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2020. évi beszámolója

Az intézményszékhelye: 9400 Sopron Pócsi u. 25.
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1.
Az

Rövid összefoglaló

éves munkatervi,ink készítésekora már rendelkezésre álló információk alapjrán is tudtuk, hogy

nehéz év elé nézünk. Az év kezdetekor még nem tudtulg hogy elindul egy világ|árvány, ami meg-

váltonatja az életünket.

A

2020-as év kiemelkedően eltért az előző évekhez képest a Covidl9 vírus

miatt. A pandémiás helyzet teljesen felülírta terveinket és érzékenyenérintette valamennyi mutatónkat.
Számottevően kevesebb volt a nyitvatartási napok szánna,valamint a nyitvatartási idő is folyamatosan
változott az aktuális helyzethezés ajogszabályi környezethez igazodva, afenntartó utasításait szigoruan
betartva. Azárvatartás alatt elmaradtak az olvasói látogatások, kölcsönzések,
portok könyvtárlátogatásai.

A használati mutatók

az iskolai és óvodai cso_

alapján, az online térbe szorulással és a megváltozott

nyitvatartási szokásokat figyelembe véve a felnőtt olvasók körében könyvtári látogatók száma 47Yo, a
beiratkozott olvasók száma 33 7o csökkenést mutat.

A

bez'ártság idején a személyes kommunikáció

hiánya miatt egyre inkább előtérbe került a digitális kapcsolattartrás. Az olvasókkal a kapcsolattartás az
intézményi honlapon és Facebook, Instagram oldalakon történt.

A HunTéka integrált rendszerünk az év folyamán megújult, májusban áttértiink a 2.10-es verziőra.Ezze\
együtt az OPAC felület is megváltozott.

Az év tulnyomó részébenegy új szolgáltatási formát kellett

kialakítanunk, amely szerint az olvasók online térben az OPAC felületet használva tehettek ,,virruális
sétákaf' a polcok között és érhették el a katalógust.
SÚlyos problémának változatlanul

a

jelenlegi létszrámhelyzet, arrimiatt számos rendkívüli helyzet adó_

dott. (munkatársak előrehozott nyugdíjazási lehetősége, elvándorlás az anyagi viszonyok miatt, vonzás_

körzetiinkben az évek óta stagnáló és leépülő szakmai felsöfoku képzés.)A hianyzó könyvtáros szakalkalmazottak felvételére irrányuló törekvésünket ebben
könyvtáros

évben sem sikeriilt megvalósítani.

A

szakma továbbra is országosan létszámhiánnyal küzd.

Nem javított a humránerőforrás helyzetén, hogy

a

júniusban elfogadottt 2020. évi XX)ilI. Törvény, a

kulturális alkalmazottak jogviszonyát 2020. november
át.

az

l

-től a Munkatörvénykönyv

Az átalakulásról szóló tájékoztatő meghatároáaazátalakulás

és kötelezettségeket, a határidőket, a létrejOvő munkaviszony

hatá|yaa|áhelyezte

menetét, azezzelkapcsolatos jogokat

jogi garanciáit, azonban ez érfteően na-

gyon sok bizonytalanságot okozott a munkavállalókban. A jogviszony változás követkeáében egy
könyvfuáros kolléga kivételévela munkatársak aláírtá{< az új munkaszerződésüket, melyek már a mun-

katörvénykönyv alapján készültek. Atávozó könyvtráros a Bánfalvi fiókkönyvtárban
ezért november l-től a központi könyvtárból

látta el feladatait,

helyezttink át egy főt a Bánfalvi fiókkönyvtárba.

nagyobb veszélybe került a szolgálat biztosítása a központi könyvtrárban.

A

Így még

létszámhelyzet következ-

ménye, hogy a napi munkamenetben is fennakadások fordulhatrrak elö (megbetegedés, váratlan munka-

helyi és Úti baleset, mely több is volt az év sotánt) ezért a pillanatnyi megoldások más munkakörből
vonnak el személyi állományt.

Az év folyaman

a fentiekben mrár említett jogszabályváltozás

és az ehhez kapcsolódó

alapján módosításra került a Széchenyi Istvrán Városi Könyvtár Alapító Okirata.
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EMMI rendelet

Zl2D-balazintézmény vezetőségében változás nem volt. Ajelenlegi intézményvezetőmegbuása azonban2020. november 30-án lejárt. Apályáaatie§árás

idejére, 2027.március 3l-ig újabb vezetői megb!

zást kapott az igazgatő.

Az év folyamrán

a korábbi stratégiai célok mentén haladtunk, erősségeinket igyekeáiink kihasználni,

gyengeségeink csak ideiglenesen okoztak komolyabb problémát. A munkatrársak elszánt elhivatottsága
és szakmaszeretete segítségévelmegoldást nyertek a rendkívüli helyzetek és problémak egyaránt.

Könyvtrárunkkülönbözö

programjaival csatlakozottazországos olvasás népszerűsítö programokhoz, de

jrárvanyhelyzetmiatt

a legtöbb rendezvény elmaradt. Megvalósult: a Nemzetközi Könyvajándék Nap,

a

a Könyves Vakrandi, a Nagy Könyvelhagyó
csupán korlátozott formában

a

Hétvége és az Országos Könyvtári

jrárvrányügyi előírások miatt.

Napok, bfu ezutóbbi

A rendezvények átköltöztek

az online térbe:

online kézműves.fogla,lkoaások,,virtuális.helyismereti séta, online játék. Számos programunkat nagy
érdeklödés kísérte.

A Széchenyi Istvan Városi

Könyvtrár

szakmai programját még a következő

feladatok határoztákmeg a

tárgyévben:

-

A közalkalmazotti munkaviszony megszűnése és a 2020. évi X)OilI. Törvény,

a kulturális

alkalmazottak jogviszony változásanak bevezetése, új munkaszerzódések kötése.

-

Intézményi beruházások kivitelezése (központi épület Pócsi utcai tetőszakasz teljes körű felújí_

tása)

Intézményi SzMSz és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálata,módosítása.

Könyvtári rendezvények
Állománygondozási és selejtezési feladatok ellátása
Létszám és bérgazdálkodás

2.

Stratégiai célokvégrehajtása

Kiemelt stratégiai célunk, a modern technológia fejlődésével lépésttartani. Minél szélesebb körben hoz_
záÉérhetővétenni a könyvtar értéknövelt szolgáltatásait, bővíteni az online funkciókat az esélyegyenlö-

ségi elvek figyelembevételével. Lépésttartani a technikai fejlődéssel (mobilbarát honlap, weboldal fej_
lesztése stb.).

Szolgáltaási céljaink között szerepelt az integrált könyvtári rendszer karbantarüása, fejlesáése, annak
érdekében,hogy a rendszer pontos, megbíáató adatokat szolgáltasson a könyvtár dokumentumairól.

Ennek eredményekéntáttértiink

a

HUNTEI(A 2.1O-es verziőra,amelynek köszönhetően

a

rendszer több

olyan funkciőval gazdagodott, melyet olvasóink kértek: pl. félretétel,korábbi kölcsönzések listájrának
ítozzáíérhetővététele.
Pá|yáaatitevékenység nem tiámogattra a sfuatégiai célok teljesülését.

3.

§zervezet

A korábbi évekhez hasonlóarr, 2020-ban is
társa távozott intézményünkből.

katárs vette át.

A

történt személyi változás.

A fiókkönyvtárosi munkakört

A Bánfalvi Fiókkönyvtár

a központi

munka_

könyvtárból áthelyezett mun_

létszámcsökkenés eredményezte, hogy a napi feladatok ellátásrán kívül az egyéb fel-

adatok megoldása is jelentős plusz terhet jelentett a munkatársak számrára. 2020-bana koronavírus járvránY miatt kÖnYl'tárurik'két hosszabb iilöszakban

kényszerült. Ennek ellenére - a könyvtrárosok

is bezrárásra, illetve szolgáltatásainak csökkentésére

elégtelen létszáma, a munkaviszony-változáshoz kapcso-

lódó kOtelező szabadságolások és atáppétues időszakok miatt

-

az Állomránygondozási

osáály növekvő

mértékben vett résá az olvasószolgálat munkájában. A járvány miatti megbetegedések következtében

ez fokozott terheléstjelentett, elsősorban az

tÖbben hosszabb betegszabadságrakényazerültek,

I

főre

zsugorodott Áilomanygondozási osztály munkatársa számár4mert a folyamatos munkavégzés érdekében át kellett vennie a kieső kollégak feladatait a betegség idejére (rendelés, formai és tartalmi feltrárás
stb.).

A szolgálati pontokon

a zökkenőmentes

feladatellátás miatt többen vállaltak rendszeres helyettesítést. A

munka hatékonysága azonban Így nem megfelelö, ha meglévő feladatai mellett, újabb megbízásokat kap
a könyvtáros.

A kÖnYvkÖtészetben szintén történt személyi változás. Egy kolléga nyugdíjba vonult, helyette felvételre
került egy könyvkötő

szakembet 2 fő befejezte és sikeres zátővizsgáútett a segédkönyváros tanfolya_

mon.

4.

Infrastruktúra

a.
A szakirodalom

b.
A kölcsönző

íizikai terekállapotánakváltozása
részlegben, a művészeti albumok elhelyezésére szolgáló új polcrendszer készült.

infokommunilcíciós (IKT) eszközpark állapotának váItozása

pultban 2 db, azÁilománygondozási Osztályon ldb. számítógép lecserélésrekerült. Az év

folyamánvégrehajtottukaHuntékaIKTfrissítésétHuntéka2.10-re.Ezzelpáthtszamosana Huntékaszer_
ver operációs rendszer frissítéseis megtörtént (Debian upgrade).
réje megtörtént Univention Corporate Server-re,

Az Ubuntu tartományvezérlő gép cse-

Az otthoni háttérmunka és azadatbánisokhoz való hoz_

záfétés biztosítása érdekében az OpenVpn helyett áttértiink a Fortigate Vpn-re. Felujításra került a 2 db

laptop (windows 7 csere windows 10-re, SSD beszerelés).

Tűzfal csere is történt Fortigate 60d -ről, Fortigate 60e változatra.

A

könyvtrár teljes területén

van wifi

hozzáférés, ami

ldb. Access point-al

bövült.

Olvasóink rendszeresen használjak, gyakran az olvasói munka.állomás helyett is a saját készülékeiken.
Intemet-szolgáltatásunk sávszélessége: 100/1O0Mbit. Sebessége: 100/100 Mbit.

4

c.

egyéb infrastruktúra

IntézménYÜnk fenntartójának Íinanszírozásában elkészült a főépület Pócsi utcai szakaszán a tetőborítás
cseréje (statikai megerÖsítés a gerendazatban, új bádogozás, mázas cserepburkolás, villrámhrárító rendszer részbeni felújít"ísa).

5.

Gyűjteményi információk

a.
A

gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejleiziés

dokumentumbeszerzés az év elején meghatrározott keretszi{moknak megfelelően tervszerűen zaj|ott

2020-banis. A tavalyihoz képest nőtt

a beszerzésre fordítható keretösszeg,

ennek oka azérdekeltségno-

velő tr{mogatás összegének növekedése, mely 2019-ben 414.051,- Ft volt, 2020-ban1.545.050,- Ft. ösz-

szesen 3824 db tlokumentumot vettiink leltáiba 9:383.405,- Ft értékben.Ebből a vásárlásra fordított
összeg 8.209.023,- Ft.

A

dokumentumok jelentős részétidén is a Libri-Bookline Zrt.-tőlvásároltuk,

kisebb részben a KELLO-tóI, a Cédrus könyvesbolttól,

valamint egyéb helyekről. A kölcsönzési joggal

ellátott DVD-ket továbbra is a Mónos-Film Bt. ügynökétöl

helyben vásrároltuk, az év folyamán2 a|ka-

lommal.

Beszenésre fordított bruttó összegek 2ü2D-banösszesen (folytóiratok nélkül):
Vásárlás

IÍrdekeltség_növelő

DVI)

összesen

5.690.060,- Ft

1.545.050,_ Ft

973.9L3,-Ft

8.209.023,-Ft

A2020. évi X. Márai program keretében kaptunk 83 db dokumentumot 249.757,- Ft értékben.2020ban az előző évhez képest 194 db dokumentummal többet vásároltunk, a vásárlásra fordított összeg
841.178,-

Fttal

nőtt.

drágulás a

DVD

és CD-k esetében érzékelhetö.

A dokumentumok

ára évről évre jelentős mértékbennövekedik, a legjelentősebb

Folyóiratok beszerzésére a tárgyévben 2,93 Yo-kaltöbbet fordítotnrnk , mint azelőző évben, amely szin_
tén az árak növekedésével magy arázható.

A helyismereti részleg közel4
gyarapodott.

Yo-kal, a gyermekkönyvtár

majdnem S%-kalkevesebb dokumenhrmmal

A gyerekkönfiárba az elmúlt évhez képest kevesebb

könyvcserebere akciók száma

a

ajándék kötet került.

A

sikeres

jarványhelyzet miatt csökkent, a könyvkiadás is csak az év második

felében indult el.

Az

alábbiakban, az előző évekhez hasonlóan, táblánatos formában, többféle módon is megtalálható a

könyvtrár állományadatainak alakulása:

A gyarapodás vagyon megoszlása 2020. december 3L-én (összehasonlítva
Megnevezés

Könyv és bekötött

folyóirat

a 2019.

éwel)

2019

2020

2019

2020

(db)

(db)

(F0

G0

3714

3465

8.35L632

8.030.519

5

nem zenei

DvD, VH§

Hangzó (zenei CD, DVD)

188

189

983.768

t,025.9I3

77

28

154.733

81.112

2020-as év gyarapodása dokumentumtípusok szerint (összes db)

Könpés

DYD,

kötött
periodika

vHs

Egyéb
Hangos
(brossúra, térZenei CD
összesen
könyv
kép, diafilm
stb.)

VásárIás

2988

137

Ajándék

477

52

összesen

3465

189

39

68

3260

35

564

103

3824

28

39

28

A 2020-ban vásárolt dokumentumok értékedokumentumtípusok szerint (Ft)
Könyv és
kötött periodika

DvD, vHs

Vásárlás

6.932.687

973.9I3

Ajándék

I.097.832

összesen

8;030.5t,9

Irangos

Zenei

Egyéb

cD

(brossúra,
térkép,dia_

öss"esen

79.790

81.112

I41.52r

8,209,023

52.000

0

0

24.550

I.I74.382

1.025.913

79.790

81.112

166.071

9.383.405

könyv

íilm stb.)

Az állomány gyarapodása áIlományrészek szerint
2019

2020

db

o/

/o

db

o/
/o

Szépirodalom

1585

38,8

1396

36,5

szakirodalom

1356

33,2

1289

33,7

tfiúsági irodalom

lI42

28

II39

29,8

összesen

4083

100

3824

100
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A tényleges könyvtári állomány dokumentumtípusonkénti belső aránya 2020.
(állománymérleg)

I)okumentumtípus

Áilomány

Gyarapodás

2019 (db)

TörIés

2020 (db)

2020 (db)

ÁIlomány
2020 (db)

I87.523

3465

320

190.668

Videó, DVD

6820

189

0

7.009

CD, DVD-ROM, Blu-Ray

554

0

554

Könyv, kötott periodika

Hangzó dokumentum (zenei CD, DVD és

807z

67

0

8139

Egyéb (térkép,kotta, diafilm)

285

103

J

2951

3824

323

20932I

nem zenei CD, hangoskönyv)

összesen

1

205820

Az éves gyarapodás téma szerinti megoszlása

a

könyvtár gyűjtési szempontjainak megfelelő volt. Mint

általános eyűjtőkörű könyvtr{r, a szépirodalmi művek válogatva, ám teljességre törekvő módon, a szak_

irodalmi dokumentumok ttlbb szempontu válogatís után kerültek megvételre. A 2020-ban beszerzett
szépirodalom aránya az előző évhez képest kismértékben csökkent, ebben az évben a2,3 Yo-kalkevesebb szépirodalrni..könyvet vetti,ink.

kal.

Az ifiúsági irodalom

b.

a

A szakirodalmi beszerzés aránya elenyészö mértékbennött,

0,5

o/o-

tavalyi atányhoz képest I,8Yo-al gyarapodott.

gyűjteményfeltárás

Mutatók
Építettelekhonikus katalógusokb
kordok szátma

an/

2020

adatbáaisokban rögzített re-

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásanak átlagos
időtartama percben kifej ezve)

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

A gyűjtemény elekhonikus feldolgozottsaga
lógusban feltárt dokumentumok száma

a

8650

30

10

(az eleknonikus kata-

gyűjtemény egészénekYo-

100

ában)

A HUNTÉKA integrált könyvtári rendszerben

a dokumentumok elektronikus feldolgozását folyamato_

san é§ ütemesen, nagy gondossággal, az adatbánis egészétszem előtt tartv a, azt rendszeresen gondozva,

javítva végeáiik.
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c.

állományvédelem

Mutatók

2020.

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás

vagy egyéb aktív állomrányvédelrni intézkedésben részesült do-

1200

kumentumok száma

Muzeális dokumentumok száma

i5

Restaurált muzeális dokumentumok száma

0

Az állományvédelrni célból digitalizált
tumok száma

és a konvertált dokumen-

0

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

3503

Áilományvédelem céljából minden állományba kerülő könyvet biztonsági jellel láttunk el2020-ban is.

A kollégák folyamatosan

újrakötötték a megrongálódott könyveket. Feladataik közé tartozott még a

megörzésre kerülő időszaki kiadvrányok bekötése, aranyozott feliratokkal való ellátása is.
15 muzeális dokumentum retrospektív feldolgozására került sor (a gyarapodási táblázatban a feldolgo-

zás és az á||om6nyjéllege miatt nem szerepel!).

d.

digitalizáIás

Az OSZK-ban

kezdeményezett 1945 előtti folyóiratok dígitalizációját kezdeményező megállapodás a

v ezető v á|tozésa miatt me ghiú sult.

Az ARCANUM Adatbázis Kft. kapacitás hirányában nem végezte el aVárhely c. periodika (1994-2009)
te|j es di

gitalizálásán.

Az év folyaman folytattuk máshol digitalizált,

de a helyismereti g5riijteményben meglévö nyomtatott

dokumentumok URL-jének felvételéta katalógus rekordjai közé.

6.

§zolgáltatások (változások, trendek)

a.

célcsoportok számára (gyermekelr, hátrányos helyzetűelr, nemzetisége|r, zenét kedve_
tők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei

Korona vírus miatt a nyitvatartási idő folyamatosan változott, több hónapon keresztiil zátva yok a
könyúár. Azűj szolgáltatási forma keretében kapualji szolgáltatást biztosíthattunk. Ennek eredménye_
ként volt időszak, amikor teljesen kiesett vagy csökkent a könyvtárhasználat

és dokumentumforgalom,

amely nagyban megvákoztatta a statisáikai adatokat.

A nyári időszakban is év közbeni nyiWatartási idővel működtiink, viszont olvasóink

már megfelelő in-

tézkedésekmellett bejöhettek a könyvtári terekbe.

Szombatonkérftazév nagy részébenzárvavoltunk.
második: november 11- december 15.

A

zátrvatartás első időszaka: miircius 77-május25.,

Ahelybenhasználtdokumentumok

Az

száma (28965 db),35%-os csökkenéstmutatazelőző

évhezképest.

előjegyzések száma (1313 db), valamint a félre tétel példányszátma (1387 db) egyre magasabb, de

főképp a kapualji szolgáltatás időszakában látható magas kiugrás a félretételek számát illetően.

Az olvasóink örömmel fogadták, ha felhívtuk íigyelmiiket

és ajánlottunk számukra az új és friss irodal-

mat, emiatt több tematikus könyvajanló mappát is készítetttink. A munkatársak maximális igyekezete
azonban - nem pótolták a könyvtárban
a

közös

eltöltOtt kellemes óriákat, a helyben olvasást, a könywálogatást,

találkoásokat és a renilezvényeket. Olvasóink közül, aki tehette és igényelte, követett bennünket

az online térben. Új szolgáltatásokat is bevezettünk a felmerülő igények alapján:

-

a

kölcsönzési határidőket automatikusan hosszabbítottuk,

a késedelmi díjat nem számítotfunk fel,
a lejrárt-tagsrágokatkérésre ingy"enesen meghosszabbítotfuk,

honlapon és közösségi oldalakon tájékoztattuk olvasóinkat az ingyenesen elérhető adatbáni-

sokról,

-

a

veszélyhelyzet alatt a jogszabályok firyelembevételével bevezettiik

ahol kölcsönzést

-

a

Kapualj szolgáltatást,

bonyolítottuk az előre leadott igények alapjan,

telefonos ése-mailestávhasználatunkelőzőévhezviszonyítvamegsokszorozódott.

b.

helyben elérhetőszolgáItatások

Akönyvtrárban

beiratkozáshozkötöttésingyenes

szolgáltatásokisvannak.

Abeiratkozás 16év alatt és

70 éves kor felett ingyenes. Fogyatékos és diákigazolvannyal rendelkezök, pedagógusok,köanűve_

lődésbendolgozők, gyeden

és gyesen

lévök számáraatagsági dijból 50 Yo-os, a Sopron Card fulajdo-

nosok számáraZ}Yo-os kedvezményt bidosífunk. A könyWrár szolgáltatásait beiratkozott olvasóink
mellett napijegyet váltó látogatók is igénybe vehetik.

Az év folyamán

a pandémia miatt kevésbé

volt lehetöség a hagyományos, helyben elérhető szolgáltatásaink igénybevételére.

c.
Az

távolrólelérhetőszolgáltatások

internet népszerűségénekköszönhetően

a könyvtári

szolgáltatások e szerepköre is felértékelő-

dött, amelyet éwől évre több használó vesz igénybe. A legfontosabb felület az inténnényihonlap,
ahol elérhetőek az online katalógusok, ezen belül lehetóség van

a

hosszabbításra, előjegyzésre, félretétel

igénylésére.A honlapon rendszeresen könyvajránlók jelennek meg. Az_ új és növekvő

rendszeres fris sítésekkel,új szolgáltatásokkal

d.

i

gyekszünk

me

elvárásoknak

gfelelni.

közösségi szolgáltatások rendezvények, kluboko képzések, kiállítások

Központi Könyvtárunkban az előző évekhez képest kevesebb felnőtt és gyermek rendezvénfi tudtunk
megszervezni.

Az év elején megvalósult rendezvényeink, amelyekre olvasóink személyesen is

gathattak, nagy sikert arattak: Jeles Fedagógusok könyvbemutatóval

elláto_

kezdttik az évet, amely népszení

vo|t az idősebb korosztály körében. Kadlecsik Zoltán evangélikus lelkész, mentálhigiénés szakember

tavaly is felajránlotta, hogy rendszetesen tart könyvtarunkban élefinóddal kapcsolatos előadásokat, a
programsorozat viszont a vírushelyzet miatt meghiúsult. Már hagyomany, hogy minden évben csatla_

kozunk

a

Nemzetközi Könyvajándék Nap országos rendezvényéhez.

Nagy népszerűségnekörvendett
egy könywel"

a

Valentin napon már második alkalommal megrendezett "Yakrandizz

elnevezésű programunk. A becsomagolt és néhány figyelemfelkeltó információval ellá-

tott könyveket kívancsisággal fogadták olvasóink. Író-olvasó találkozóink (Kollár-Klem encz Lászlő,
Csender Levente és Zsirai László) is felkeltették az érdeklődők figyelrnét.

Gyermekkönfiári rendezvényeink, progran{aink nagy része sajnos elmaradt: Ribizli bohóc, író-olvasó
találkozó, kitelepülés

a Tündérfesztiválra, papírszitlházi mesék.

A Kerekító Ovimókát,

rét, kézműves foglalkozást csuprán néhrány alkalommal tudtuk megszervezni.

maradtak a csoportos könfirárlátogatások

A

a könyvcserebe_

A helyzet miatt sajnos

el_

az óvodák és az iskolák részéről.

pandémiás helyzet miatt a könyvtrár működése és az ifiúsági tartalmak nagy része is az online térre

tevődött át a zfuva tartás ideje alatt.

Az online platformon is számos alkalommal kiemelkedó eredményt értünk el, szám szerint20 közösségi
felületen megrendezett eseménnyel keltettíik fel olvasóink figyelrnét. Azátrvatarhás alatt is gondoskod_
tunk a falújság frissítéséről,szám szerint 13 faliújságot tekinthettek meg személyesen a könyvtárba látogatók és 14 újragondolt online falir,íjságga,l,.örverrdeáettiik meg az oldal követőit.

e.
A

online felületek (honlapo közösségi média)

pandémiás helyzet miatt a könyvtár működése és az ifiúsági tartalmak nagy része is az online térre

tevődött átazáwatartás ideje alatt. Azonline plaformon is számos alkalommal kiemelkedő eredményt

értiink el, szám szerint 20 közösségi felületen megrendezett eseménnyel keltetttik fel olvasóink figyelmét. A legnagyobb sikereket a kézrnűves foglalkoáató videóink és az Országos Könyvtrári
tében elkészült kulisszák mögött

zajló munkafolyamatokról

Napok kere_

készült videóink aratták.

OPAC:_A HunTéka integrált rendszer az év folyamrán megújult, májusban áttértiink a 2.10_es vá|tozatra.

A

verziőváltással pfuhuzamosan az OPAC felülete is felhasználóbarát lett.

száma összesen 16.235 fő, ebből a Központi Könyvtárban

A

frissítésóta a látogatók

13.799, a Bánfalvi FióLkönfirárban

pedig

2436 fő. Összesen 48.687 keresést folytattak le, ebböl a Központi Könyvtárban 41.383-et, a Banfalvi

Fióktönyvtarban pedig 7304-et.

Az OPAC

és honlap használat összesen a Központi Könyvtfuban

161.126 alkalom. A katalógus rekordjainak száma összesen 177.806 db.
Honlap: Az új honlap elindulása óta folyamatosan kikerülnek a fontos információk, az akfuális rendezvények és az ott készült képek, megemlékezések. A Helytörténet menüpontja frissül a leggyakrabban,

amellyel nem titkolt célunk, hogy bemutassuk Sopron városához,

a környező

településekhez (itt szü-

lettek, itt éltek) kötődő, lejart életuttal rendelkező személyek pályaképét tevékenységét.Havonta közzétesszük a napi évfordulókat, néhány személy hosszabb ismertetése bekerült a Névtárba.
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A Gyermekkönfiár

menüpontját a részlegben dolgozó munkatárs szerkesái, itt is folyamatosan köz_

lésre kerülnek a Gyermekkönyvtár

pályéaati lehetőségei is.

Az új beszerzéseink

pakba rendezve találhatók minden héten a felnött- és gyermekkönyvek,

Összesen 62.009 felhasználó látogatott

el

a médiatrár újdonságai.

t40.874 alkalommal honlapunkra.

52.707 használója 119.743 alkalommal, a Bánfalvi Fiókkönyvtár

menüpontban map-

A Központi Könyvtár

9302 használója peüg 21.131 alka-

lomrnal tekintette meg a honlapunkon található információkat.

A könyvtár webolda]ándk

5 leglátogatottabb menüpontja az elmúlt évben a statisztikrák szerint: Elérhe-

tőségek-nyitvatartás, Online könyvtár (katalógus, kölcsönzések),

Újdonságok, Munkatársaink, Könyv_

tári díjak és szolgáltatások.

A

honlapon az idei év folyamrán összesen 550 bejegyzés készült, mely 16%-kal tobb mnt az előző

évben: 461.202a-ban "havi 45 bejegyzés volt az átlag,2}t9-bent 38. Ebben az esetben 167o -os növekedést mutat.

A hosszabb záryatuíás nagyobb aktivitást eredményezett az online felületeken.

Közösségi média:

Az elmúlt évben kiemelkedő

szerepet kapott az online kapcsolattartas, az internetes felületeken való

olvasói elérés.Ana törekedtiink, hogy változatos tartalmakkal fenn tudjuk tartani olvasóink érdeklődését. Az Új trendeket követve,,lépést tartottunk"a-"közösségi

utube csatorna

-

és jelen

voltunk

a

rnédia,területein - Facebook, Instagram, Yo-

helyi sajtóban is annak érdekében, hogy minden korosztályhoz eljut-

tathassuk az Űj helyzet szülte lehetőségeket. Közösségi otdalaink mutatói alapján kijelenthetjük, hogy

az elmúlt év nehézségeiközepette egyre ismertebbek vagyunk, il&gy sikereket és követőink szrámának
folyamatos emelkedésétértiik el.
Facebook:

A mai világban
követőinek

a könyvtárjelenléte nélkülözhetetlen az egyik legnagyobb közösségi

oldalon. Az oldal

nagy része a35-44 éves korosáályból kerül ki. 17 éves kor alatt kevesen követik oldalunka!

ez nagytészt azza| magyarévhatŐ,hogy ez a réteg szívesebben használ más közösségi megoldásokat és
csevegő alkalmazásokat (pl. TikTok, WhatsApp).

A Facebook

az idősebb generációk számárabiáos, hogy hosszabb távon is érdekes lesz, sőt e5rre is-

mertebbek vagyunk, követőink

szánna fokozatosan nö és egyre több lájk, hozzászőlás érkezik a posz-

tokra.

Az év során

a Facebook-on összesen 470bejegyzés született, a tavalyi évhez képest, amikor 316 be_

jeryzést tettiínk közzé, ez32oÁ-os emelkedést mutat.
Többek között

informáló és figyelemfelhívó posáok, könyvajanlők,

pályáu;att lehetőségek,

könyvtánól vary olvasással kapcsolatos írások, online könyvbemutatók,

cikkek a

irodalmi beszélgetésekmeg-

osáásakerült bejegyzésre figyelemfelkeltés céljából. Az online rendezvényeink száma is növekedésnek
indult,
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Egyre több saját készítésűvideót teszünk közzé, kreatív tartalmakat posztolunk, ezek is nagyon népsze_
rűek követőink körében.
3

A

legtöbb bejegyzés esetében elérjük az 500-1000 főt és vannak népszeníbb

000-4000 emberhez eljutó bejegyzések.

Legnépszerűbb, legtöbb eléréstgeneráló bejegyzésünk a2020. november Z7-énközzétett elsö adventi

Ügyes Kezek kézműves videónk, mely 5300 felhasználóhoz jutott el. Második legnépszerűbb a június
19-én megosáott, a könyvtár nyitásahoz kapcsolódó videónk volt, amely 5100 embert ért el. Szintén

sok, 4053 használóhoz jutott el a2a20. december ll-énközzétett felhívrásunk, amelyben hírt adtunk a
Kapualj i szolgáltatás elindulásáról.

Az oldalt kedvelők szátmaa2020-as év folyamán 1675 főrő11933 főre

nött,

mely lÍ,4oÁ-osnövekedést

jelent az elŐző évhez képest. Az egy év alatt 258 új oldalkedvelőt szerezti,ink (2017-ben 77,20l8-ban
227 fő,

20l9-ba

Az év folyamán
Gyermekkönyvtár

305 -főD.

közzétettiink sziimos hangulatfotót, könyvtárba hívó bejegyzést, könyvajánlókat,

a

pá|yázatai| továbbá neves évfordulók, jeles napok megemlékezéseit. Népszeníek a

könyvtár mindennapjait bemutató képek és a felületen indított jrátékok is sok embert vonzanak.
Instagram:

Kihasználva az okostelefon adta lehetőségeket 2019-ben indítotrtrk el a könyvtar Instagram oldalát. Jelenleg 148 kövotőnk"van, 288 bejegyzés készült, amely az e|őző évhez képest82,6oÁ növekedést mutat.

Megosáottunk kreatív képeket, rendezvényeinket, újragondolt könyvajránlókat,

hangulatfotókat és köz_

érdektíinformációkat. Biztosak vagyunk benne, hogy itt sikeresebben elérjük majd a fiatalabb korosztálrrt.

YouTube:

Útitra indítottuk Youtube csatornánkat, hogy ezzel is bővítsük a kapcsolatt artás tfuhazát a könyvtárt
kedvelÖ emberekkel. Visszamenőlegesen korábbi tartalmakat is feltOltötttink, valamint az oldal

beálli

tásait is folyamatosan kezeltiik, így törekedve a nézettség növelésére.

A2020 novemberében indított oldalra 15 videót töltöttiink

7.

fel, a megtekintésének száma 168.

Minőségirányítás

Minőségirányítási rendszeri,ink feladatai

a teljes év munkavégzésétbefolyásoltrák

és meghataro zták.

Az

év folyamán megvalósult azintézmény Stratégia tervének aklualizálása, frissült a közösségépítő alkal_
mak dokumentálása. Parfuieri elégedettségméréstvégeáíink, összeállításra került az Akadálymentesítési
terv, megtörtént a folyamatszabályozás rendszerbe foglalása. Ezen kívül újjá szerveztiik a munkacsoportokat, kidolgoáuk az ügyrendjiiket. A külső kommunikációs munkacsoport elkészítetteazúj modern

könfiári

ismertetőt. Elkészült a Benchmarking elemzés, apróbaönértékelés azonban elmaradt.
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a.

használói elégedettségmérés

Használói elégedettségmérés2020-ban nem volt, ellenben szeptemberben megkerestiik

a könyvtrár

meg-

levő és leendÖ parhereit, milyen szolgáltatrásokat vámak el a könyvtlártól, ill. a már együtknűködő

part-

nerek mivel bÖvítenékaz eddig igénybe vett lehetőségeket. A parhrerek széles körét céloztuk meg, az
oktatás (böIcsődétÖl egyetemig), a szociális terület és a kultura intézményeit és a

civil szervezeteket.

Összesen 57 kérdÖÍvet küldtiink ki, amelyeket intenreten tölthettek ki, a Google űrlap által léfuehozott
kérdÖÍveken. Sajnos kevés számú kérdőív érkezett vissza (9 db) és a

civil szervezeteket nem sikerült

bevonni, azonban a partnerek minden típusa képviseltette magát.

b.
Az

önértékelés

év folyamán elmardclt a próba önértékelés.

c.

megyei hatókÖrű városi könyvtár segítő §zerepe a minőségirányítás előkészítésében
(1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján)

A pandémiás helyzet miatt nem számottevő

a

Dr. Kovács Pál Könyvtar és Közösségi Tér segítő szerepe.

8.

Tudományos kutatás és kiadványok

Az

intézrrrényben nem folyik tudományos kutatás és kiadvárryok sem jelentek meg.

9.

Partnerségíegyüttműködések

a.

kienelt téma: könptári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási eryüttműködés és

az önkéntesség

A

már meglevÖ és jól működő lakossági kapcsolatok megőrzését és továbbépítésétalapvető fel-

adatnak tekintjük. Akönyvtár

ismertségét akülönböző

rendezvények által folyamatosan növeltük.

A partnerekkel, könyvtárhasználókkal való személyes kapcsolatok
dot fordítunk.

A könyvtár jó kapcsolatot tart

fenn az önkormányz alta|, azoktatási és kulturális in-

tézményekkel, civil szervezetekkel és a médiával. A munkatársak
irányú tevékenységüket. A gyermekkönfiárosok
ramokat és vetélkedőket.

A

tudatos ápolásara is nagy gon-

a

maguk területén fejtették ki ilyen

iskolai, óvodai csoportoknak biáosítottak prog-

szervezésénélsonín atanintézetekkel építettékés
erősítették akapcsolat_

rendszerüket. A szakmai szervezetek közül az Magyar Könyvtárosok Egyesülete Kisalfoldi Könyv_
tárak és Könfiarosok

Egyesületével szoros kapcsolatot ápolunk.

Ahhoz, hogy a szolgáltatásainkat avá|toző társadalmi környezet elvárásaihoztudjuk igazítani, pontosan ismernünk kell partnereink elvárásait és véleményét.Partnereink a

könfiár

működését te_

kintve meghatároz őak azigényeik beépültek tevékenységeinkbe.

A

nemzeti köznevelésről szőlő 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy

a középiskola elvégzésétközvetlenül követő

érettségivizsgaidöszakban

az érettségi vizsgák meg-

kezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésénekigazolása. Aközépiskolás diákokat
13

nyitottsággal, odafigyeléssel és támogatással fogadtuk. A siker kulcsa a jelentkezők hasznos feladatokkal

való elláüísa, tiirelmes segítéseés tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérésevolt
2020-ban28 diak teljesített könyvtrárunkban

közösségi

szolgálatot. Igyekeztiink bixosítani sziámukra a

biztonságos munkavégzés feltételeit, a tevékenység ellátásrához szükséges tájékoztatást és irányíüást, az
ismeretek megszerzését, a folyamatos, szakszerü felügyeletet. Új együttműködési megállapodás született

a Fehér Miklós Labdarugó Akadémia Gimnáziumával és a Soproni SZC Fáy András Két Tanítási
Nyelvű Közgazclasági Teibnikummal.
Továbbra is nagy hangsrilyt fektettünk a könyvtárhasználók

megszólítására. Naprakésztájékozta-

tást nyujtottunk olvasóinknak az újdonságok beszerzéséről, programjainlrról.

Csoportos foglalkozások szervezése időpont- és témaegyeáetés alapján történt. A csoportos fog_
lalkozások alapvető,,éljavolt; hogy a gyermekek megismerkedjenek a könyvtárhasználatalapvető
szabályaival.
Együttműködés konkrét formái

_
-

:

iskolák, óvodák - olvasásfejlesáő programok, könyvtári órrák tartása,

ARCANUM Digitalis Tudománytár
Kisalfijldi Könyvtrárak

- folyóiratok

online elérése,

és Könyvtrárosok Egyesülete -szakmai eryütfrnűködés,

Infornratikai.ésKöny-vtáriSzövetség lKSZ-.szakmaiegyüttrnűködés,
Konyvtarak.hu- csatlakozás országoskönyvtári programajánlóhoz,
kapcsolattartásóvodrákkal,

iskolrákkal.

10. PR/marketing/kommuniliiáció eredményei
a könyvtár megielenése médiumokban

a.

A könyl

tár nary hangsúlyt helyezett programjainak ismertetetésére,az állomany és a könyvtári munkáról

valőtájékoztaásra.Intézrnényünk folyamatosan jelenvolt akülönböző

közösségi oldalakon, igy azolva-

sókat ezeken az információs csatomíkon is folyamatosan tájékoáattuk az aktualitásainkról.

A könyvtár

programjairól, eredményeiről folyamatos tájékozüatást nyújtottunk a helyi média munkatrársainak.
Sajtómegjelenések helyét és számát lásd: 3. sz. mellékletben.

b.
A

nyitvatartás csökkenése miatt lecsökkent a személyes kommunikáció is olvasóinkkal, ezért elötérbe

került
a

lépésekazintézmélyről alkotott kép pozitív formálásához (pI. arculat, kommuniMció)

a

digitális kapcsolattartás. A jövőre nénte az online marketing eg]ire nagyobb szerepet fog kapni

könfiárak kommunikációs shatégiájában. Az

dia területein- Facebook, Instaglam-

és jelen

új trendeket követve lépésttartottunk a közösségi mé_

voltunk

a

helyi sajtóban is annak érdekében, hogy minden

korosztályhoz eljutlathassuk az új helyzet szülte lehetőségeket. Útiaraindítottuk YouTube csatornánkat,
hogy ezzel is bövítsük a kapcsolattartástárhéaáta könyvtrárt kedvelő emberekkel.

í4

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által
a, a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésévelkapcsolatos tevékenységénekintézményre gyakorolt pozitív hatásairól,
b. a könyvtár tevékenységétsegítő 2020-ban nyujtott szolgáltatásairól,
a települési könyl,tár fejlesáésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a fenntartónak megtett j avaslatokról.

c.

Az intézménv szempontj
12.

ábó l nem re leváns.

A koronavírus-járvány okozta változásokról

a,

milyen új szolgáltatások jelentek meg a megváltozott pandémiás helyzetben a könyv_
tárhasználók kiszolgálására? (felsorolás)

A könyvtár minden munkatársa rugalmasan reagált

a nem várt járványügyi helyzetre, és a záwatartás

ellenére régi szolgáltatásaink átszervezésével, illewe újak kialakításával megtaláltuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel az olvasóközönséget
a

támogatni tudtuk.

A koronavírus mindkét hulláma alatt amikor

jogszabályok lehetővé tették, rövidebb nyiwatartási idöben küszöbszolgáltatásként

(kapualj) végeáük

a könyvkölcsönzést.

A tavaszi karantén időszak alatt (március 20,

és május 8. között)

nagyobbrészt home office munkavég-

zés folyt könyvtári ügyelet tartásával, valamint az éves szabadságok kiadásra kerültek.

A zárva

tartás ideje alatt szolgáltatásként:

-

kért dokumentumok (helytörténet, szakirodalom, folyóiratok korlátozott számú
szkennelése,
szaktájékoztatás helytörténeti vonatkozásban,

ARCANUM

adatbázisból digitálisdokumentumokküldése,

videók, fotómontázsok készítésea közösségi oldalakra valósultak meg.

A második hullám záwatartása a|att a szépirodalmi, gyermekkönytári, idegen nyelvű, olvasótermi, folyóirat és helytörténeti, valamint a Médiatár DVD állomány teljes köni takarítása történt.

b.

részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elteni helyi védeliezésben?

A tavaszi pandémia idején l fő könyvtáros az intézményigépkocsival ebédet szállított a rászoruló családok számára.

c.

milyen segítséget kapott a megyei könyvtártól

a veszélyhelyzet és a

szültség alatt?

Az olvasók számára és a helytörténeti szaktájékoztatáshoz digitalizált doku
Sopron, 202l. április
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4. sz.

MelléHet

Pénzügyi adatok
f hanszírozási bevételei

működési bevételei

kiadásai kiemelt előirányzatonként

7l744799 Ft
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5. sz.

2020. január 1-i állapot

Vlunkaügyi adatok

szerint

MelléHet

202t.ianuár t-i állapot szerint
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2l

:bből vezető vagy magasabb vezető

2

2

|-ávollévők

3

4

(ö nyvtá ros sza kképes ítéssel

1,I

10

rfokú szakképesítéssel

4

4

éb felsőfokú végzet téggel

t

I

:gyéb alkalmazot felsőfokú végzet téggel

0

0

igyéb alkalmazot d<özépfokú végzet Séggel

6

6

Jsszlétszám

szakmai munkakörben foslalkoztatot ák

éb munkakörben

fog|a|kozatot ük
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