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A Széchenyi István Városi Könyvtár
202l. évi szakmai beszámolója

Az intézményszékhelye: 9400 Sopron, Pócsi u. 25.
Az intézményvezetője: Horváth Csaba
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l.

Rövid összefoglaló

A 2021. évben a Széchenyi István Városi Könyvtár működése még mindig jelentősen eltért a
korábbiaktól. A koronavírus járvány miatt ismételten szolgáltatásainak csökkentésére kényszerült.

A

tavasz folyamán előfordult a teljes bezárás, a részleges nyitva tartás, a kapualji küszöb-

szolgáltatás.

A pandémiás helyzet számos esetben feltilírta terveinket és érzékenyen érintette

valamennyi mutatónkat. Ebben az időben az olvasókkal történő kapcsolattartás, programok áthelyeződtek az online térbe. A kapcsolattartás azintézményi honlapon és Facebook, Instagram

oldalakon történt.
Május elején térhetett vissza azintézményaz év közbeni nyitva tartási rendhez. Az év folyamán

l61 nyitvatartási nap volt. Sokáighiányzoít
amely különösen

a hosszabb délutáni és a szombati nyitvatartás is,

érzékenyen érintette az ifiúságot és a többgyermekes családokat.

Tovább folytak a népszerű online játékok. A használói mérésekbizonyítják, hogy nagyon ked-

veltek a város felfedezéséhezkötött,

sok új információt adó és közösségi élménytis nyújtó

kvízek. A centenáriumi emlékévhezis csatlakozott a Könyvtár, amelynek keretében képeslap
kiállítást (,,Valami faj, ami nincs") és vetélkedőt rendeztünk az

l92l,

évi soproni népszavazás

témakörében.

Tájékoztatő kiadvány (könyvtárismertető)

készült nyomdai sokszorosításban

a

könyltár

szolgáltatás i palettájáról és rendj éről.

A

Széchenyi István Városi Könyvtár

teljesíteni, mivel

a

a

szolgáltatásokból

befolyt bevételeit 74 %o-ban tudta

tavaszi pandémia miatti bezárások ideje alatt

a lejárt

beiratkozások

automatikusan meghosszabbításra kerültek és késedelmi díjat sem számoltunk fel.

Az előirányzatok biztosították az alapveíő működést. A dokumentumok beszerzése az év elején
meghatározott keretszámoknak megfelelően tervszerűen zajlott 202l-ben is.

Az előző

évhez

képest sajnos csökkent a beszerzésre fordítható keretösszeg, ennek oka az érdekeltségnövelő

támogatás összegének csökkenése volt.

A

vásárolt dokumentumok száma csökkent, de

örvendetes tény, hogy egyre több felajánlást kapott a könyvtár a szeruőktől, olvasóktól.

Az

előző évhez képest megdupláződott az ajándékként állományba vett dokumentumok száma.

202l-ben a Márai program nem teljesült, azonban helyette a ,,Könyvet a könyvtáraknak"
program két fordulójában vett részíaz intézmény így ugyancsak gyarapodott a kölcsönözhető
állomány.

A Nemzeti Művelődési Intézet 202l.-ben támogatást nyújtott az önkormányzaíi fenntartású
kulturális intézmények számára a COVID-I9 járvány okozta károk enyhítésére.A Könyvtár
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millió Ft összegű költségtervet készítetta szakmai feladat megvalósításához, amelynek
felhasználása teljes mértékbenmegtörtént.

Yáltozatlanul probléma a jelenlegi létszámhelyzet, ami miatt számos rendkívüli helyzet adódott.

Az év elején l fő ruhatáros kolléga munkahelyi balesete miatt 202l-re áthúzódó

betegállományát töltötte.

tartós

Január hónapban az intézményvezető szenvedett úti balesetet és a

munkába történő tényleges visszatérésérecsak április végénkerülhetett sor. 1 fo könyvtáros

továbbra

is GYES-en volt. A hiányző könyvtáros

szakalkalmazottak felvételéreirányuló

l fő segédkönyvtáros hallgatóval

törekvésünket ebben az évbenrészben sikerült megvalósítani.
gyarapodott a személyi állomány, de ez a humánerőfonás

helyzetén nem sokat segített, mert

1

fő szülési szabadságra távozott. A hiányző munkatársak pótlása nagyon nehéz, mivel a
könyvtáros szakma továbbra is országos létszámhiánnyal küzd. A létszámhe|yzet következménye, hogy a napi munkamenetben

is fennakadások fordulhatnak elő (a pillanatnyi

megoldások más munkakörből vonnak el személyi állományt).

202l. december közepén a kulturális ágazaíra vonatkozóan bérfejlesztésre vonatkozó rendelet
jelent meg(6821202l. (XII.6.) Kormányrendelet). Végrehajtása érdekébena könyvtár pályázatot nyújtott be, amelynek elbírálása és megvalósulása a2022-es évben várható.

Az év folyamán átdolgozásra került azintézmény Szervezeti

és Működési Szabályzata.

202l. tavaszánlejárt az intézményvezető magasabb vezetői megbízása.2020 decemberében az
Önkormányzat pá|yátzatot hirdetett a vezeíői állás betöltéséhez. A pályáztatás során a korábbi
igazgató nyerte el az űjabb megbízást 2024. március

Könyvtárunk
mokhoz, de

különböző
a
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-ig.

programjaival csatlakozott az országos olvasás népszerűsítő progra-

járványhelyzet miatt számos rendezvény elmaradt. Megvalósult: a Nemzetközi

Könyvajándék Nap, a Közösségek Hete, azOrszágos Könyvtári Napok.

Az

intézményelső alkalommal vett részt a Tündérfesztiválon és kitelepült a Kultudvarok va-

sárnap délutáni városi rendezvényére is.

Az év során számos rendezvényt nagy érdeklődés kísért.

A Széchenyi István Városi Könyvtár szakmai programját

a

következő

feladatok határozták meg

a tárgyévben:

-

Felkészülésa Minősített Könyvtári cím pályázatra
Intézményi SzMSz és a kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálata, módosítása.

Szervezeti kultúra fejlesztése

Könyvtári rendezvények

-

Áttománygondozásiésselejtezésifeladatokellátása
Létszámés bérgazdálkodás

2.

Stratégiai célok végrehajtása

202l-es év folyamán a korábbi stratégiai célok mentén haladtunk, erősségeinket igyekeztünk
kihasználni, gyengeségeink csak ideiglenesen okoztak komolyabb problémát. A munkatársak
elszánt elhivatottsága és szakmaszeretete segítségévelmegoldást nyertek a rendkívüli helyzetek
és problémák egyaránt.

Kiemelt stratégiai célunk, a modern technológia fejlődésével lépésttartani. Minél szélesebb

körben hozzáférhetővé tenni

a

könyvtár értéknövelt szolgáltatásait, bővíteni az online

funkciókat az esélyegyenlőségi elvek figyelembevételévelés lépésttartani

a

technikai

fejlődésse1.

Az intézménystraté gi ai tervében me gfo gal mazott

cé l okho

z kapc

so

lódó an

:

Külső kommunikáció: Az intézmény értékeinek, szolgáltatásainak megismertetése, presztízsének növelése érdekében kommunikációs tervünkben meghatároztuk a megszőlitandő célcsoportokat, megjelöltük azokat a kommunikációs csatornákat, amelyeken keresztül elérjük őket
üzeneteinkkel. A járványhelyzet innovatív hozzáállástkívánt, egyre gyakrabban az online felületeken tudtuk tartani olvasóinkkal a kapcsolatot.

A közösségi média területeit is kihasználtuk.

Modern technológiákkal haladás: Minél szélesebb körben hozzáférhetővé tesszük a könyr,tár

értéknövelt szolgáltatásait, bővídük

az online funkciókat az

esélyegyenlőségi elvek

figyelembevételével. A meginduló digitalizálásnak, az online tartalmaknak, vetélkedóknek,
média-megjelenéseknek köszönhetóen

ebben tovább fejlődtünk. Igyekszünk lépésttartani a

technikai fejlődéssel (mobilbarát honlap, weboldal fejlesztése, közösségi oldalak
népszerűsítése).

Azintegrált könyvtári rendszer karbantartása, fejlesztése: Szolgáltatási céljaink között

szerepelt

azintegrált könyvtári rendszer karbantartása, fejlesztése. A HUNTEKA könyvtári rendszerrel

az

olvasószolgálat naprakész, pontos, megbízható adatokat szolgáltat

a

könyltár

dokumentumairól. Ennek eredményeképpen már előző évben áttértünk a HLINTÉKA 2. 1O-es
verzióra.

A fejlesztésnek köszönhetően

a rendszer több olyan funkcióval gazdagodott, melyet

olvasóink kértek: pl. felretétel, korábbi kölcsönzések listájánakhozzáférhetővé tétele.

Az olvasási kultúra és a digitális írástudás fejlesztése: A három hónapon áttartő,,Hűség l00"
vetélkedő,

a

könyvtárhasználati

fejlesztéséhez járultak hozzá.

A

foglalkozások,

a

korosztály digitális kompetenciáinak

járványúgyi intézkedésektől szabadabb nyári időszakot

kihasználva sok csoportot fogadtunk. Felvettük a kapcsolatot a nyári napközivel, ahonnan
szinte a város összes iskolájából érkeztek gyerekek hozzánk.

A foglalkozások

a kéréseknek megfelelően alakítottuk. Volt játékos könyvtárbemutató,

témáját mindig

papírszínházielőadás,

kézműves foglalkozás, mesehallgatás, filmnézés,ezen kívül táborozók (könyvtári, zenei tábor,
mesetábor), ovisok látogattak elhozzánk a nyáron.

Digitális tartalomszolgáltatás fejlesztése: A helyi vonatkozású digitális tartalomszolgáltatás az
Arcanum Adatbázis Kft.-vel történő együttműködésnek köszönhetően

megkezdődhetett a helyi

napilapok feldolgozása és közzótétele.
Pályázati tevékenység nem támogatta a stratégiai célok teljesülését.

3.

Szervezet

A korábbi évekhez hasonlóan, 2021-benis történt személyi változás. A létszámcsökkenés eredményezte, hogy a napi feladatok ellátásán kívül az egyéb feladatok megoldása is jelentős plusz
terhet jelentett a munkatársak számára.

Az olvasószolgálatból 2 fo

tartósan hiányzik, mivel

GYES-en tartózkodnak. A kialakult létszámhelyzet belső átszervezéssel oldódott meg: a szakirodalmi részleget a Feldolgozó Osztály munkatársa vette át. Alacsony létszámmal működünk,
a szabadságok és a délutános műszak, az esetleges betegszabadságok miatt növekvő mértékben
a

Feldolgozó Osztály munkatársai segítik a zökkenőmentes napi működést. A munka hatékony-

sága így nem mindig megfelelő, amikor más feladatokat is el kell látni az egyéniek mellett.

Az

iÍ1 segédkönyvtáros

hallgató a pandémia miatt felfiiggesztett tanulmányait folytatta, a kép-

zettség megszerzése a következő év elején várható.

4.

Infrastruktúra
a. fizikai terek állapotának változása

A korábbi évekhez képest változás nem történt.

b.

infokommunikációs

(IKT) eszközpark állapotának változása

A könyvtárosok személyi számítógépei megfelelően működnek. A folyamatos üzemszeni működés fenntartása érdekében2 db új asztali számitőgépet szereztünk be. Abeszerzés lehetővé
tette a

Bánfalvi Fiókkönyvtárban

és a Médiatárban az eszközök

cseréjét.

Aziníézményteljes területén wiftltozzáférés van, amely 2db Access point-tal bővült,

a média-

tárban és a szakirodalmi részlegben.

Gazdasági irodába került egy új HP Multifunkciós nyomtató (HP LaserJetM428 MFP).

A szolgáltató frissítette a Huntéka IKT-t. A2021-es év eredménye a tartományvezér|ő

és file

szerver cseréj e Univention Corporate szerverre.
2 db mobil telefont szereztünk be az online médiatartalmak készítéseérdekében.

Egy kameraállványt is vásároltunk a rendezvényeken valő precízebb felvételek készítéséhez.

A fentieken kívül 2 db monitor, 5 db akkumulátor

és 4 db Laser

USB vonalkód-olvasó került

beszerzésre.

A fi zikai szervereken a viríualizációs kömyezetet proxmox-ra cseréltük.

c.

egyébinfrastruktúra

A bánfalvi fiókkönyvtárban javításra került
szakaszát átszerelték.

a meghibásodott kazán, majd a ftítésirendszer egy

A költségeket a Sopron Holding Zrt. viselte. Megtörtént az intézményi

gépkocsi esedékes műszaki vizsgája is.

5.

Gyűjteményi információk

a.

gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés

A dokumentumok beszerzése az év elején meghatározott keretszámoknak megfelelően tervszerűen zajlott2021-ben is.

Az előző

évhez képest csökkent abeszerzésre fordítható keretösszeg,

ennek okát az érdekeltségnövelő támogatás összegének csökkenése okozta. A dokumentumok
ára is évről évre nagymértékben növekszik,a legjelentősebb drágulás továbbra is a

CD-k esetében látható. Mindezek miatt

DVD

és

a vásárolt dokumentumok száma csökkent 584 darab-

bal. Örvendetes tény az egyre több felajánlás a szerzőktől, olvasóktól. A tavalyi évhez képest
megdupláződott az ajándékként állományba vett dokumentumok száma(477-ről |029-re emelkedett).

Az év folyamán 3705 db dokumentumot vettünk állományba 9.187.633,- Ft

értékben.

Ebből a vásárlásra fordíton összeg 6,9l4.979,- Ft. A dokumentumok jelentős részétváltozatlanul a Libri-Bookline Zrt.-től vásároltuk, kisebb részben a KELLO-tóI, a Cédrus könyvesbolttól,

valamint egyéb forgalmazóktól.

A

kölcsönzési joggal rendelkező DVD-ket változatlanul a

Mónos-Film Bt. munkatársától helyben vásároltuk az év folyamán.
Beszerzésre fordított bruttó összegek 2021-ben összesen (folyóiratok nélkül):

Vásárlás (Bookline
és egyéb)

5.9l2.889.- Ft

DVD (Mónos Bt.)

Erdekeltség-növelő

összesen
6.9|4.979,- Fí

-Ft

202l-ben Márai programot nem indítottak, helyette azonban a ,,Könyvet a könyvtáraknak"
program két fordulójában vettünk részt, amelynek keretében összesen 63 db könyvet kaptunk

l89.9l9,- Ft értékben.

6

A könyvtár állományadatainak alakulása:
A gyarapodás vagyon megoszlása 202l. december 3l-én (összehasonlítva a2020. éwel)

Megnevezés

Könyv és bekötött

folyóirat

nem zenei DVD,

VHS

Hangző (zenei CD, DVD)

2020

202l

2020

2021

(db)

(db)

(F0

(Ft)

3465

3414

8.030.519.-

8.0l2.833._

189

115

.025 .9 l 3,-

802.929.-

28

99

8l,1 12.-

256.703,-

39

34

79.790.-

74.594.-

103

43

166,70l,

40.584"_

3824

3705

9.383.,l05,-

9.187.633,-

1

Nem zenei CD, hangkazetta,,

CD-ROM,

Hangoskönyv, Blu-Ray
Egyéb (térkép,kotta, kézirat, diafilm)
összesen:

2021-es él, gyarapodása dokumentumtípusok szerint (összes db)

Könyv és
kötött
periodika

DvD, vHS

Vásárlás

2470

l13

Ajándék

944

2

összesen

31l4

1l5

CD DvDHangos
ROM,
Blue-Ray

l

1

Egyéb
(brossúra,
összesen
térkép,diafilm)

könyv

Zenei
CD

aa
JJ

47

l2

2676

52

31

1029

99

-t3

3705

JJ

A 202l-ben vásárolt dokumentumok értékedokumentumtípusok szerint (Ft)
Könyv és
CD Dv DHangos
kötött perio- DVD, vHS RoM,
könyv
dika
Blue-Ray
Vásárlás

Ajándék
összesen

,.880,979..131.854,3.012.833,-

799.919.-

2980.-

]000.802.919,-

2980,-

Egyéb
Zenei (brossúra
CD
térkép,
diafilm)

összesen

l41.703.- 17.784,-

5.9|4,979,-

l l5.000.- 22.800.-

7-.272.654,-

71.614,- 256.703,. 40.584,_

1.187.633,-

71.614"-

Az állomány

gya ra pod ása

á

llo má ny részek sze ri

n

t

202l

2020

db

o/
/o

db

o/
/o

Szépirodalom

1396

36,5

1432

38,7

szakirodalom

l289

33"7

1

305

15 2

139

29.8

968

26.|

3824

100

3705

100

Ifjúsági irodalom
összesen

1

A szakirodalom gyarapodásának összetétele főcsoportok szerint
Szakcsoportok

202l

2020
db

o/
/o

db

o/
,/o

0

56

4

39

J

l

65

5

65

5

50

4

35

J

3

252

20

298

.!-)

5

54

4

57

4

6

248

19

249

l9

7

232

l8

259

20

8

97

8

77

6

9

235

18

226

l7

Osszesen

1289

100

1305

l00

,,

a

A dokumentumok gyarapodása az egyes részlegekben, dokumentumtípusonként 2021
Dokumentumtípusok (db)

Részlegek

]

§!

},

a§
.=F
.5E

z).

Idegennyelvű

1

Helytörténet

172

Médiatár

48

5!a

(,

.cÉ

o\J

ó-.

.1
§L
Nq?

L\ü

aN

0J

c-É
Ic§ .;i
\é)

Fa

16

Ifjúsági olvasóterem

Segédkönyvtár
Segédkönyvtár
igazgatő

-)

l

periodika rak-

tár,

-26

Szerver

szoba

Mindösszesen

24399

9

1 3',r,

A tényleges könyvtári állomány dokumentumtípusonkénti belső aránya 2021.
(állománymérleg)

Dokumentumtípus
Könyv, kötött periodika
Videó, DVD

Áilomány
2020 (db)

Gyarapodás
2021 (db)

l90.668

3414

7009

115

Törlés
(db)

2021

2825
l4

Álomány
2021 (db)
191.257

7ll0

T.L

CD, DVD-ROM, Blu-Ray

554

555

1

Hangző dokumentum (zenei CD, DVD
és nem zenei CD, hangoskönyv)

8l39

l32

6

8265

Egyéb (térkép. kottu. diafilm)

295l

43

4

2990

209.32l

3705

2849

2l0.177

összesen

Az éves gyarapodás téma szerinti megoszlása a könyvtár gyűjtési szempontjainak megfelelő
volt. Mint általános gyűjtőkörű könyvtár, a szépirodalmi művek válogatva, ám teljességre törekvő módon, a szakirodalmi dokumentumok több szempontú válogatás után kerültek beszerzésre. A tavalyi évhez képest %o-os arányban nem történt nagy arányűváltozás, sem a részle-

gekbe kerülő dokumentumok száma, sem tartalmi megoszlásuk tekintetében. Az előző évhez
képest valamivel több szépirodalmi művet vásároltunk, mint szakirodalmat (3,5oÁ az eltérés).

Az ifiúsági irodalom azelőző évhezképest 3.7%o-kal kisebb mértékbengyarapodott. A szakirodalom terén az egyes focsoportokban a gyarapodás százalékos aránya csak kisebb eltéréseket
mutat, kivéve a 3-as főosztály, ahol nagyobb mértékűemelkedés (3%) tapasztalhatő.

Az egyes

részlegekbe kerüló dokumentumok száma nagyobb növekedést mutat az Idegennyelvű és a
Helytörténeti állomány esetében. Nagyobb a csökkenés az előző évihez képest a Szakirodalom,
az Ifiúsági, és a Médiatár részlegben.

Állományellenőrzés
202l-ben állományellenőrzés volt az Olvasóterem, az ldegennyelvű Gyűjtemény, valamint a

CD-ROM kollekcióban. Az adatfelvétel során összesen l l868 db dokumentum meglététellenőriztük.

Áilományapasztás
Aleltározással párhuzamosan az idegen nyelvű állomány elhasználódott kötetei kivonásra kerültek a könyvtár állományából. A tárgyév során összesen 2849 db dokumentum került törlésre,
ezek utómunkálatait részben befejeztük 2021-ben. A HLrNTÉKA rendszerből való törlés áthú-

ződik2022-re.
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202l. évi törlések állományrészenként és dokumentumtípus szerinti bontásban
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1

Eryéb feladatok

Az év során folytattuk a leltárkönyvek adatainak összevetését a HLINrPra adatbázissal. A
hiányzó adatokat pótoltuk, a leltárkönyvből
lenőrzés után töröltük,

törölt,

de az adatbázisban szereplő példányokat el-

illetve fordítva - a leltárkönyvben

élő, de az adatbázisban nem szereplő

dokumentumok adatait ellenőrzést követően rögzítettük.

Folytatódott a katalógusban a személynevek, szabad tárgyszavak és sorozatok egységesítése,
javítása is, mely a dokumentumok visszakereshetőségét segíti.
b. gyűjteményfeltárás

202l

Mutatók
Építettelektronikus katalógusokbarr/adatbázisokban
rekordok száma

rögzitett

8136

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának
átlagos időtartama percben kifejezve)

30

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáferhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlago-

10

san)

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága

(az elektronikus

katalógusban feltárt dokumentumok száma
egészénekoÁ-ában)

A HUNTÉKAintegrált könyvtári rendszerben

a

l00

gyűjtemény

a dokumentumok

elektronikus feldolgozását fo-

lyamatosan és ütemesen, nagy gondossággal, az adaíbázis egészétszem előtt tartva, azt rendszeresen gondozva, javítva végeztük. A dokumentumok leírása nagyobb részben továbbra is

ll

3

saját leírás. A címleírások 20oÁ-a származlk az OSZK-katalógusából,

ugyanis beszerzéseink

jóval megelőzlk az OSZK feldolgozó munkáját. A dokumentumok beérkezésüktől számítva
átlagosan 10 napon belül az olvasók számára elérhetővé váltak. Legtöbbször

a könyvesbolti

megjelenéssel egy időben már megtalálhatóak az újdonságok a könyvtár állományában.

c. állományvédelem

202l.

Mutatók
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, j avítás, restaurálás, savtalanítás vagy
egyéb aktív állományvédelmi intézkedésbenrészesült dokumentumok
száma

1

100

Muzeális dokumentumok száma

15

Restaurált muzeális dokumentumok száma

0

Azállományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok
száma

3490

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

3414

Az állományba kerülő könyveket
is. Folyamatosan átkötötték,

periodikákat biztonsági jellel láttuk el a tárgyévben

és kötött

javították a megrongálódott dokumentumokat. Folytatódott a tar-

tós megőrzésre kerülő időszaki kiadványok bekötése is.

d. digitatizálás

Az ARCANUM Adatbázis Kft 202l-ben

a gyűjtemény anyagáből digitalizálta:

Várhely 1995-2009
Elérhetósége: https ://aclt.arcanr-rIn.corrt/h u/co l l cction/VA I{lrel y/
Soproni Világosság 1946-1948
Elérhetősége: https://adt.arcarlunr.conl/hu/collcctiorr/SoproniVilaírossaír/

Sopron l899
Elérhetősége: https ://adt.arcan urrr,corn/h u/co l l cction/So pron/
Soproni Napló l 906-19l9.
Elérhetősége: htlps://adt.arcanLrm.corrl/htr/collcction/SoproniNirplo/

Elkészült az Oedenburger Zeitung sorozatból 20 évfolyam digitalizáciőjais. Az anyag még nem
elérhető a gótbetűs karakter felismerés technikai problémája miatt.
a

periodika ADT-ben történő megielenése.

l2

A következő

évben várható

Az év folyamán folytattuk máshol digitalizált de a

helyismereti gyűjteményben meglévő

nyomtatott dokumentumok URL-jének felvételéta katalógus rekordjai közé.

6.

Szolgáltatások(változások,

a.

trendek)

célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét
kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei

A járványhelyzet kezdetben radikális törést eredményezett, felülírta terveinket és érzékenyen
érintette valamennyi teljesítménymutatónkat. 202| tavaszának végétől állt vissza a könyvtár
teljes nyitva tartási rendje, az év második felében már történtek pozitív elmozdulások. Növekedett a látogatók, helyben használatok, helyben használt és kölcsönzött
de a pandémia előtti eredményektől még elmaradt.
ban nagyot nőtt.

Az alábbi adatok

dokumentumok száma,

Az elójegyzések, félre tételek száma azon-

a Központi és a fiókkönyvtár

eredményeit tükrözik:

2020

202l

csökkenés/
növekedés oÁ

) Z,/-)

3060

-5,06 Yo

26269

40173

+ 52,93

oÁ

3854

4264

+ 10,64

oÁ

Távhasználatok száma

l93652

l51412

- 21,8l Yo

A tárgyévi látogatók száma

29573

34980

+ 18"28 %

kölcsönzött

64181

68802

+ 7.2Yo

75250

78890

+ 4,84 oÁ

Referensz kérdésekszáma

350

375

+ 7,14 oÁ

Előjegyzések

6502

8196

+ 26,05 Yő

Félretételek

3835

7599

+ 98,15 Yo

76

61

-l9.74%

A tárgyévben a könyvtárat aktivan használók
száma
Tárgyévben a könyvtárhasználatok
helyben használat

száma.

A tárgyévi regisztrált használók száma

dokumentumok száma

Helyben használt dokumentumok száma

Rendezvények (kiállítás, könyvtári óra, íróolvasó találkozó, könyvbemutató, Ü gye s
kezek foelalkozás stb.)

Több szolgáltatásunkat megújítottuk az eredményességérdekében.

A helyben használt dokumentumok száma (78890 db),

+ 4,84 "/o-os növekedést mutat az

előző

évhez képest, Az előjegyzések száma (8196 db) magasabb, de főképp a kapualji szolgáltatás
időszakában látható magas kiugrás a félretételek számát illetően.

Az olvasóinkváltozatlan örömmel fogadták, ha felhívtuk figyelmüket
új és friss irodalmat, emiatt több tematikus könyvajánló
13

és ajánlottunk számukra

mappa is készült.

b.

helyben elérhető szolgáltatások

A könyvtárban beiratkozáshozkötött

és ingyenes szolgáltatások is vannak.

A beiratkozás l6

év alatt és 70 éves kor felett ingyenes. Fogyatékos és diákigazolvánnyal rendelkezők, pedagógusok, közművelődésben dolgozók, gyeden és gyesen lévők számáraa tagsági díjból 50 %os, a Sopron Card tulajdonosok számára2}oÁ-os kedvezményt biztosítunk. A könyvtár szol-

gáltatásait beiratkozott olvasóink mellett napijegyet váltó látogatók is igénybe vehetik.

Az

év folyamán a veszélyhelyzet alatt is (a jogszabályok figyelembevételével) volt lehetőség a hagyományos, helyben elérhető szolgáltatásaink igénybevételére.

c.

távolrólelérhetőszolgáltatások

Az internet népszerűségénekköszönhetően

a

könyvtári szolgáltatások e szerepköre is fel-

értékelődött, amelyet évről évre több használó vesz igénybe. A legfontosabb felület az intézményihonlap, ahol elérhetőek az online katalógusok, ezen belül lehetőség van a hosszabbításra, előjegyzésre, felretétel igénylésére.A honlapon rendszeresen könyvajánlók

és az állomány gyarapodási adatok is nyomon követhetők.

jelennek meg

Az új és növekvő elvárásoknak

rendszeres frissítésekkel,új szolgáltatásokkal igyekszünk megfelelni.

d.

közösségi szo|gáltatások: rendezvények, klubok, képzések,kiállítások

Könyvtárunkban az előző évhez képest már jóval több személyes találkozáson alapuló felnőtt
és gyermek rendezvényt tudtunk megszervezni, de voltak olyan programjaink, amelyek sajnos

elmaradtak a járvány miatt.

A Kerekítő Ovimókát

sajnos csak online formában tudtuk megszervezni, a könyvcsereberén és

kézműves foglalkozáson csupán 1-1 alkalommal volt személyes találkozás a gyerekekkel. To-

vábbi 8 alkalommal online módon. videó felvételeken keresztül értük el az alkotni vágyó gyermekeket (Farsang, Március l5., Húsvét,Anyák napja és 4 db adventi ügyes kezek).

A járványhelyzet miatt az év első felében teljesen elmaradt a csoportok fogadása a könyvtárlátogatások az ővodák és az iskolák részéről. A nyár jelentett felszabadulást, amikor is kihasználtuk a lehetőséget és sok csoportot fogadtunk. Kapcsolatot létesítettünka nyári napközivel, ahonnan szinte a város összes iskolájából érkeztek gyerekek hozzáttk.

A foglalkozások témáját min-

dig a kéréseknekmegfelelően alakítottuk; volt játékos könyvtárbemutató, papirszinházi előadás, kézműves foglalkozás, mesehallgatás, filmnézés. Az év során összesen

l9 csoportot (óvo-

dai, iskolai, középiskolai, táboros) fogadtunk, ebből három várostörténeti foglalkozás volt.

Hagyományosan minden évben, igy 202|-ben is csatlakoztunk a Nemzetközi Könyvajándék
Nap országos rendezv

ény éhez.

Nagy sikert aratott ,,a könyv kiegészít"címmel útnak indított új kihívásu* ,,A szemüvegre
mondják, hogy öltöztet..

a könyv viszont kiegészít."
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Minden évben részt veszünk a Közösségek Hete rendezvénysotozaton is.
Ahazát,k és településeink sokszínű szellemi és kulturális örökségét bemutató Keressük értékeinket!

-

Itthon otíhon vaglunk tematika keretében Virtuális helyismereti sétát indítottunk vá-

rosunkban,

AZöld, zöldebb, legzöldebb programok

a környezetünk

megóvásának szükségességérehívják

fel a figyelmet. Ez a cél könyvtárunk számára is fontos, ezért online könyvajánlókat

készítet-

tünk a hét minden napjára, amelyek a Facebookon és a honlapon is megtekinthetőek voltak.

olvasók helyben is megtalálhatták atémában összegyűjtött
praktikus,,zöld

könyvválogatást.

Az

Faliújságunkon

tippeket" is megosztottunk látogatóinkkal.

Olvasóinkat hagyományos, kipróbált receptek gyűjtésére,elfeledett izekűjra felfedezésére in-

vitáltuk ,,Receptek a múltból" címmel. Arra buzdítottuk mi is

a

osszuk meg egymással rejtett kincseinket, így továbbadva azokat

A könyl.tári közösség
között!"

játékban résztvevőket, hogy
a

jövő nemzedéke számára.

megmozgatására könyves fejt<irő játékkal készültünk ,,Olvass a képek

címmel. A hét minden napján felt<ilt<itttink egy-egy rejtvényt online felületünkre, me-

lyek közismert sikerkönyveket rejtettek. A fejtörők általunk szerkesztett képmontázsok voltak.

Az olvasók

a képek és a montázsban elrejtett,,egyéb"

információk alapján tudták megfejteni az

adott könyv címét,illetve szerzőjét. A Magyar Film napja alkalmából online játékra hívtuk az

olvasókat. Az elmúlt 10 évben legtöbbet kölcsönzött

magyar játékfilmekből összeállított képi

montázs alapjánkérdéseket tettünk fel a könyvtár honlapjára és Facebook oldalára. Megoldásként a film címét,rendezőjét és fobb szereplőinek nevét kellett visszaküldeni.

A Széchenyi István Városi Könyvtár

első alkalommal vett részt a Tündérfesztiválon. Minden

korosztály talált nálunk játékos feladatokat. Az aktuális témához kapcsolódva többféle kutyás
témájúorigami, a kicsiknek szinező, szókereső játékkal készültünk, Ezek mellett kétfélememóriajátékkal is vártuk a gyerekeket: azegyiken Sopron nevezetes épületei szerepeltek - többek
között
a

azok is, amelyek a Tündérvárosban megjelentek - a másikat a kisebbeknek szántuk: ezen

könyvekből már jól ismert kutya figurákkal találkozhattak a gyerekek. Olvasó-sarkot is kiala-

kítottunk, ahol me sekönyveket
Nyáron, amikor

a

o

lvashattak, |apo zgathattak a gye rekek.

járványügyi szabályok már nem korlátoztáka személyes találkozáson alapuló

rendezvényeket, a csoportos könyvtárlátogatások

iránti érdeklődés az óvodák és az iskolák ré-

széről is megnőtt. Felvettük a kapcsolatot a nyári napközivel, ahonnan szinte a város összes

iskolájából érkeztek gyerekek hozzánk. A foglalkozások témáját mindig a kéréseknek megfelelően alakítottuk, volt játékos könyvtárbemutató,
zás, mesehallgatás,

fi

lmnézés,
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papirszinhétzi előadás, kézműves foglalko-

Zöld sarkot nyitottunk az emeleti aulában. A kollégák cserepes dísznövényeket ajándékoztak
az olvasóknak, akik örömmel

fogadták a felajánlást.

A nyár végénűtjára indítottuk beiratkozási kampányunkat, amelynek fo célja a városlakók figyelmének felhívása a könyvtár használatának előnyeire.

A kampány során

a város ismertebb

helyein plakátokat helyeztünk ki, valamint a közösségi oldalainkon is több hétig egy animált
videókból álló sorozattal próbáltuk látogatóink figyelmét felkelteni, hogy megismerhessék intézményünk sokszínú szolgálíatásait.

A

beiratkozási kampány sikerességének köszönhetően

szeptember, október hónapban kiemelkedően megugrott a beiratkozások száma, az átlagos havi

beiratkozás 2-2,5 szereséte.

Könyvtárunk is kitelepült a Kultudvarok vasárnap délutáni városi rendezvényére, ahol sokan
ellátogattak hozzánk, és együtt felidézhettük, milyen lehetett egy 100 évvel ezelőtti vasárnap a

"Széchenyi Kaszinó" könyvtárában.
Október folyamán megrendeztük a hagyományos Országos Könyvtári

Napok rendezvénysoro-

zatot is, ahol Horváth-Szováti György életmód-tanácsadó, terapeuta a természet közeli életmód

lehetőségeiről, hatásairól tartott előadást. Online zenei műveltségi játékot hirdettünk meg ,,Liszt

2l0" címmel. A vetélkedő célja a zenei ismeretterjesztés volt, a jelentkezők érdeklődésének
felkeltése a 19. századi európai és magyar zenei romantika iránt, Liszt Ferenc életénekés művészeténekmegismertetése.

A Könyves vasámapon ingyenes beiratkozást, valamint ügyes kezek foglalkozást tartottunk. A
gyerekeket,,Julcsigyümölcskosara"

interaktív előadás szőrakoztatta, amelyben felelevenítették

az őszi népszokásokat a mese, népzene, néptánc, mondóka segítségével.
Október 5-30. között

olvasóink részt vehettek egy Zöld sarok játékban. A feladatok megoldása

személyes jelenlétet igényelt, melynek során a résztvevők kiválasztották a polcról az adott
könyvet, és megkeresték benne a feltett kérdésreavá|aszt. A megfejtők apró ajándékok közül
választhattak. A játék elérte célját, mely a Zöld sarok népszerűségéneknövelése volt.

Az utolsó negyedévben a ,,Múlt és Jelen" című kiállításnak
a Doborjáni Ferenc Egységes Gyógypedagógiai

adott helyet az intézmény, melyet

Módszertani Intézménytantestülete és tanulói

az intézmény 70 éves jubileuma alkalmából állítottak össze. Iskolatörténeti kiállításuk bepillantást nyújtott múltjukba, jelenükbe.

A soproni

népszavazás századik évfordulója alkalmából nyílt meg második kiállításunk ,,Va-

lami fáj, ami nincs" címmel. A január 8-ig látogathatő tárlattal könyvtárunk is bekapcsolódott
a Hűség 100 elnevezésű, egész éven át tartó rendezvénysorozatba.

A kiállításon eredeti doku-

mentumok mellett Bognár Béla képeslapgyűjtő Sopron, Moson és Vas vármegye elcsatolt tele-

16

püléseit ábrázolő képeslapok is helyet kaptak a vitrinekben. Hazánk egyik legnagyobb képeslapgyűjteményévelrendelkező soproni gyűjtő az eredeti darabokat bocsátotta a könyvtár rendelkezésére.Az eseményhez kapcsolódóan került sor a fentiekben már említett Hűség l00 elnevezé sű háromfordul

ó

s vetélkedő le gj obb

c

sapatai nak díj azásár a.

Vendégünk volt Bosnyák Viktória író és Dudás Győző illusztrátor, grafikus. A találkozó a,,Kö-

szönjük, Magyarország!" program keretében valósult meg. A programon négy iskolai osztály
vett részt. Sajnos a járványügyi előírások nem engedtek nagyobb létszámot, pedig érdeklődés
lett volna.

A rendezvényt követően a Kolibri Kiadó és Bosnyák Viktória írónő felhívást tett

közzé, hogy országos szinten felkutassák és megtalálják a köztünk élő Tündérkönyvtárosokat.

A gyermekkönyvtár

két munkatársa munkájuk gyümölcseként olvasói ajánlások alapján elnyer-

ték a ,,tündérkönyvtárosok igenis léteznek!" mottóval elindított kezdeményezéskeretében a
,,Tündérkönyvtáros"

megtisztelő címet.

Mindezek mellett számos gyermekeknek szóló ralz- és irodalmi pályázatot osztottunk meg online felületeinken, hogy biztassuk őket ralzolásra, történetek irására.

Miler Zdenek születésének l00. évfordulója alkalmából egy alsó tagozatosoknak szóló olvasóp ály ázatot hi

A soproni

rdettünk.

népszavazás évfordulój ára, a szavazás napján, online nyereményjátékkal emlékez-

tünk.

Bánfalvi Fiókkönyvtárunkban
Ágnes ,,Beszédes titkok

-

író-olvasó találkozón ismerkedhettek meg olvasóink Pécsváradi

eltitkolt történetek c. könyvével, és egy karácsonyváró kézműves

foglalkozáson vehettek részt a gyermekek.
Megvalósult rendezvényeink közül kiemelt említést érdemel az írő-olvasó találkozóink közül

Kolb Jenő: ,,Hit az emberben" című könyv bemutatója, valamint a Lehár l45 emlékévkeretében megrendezett: ,,Csak eg,, hűséges szolgája Urának - báró Lehár Antal ezredes, a katona"

című kötet bemutatója.

e.

online felületek (honlap, közösségi média)

Az év folyamán folyamatosan jelentek meg fontos információk, aktuális programok és eseményen készült fotók azintézményhonlapján.

A Helytörténet menüpont számos gazdagtartalom-

mal gyarapodott. Itt adtuk közre Sopron városához, a környező településekhez (itt születtek, itt

éltek) kötődő azon személyek pályaképét, tevékenységét,akiknek életútjamár |ezárult. Havonta közzétettük a napi évfordulókat, néhány jelentősebb személy életútjánakhosszabb ismertetése is felkerült az aktua|itások közé.
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A Gyermekkönyvtár bejegyzései között szerepeltek pályázatok előadások, író-olvasó találkozók, valamint egy-egy jeles naphoz kapcsolódó kézműves ötletek és játékok egyaránt. Azállomány gyarapodása az űj beszerzéseink menüpontban mappákba rendezve kerültek fel minden
héten, a felnőtt- és gyermekkönyvek,

és az

q

amédiatár újdonságai, a folyóiratokból készítettgyűjtések

idegen nyelvű könyvek, valamint a helyt<;rténeti gyűjtemény újdonságai.

A veszély-

helyzet miatt a könyvtár gyakran csak az online felületen tudta tartani a kapcsolatot olvsóival.

A könyvtár weboldalának

5 leglátogatottabb menüpontja 2021-ben a statisztikák szerint: Elér-

hetőségek-nyitvatartás, Online könyvtár (katalógus, kölcsönzések), Újdonságok, Munkatársaink, Könyvtári

díjak és Szolgáltatások.

202l. év folyamán283 bejegyzés került közzétételre, e mellett

a helytörténet menüpontban

l60

db évforduló hírétosztottuk meg a használókkal.

Az intézmény honlapj ának

láto gatottsága

Szolgáltató hely

Használók száma

Alkalom

Központi könyvtár

54157

98777

Bánfalvi fiókkönyvtár

9532

l 7385

Osszesen

63689

ll6l62

Kiemelkedő szerepet kapott az online kapcsolattartásban, az internetes felületeken való olvasói
elérés.Arra törekedtünk, hogy változatos tartalmakkal fenn tudjuk tartani olvasóink érdeklődé-

sét. Az új trendeket követve lépésttartottunk a közösségi média területein is: Facebook,
Instagram, Youtube csatorna. Ezeken kívül jelen voltunk a helyi sajtóban is annak érdekében,

hogy minden korosztályhoz eljuttathassuk a könyvtánal kapcsolatos információkat és programlehetőségeket. Közösségi

oldalaink mutatói alapján kijelenthetjük, hogy az elmúlt év nehézsé-

gei közepette egyre ismertebbek vagyunk, nagy sikereket és a követőink számának folyamatos
emelkedésétértük el.

A könyvtár jelenléte a Facebook-on a mai világban nélkülözhetetlen, mivel követőinek nagy
része a 25-50 éves korosztályből került ki. Egyre szélesebb körben mutatnak órdeklődést
Facebook oldalunk iránt, ez köszönhető
ismertebbek vagyunk, követőink
a posztokra.

naprakész és figyelemfelkeltő tartalmainknak. Egyre

száma fokozatosan nő és egyre több lájk, hozzászőIás érkezik

l7 éves kor alatt kevesen követik oldalunkat, ez nagytészt azzal magyarázhatő,

hogy ez aréteg szívesebben használ más közösségi megoldásokat és csevegő alkalmazásokat.

Az év során

a Facebookon összesen 404 bejegyzés született.

Ez a2020-as évhez (440 bejegy-

zés) képest 8,18 Yo csökkenést mutat. Ennek okát a pandémia első hulláma alatti home office
18

munkában találjuk meg, ugyanis olvasóinkkal a helyzet szülte kényszerűségből az online térben
tarthattuk a kapcsolatot.

Egyre több saját készítésűvideót tettünk közzé, kreatív tartalmakat posztoltunk, megnőtt az
online kézműves foglalkozásaink száma is. A legtöbb bejegyzés esetében elértük az 500-1000
fot és vannak népszerűbb 3000-4000 emberhez eljutó bejegyzések is.

A legnépszerűbb, legtöbb eléréstgeneráló bejegyzésünk a2021. április 08-án közzétett könyvajánló új köntösben,

miszerint,,A szemüvegre mondják, hogy öltöztet...

a

könyv viszont kiegé-

szít" kreatív felhívásunk, mely 64.102 felhasználóhoz jutott el, l75-en osztották meg. A diagramban látható áprilisi megtekintésének kiugró száma is mutatja az érdeklődés nagyságát.

A sok megosztásnak köszönhetően

eljutott a bejegyzés híre a Petőíi Rádióhoz,

azM5 televíziós

csatornához, a Sopron TV-hez, a Soproni Témához és a Mirage Magazinhoz is.

l.!1§§t*k l;14"*:8h

$tjlí,J c1 !t?iP^

M
Az oldalt kedvelők számaa202l-es év folyamán 1933 főről 2358 fore nótt, ami 21,99

Yo-os

növekedéstjelent azelőző évhez képest. Egy év alatt425 új oldalkedvelőt szereztünk.

Az év folyamrin közzétettünk több tucat hangulatfotót, könyvtárba hívó bejegyzést, online faliújságot, könyvajánlókat,

a Gyermekkönyvtár

pá|yázatait, továbbá helyt<irténeti vonatkozású

neves évfordulót, jeles napok megemlékezéseit. Népszerűek voltak a könyvtár mindennapjait
bemutató képek, és a felületen indított játékok is sok embert vonzottak.

Kihasználva az okostelefon adta lehetőségeketazelőző évben elindítottuk
oldalát. Oldalunk 2020-ban 69 követőről

l48-ra emelkedett ,2021-ben

1

a

könyvtár Instagram

73 követőnk lett és 1 7l

új bejegyzés készült.
Itt is megosztottunk kreatív képeket, rendezvényeinket, könyvajánlókat,

hangulatfotókat és

közérdekű információkat. Bízunk abban, hogy itt sikeresebben elérjük majd a fiatalabb korosz-

tályt.

l9

Útjára indítottuk Youtube csatornánkat is, hogy ezzel is bővítsük a kapcsolattartás tárházát a
könyvtárt kedvelő emberekkel. Itt retrospektív és új tartalmakat is felt<iltontik, valamint figyelemmel kísértükaz o|da| beállításait, így törekedve a nézettség növelésére.

A

2020 novemberében indított oldalra 15 videó került fel, melyek megtekintéseinek

száma:l68.,202l-ben 1l videót töltöttünk
könyvtárban

fel, amelyet 748-an tekintettek meg.

8 alkalommal készült kézműves videó az ünnepekhez kapcsolódóan

A

gyermek-

és ezeken

kí-

vül 2 gyermekeknek szóló zenés mondókás felvétel készült.

7. Minőségirányítás
Minőségirányítási rendszerünk feladatai a teljes év munkavégzéséíbefolyásolták és meghatározták.

Az intézményvezető döntése

alapján az előzetes tervekkel ellentétben nem pá|yázott

intézményünk a Minőségi Könyvtári címre. A döntést később alátámasztotta a szervezet önértékelésénekeredménye.

A MIT

munkája eredményeként megvalósult az Akadálymentesítési és az Esélyegyenlőségi

terv aktualizálása, a SWOT analízis frissítése, a Belső- és a Külső kommunikációs stratégia
felülvizsgálata. Elkészült még a könyvtár társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos koncepciója.
Teljessé vált a HR stratégia a továbbképzési terv elkészültével. Azűj intézményiSZI\4SZ szerkesztése során megtörtént a munkaköri leírások felülvizsgálata is. Új organogram ábra készült
a Könyvtár

A korábbi

szervezetéről.
stratégia felülvizsgáIata alapján elkészítettük a következő

2021-2025. évre vonat-

kozó stratégiai tervet. Az alapvető stratégiai célok nem változtak.
Partneri elégedettségméréstvégeztünk a fiatalok és a Helyismereti Gyűjtemény használói körében, az adatok értékeléseazonban a2022-es év feladata lesz.

Elkezdtük az esedékes munkatársi teljesítményértékelést.A Feldolgozó osztály vezetője a
202l-es munkatársi teljesítményértékelésnél
a közvetlen vezetói értékeléstis elkészítette. Az
Olvasószolgálat munkatársainak teljesítményértékeléseés a vezetői értékeléselmaradt.

Az év folyamán a szervezeti kultúra méréseonline formában megtörtént, az adatok kiértékelése a 2022-es év feladata lesz.

A következő évben történő pályázás

érdekében tovább folytattuk minőségügyi dokumentuma-

ink átnézésétés formai egységesítését.
Egységes nyilvántartásban összegyűjtöttik
állapodást kötött

az együttműködési megállapodásokat. Egy új meg-

az intézménya Pedagógusok Soproni Művelődés i Hazáv al.
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Az intézményértékeinek, szolgáltatásainak megismertetése és az

egységesebb arculati megje-

lenés érdekében nyomdai sokszorosításra került az új könyl.tárismertető

A folyamatszabályozás

brosúra.

terén a kitűzött feladatok megvalósultak. Összeállításra került a Minő-

ségi kézikönyv nyers változata.

a.

használóielégedettségmérés

202l novemberében online kérdőíveshasználói elégedettség méréstvégeztünk aftatal korosztály körében. Szükségesnek éreztük az ő igényeik, véleményük jobb megismerését. 2016-ban

volt egy hasonló használói elégedettségmérésta 14-25 évesek között,

ezűttal azonban a kor-

osztályi intervallumot kitoltuk 14-30 évesek körére. 202l. november 8-án 456 olvasó kapta meg
a kérdőív online elérhetőségét.A felmérés időpontjában, illetve az azt megelőző évben érvényes, tagsággal rendelkező olvasókat kérdeztük meg a 14-30 év közötti

korcsoportból, melyből

58 db értékelhető kérdőívet kaptunk vissza.

202l. november 22. és2022.január 07. között

a

Helyismereti Gyűjteményben is volt haszná-

lói mérés.A méréssegítségévelszerettük volna megtudni, hogy

a pandémia idején és ezt

kö-

vetően milyen szolgáltatásokat vettek igénybe használóink, változtak-e az olvasói szokások.

Ertékelni lehetett a Gyűjtemény szolgáltatásait (dokumentumok, könyvtáros), a részleg körülményeit. Rákérdeztünk az információszerzési, tqékoződási szokásaikra, a megkérdezettek nemének, életkorának, foglalkozásának vizsgálatával. A kérdőívvégénlehetőséget biztosítottunk a válaszadóknak arra, hogy megfo galmazzák észrevételeiket,javaslataikat. A válaszok

jelentik, hanem megalapozzák a gyultemény
nem csak a meglevő szo|gáltatások értékelését

jövőbeli feladatainak megtervezésétis.

b.

önértékelés

Az év folyamán próba önértékelést végeztünk. Az önértékelésben résztvevők előzetesen közösen pontoztákazötadottságot

és a négy eredmény kritériumot.

Az egyes csoportok pontszámait

MIT ülésen összesítettük és így született meg az adottság és eredmény kritériumok végső értékelése. Az összesen adható 1000 pontbőI az önéríékelésbenrésztvevők 482,06 pontot adtak az
intézménytelj esítményére.

c.

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

A pandémiás helyzet miatt nem számottevó

a Dr.

Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér segítő

Szerepe.

8.

Tudományos kutatás és kiadványok

Az intézményben 202l . évben nem foly tudományos
meg.

2l

kutatás, és kiadványok sem jelentek

9.

Partnerségi együttműködések
a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási együttműködés és az önkéntesség

A könyvtár működését tekintve partnereink igényei meghatározóak, beépültek tevékenységeinkbe.

A

könyvtár jó kapcsolatot tart fenn az önkormányzatta|,

az oktatási és kulturális

intézményekkel,civil szervezetekkel és a médiával. A munkatársak
tették ki ilyen irányú tevékenységüket. A Gyermekkönyvtár

a

maguk területén fej-

munkatársai iskolai, óvodai

csoportoknak biztosítottak programokat, és vetélkedőket. A szervezés során atanintézetekkel

A

építettékés erősítették a kapcsolatrendszerüket.

szakmai szervezetek közül az Magyar

Könyvtárosok Egyesülete Kisalfrldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületével szoros
kapcsolatot ápolunk. A könyvtár ismertségét a különb öző rendezvények által folyamatosan
növeltük.

Az év folyamán is a jól működő lakossági kapcsolatok megőrzését és továbbépítésétalapvető feladatunknak tekintettük. A partnerekkel, könyvtárhasználókkal

való személyes kap-

csolatok tudatos ápolására is nagy gondot fordítottunk.

A nemzeti köznevelésről szóló 20IL évi CXC. törvény rendelkezik arról, hogy

a középis-

kolai érettségivizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének
az igazolása. A középiskolás diákokat nyitottsággal, odafigyeléssel
siker kulcsa

a

és támogatással

fogadtuk.

A

jelentkezők hasznos feladatokkalvaIő ellátása, türelmes segítése és tevékenységük

folyamatos figyelemmel kísérésevolt. 202l-ban

3l

diák teljesített könyvtárunkban közösségi

szolgálatot. Igyekeztünk biztosítani számukra a biztonságos munkavégzésfeltételeit, a tevékenység ellátásához szükséges íájékoztatást és irányításí, az ismeretek megszerzését, a folyamatos, szakszerű felügyeletet.

Csoportos foglalkozások szervezése időpont- és témaegyeztetés alapján történt.

A csopor-

tos foglalkozások alapvető céljának tekintettük a gyermekek alapvető könyvtárhasználati
ismeretekkel és szabályokkal történő megismertetését.

Együttműködés konkrét formái voltak:

.

kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal

-

olvasásfejlesztő programok, könyvtári

órák tartása érdekében

o
o
o
o

ARCANUM Digitális Tudománytár - szakkönyvek, folyóiratok online
kisalft)ldi könyvtárak és könyltárosok
Informatikai és könyvtári szövetség

Egyesülete -szakmai együttműködés

Iksz-

szakmai együttműködés

konyvtarak.hu - csatlakozás országos könyvtári programajánlőhoz
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elérése

10.

PR/marketing/kommunikáció

a.

a

eredményei

könyvtár megielenése médiumokban

A könyvtár nary hangsúlyt helyezett programjainak

ismertetésére, a könyvtári munkáról valőtá-

jékortaűsra. Intézményünkfolyamatosan jelen volt a soproni mediában Glelyr Tema, Sopron TV), a

különbözó
tosan

táj

közösségi oldalakon, így az olvasókat ezeken azinformációs csatomakon is folyamaékoztattuk az aktua|itásainkról.

Sajtómegjelenések helyét és számát lásd 3. sz. mellékletben.

b.

lépésekaz intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, kommunikáció)

A könyvtár társadalomban betöltött szerepe folyamatosan változik, hiszen alkalmazkodnia kell
a megváltozoíí igényekhez, amelyeket elsősorban a digitalizáció és a világháló témyerése in-

dukál. Ez együt járt korszerű szolgáltatások elindításával (online félretétel)és a könyvtári mar-

keting és kommunikáció, valamint a kommunikációs csatomák gyökeres átalakulásával.
Könyvtárunk is egyre nagyobb hangsúlyt fektet erre a területre, azonban nem elég csupán a
szolgáltatásfejlesztés, az új és megújult szolgáltatásokat meg kell ismertetni a használókkal,
azokat népszerűsíteni szükséges körükben.
gö

rdü l ék en

y használatho z

e|i

gazitó

v ideó k

Így az online felületeinken való eligazodáshoz és a
at, útm utat

ó k

at

k és z

í

tettünk.

A generációváltás könyvtárunkban is erósen érezteti ahatását. Ez folyamatos kihívás elé állít
bennünket, hogy hogyan és milyen eszközökkel

érjük el azY-Z generációt. Ma már a fo kérdés,

hogy milyen kiadványokat, grafikákathasználunk a kommunikáciőhoz, ezért a könyvtár több
munkatársa részt vett a ,,Digitális kommunikáció a könyvtári

partner kapcsolatokban" című

ingyenes, gyakorlatorientált továbbképzésen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A képzésen
a

kollégák elsajátították a munkakörükbe

tartozó, a könyvtárhasználókkal

(gyerekektől az idős-

korúakig) és más külső partnerekkelvaló kapcsolattartás, információ megosztás,rendezvények,
programok szervezését.

A jövőre nézve az online marketing egyre nagyobb szerepet fog játszani a könyvtárak kommunikációs stratégiájában. Azúj trendeket követve folyamatosan lépésttartottunk a közösségi média területein: Facebook, Instagram, Youtube, valamint szerepeltünk a helyi sajtóban és médiában.

Külön meg kell említeni, hogy az ősz folyamán részt vettünk a Soproni Múzeum szervezíe
múzeumpedagógiai börzén, melynek célja volt az óvodapedagógusok, az álíalános iskolai és
középiskolai tanárok egy időben, egy helyentqékoződhassanak Sopron és környéke kulturális
és turisztikaiintézményeinek programkínálatáről.

A program helyszínénkönyvtárunk is bemu-

tatta az óvodás, általános iskolás és középiskolás korosztály számára ajánlott foglalkozásait,
23

kidolgozott könyvtárhasználati órasorozaát, helyt<irténeti foglalkozásait,papirszitÁini gyűjteményét.A ktitetlen esemény jó lehetőséget jelentett a pedagógusokkal, óvodapedagógusokkal

való személyes kapcsolatfelvételre, szolgáltatásaink szélesebb körben történő megismertetésére, valamint a későbbi együttműködési

11.

megállapoűs kereteinek a megbeszélésére,

Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által

a.

a megye területén működő

könfiárak együttműködésének szervezésével kapcso-

latos tevékenységének intézményre gyakorolt pozitiv haüísairól,

b.

a konyWár tevékenységétsegítő Za2l-ban nyujtott szo|gá|tatásairól,

c.

a

települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció keretében a

fenntartónak megtett javaslatokról,

az intézményszempontj ából nem releváns.
12.

A koronavírus-járvány okozta változásokról

a.

milyen új szolgáltatások jelentek meg a megváltozott pandémíás helyzetben a
könyvtá rhasználók kiszolgálására? (felsorolás)

A könfiár minden munkatarsa rugalmasan reagált
sait átszervezte.
szöbszolgáltaüis)

b.

a

járványügyi helyzetre és régi szolgáltatá-

A 2020. évi pandémia idején bevezetett új szolgáltaüísi formát (kapualji küa kölcsönzési

szolgáltaüís részévétettük 2021-ben is.

részt vett-e valamilyen formában a könyvtár a koronavírus elleni helyi védekezésben?

A könyvtár minden óvintézkedést megtett olvasóinak és saját dolgozóinak védelmére.202l
novemberétól újra bevezettük az olvasói terekben és az irodákban, raküírakban a ktitelező
maszkvi selést és a köztissé gi terekben a kézfertőtlenítést.

c.

milyen segítséget kapott a megyei könyvtártól

a veszélyhelyzet és a

járvány-

ügyi készültség alatt?

Az olvasók számára és a helytörténeti szaklájékoztatáshoz digitalizá|t dokumentumokat kaptunk.

6,lstya\

Sopron, 2022. február 28.
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1 sz.

Mutatók

melléklet

számadatok

l. Szolgáltatási feladatok
.

Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)

.

A tárgyévben a könyvtárat

t2l

aktívan használók száma

-

31,00

( Felnőtt:1621,, lfi:

t249, Bánfalva

-

tárgyévben a könyvtárhasználatok száma
)sszeadni részlegenként,személyes ,email, telefon, félretétel, online rendezvényen résztlevők
2.1,

:.2. A

tárgyévi regisztrált használók száma évfelett minden olvasó:230t, lfi 16 év alatt minden olvasó:

Ves statisztikából (Felnőtt 16

2948,00

34403,00

4t20,00

,679, Bánfalva: 140)

tárgyévi látogatók száma -Részlegenkéntösszeadni ( rendezvényen személyesen
,észtvevők is) Szép: 1,t!t9, szak:5284, média: 2444, ifi:1,7689, Ht: 585, Bánf: 1805, OT: 760
,
1,3, A

}.

A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)

33686,00
1,76162,0o

2,o0

l, A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el
i, A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) - Jutka

37,oo

i. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen

443,00

A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentunok száma
/.

}.

A könyvtárban használható, nem nyílt hozzáférésűadatbázisok száma

).

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma

).1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma

nstagram: 173, Youtube: ].4

- Arcanum

1,00
3,00

- Követők

száma: Facebook: 2358,

[0, A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
1,1.

5,00

2545,0o

53651,00

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumen-

:umok száma
[2.1. Könyv Részlegenkéntösszeadni, Hosszabbítás nélkül, Szép:24796 OT:24
degennyelvű: 163, szak:7464, média:365+ 78 kotta, ifi: 23895, Bánf :3677

1255,00

L2,2.|dőszaki kiadvány: I2L7, Bánf :28, média:10
[2.3, AV-dokumentum :402 6, lfi

7

3l

4757,00
8,00

[2,4, Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)
1,2,5.

[3.

60463,00

Elektronikus dokumentum (digitálisan)

lrodalomkutatások, témafigyelések száma

városi könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve
lrszágos szintű) tanácsadások száma
[4. A megyei hatókörű

1,5.

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát

segítő lKT eszközök

száma

t5.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

ls. A k§nwtár tltal srerverett
L6.1.

olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztéséttámogató nem formális kép-

lések száma

9,00

27t,00

t6.1.1. a képzésekenrésztvevők száma
16.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális

képzések száma

25

5,00

L6.2.L a képzésekenrésztvevők száma

134,00

[6.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma

[6.3.1, a képzésekenrésztvevők száma
[6,4. könyvtárhasználati

foglalkozások száma és azokon résztvevők száma

t6.4.1. a résztvevők száma

19,00

409,00

[6.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkriminá:ió-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok
[6.5.1, a programok résztvevőinek száma
[6,6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma
[6.6.1, a programok résztvevőinek száma
[6.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát

segítő képzések, programok száma

L6.7.t. a programok résztvevőinek száma
t6.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára
izervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma
L6.8.1. a programok résztvevőinek száma
L6.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések

t6.9.1. a programok résztvevőinek száma
t7. A könyvtár oktatást, képzést,könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak
;záma
t8. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma

97,00

!9. A könyvtár megjelenésének száma a médiában

2,00

l0. A használói elégedettség-mérésekszáma

39,00

l0.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)
l1. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési
<önyvtárak száma

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására
köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

2.

31 diák, 1 új

megállapodás

l3. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma
24. A

könyvtárralírásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozóistb. partnerek

;záma/év
25. A

megyei hatókörű városi könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma

ll. Gvűiteménvfeilesztés

3382,00

1.1. Könyv (db)
1.2. Bekötött,

32,00

tékázott folyóirat (kötet)

1.3. Kartográfiai dokumentum (db)

3,00

1.4, Nyomtatott zenei dokumentum (db)

1,00

1.5, Hangdokumentum (db)

732,0o

1.6. Képdokumentum (db)

I27,oo
1,00

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db)
1.8. E-könyv (db)

27,00

:gyéb dokumentum (db)

l. Gyűjteményból tárgyévben apasztott d§kwent§rnok

(önyv (db)

sráma dokumentunrtípusonként
2825,00

z6

]ekötött,

tékázott folyóirat (kötet)

(artográfiai dokumentum (db)

1,00

!yomtatott zenei dokumentum (db)
langdokumentum (db)

6,00

(épdokumentum (db)

14,oo

lektronikus (digitális) dokumentum (db)
:-könyv (db)
gyéb dokumentum (db)
.

3,00

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma

t, Gyermekkönyvtárba/részlegbe

bekerült doku mentumok száma

830,00

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma

205,00

i. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
/.

zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma

].

Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött

}.1. Százalékos

0,00
296,o0
11868,00

dokumentumok száma

5,64

aránya a teljes állományhoz képest

lll. Gyűiteményfe!tárás
.

Magyarországi Közös

8136,00

rögzített rekordok száma

Építettelektronikus katalógusokban/adatbázisokban
Katalógusba (MOKKA) betöltött

tételek száma

Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba
(üldött cikkek száma
}.

l. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött

rekordok száma

i, Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában
<ifejezve)

0,50

i, Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtar,ama napokban kifejezve

].0,00

gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokunentumok száma a gyűjtemény egészének %,ában)

100,00

/. A

lV. Tudományos kutatás

Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év)
l. Tudományos kutatások száma
A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített,
]yomatott vagy elektronikus formában megjelent publikációk száma
}.

l. ldegen nyelvű publikációk száma
Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma
i. A könyvtár által kiadott kiadványok száma
z.

A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma

}.

A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységekszáma

).

A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma

L0.

A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételénekszáma

L1. Képzésben, továbbképzésen részt vett

dolgozók száma

V. Rendezvény, kiállítás

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi
nok, rendezvények száma összesen
[.

1, a

progra-

61,00
1724,0o

résztvevők száma

l. Tárgvévben szervezett konferenciák száma

27

1, a

résztvevők száma

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma

3.

1. a

2,oo

látogatók száma

110,00

l. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma
1.].. a

résztvevők száma

5,00

483,00

i. A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett
,endezvények száma
j.1. a résztvevők száma

i. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma
Vl.

670,00

Állománwédelem

fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állonányvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma
[. Tárgyévben

z.

Muzeális dokumentumok száma

545,00
215,00

], Restaurált muzeális dokumentumok száma

l. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
). Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

34t4,o0

i. A könyvtári dokumentumok állagának védelmétszolgáló gépek száma

28

2,00

2.
!ntézmény

Széchenyi lstván
Városi Könyvtár

Helyszín

Rendezvény neve

Április 8.: A szemüvegre mondják, hogy öltöztet...a
könyv viszont kiegészítkihívás (60 232 elérés),Játéf nline
kosok: 42 fő

§z. melléklet
BeszámoIó szerinti

típus

:gyéb

Április 11.: Játék versekkel: 7 vers a költészet nap-

)nline

iára (7777 elérés)

egyéb

Április 30.: Játék filmrajongóknak (264 elérés)Játéf,nline
kosok: 25 fő

uetélkedő

Május 10.: Közösségek hete -Zőld, zöldebb, legzöldebb könyvajánló (1342 elérés)

f,nline

egyéb

Május 10.: Közösségek hete - Receptek a múltból
(1013 elérés),Játékosok: 8 fő

Cnline

egyéb

f,nline

család, közösségi

Május ],0.: Közösségek hete - Virtuális helyismereti

séta (643 elérés)

Május 10.: Közösségek hete - Olvass a képek között, könyves fejtörő (3050 elérés)Játékosok: 18 fő Cnline
Július 2.: Zöld sarok Résztvevők: 40 fő

Központi Könyvtár

Szeptember 17.: Kolb Jenő- Hit az emberben, Bergen belseni napló c, könyvbemutató Résztvevők: 15
Központi Könyvtár
fő
Szeptember 26.: Kult
vők: 90 fő

].00

-

egyéb
egyéb

könyvbemutató

Kult Udvarok Résztve-

Központi Könyvtár

csa|ád, közösségi

Központi Könyvtár

egyéb

f,któber 5.: OKN-Horváth-Szováti György:
|'ermészetközeli életmód a 2'J,. században RésztveKözponti Könyvtár
,tők:20 fő

egyéb

Szeptember 30.: Lenck-villa Múzeumi Börze Résztvevők: 40 fő

f,któber 5,: Zöld sarok játék- Október Résztvevők:
Központi Könyvtár
23 fő
3któber 5.: OKN- Liszt 2].0 zenei online játék RésztKözponti Könyvtár
,tevők: 64 fő

3któber 12.: Doborjáni Ferenc Gyógypedagógiai lnKözponti Könyvtár
|ézmény- Múlt és Jelen kiállítás Részvevők: 50 fő

egyéb, könyvtárhasz-

nálat
vetélkedő
<iá

llítás

November 9.: Könyvbemutató: Csak egy hűséges
szolgája urának Résztvevők: 43 fő

Központi Könyvtár

könyvbemutató

November 17.: Valami fáj, ami nincs
Képeslapkiállítás Résztvevők: 60 fő

-

Központi Könyvtár

kiállítás

December 14.-t7

játék 10 fő

Központi Könyvtár

:gyéb

. Hűség 100 online

Központi K. Gyermekkönyvtár, OnFebruár 12.: Farsangi Ügyes kezek ( 906 elérés)

line

Február 15.: Nemzetközi Könyvajándék Nap Résztvevők:27 fő

Központi Könyvtár

29

3yermekkönyvtár

:salád, képességfejlesztő
:salád

:ebruár 21.: Zdenék Miler születésénekévfordulója Központi Könyvtár
l lka má ból Olvasópá lyázat Résztvev ők: 28 f ő
Gyermekkönyvtár
l

r

lvasást, szövegé rtést

'ejIesztő

Február 24.: Kerekítő Szabó-Bellán Tímeával (3000

Központi K. Gyermekkönyvtár, On-

:salád, képességfej-

:lérés)

line

esztő

Központi K. Gyermekkönyvtár, On-

:salád, képességfej-

Várcius ].3.: Március ].5. Kézműveskedjünk!

line

esztő

Április 1.: Húsvéti kézműves foglalkozás (480 el-

Központi K. Gyermekkönyvtár, On-

:salád, képességfej-

árés)

line

esztő

Központi K. GyerÁprilis 30.: Anyáknapi kézműves foglalkozás (a33 el- mekkönyvtár, Online
árés)

:salád, képességfej-

esztő

Központi K. GyerVlájus 30.: Gyermeknap: Tóparti muri Szabó-Bellán
Iímeával (520 elérés)

mekkönyvtár, On-

:salád, képességfej-

line

esztő

únius 26-27.: Tündérfesztivál Résztvevők: 200 fő

Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

únius 3O.: Így tedd rá tábor Résztvevők: 30 fő

Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

lúlius 6.: Várostörténeti foglalkozás - Jánossomorja
Könyvtári tábor Résztvevők: 18 fő

Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

:salád, képességfejesztő, olvasást, szö-

legértést fejlesztő
<önyvtárhasználati; olrasást, szövegértést

iejlesztő
<önyvtárióra
<önyvtá rhaszná lati; ol-

lúlius 7.: Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár
- Csoportfoglalkozás Résztvevők: 24 fő
lúlius 8.: Szitakötő Zene Ovi
Résztvevők: 21 fő

- Csoportfoglalkozás

(özponti Könyvtár
3yermekkönyvtár

lasást, szövegértést
iejlesztő
<önyvtárhasználati; olrasást, szövegértést
tejlesztő
<önyvtá rhaszná lat; ol-

- Csoportfoglalkozás Résztve- (özponti Könyvtár
3yermekkönyvtár
lők:21,fő
lúlius 19.: Gárdonyi Géza Általános lskola Napközi - (özponti Könyvtár
3yermekkönyvtár
3soportfogla lkozás Résztvevők: 2 1 fő
lúlius 12.: Mesetábor

lúlius 21.: Többnyelvű Szivárvány Óvoda
toglalkozás Résztvevők: 11 fő

-

Csoport-

lúlius 26.: lskolás Csoport - Csoportfoglalkozás
Fenyő tér + Hunyadi Résztvevők: 27 fő

-

Augusztus 9.: lskolás Csoport - CsoportfoglalkozásDeák téri Általános lskola Résztvevők: 16 fő

(özponti Könyvtár
3yermekkönyvtár
(özponti Könyvtár

uasást, szövegértést

tejlesztő
<önyvtá rhaszná lat; ké-

cességfejlesztő
<önyvtárhasználati; olrasást, szövegértést
tejlesztő
<önyvtá rhaszná lati; ké-

3yermekkönyvtár
(özponti Könyvtár

pességfejlesztő

3yermekkönyvtár

kö

Augusztus 16.: lskolás Csoport - Várostörténeti fog(özponti Könyvtár
alkozás Lackner kristóf Általános lskola Résztve-

nyvtá rhaszná lati

,tők: 78 fő

3yermekkönyvtár

könyvtá rhasználati

Szeptember 2.: lskolás Csoport - Várostörténeti
foglalkozás - Petőfi Sándor Általános lskola Résztuevők: 36 fő

(özponti Könyvtár
3yermekkönyvtár

Könyvtári óra

30

Szeptember 3,: lskolás Csoport -Petőfi Sándor Általános lskola- Helyismereti foglalkozás Résztvevők: Központi Könyvtár
32tő
Gyermekkönyvtár
Szeptember 17.: lskolás Csoport - Csoportfoglalkozás - Gárdonyi Géza Á|talános lskola Résztvevők:24 Központi Könyvtár
rő
Gyermekkönyvtár

könyvtári óra
könyvtá rhaszná lati; ké-

pességfejlesztő

Szeptem ber 17. Könyvcserebere a gyermekkönyvtárban Résztvevők: 51 fő

Központi Könyvtár

3yermekkönyvtár

család, közösségi

Szeptember 20,: Tájékoztató a Hűség 100 vetélkedőre jelentkezőknek Résztvevők: 2]- fő

Központi Könyvtár
3yermekkönyvtár

Jigitális komp. fejlesz-

Szeptember 30.: lskolás Csoport - Csoportfoglalkozás - Petőfi Sándor Ált. tsk. Résztvevők: 23 fő

Központi Könyvtár

:

Október 8. Hűség 100 vetélkedő

1.

fordulója27 fő

Gyermekkönyvtár

könyvtá rhaszná lati

Központi Könyvtár

Cigitális komp. fejlesztése

3yermekkönyvtár

-

0któber 8.: lskolás Csoport - Csoportfoglalkozás
Balfi Tagiskola (Soproni Petőfi Sándor Átt. tsk.)
Résztvevők: 12 fő
Cktóber10.: OKN- Julcsi meséi interaktív előadás
Résztvevők: 96 fő

(özponti Könyvtár
3yermekkönyvtár
(özponti Könyvtár
3yermekkönyvtár

3któber 10.: OKN-Ügyes kezek Résztvevők: 59 fő

Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

f,któber 14.: lskolás Csoport - Csoportfoglalkozás
Kozmutza Flóra lskola Résztvevők: ].0 fő

-

- Csoportfoglalkozás

-

f,któber 15.: lskolás Csoport

[ése

Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

kö

nyvtá rha szná lati

:salád, képességfej-

esztő
:salád, képességfej-

esztő
<önyvtári óra
<önyvtá rhaszná lati; ol-

Petőfi Sándor Ált. lsk. Balfi Tagiskola Résztvevők: 13 Központi Könyvtár

rasást, szövegértést

lő

Gyermekkönyvtár

Fejlesztő

)któber 16.: Hűség 100 Vetélkedő 2 fordulója
lésztvevők: 28 fő

Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár

1igitális komp. fejlesziése

\ovember 3.: Hűség ].00 Vetélkedő 3 fordulója
tésztvevők: 27 fő

Központi Könyvtár
6yermekkönyvtár

digitális komp. fejlesztése

!ovember 4.: lskolás Csoport - Csoportfoglalkozás- Központi Könyvtár
)eák téri Általános lskola Résztvevők:26 fő
Gyermekkönyvtár
November 10.: lskolás Csoport - Csoportfoglalkozás- Lackner Kristóf Általános lskola Résztvevők: 26 Központi Könyvtár
Gyermekkönyvtár
fő

könyvtári óra; olvasást,
szövegértést fej lesztő

könyvtári óra

Központi Könyvtár
3yermekkönyvtár

közösségi, olvasást,
szövegé rtést fejlesztő

November 17.: Hűség 100 eredményhirdetés Részt- Központi Könyvtár
uevők: 31 fő
3yermekkönyvtár

Cigitális kom p. fejlesztése

Központi K. Gyermekkönyvtár, OnDecember ].,: 1, Adventi kézműves foglalkozás Hóemberes adventi naptár Résztvevők: (220 elérés) line

család, képességfej-

November 12.: Bosnyák Viktória és Dudás Győző
Résztvevők: 97 fő

December 8.: 2. Adventi kézműves foglalkozás
Hóképeslap (1194 elérés)

December 15.: 3. Adventi kézműves foglalkozás
Angyal Kata függődísz (975 elérés)

31

-

esztő

Központi K. Gyermekkönyvtár, On-

:salád, képességfej-

line

esztő

Központi K. Gyermekkönyvtár, Online

család, képességfejlesztő

December 22.:4. Adventi kézműves foglalkozás
Karácsonyi gömbök (315 elérés)

-

f,któber ].4.: Pécsváradi Ágnes - ,,Beszédes titkok

:ltitkolt történetek c. könyvbemutató"
39 tő

:salád, képességfej-

line

esztő

-

Résztvevők: Bánfalvi Fiókkönyvtár

December 12.: Karácsonyi kézműves foglalkozás
tésztvevők: 33 fő

)/.

Központi K. Gyermekkönyvtár, On-

<önyvbemutató

Bánfalvi Fiókkönyv-

lár

:salád, közösségi

3.
Sajtómegielenés, publikáció címe

lntázmény

sz. melléklet

3nline e|érhetősége (ha van)

Széchenyi lstyán városi

p. 1, Társunk maradt a könyv

Könyvtár

Kisalföld: Május 6.: 76.

évf .103. sz., p. 7,

Kisalföld: Május 21.: 76.

Kisalföld:Október

Kinyitott a könyvtár

évf .116. sz., p. 5.

Nyitás után óvatos érdeklődés

Nincs online
Nincs online
Nincs online

11..:76. évf .236. sz., p. 5. Múlt és jelen: Doborjáni iskola 70

éves jubileuma

Nincs online

(isalföld: November 4.:76. évf .255, sz., p. 5. "Csak egy hűséges szolgája urátak" - báró Lehár Antal ezredes, a katona

Nincs online

(isalföld: November 23.:76"

évf .27l. sz., p. 5.

Taroltak a Líceum diákjai

Nincs online
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4. sz. melléklet
Pénzügyi aa|tot (ezer Ft-ra kerekítve}

131 880 099 Ft

Az intézmény fi nanszírozási bevételei

kiegészítésés átvett pénzeszköz
e

bből fe

n

nta

rtói

130 039 484 Ft

0Ft

tó m og ató s

4 Lt8 349 Ft

ebből felhasznőlt maradvány

ebből központi költségvetési

tó

mogatós

ebből kistelepülési kiegészítő (KSZR) tómogatós
ebből pólyózati tómogatós
a

pólyázati

tá

mogatósból

2021. évi tény

L2292t 135
0Ft

Ft

3 000 000 Ft
EU

0Ft

-tómogatás

1 840 615 Ft

Az intézmény működési bevételei

zolgáltatásokhoz köthető bevétel

1 840 615 Ft

0Ft

b bevétel

130 995 836 Ft

Az intézmény kiadásai kiemeIt előirányzatonként

unkaadókat terhelő összes járulék

74ogs 010 Ft
IL424 598 Ft

ologi kiadás

42555 986 Ft

izemélyijuttatás

292o 242 Ft

:evéb kiadás
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5. sz. melléklet
Munkaügy adatok

szerint

2022.ianuár l-i állapot szerint

2L

22

2

2

4

3

10

9

4

7

L

0

0

0

6

6

2021. január 1-i á!lapot

)sszlétszám
bből vezető vagV magasabb vezető

lávollévők
szakmai munkakörben foglalkoztatottak
(önyvtá ros szakképesítéssel

fokú szakképesítéssel
igyéb felsőfokú végzettséggel
munkakörben foglalkozatottak
alkalmazott felsőfokú végzettséggel
:evéb alkalmazott középfokú végzettséggel
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§opron ilteg.yei Jogú Vriros Önkormányzat Közg.vűlésónek Kulturírlis ós Olitatási

Bizottsága 62/2027. (V. I7.) határozatn
a Széchenyi ísttán Városi Könyvtár 2ü2l. évben végzett szaknrai munkájíról és 2022.
évi munkatervének elfirgadásáról

Sopron Megyei Jogir Város Önkorn:ányzat Közgyűlésének Kulturális és Oktatási Bizottsága
jóváhagyja a Széchenyi lstván Városi l(önyvtárnak - a határozat szoros mellékletétképezii 2021,. évi szakmai beszámolóját.
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