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I. VnzBróIösszppoclaló

A Széchenyi István Városi Könyvtar 2020. évi munkatervének összeállításakor az intézmény

alapdokumentumait és a 2019-es év eredményeit, valamint a fennálló erősségeket és

gyengeségeket vettük figyelembe. A 2020-ban is kiemelt figyelmet kapnak a stratégiai célok.

Szeretnénk megőrizni azeddig elért eredményeinket. Meggyőződésem, hogy a gyors és azigé-

nyeket figyelembe vevő szerzeményezéssel, illetve érdekes programokkal tudjuk ezeketszinten

tartani.

2020-barl is meghatároző lesz továbbra is az életen át való tanulás támogatása a különböző

korosáályokban,

Olvasói véleményeink alapján erősségeink között szerepel a nyitott és segítőkész, probléma-

megoldó hozzáá|lásunk, a rugalmasságunk, a gyermekközpontú rendezvényeink és a használói

igényeket figyelembe vevő szerzeményezési,ink.

Könyüárunkban a könyvkölcsönzés mellett, nem hagyományos dokumentumok, különféle

programok, csoportos foglalkozások, előadások, internet (hálőzati csatlakozási és WIFI le-

hetőség) várja a használókat. A korábbi években a dokumentumok, gyűjtése, megismertetése,

bemutatása volt az elsődleges feladatunk, addig ez már évek óta kibővült a közösségépítő- és

formáló tevékenységekkel. A változások hatással vannak a könyvtar egészére, minden munka-

társára, minden hasmálójára. A változások azonban újabb elvárásokat generálnak, melyeket

folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és reagálni kell azokra.

Gyengeségeink között első helyen áll a nem megfelelő nyitvatartási idő. A jelenlegi helyzetben

azonban szinte kilátástalan az üres álláshelyek betöltése, hozzáértő képzettséggel és szakirányú

tudással rendelkező szakember hiánya miatt.

Könyvtári vonatkozásbanaz eddigiekhez hasonlóan folytatjuk a feladatok ellátását, figyelembe

v éve az olvasói-felhasználói igényeket.

A rendelkezésre állő dokumentumbeszerzési keretből vá|tozatlanul a gyűjtőköri szabályzatnak

megfelelően gyarapítjuk a Könyvtár állományát, ftgyelembe véve az olvasói igényeket is. A
beérkezett dokumentumok érkeztetésében, feldolgozásában, olvasókhoz juttatásában, a le-

hetőségeinkh ez mérten igyekszünk az átfutási időn j avítani.

Feladatainkat (adatbéuis építés) az eddigieknek megfelelő ütemben és intenzitással szeretnénk

folytatni. Ebben az évben várható a HUNTÉI(A integrált könyvtári rendszerünk 2.0-ás válto-

zaténak a bevezetése, amely előre láthatőlag az év második felében várható.



Az intézményi feladatainkat együttműködő partnerekkel látjuk el: legfontosabb a jó
együttműködés a fenntartó Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Képviselőtestület

tagjaival, és a Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szervével és a Polgármesteri

Hivatal munkatársaival.

A partneri viszony és kölcsönös előnyök megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a

városban és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. In-

tézményünk érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely elősegíti az

intézmény célkitűzéseinek megvalósítását. Szolgáltatásaink koordinált fejlesáése érdekében

együttműködünk a helyi közgyűjteményekkel és közművelődési intézményekkel.

Intézményünkben tovább folytatódott az Állami Számvevőszéki vizsgálat, amely elektronikus

adatszolgáltatás formáj ában zajlott A vizsgál atot 2020. február 4-én az ÁSZ \ezarta és meg-

küldte az ellenőrzési jelentést. Az intézmény a vizsgá|at alapján: 2017-ben magas kockázati

besorolást kapott., 2018-ban az alacsony kockázati besorolású könyvtárak közé tartozik,

2020-ban a Széchenyi István Városi Könyvtar szakmai programját a következő kiemelt felada-

tokhatározzák meg:

- HUNTÉra Z.O verziőjánakbevezetése

- Állománygondozási és selejtezési feladatokellátása

- Szolgáltatások, gyors és azigényeknek is megfelelő gyűjteményfejlesáés

- Könyüári programok, kézműves foglalkozások szervezése

- Pályázati lehetőségek kihasználása (Erdekeltségnövelő, Márai)

- A gyűjteményes dokumentumok analitikus feltárásának folytatása

- A helytörténeti gyűjtemény fejlesáése

- Jelenlétatovábbképzéseken,konferenciákon

- Intézményi SzMSz és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálata,

módosítása

- Sopron Card városkártya elfogadóhely partnerszerződés megkötése és a

szo| gáltatás b eve zeté s e

- A könyvtari minőségbiztosítási munka folytatása, felkészülés a minősági

könyvtári cím pály ázatr a

A Széchenyi István Városi Könyvtár szolgáltatásainak, kiegyensúlyozottműködtetéséhez meg-

felelő költségvetési forrásokkal rendelkezik, amelyhez saját bevételeink is hozzájárulnak.

Sajnos mindez továbbra sem mondható el a munkatársak anyagi és erkölcsi elismerésére,



amelynek 2020-ban mindenképpen differenciáltabban és érdemben változnia kell, mert a mi-

nőségi szolgáltatások fenntartásához a legfontosabb a humánerőforrás megtartása és megbecsü-

lése.

I. Sznnvpzort xBRoBsnx:

2019.
évi
fónw

2020. évi
terv

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)
összlétszám (fő) 25 25

Ebből vezeíő vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámitva) 2 3

Könyr,,tári szak-
mai munkakör-
ben foglalkoz-
tatottak

Könyl.táros szak-
képesítéssel

összesen 12 13

ótszámína fu lj es munkaidőre 12 13

Középfokú
szakk.
(kvtár asszisz-
tens, adatrö gzitő-

összesen 6 6

átszámína rc lj e s munkaidőre 6 6

Egyéb felsőfokú

összesen 1 0

átszámína telj es munkaidőre 1 0

Mindösszesen könyvtári szakmai mun-
kakörben

összesen l9 19

átszámína rcljes munkaidőre
|9 19

Egyéb alkal-
mazott

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

összesen 1 0

átszámína rclj es munkaidőre 1 0

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen 5 6

át szám ín a íe lj e s munkaidőre 5 6

Mindösszesen egyéb alkalmazott
összesen 6 6

ótszátnítva te lj e s munkaidőre 6 6

Összes létszám (fő): 25 25
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Közfo glalkoztatottak száma (fő) 0lo

Az üres álláshelyeket a fennálló korlátozott lehetőségek fiiggvényében, szakképzett munkaerő-

vel kívánjuk betölteni. A könyr,{arban dolgozó közösség értéknek tekinti az elvégzett munkát

és a közös eredményeket. Partnerként együtt dolgozik és a kialakult értékrend szerint végzi

feladatait. Szervezeti változásokat nem tervezünk. Az intézmény alapdokumentumainak felül-

vizsgálataután az év fontos feladata lesz a szükséges módosítások bevezetése.

I. Szaxun lrűxöurs:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Nyitvatartás a Bánfalvi fiókkönyvtárban

A fiókkönyvtárak száma: l

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv
változás "Á-ban
e|őző évhezké-

pest

Heti nyitvatartási órák száma (a köz-
ponti könyltárban) (óra)

3l 31 0%

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva-
tartás hetente összesen (óra)

J J 0%

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen
(óra)

4 4 0%

Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma:

43 23 -46,5 Yo

Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:

J 0 0%

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 5 0%

Nyitvatartási napok száma a
tárgyévben:

20l 238 + 78,4 Yo

Mutatók
2019. évi tény 2020. évi terv

változás "Á-ban
e|őző évhezké-

pest



Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyr,tárakban (összesítve-, óra)

?55 25,5 0%

Hétvégi (szombat, vasámap) nyitva
tartás (összesítve, óra)

0 0 0%

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (össze-
sítve, óra)

a
J

1
J 0%

Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve): 10 l0 0%

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

aJ J 0%

Nyitvatartási napok száma a
tárgyévben (összesítve) :

180 l80 0%

A jelenlegi nyitvatartás 20l2-ben került bevezetésre. A korábbi években végrehajtott létszám-

csökkentés miatt csökkent a nyitvatartási idő. A használói felmérés eredménye alapján, a fenn-

tartő részéről javaslat fogalmazódott meg a nyitvatartási idő növeléséről, de döntés nem szüle-

tett. A nyitvatartási idő bővítése azonban csak a létszám 5 fo növelésével valósítható meg.

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben
használatra

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás "Á-ban
előző évhezké-

pest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 5 5 0%

olvasói munkaállomás l1 ll 0%

Dolgozói munkaállomás I2 l2 0%

összesen 28 28 0%

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek,
reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500
karakter)
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Internetszolgáltatás paraméterei nem változnak a 20 l 9 . évhez képgs1

Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzandó)

Folytatjuk a wifi háIőzat bővítését a Gyermekkönyvtár területén és az ezze| kapcsolatos vak

foltok csökkentését. A dologi kiadások alakulásának fiiggvényében új könyvtárosi számítőgé-

pek beszerzéséte, majd , cseréjére kerül sor. Az Ubuntu tartományvezérlő gép cseréjét is kivi-

telezzijk Univention Corporate Server-re. Az év folyamán végrehajtjuk a Huntéka IKT frissí-

tését Huntéka2-re.Ezzelpárhuzamosan a Huntéka szerver operációs rendszer frissítése is meg-

történik (Debian upgrade). Az otthoni háttérmunka és az adatbázisokhoz való hozzáférésbiz-

tosítása érdekében az OpenVpn helyett áttérünk Fortigate Vpn-re. Felújítjuk a volt 2 db KSZR

laptopot (windows 7 csere windows 10-re, SSD beszerelés) A Médiatár részére beszerzésre

kerül egy db elektromos távirányítóval működtethető vetítővászon, továbbá a rendezvények

hangosításáh oz 2 db mikrofonállvány.

Az intézménv szakmai szervezeti ewségei által végzett tevékenységek ismertetése

Gvűitemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók 2019. évi
tény

2020. évi
terv

vá|tozás%o-
ban előző
évhez ké-

pest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) 8.499.171,- 8.500.000,- 0%

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) |.ll0.796,- l .120.000,- *lo/o

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(bruttó ezer Ft)

971.401 1.000.000,- +3oÁ

Gyermekkö ny vtárba/ r észlegbe bekerült dokumentu-
mok száma (db)

l0l4 l 000 -l%

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db )

l55 200 +29oÁ

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)

0 0 0%
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Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
(db)

354 400 +l2oÁ

A könyfiari állomány éves gyarapodása összesen
(db)

4083 4l00 +0,4Yo

A gyűjteményből apasáott dokumentumok száma 6187 3000 -51,sYo

A gyűjtemény folyamatos, naprakész gyarapodása a szakmai munka fontos része és a megfelelő

szolgáltatás nyújtásának elengedhetetlen feltétele. A gyarapítás során 2020-ban is kiemelt

szempont az olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzat elveinek figyelembe vétele. Fontos gya-

rapítási feladatunk a mindenkori Sopron és a történelmi vármegye területére vonatkozó helyis-

mereti információk és dokumentumok gyűjtése és kutatása. A gyűjteményfejlesáésre szánt keret-

összeg jelenlegi ismereteink szerint várhatóan az érdekeltségnövelő támogatás összegével módosulhat.

A rendelkezésre álló adatok alapján hasonló összegekkel és dokumentumszámokkal tervezünk, mint

tavaly. Reményeink szerint a helytörténetbe valamivel több dokumentumot szerzünk be (a teljességre

törekvés miatt), de ez azonban fi,igg a könyvkiadástól. A gyermekkönyvtári állomány gyarapodásában

tavaly a korábbi évekhez képest nagyobb volt az ajándék kötetek aránya, ez a sikeres könyv csere-bere

akcióknak is köszönhető. Ezek az alkalmak az idei évben is folytatódnak, reményeink szerint továbbra

is sikeresen. A partnerek tekintetében szintén nem tervezünk változtatást. A könyvek, CD-k jelentős

részét továbbra is a Libri-Bookline Zrt.-tő|, a DVD-ket a Mónos-Film Bt.-tő| szerzeményezzük.

Állományapasztás tekintetében a2019. évhez képest jóval kevesebb dokumentum kivonását tervezzük.

Ebben az évben a bánfalvi fiókkönyvtár elhasználódott, elavult dokumentumainak selejtezését tewez-

z;jk.

Gyűjteményfeltárás

Mutatók 2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás
"Á-ban

e|őző év-
hez ké-

pest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisok-
ban r ö gzített rekordok száma

891 6 9300 + 4oÁ

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol-
gozásának átlago s i dőtartama percben ki fej ezve ) 30 30 0%

Beérkező új dokumentumok olvasók számáratör-
ténő hozzáférhetővé válásának időtartama napok-
ban kifej ezve (átlagosan)

l0 l0 0%



A gyűj temény el ektronikus fe ldo l g ozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűj temény e gészén ek Yo - áb an)

100 100 0%

A rögzített rekordok számában emelkedés várható, mert terveink között szerepel a katalógusban még

nem szerepló régi állomány feldolgozásának megkezdése. A feldolgozás időtartamát és a hozzáférhe-

tóvé válás időtartamát szeretnénk továbbra is a korábbiakhoz hasonló szinten tartani.

Katalógusunk hiányosságai sok kiegészítő munkát adnak az Állománygondozási és lnformatikai

Osztály munkatársai számára. A HUNTÉKÁ - katatógusban folyamatosan javítjuk a hibákat,

egységesítjük az adatokat, illetve pótoljuk ahiányzőkat (amelyek a korábbi konvertálás során elvesztek).

Az idén megvalósuló HIJNTÉKA 2.0 verziőravaló átállás, amely e|őreláthatólag jelentős plusz feladatot

fog jelenteni.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: HI]NTEKA

Beszerzés évez 2012.

Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz2020-ben: igen/nem

Áilományvédelem

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv

változás
oÁ-ban

e|őző év-
hez ké-

pest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés,
j avítás, restaurálás, savtalanítás
vagy egyéb aktív állományvé-
delmi intézkedésben részesült do-
kumentumok száma

1352 1 000 -26%

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0%

Restaurált muzeális dokumentu-
mok száma

0 0 0%

Az állományvédelmi célból digi-
ta].izált és a konvertált dokumen-
tumok száma

0 0 0%

Biáonsági jellel ellátott doku-
mentumok száma

3 853 4000 +4oÁ
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A korábbi években megkezdett állagmegóvási munkát folytatjuk: azértékes, megőrzésre szánt

helytörténeti dokumentumokat bekötjük. Folyamatosan pótoljuk a korábban elmaradt kötése-

ket. A hosszú távú kölcsönzésre számithatő könyveket is átkötjük. Folyamatosan javítjuk a

gyermekrészleg kölcsönzésben megrongálódott köteteit, kiemelten a beszereáetetlen műveket.

2020-ban kevesebb állományvédelemben részesüló dokumentummal terveáünk, mert intézményünk

kötészeti részlegéből egy munkatárs nyugdíjba vonul, így minden feladat egy ko|légára fog hárulni.

Biztonsági jellel minden könyvet és bekötött folyóiratot ellátunk.

Használati mutatók

Beiratkozott olvasóink számaa 201S-ban 5524 fő volt. Az előző évek tapasúalatai alapján 5800

fo elérését terveáük. A tervezett létszámot sajnos nem értük el és 2019 év végére a beiratkozott

olvasóink száma 5297 főre csökkent. A látogatások száma is csökkenést mutatott. Nem válto-

zott a csoportos látogatások száma sem, annak ellenére, hogy a város óvodái, iskolái szívesen

jönnek csoportos foglalkozásokra, ahol megismerkedhetnek a könyvek világával. A romló

használati mutatók egyedüli oka a hosszú nyári zárvatartási időre vezethető vissza. Remélhető-

leg atárgyévben nem kényszeril az intézmény szo|gáltatásinak időbeli korlátozására és hasz-

nálati mutatói újból emelkedő pályára lépnek,

Dokumentumforgalom Központi Könyvtár

K rhasználat

Könyvtárhasználat 2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás oÁ-ban

e|őző évhezké-
pest

Beiratkozott olvasók száma (fo) 5297 5500 + 3,8 oÁ

A könyvtári látogatások száma (db) 51738 63000 + 2I,8 Yo

Ebből csoportok (db) 72 75 + 4,2oÁ

Könyvtárhaszná|at
2019. évi

tény
2020. évi

terv
változás oÁ-ban

előző évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 119525 l 25000 + 4,6 %ő

- Ebből kölcsönzött e-dokumentu-
mok száma (db)

0 0 0%

Helyben használt dokumentumok (db) l46634 l 80000 + 22,8 oÁ

l0



Könyr,tárközi kölcsönzés - küldött dok.
(db)

a
J J 0%

Könyl,tárközi kölcsönzés - kapott dok.
(db)

l08 100 -7,4oÁ

Irodalomkutatások, témafi gyelések száma
(db)

34l 250 -26,7 oÁ

Könyvtárhasználat 20|9. évi
tény

2020. évi
terv

változás oÁ-ban

e|őző évhez képest

kölcsönzött dokumentumok száma (db) 6376 6450 +1,2 Y;o

. Ebből kölcsönzött e-dokumentu-
mok száma (db) 0 0 0%

Helyben használt dokumentumok (db) l6424 1 6500 + 0.4 oÁ

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.
(db) 0 0 0%

Könyltárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 0 0 0%
Irodalomkutatások, témafi gyelések száma
(db) 0 0 0%

Dokumentumforgalom Bánfalvi fiókkönyvtár

Változást tervezttink a 2019-es évre, ez azonban csak részben valósult meg. 20l9-ben könyv-

tárközi kölcsönzésünk során l08 dokumentumot kaptunk és mindössze 3 dokumentumot küld-

tünk. 20l9-ben 341 irodalomkutatás kértek könyvtárunkban, amelynek emelkedését terveztük,

de igénybevétele meghaladta a tervet.

A dokumentumforgalom alakulása is elmozdulást mutat. A helyben használt dokumentumok

számajelentősen visszaesett, de a kölcsönvett művek mennyisége 3 Yo-ot emelkedett a kény-

szerű kölcsönzési szünet miatt. 2020-ban aváltoző tendenciák miatt, nem kívánunk jelentősen

változtatni a tervszámokon. A többi folyamatnak főbb okai, hogy a szabadidős tevékenységek

között egyre jobban háttérbe szorult a klasszikus olvasás. Az információs technológia fejlő-

désével egyre jobban tért hódított az internet, amelynek segítségével rohamos mennyiségű e-

dokum entum vál i k hozzáférhetőv é,

online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások
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Szolgáltatás 2020-ben tewezett
(I=1/l.{:0)

A fejlesztés részletes leírása

Honlap l Folyamatosan frissül

oPAC l HUNTEKA OPAC 2.0
Folyamatosan frissül

Adatbázisok lhazai vagy
külföldi adatbázisl

1
Folyamatosan frissül

Referensz szolgáltatás
l

Emailben és Facebook oldalon valósul
meg

Közösségi oldalak 1 Folyamatosan frissül

Hírlevél 1

Hírlevelet küldünk rendszeresen minden
könyvtári eseményről, programjainkról, ren-
dezvényeinkről

RSS 0

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szo|gáltatások fejlesáése. Amennyiben fejlesz-
tése tervezett atárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.

Epítenek-e saját adatb ázist a könyvtárban (pt. helytörténeti):

lgen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:

- helyismereticikkek
- Helyismereti néltár a helyi személyek életrajzának ismertetését, válogatott

bibliográfiával.
- ki kicsoda - városunkhoz kötődő, élő kortársaink.
- Intézmények, szervezetek városunkban.
- Településeinkrevonatkozó irodalomajánló
- Történelmi emlékhelyek, emléktáblák.
- Dljak és díjazottak.

A helyismereti gyűjtőkörbe tartozó, máshol digitalizált anyagok elérhetőségeinek megjelení-
tése a honlapon, akár tematikusan is.

Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Ig/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások
2019. évi

tény
2020. évi

terv

változás oÁ-ban

e|őző évhezké-
pest

Távhasználatok száma l28692 l40000 + 8,8%

A könyl.tár honlapja (teljes webhely) mely
nyelveken érhető el a magyaron kívül 0 2 0%
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A könyr,tári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 38 40 + 5,3oÁ

A könyr,.tári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen

461 470 + 7,9 Yo%io

A könyl.tárban használható adatbázisok
száma

20 20 0%

A Web 2.0 interaktív könyr,.tári szolgáltatá-
sok száma (db)

l420 l425 + 0,4 o^

A Web 2.0 interaktív könyr,.tári szolgáltatá-
sokat igénybe vevő használók száma (fo) 405 450 + 11,1 %

A könyl.tári OPAC használatának gyakori-
sága (használatlév) (kattintás az OPAC-ra) 150|2 l6000 + 6,6 oÁ

Tárgyévben a könyr,tár által nyílt hozzáfé-
résű publikációként elérhetővé tett doku-
mentumok száma (db)

0 0 0%

Célunk a honlapon és más on-line felületeken a könyvajánlók, újdonságaink és szolgáltatása-

ink népszenisítése. A könyvtári honlapunk tartalomfrissítési ryakoriságának, a web 2.0 in-

teraktív könyvtári szolgáltatások folyamatos biztosításának köszönhetően2020-ban is fel-

tételeáetően nőni fog a távhasználatok száma.

Digitalizálás

Azintézményvezető kezdeményezi az OSZK InformációszolgáltatásiIgazgatőságánál az 1945

előtti soproni napilapok soron kívüli digitalrizáciőját. Azelőzetes értesülések alapján az ARCA-

NUM Adatbázis Kft. vállalta a Várhely c. periodika (1994-2009) teljes digitairizáciőját.

Folytatni kívánjuk a máshol digitalizált, de a helyismereti gyűjteményben meglévő nyomtatott

dokumentumok URL-jét a katalógus rekordjaiközé való felvételét.

képzések. könwtári programok. kiállítások

összesítő táb|ázat

2019. évi
tény

2020. évi
ten,

változás "Á-ban
előző évbez képest

Digitalizált dokumentumok száma 0 0 0
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2019. évi
tény

2020. évi
terv

vá|tozás oÁ-ban

előző évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program
száma

183 190 + 3,8 oÁ

A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevők száma összesen 4711 5000 + 6,1%o

A könyltári képzéseket, tevékenységeket
támogató helyi kiadványok száma 0 0 0%

Téma szerint

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás oÁ-ban

előző évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási kom-
petenci afej l e sáé st, szöve gérté s fej le sáé sét
támogató nem formális képzések és prog-
ramok száma

l4 16 + I4,3 oÁ

A könyvtár által szervezett olvasási kom-
petenciafej lesztést, szövegértés fej lesztését
támogató nem formális képzéseken és
programokon résztvevők száma

25l 300 + l9,5 %;o

A könyvtár által szervezett digitális kom-
petenciafej lesztési, információkeresési is-
mereteket nyújtó nem formális képzések és
programok száma

l1 I2 +9oÁ

A könyl.tár által szervezett digitális kom-
petenciafej lesáési, információkeresési is-
mereteket nyújtó nem formális képzéseken
és programokon résztvevők száma

26l 280 + 7,3 oÁ

A könyltár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzések, továbbképzések
száma

0 0 0%

A könyr,,tár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma

0 0 0%

A könyl.tár által szervezett könyvtárhasz-
nálati foglalkozások száma 26 26 0%
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A könyl,tár által szervezett könyvtárhasz-
nálati foglalkozásokon résztvevők száma 443 450 + 1,6Yo

A könyl.tárban a tárgyévben szervezett he-
lyi közösségi programok, rendezvények
száma összesen

ll4 I17 + 2,6oÁ

A könyr,,tárban a tárgyévben szervezett he-
lyi közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

2465 2600 + 55" )-
o/
/|J

A könyr.tárban szeívezett időszaki kiállítá-
sok száma

l1 l2 +9oÁ

A könyvtárban szeívezett időszaki kiállítá-
sok látogatóinak száma

985 l 050 + 6,6 oÁ

Egyéb témájú programok, képzések száma 7 7 03%

Egyéb témájú programon, képzésen részt-
vevők száma

304 320 + 5,3 %o

Az összes könyvtári képzés, program
száma

183 190 + 3,8 oÁ

Célcsoport szerint

dezvény főMinden célcsonort csak egyszer számolható a ren szerint.

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás oÁ-ban

e|őző évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket cé|ző, a társadalmi együtt-
élést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzések, programok
száma

0 0 0%

A könyr4ár által szervezett hátrányos
helyzetűeket célző, a társadalmi együtt-
élést erősítő, diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára nevelő és
multikulturális képzéseken, programo-
kon résztvevők száma

0 0 0%

A könyl.tár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programok
száma

0 0 0%

15



A könyr,.tár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma

0 0 0%

A könyr,.tár által szervezett fogyatékos-
s á g gal élő k könyr.,t árhasználatát se g ítő
képzések, programok száma

0 0 0%

A könyltár által szervezett íogyatékos-
s á ggal élők könyrrt árhasználatát se g ítő
képzéseken, programokon résztvevők
száma

0 0 0%

A könyr,tár által a nyugdíjas korosztály
számár a szerv ezetí p ro gram o k, képzé-
sek száma

41 42 + 2,4 oÁ

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számár a szerv ezett pro gramokon, képzé -
seken résztvevők száma

512 530 + 3,5 oÁ

Tárgyévben a családok számára meghir-
detett rendezvények száma

48 48 0%

Tárgyévben a családok számár a meghir-
detett rendezvényeken résztvevők száma 876 940 + 7,3 %ő

Egyéb célcsoportnak szánt képzések
száma

94 l00 + 6,4Yo

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen
résávevők száma

332l 3530 + 6,3 oÁ

Az összes könyvtári képzés, program
száma

183 190 + 3r8 oÁ

A tavalyi évnek megfelelően, idén is hasonló típusú és számú rendezvényt tervezünk minden

korosáály részére. Kiemelt figyelmet kap az Ünnepi Könyvhét, azOrszágos Könyvtári Na-

pok őszi programjai, Könyvtárak éjszakája, klubszerű ismeretterjesztő előadások, könyv-

bemutatók, képzőművészeti kiállítások és mesefoglalkozások. Ezeken kiviJl az ünnepekhez

kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat is tervezünk. Sajnos azidei évben nem számolhatunk

a Móra kiadó által összeállított kiállítással.

Tovább folytatjuk sikeres együttműködésünket Szabó-BellánTímeával aki terveink szerint 10

kerekítő foglalkozást tart ebben azévben,. Író-olvasó talá|kozőraM. Kácsor Zoltánmeghí-

vásáttervezzik.

Szeretnénk elérni, hogy több óvodás csoport látogasson el könyvtárunkba, hiszen minél előbb
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megismerkednek velünk, annál valószinűbb, hogy később is olvasóink maradnak. Ebben az év-

ben is személyes kapcsolatfelvételre törekszünk éstervezzik egy papírszínházprogram sorozat

megrendezését.

Az előző évekhez hasonlóan megszervezzűk a,,Könyves Vakrandi" olvasás népszenísítő já-

tékunkat, valamint a könyv cserebere és a könyvelhagyó programokat.

Résá veszünk a Tündérfesztivál és a Kult-utcák városi rendezvényeken.

Folytatjuk a Bánfalvi fiókkönyltár szélesebb kulturális kínálatot nyújtó gyakorlatát. A
könyltári szolgá|tatások mellett - kihasználva a közösségi teret - rendszeresen képzőművészeti

tárlatot rendezünk a régi soproni képzőművészek életműveinek bemutatásával. A tárlatok iránt

már jelentős igény alakult ki, melyet a könyvtári tevékenység mellett sokan elismernek. A
kiállított anyagot könyvtári dokumentumokkal is kiegészítjük, a művek és alkotók jobb

megismerése érdekében.

Emlékező kiállítást rendezünk képeslapokból és korabeli dokumentumokból a Trianoni

békediktátum évfordulój ával kapcsolatban.

Szabadidős csoportjaink (Bánfalvi Kézimunka Kör, Baba-mama klub) működéséhez továbbra

is megfelelő feltételeket biáosítunk, foglalkozásaikat segítjük.

Közösségi oldalunkon szeretnénk nyereményjátékot hirdetni ebben az évben is, valamint a

p énztárnapló 1 000. b eíuetőjét i s szeretnénk kö nyvaj ándékkal j utalm azni.

szoleáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiséglfő), a település lakosságához
viszonyított aránya 7 oÁ

Intézményünk nemzetiségi önkormányzatol<kal rendelkező településen működik. Jelenleg bol-

gár, horvát, német és roma nemzetiségi önkormányzat működik a városban. Könyltárunknak

Dokumentumok a nemzetiségek szá-
mára

2019. évi
tény

2020. évi
terv

változás "Á-ban
előző évhez képest

Könyvek

Folyóiratok (címek száma)

Elektronikus dokumentumok

össresen
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nem feladata a nemzetiségek ellátása, kifejezetten ilyen állománnyal nem rendelkezünk. Erősen

válogatva gyűjtünk idegen nyelvű klasszikus és kortars szépirodalmat, gyermekirodalmat

(utóbbit foként német nyelven), illetve szakirodalmat, Fontosnak tartjuk az igényeknek és saját

anyagi lehetőségeinknek megfelelően az idegennyelvű állomány fejlesáését: Amennyiben az

érdeklődő nem találja meg a keresett dokumentumot, akkor a Dr. Kovács Pál Könyltár és Kö-

zösségi Tér, valamint az adott nemzetiségek ellátását biztosító könyüarak állományát tudjuk

ajánlani. Igény esetén a könyltárközi kölcsönzés keretében biáosítjuk a keresett dokumentu-

mot.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma
2019. évi

tény
2020. évi

terv

változás oÁ-ban

e|őző évhezké-
pest

Fogyatékossággal élők könyvt árhaszná-
latát segítő IKT eszközök száma a

J
1J 0%

Fo gy atéko s ság gal é|ők számár a aka-
dálymentes szolgáltatások száma

a
J

a
J 0%

Speciális szolgáltatások :

IKT eszközök: képernyő olvasó szoftver, nagyító készülék az aprő betűs dokumentumok olva-

sásához; indukciós hurok segíti a hallássérülteket a könyl,tári programokon.

Akadálymentes szolgáltatások: akadálymentes honlap; hangos könyveink, nagyító készülé-

kiink haszná|atáva| a vakok és csökkentlátók juthatnak információkhoz, olvasmányokhoz.

Iv. FEJLESZrÉspx

1. Epület állapota:
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2000.

l) Hasmálhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évné|régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fiités (ezen jellemzők közül bármelyik
megléte esetén, pl, az épület 30%-ban).
4) viszonvlag karbantartott. de esztétikailag kifoeásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb:...

2020. évre tervezett külső és belső épület, épületrészekfejlesztésének szöveges ismertetése:
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Azintézmény fenntartójának ftnanszirozásában, tervezzik a központi könyr,tár tetőborításának
cseréjét.

2.Legutőbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2000.
Bútorok állapota:
Használhatatlan
Nem esaétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
Még használható (l5 évnél régebbi bútorok)
uiszerű íl0 évnél résebbi bútorok)

2 0 2 0. évre tervezett b e ls ő b útorzat-fej lesztés ek szöveges is mertetés e :

A könyvtárhasználók számáta az olvasóterem asáalainak, valamint a szakirodalom részlegben
a művészeti albumok elhelyezésére szolgáló polcrendszer cseréjét tewezzik,

3. Tervezett j elentősebb eszközbeszerzések

Pá|yázatok, projektek

l.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

i (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)

Megnevezés darab ezer

forint
megjegyzés

Gépjármű 0 0

ebből személygépkocsi 0 0

Számítógép

ebből olvasói ,J 5]0

ebből szerver

Fénymásoló ] 60

Szkenner 0 0

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegy-
zésbe kérjük megadni Tb-ban)

IKR fejlesztés

SSD meghajtó 240 GB 2 36

egyéb: WIN 10 Pro operációs rendszer 2 l10

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 716

Hazaipá|yázatok
megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése
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Márai program X. n. a. n. a. NKA 2020 fo|ya-
mán

2020, nyarán

Európai Uniós pá-
lyázatok megneve-
zése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Bgyéb, nem hazai forrá-
sokra épülő pályázatok
megnevezése

Páiyázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert ösz-
sZeg
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

A megielenő pályázatokat fig,leljük, Iehetőség szerint pályázni fogunk.

A tervezett menedzsm€nt és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyw-
tár kommunikációs célok bemutatása

A Minőségirányítási Tanács (MIT) 2020-ban follatja eddigi munkáját, támaszkodva a kisebb munka-

csoportokra. A MIT havonta ülésezik egy kiilső szakértő irányító munkáját igénybe véve. A MIT ope-

ratív tervben összesíti az éves elvégzendő feladatokat és alkalmanként beszámol róla a könyvtári mun-

katársaknak. A MIT gondoskodik a minőségbiztosítás során keletkezett dokumentumok megőrzéséről,

gondoskodik, ho gy a m unkaváll alók hozzáférhessenek ezekhez.

Ennek érdekében:

- biztosítja a SZIVK minden munkatársa számára a minőségirányítással kapcsolatos dokumentu-

mokhoz v alő hozzáférést.

- a feltöltött dokumentumokról elérhetőségéről tájékoztatja a munkatársakat

- az elkészült elemzéseket és fontosabb dokumentumokat ismerteti munkaértekezleteken a

könyvtári alkalmazottakkal

- folyamatosan ellenőrzi a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumok naprakészségét.

- szükség szerint segítséget nyújt a SZIVK alkalmazottainak a minőségi dokumentumok megis-

merésében.

A MIT operatív terve az intézményi stratégia alapján 2020 folyamán:

v.
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. Együttműködési Megállapodások megkötése a különböző kulturális in-
tézményekkel

o Humán erőforrás stratégia, továbbképzési terv elkészítése
o l(ülső partnerek elégedettségének mérése
o A könyltár ismertségének felmérése a lakosság körében
o szorosabban bekapcsolódni a városi kulturális rendezvényekbe
o A folyamatszabá|yozás felülvizsgálata, rendszerének összefoglalása
o weboldal fejlesztése többnyelvű elérhetőség biáosítása (alapszinten)
o Benchmarking
o Önértékelés

A Széchenyi István Városi Könyvtár kiemelt hangsúlyt helyeza gyűjtemények gyarapodásáról,

a rendezvények ismertetésére és az erre vonatkozó tájékoztatásra. Szervezetünk folyamatosan

jelen van Facebook és Istagramm közösségi oldalakon. Ezeken a csatornákon is folyamatosan

tájékoztatni tudjuk olvasóinkat azaktua|itásokról. A könyvtár programjairól, eredményeinkről,

a szolgáltatásokban történő változásokról szintén folyamatos tájékoztatást nyújtunk a helyi

sajtó, tv, rádió munkatársainak. Az együttműködési lehetőségekre építve próbáljuk tovább erő-

síteni partner és médiakapcsolatainkat.

kommunikáció 2019. évi
tény

2020. évi
terv

vá|tozás oÁ-

ban előző év-
hez képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 0 0 0%

TV megjelenések száma (ftzetett hirdetések nél-
kül)

3 4 + 33,3 oÁ

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések
nélkül)

32 35 + 9,4%io

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdeté-
sek nélkül)

l l5 l l5 0%

online hírek száma 88 90 + 2,3 oÁ

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 390 400 + 2,6 oÁ

Hírlevelek száma 45 45 0%

Fizetett hirdetések száma (médiumtól fuggetle-
nül, becsült érték, ezer Ft)

0 0 0%

Egyéb:. 0 0 0%
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partnerség, együttm űködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Partnerség

Használói elégedettség mérés

Közö ss é gi szo|gá|at l önkéntes sé g
2019. évi

tény
2020. évi

terv

változás "Á-ban
e|őző évhezké-

pest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyv-
tárban telj esítők száma

21 30 + l1,7 Yő

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására
a köznevelési intézményekkel kötött meg-
állapodások száma

|7 20 + 17,7 oÁ

A könyvtárban dolgozó önkéntesek
száma

0 0 0%

A könywtárral írásos együttműködést
kötő partnerek száma

2019. évi
tény

2020. évi
terv

vá|tozás "/o-ban
e|őző évhezké-

pest

civil szervezetek 0 2 0%

Határon túli könyr{árak 0 0 0%

vállalkozók 0 0 0%

Oktatási intézmények 0 l0 0%

Egyéb 0 0 0%

összesen 0 12 0%

Használói igény- és elégedettség mérések
2019. évi

tény
2020. évi

terv

változás "Á-ban
e|őző évhezké-

pest

A használói igény- és elégedettség-méré-
sek száma

0 0 0%

A használói igény- és elégedettség-mérések
során a válaszadó használók száma 0 0 0%
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T erv ezett innovatív megoldások, új ítások:

Megnevezés Leíráso ismertető

Honlap Megvalósu| azintézményi honlap angol német nyelvű változata.

Szervezetünk értékrendjében kiemelt szerepe van a felhasználói kapcsolatoknak, valamint

aszolgáltatási színvonal minőségének. Azintézmény működése sorántörekszik amegbiz-

hatóság, a biztonság, abizalomkeltés, ahozzáférés, ahozzáértés, azempátia elveinek gya-

korlati megvalósítására. Használóink véleményét figyelembe vesszük, intézkedéseinkkel

igyekszünk a szo|gáltatásainkat, elérhetőségünket minél jobban megfeleltetni a használói

igényeknek.

Nagy hangsúlyt fektettink a könyvtárhasználók megszólitására, erősítjük a lakossági, intéz-

ményi és civil kapcsolatokat.

Kiemelt figyelmet fordítunk azidén is az iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattartásra, ke-

ressük az egyitlműködés új formáit.
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Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Az év elején elfogadott költségvetés (212020. II.27 .) alapján gazdálkodik az E((stvan;
a,

'^

L,

Pénzügl adatok (ezer Ft-ra kerekínel 2019.
évi tény

2020.
evl
terv

eltérés
oÁ-ban az
előző év-
hez ké-

pest

Bevétel

Az intézmény működ ósi bevétele 278l 3000 +7,87

Ebből a könyvtar szolgiáltatásaihoz köthető bevétel
(nem fenntart őtől szárrnazó bevételek)

278l 3000 +7,8'I

e b ből a késedelmi díjbevétel 338 4l0 +2I,3

e b b ő l belr atkozási díjbevétel 2092 25t0 +19,98

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz l46547 120491 -l7,78

e b b ől fenntaftói támogatás 71920 65796 -8,52

e b b ő l felhasznált maradvárry 1 3000

e b b ő l páty ázati támogatas

- a pályázati támogatásból Eu-télíílogatas

Egyéb bevétel összesen

Bevétel összesen l49328 l2349l -l7,,3

Kiadás

Szernélyi juttatas 7278l 68482 -5,9l

Munkaadókat terhelő összes j arulék l3516 13697 +1,34

Dologi kiadas 45365 40042 -l1,73

Egyéb kiadás l 5680 l270 _91,9

kiadás összesen 147342 l2349l -16,19

'"\o\9l
ô:
J

§
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Sopron, 2020. auguszfus 26.
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Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Kőzgyűlésének Kulturális és Oktatási
Bizottsága 4312020. (IX. 15.) határozata
a Széchenyi Isfván Városi Könyvtár 2019. évi beszámolóiának és 2020. évi
munkatervének elfogadásáról

A Sopron Megyei Jogú Varos Önkormanyzat Közgnílésének Kulturális és Oktatási
Bizottsága elfogadja a Széchenyi István Városi Könfiárnak- határozat szoros mellékletét
képező - 2020. évi munkatervét.

Felelős: Horváth Csaba ígazgatő
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A kivonat hiteléül:

dr. Tatar Szabina

a Kulturális és Oktatási Bizottság titkara


