
Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi könyvtári szolgálta-
tásairólI

Település neve: Berzence

Lakosság száma: 2480 fő
A könyvtár átlagos heti nyitva tartási ideje: 20 őra, megfelel a3912013.(V.31.)
EMMI rendeletnek és a településsel kötött szerződésnek.
Eves összes nyitva tartási nap 2018-b an: 227 nap

A könyvtáros végzettsége, képzettsége: megfelel a39l20I3. (V.31.) EMMI rendeletben foglal-
taknak. ( 1 5 00-25 00 lakosig középfokú szakiranyú végzettség).

A könyvtár regisztrált használóinak száma: 113 fő, az EMMI KSZR ajánIásátőI elmarad.
(Aj ánlás : lakosság 20%-a)

- ebből 14 éven aluli: 55 fő
Össres könyvtárhasználat száma:593 alkalom, az EMMI KSZR ajánlásától mes§ze elmarad.
(Aj ánlás : 2,5 alkalom/lako s/év)

- ebből internethasználat: 73 alkalom
Kölcsönzött dokumentumok száma: 777 db
Helyben használt dokumentumok száma: 1498 db

Dokumentumellátás:
. KSZR ellátásban kapott dokumentumok száma: 147 db
l EIőfizetett hetilapok, folyóiratok száma: 8 fele
. Kön)^,tárközí kölcsönzéssel kapott dokumentumok száma: 55 db
. Saját fonású gyarapítás: nem volt
. Helyben lévő összes könyr,,tári állomány száma év végén: 7977 db dokumentum

Kapott könywtári nyomtatványok érték e: 26a,- Ft
Kapott irodaszerek értéke: 955,- Ft

Kulturális programok a könyvtárban:
. Állami támogatásból megvalósult könyvtári rendezvény: 2018.09"18. Kávészünet Zenekar:

Trendhagyó irodalomóra
o Saját szervezésű könlMári programok száma:6 alkalom

szakmai munka:
o könyrtári állomány számítógépre vitele: folyamatos
o Szakmai tanácsadás: 2019.01.1 1", 01 "15., 05"28., 06"I4,, 10.01 ., 12.1I.
o § könfiáros résztvett a megyei könyi,tarban 2a18. október-novemberben szewezett alap-

fokú könyltárosi tanfolyamon: igen
o A könyMáros a2018.04.03-án szervezetí szakrnai napon részt vett,
o Statisztikai j elentés összeállít ása az EMMI számáta: 20 19 .03 "25 .

1Az emberi erőforrások minisztere 39/2013.(V,31.) EMMl rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működé-

séről, 7,§ (5) bekezdés"



Egyéb megjegyzések:
o A könyvtár rendje példás, abiíorzaía megfelelő, a könyi,tárhasználők fogadására kialakí-

tott tér barátságos, viszont a könyr,tar világítása - korábbi jelzésünk ellenére továbbra is -
rendkívül gyenge, jelentősen elmarad a szakmai elvárásoktól. Az intemet minden basználő
számáta elérhető. A nyitvatartás magas őruszámú. A könyvtári integrált rendszer Ltasznála-
ta biáosított, katalógus és kölcsönzési modul működik, vonalkódos kölcsönzés bevezetésre
került, a nyilvántartás naprakész. A munkatársak együttműködők,

o A könyvtárosjó kapcsolatot ápol az ővodávalés iskolával, könyvtarhasztálatí, olvasáskul-
túra-fejlesztő és kézműves foglalkozásokatleirt.Új szolgáItatásként tervezi a Könyr,tarMo-
zibevezetését a településen. 
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