetlenül, becsült ér-

ték, ezerFt)
0 0 0

Egyéb:.. 0 0 0
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A könyvtárral írásos együttműködést kötő part-
nerek száma

2019. évi tény
változás o/"-ban

előző évhez képest

Határon tuli könyvtárak

Ebben az évbenmár meglévő partnerségi kapcsolatainkat írásban is szeretnénk megerósíteni,
bővíteni partnerségi kapcsolataink számát.

Tervezett innovatív a sorok száma bővíthető

\rI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FÓBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Használói meres

Használói igény- és elégedettség mérések 2019. évi tény 2020. évi terv
vá|tozás oÁ-ban elő-

ző évhez képest

A használói igény- és elégedettség-mérések száma 0

A használói igény- és elégedettség-méréseksorán a
v á|aszadő h aszná lók száma 0

Leírás, ismertető

Pénzügyi adatok (ezer Ft-rg kerekíne) 2019. évi
tény

2a20. évi
terv

eltérés
oÁ-ban

az előző
évhez
képest

Be
vé-
tel

Az intézményműkötlésibevétele 569.429 500.000 -11.41

Ebből a könywár szolgáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntart ótőI szarmazó bevételek)

569.429 500.000 I1.41
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- ebből a késedelmidíjbevótel

- e b b ő helratkozási díjbevétel

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 28.276.I16 29.430.000

- eb b ő lfenfiartói támo gatás 28.2,76,I16 29.430.00( 4.1

- e b b ő lfelhasnált mar adv áty 869,884

- eb b ő lp áIy ázati támo gatás

- a pályázatitámogatásból EU-támogatás

Egyéb bevétel összesen 83 5.000

Bevétel összesen 29.981,000 29.930.000 -0.1

Ki
ad
ás

Személyi juttatás |6.77L46l 18.194.000 8.4E

Munkaadókat terhelő összes járulék 3.307 .251 3.23 6.000 -2.I

Dologi kiadás 5.076.345 4.000.000 -2L

Egyéb kiadás 4.552.82l 4.500.000 -1.1

kiadás összesen 29.70,7 .878 29.930.00C 0.74

Bevételi és kiadási előirányzaíainkaz előző évihez hasonlóan alakulnak ebben az évben is.
Intézményünk létszáma változatlan, a bérek és járulékok összege hasonló nagyságíendű a 2019.
évhez, mindössze a garantáIt bérminimum emelésének összegével növekedett. A2020.évi tervben
nem j elenik meg az intézményünkben közfoglalko ztatott dolgozók bére és azok j árulék a, az évkő-
zi eIő ir ány zat mó do s ítás s al kapj a me g az intézmény .

bc.,lar*j
a|áírás

Intézményvezető

Dátum:

aláírás
Fenntartó

,*\

e
rriz
lr'
§,ffi
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Dátum: Hajdúnánás, 2020. március t 0.
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