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A könyvtári intézményegység 2020. évi tevékenységének bemutatása 
 
 

1. Rövid összefoglaló 

A 2020 tavaszán megjelenő koronavírus-járvány az év hátralévő részében nagyban 
befolyásolta és visszafogta könyvtárunk munkáját. 2020. március 16-tól június 15-ig zárva 
tartottunk  a 46/2020. (III. 16.) számú kormányrendelet alapján. Ez idő alatt minden könyvtári 
szolgáltatás szünetelt. A zárva tartás ideje alatt belső munkálatokat végeztünk: a polcrendszer 
és a dokumentumok portalanítását állományvédelem céljából, tervszerű állományapasztást, 
illetve bútorok felújítását. 
2020. június 2-tól részleges kölcsönzést biztosítottunk Olvasóinknak az újra nyitásig. A 
részleges kölcsönzés keretében az Olvasóknak lehetőségük volt dokumentumok 
visszahozatalára, illetve előzetesen leadhatták (telefonon, email-ben, az online katalógusban 
vagy Facebook üzenetben) a kölcsönözni kívánt dokumentum igényeiket, melyet a könyvtáros 
kollégák összekészítettek és az ajtóban átadták az Olvasó részére. 
2020. november 11-től újra be kellett zárnunk a könyvtárat a 484/2020. (XI. 10.) számú 
kormányrendelet alapján. A zárva tartás ideje alatt továbbra is biztosítottuk Olvasóinknak a 
dokumentumok kölcsönzését és visszahozatalát, azonban a helyben igénybe vehető 
szolgáltatásaink szüneteltek. 
A lehetőségekhez mérten 2020. évben is szerveztünk író-olvasó találkozókat, előadásokat, 
játszóházakat, kiállítást. 
78 féle időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) állt az olvasók rendelkezésére, melyből 
59 féle folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap támogatott. 
A könyvtár állományában nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján 
biztosítottuk. 25 db dokumentumot kértünk meg Olvasóink részére. A könyvtárunk által, az 
Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül indított könyvtárközi kérések döntő 
többségét a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár teljesítette. 
 
 

2. A kitűzött célok végrehajtása 

Az edelényi városi könyvtár a térség valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja az 
információkhoz és a dokumentumokhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést, ezzel is 
megteremtve az egyenlő esélyű hozzáférést. Ennek érdekében gondoskodtunk a könyvtár 
gyűjteményének folyamatos fejlesztéséről, az online katalógus naprakész építéséről, mely 
tartalmazza a könyvtár teljes állományáról szóló információkat. 
Helyi programok szervezésével, országos programokhoz való csatlakozással színesítettük az 
olvasáskultúra területét. Mint ahogyan korábban, úgy a tavalyi évben is törekedtünk a 
könyvtárhasználat népszerűsítésére, új könyvtárhasználók bevonására és a használók 
képzésére. Ennek érdekében a digitális kompetencia és olvasáskultúra fejlesztését segítő 
foglalkozásokat és könyvtári foglalkozásokat szerveztünk óvodás és általános iskolás tanulók 
számára.  
Sajnos a vírushelyzetből adódó járványügyi korlátozások miatt a tavaszi időszakban és év 
végén nem tudtunk minden, korábban tervezett programot megvalósítani. Több tervezett 
foglalkozást, könyvbemutatót sem tudtunk megtartani, (könyvtári foglalkozások 
iskolásoknak, játszóházak, szavalóverseny, Ünnepi Könyvhét, Nemes P. Ferenc Semmi 
beszéd című könyvbemutatója maradt el). 
A Kalász László emlékére megrendezésre kerülő hagyományos szavalóversenyünk is 
elmaradt és karácsony előtt sem tudtunk játszóházat, kézműves foglalkozást szervezni. 
Könyvtárunkban a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt, új szolgáltatásként jelent 



meg az „ajtós kölcsönzés”. Az olvasók előzetesen leadhatták (telefonon, email-ben, az online 
katalógusban vagy Facebook üzenetben) a kölcsönözni kívánt dokumentum igényeiket, 
melyet a könyvtáros kollégák összekészítettek és egy megbeszélt időpontban átadták az 
ajtóban a könyvcsomagot az Olvasó részére. 
Papírszínházi meséket online formában tettünk közzé Facebook oldalunkon és honlapunkon, 
továbbá, tanulást segítő linkekkel támogattuk az iskolás gyermekek otthontanulását. 
A zárva tartás miatt (közel 5 hónap) a könyvtári látogatások, kölcsönzések száma jelentősen 
csökkent, hiszen ez idő alatt nem volt lehetőség a könyvtár közvetlen látogatására. Több 
rendezvény is elmaradt, illetve a megtartott programok is alacsony nézőszámmal zajlottak. 

 
3. Szervezet 

Könyvtárunk összlétszáma 6 fő. Ebből 1 fő könyvtári csoportvezető. 
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 4 fő. Ebből 1 fő rendelkezik 
felsőfokú könyvtáros szakképesítéssel (könyvt. csop. vez.), 2 fő középfokú könyvtáros 
szakképesítéssel (1 fő gyermekkönyvtáros, 1 fő olvasószolgálati könyvtáros) és 1 fő egyéb 
felsőfokú végzettséggel (informatikus-rendszergazda). 
További 2 fő van könyvtárunkban egyéb középfokú végzettséggel (gondnok, takarító). 
A könyvtári szakmai munkakörben dolgozó 4 főből 1 fő (középfokú könyvt. szakkép.) 2020. 
októberétől a nyugdíjazása előtti felmentési idejét tölti. 
 

4. Infrastruktúra 

A könyvtár épülete a modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelel.  
Honlapunkon speciális felület ( ) áll a fogyatékossággal élő használók rendelkezésére, 
valamint olyan programmal ellátott számítógépet biztosítunk számukra, amely felolvassa a 
monitoron látható karaktereket és nagyítja a megjelenített képet. A nagyothallókkal történő 
kommunikációban speciális erősítő és mikrofon áll rendelkezésünkre. 
Könyvtárunk épülete lépcsőlifttel és lifttel akadálymentesített. A látássérült 
könyvtárhasználókat Braille-írásos feliratok és a padlóburkolaton vezetősáv segíti az épületen 
belüli tájékozódást. 
A számítógépparkban 2020-ban nem történt változás. Összesen 12 db számítógéppel 
rendelkezik az intézmény, ebből 6 dolgozói és 6 munkaállomás, melyek állapota még 
megfelelő, de frissítésre, fejlesztésre szorul. 
 
 

5. Gyűjteményi információk 

Dokumentumaink 2/3-ad része szabadpolcon megtalálható, a maradék 1/3-ad rész raktárban 
került elhelyezésre. 
2020. évben összesen 690 db dokumentumot szereztünk be (665 könyv, 25 hangoskönyv), így 
a dokumentumállomány 2020. december 31-én 52.267 db. 
Könyvtárunk állománygyarapodásához hozzájárult a Lőrincze Lajos könyvtári 
állománygyarapítási pályázat, melynek keretében 50 %-os kedvezményes áron vásárolhattunk 
dokumentumokat (13 db dokumentumot 24.185,-Ft értékben).  
A Márai-program X. keretében 150.000,- Ft értékben vettünk állományba dokumentumokat, 
mely dokumentumok a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával térítésmentesen jutottak el 
könyvtárunkba. 
Tervszerű állományapasztás során 1.352 db dokumentumot vontunk ki az állományból 
elhasználódás címen. 



Továbbra is kiemelten gyűjtjük a helyismereti, helytörténeti dokumentumokat. A tárgyév 
végén 2738 db kötettel rendelkezik könyvtárunk. 
A tárgyévben a TextLib integrált könyvtári rendszerben rögzített rekordok száma összesen 
817 db volt, amelyből 690 db könyv, hangdokumentum és 127 db helytörténeti cikk. Az 
állomány elektronikus feldolgozottsága 100 %. 
Állományvédelem céljából könyveinket rendszeresen portalanítjuk, a kevésbé sérült 
könyveket a további állagromlás megelőzése érdekében ragasztjuk. 
 

6. Szolgáltatások 

Februárban digitális kompetencia fejlesztését segítő foglalkozásokat (általános iskola 6. 
évfolyamának), márciusban olvasáskultúra fejlesztését segítő foglalkozásokat (diafilmvetítés 
óvodásoknak), szeptemberben, októberben papírszínházi meséléssel egybekötött 
könyvtárhasználati foglalkozásokat (óvodásoknak) szerveztünk. 
Szeptemberben Dr. Kelemen Erzsébet, József Attila-díjas költő, író, irodalomtörténész, 
Edelény város szülötte tartott előadást a vizuális költészetről. Festményekből kiállítást 
szerveztünk. 
Októberben megrendeztük az Országos Könyvtári Napokat. A rendezvénysorozat alkalmából 
vendégeink voltak: 
• Grecsó Krisztián József Attila-díjas író, költő, dalszerző, 
• Nagy Réka (Ökoanyu), előadásának címe: Kicsivel zöldebben – Környezettudatos és 
takarékos háztartási ötletek, 
• Borsa Brown írónő, 
• Illés Adorján, előadásának címe: A lehetetlen lehetséges – 4 év alatt kerékpárral a Föld 
körül, 
• Herczeg Mária, népi játszóház vezető. 
Könyvtárunkban lehetőség van reprográfiai szolgáltatások igénybevételére (fénymásolás, 
nyomtatás, scannelés, fax küldés), számítógép és internethasználatra, a folyóiratolvasó és az 
olvasóterem használatára. 
A könyvtár online katalógusának köszönhetően az olvasóknak lehetőségük van otthonról 
dokumentumok előjegyzésére, foglalására, hosszabbítására, olvasói állapotuk lekérdezésére. 
Honlapunkon - az Elektronikus dokumentumok menüpont alatt - elérhető az Edelényi füzetek 
és a Borsodi Tájház közleményei kiadványsorozatunk. A Helyismereti adatbázis menüben 
pedig elérhetőek az Edelény és környéke helyismereti cikkeinek bibliográfiai adatai. 
Honlapunkat, Facebook oldalunkat rendszeresen frissítjük. Megtalálhatóak rajtuk az aktuális 
információk, programok, melyekről hírlevélben is értesítjük olvasóinkat. Az online 
katalógusunk, a helyismereti adatbázisunk folyamatosan bővül. 
 
 

7. PR/marketing/kommunikáció 

Rendezvényeinket, programjainkat hirdettük és hirdetjük a honlapunkon, Facebook-
oldalunkon, hírlevélben, plakátokon, szórólapokon, a városi televízióban, mely rendszeresen 
beszámol a könyvtárban zajló eseményekről. A rendezvényekről készült fotókat közzétesszük 
honlapunkon, Facebook-oldalunkon. 
 



1. sz. melléklet 

Intézmény Mutatók Számadatok 

Hadobás Pál Művelődési Központ, 
Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely I. Szolgáltatási feladatok   

 1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 44,00 

 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 449,00 
  2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 58372,00 
  2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 1510,00 
  2.3. A tárgyévi látogatók száma 5726,00 

 3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 108402,00 

 4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 2,00 

 5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 50,00 

 6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 25,00 

 7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 1,00 
  7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 1582,00 

 8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 36549,00 

 9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   
  9.1. Könyv 22691,00 
  9.2. Időszaki kiadvány 138,00 
  9.3. AV-dokumentum 47,00 
  9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)   
  9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)   

 10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 5,00 

 10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 2,00 
  10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 4,00 

 11. A könyvtár által szervezett   

 
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések 
száma 5,00 

  11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 88,00 

 
11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések 
száma 

3,00 

  11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 79,00 



 11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma   
  11.3.1. a képzéseken résztvevők száma   

 11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 5,00 
  11.4.1. a résztvevők száma 67,00 

 
11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok 

  

  11.5.1. a programok résztvevőinek száma   

 11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma   
  11.6.1. a programok résztvevőinek száma   

 11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma   
  11.7.1. a programok résztvevőinek száma   

 
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 
fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma 

  

  11.8.1. a programok résztvevőinek száma   

 11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések   
  11.9.1. a programok résztvevőinek száma   

 12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma   

 13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma   

 14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában   

 15. A használói elégedettség-mérések száma   
  15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)   

 
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak 
száma   

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

5 fő, 2 int. 

 18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma   

 19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 2,00 

 II. Gyűjteményfejlesztés   

 1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként   
  1.1. Könyv (db) 665,00 
  1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)    
  1.3. Kartográfiai dokumentum (db)   
  1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)   
  1.5. Hangdokumentum (db) 25,00 



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

 2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként   
  Könyv (db) 1351,00 
  Bekötött, tékázott folyóirat (kötet)  1,00 
  Kartográfiai dokumentum (db)   
  Nyomtatott zenei dokumentum (db)   
  Hangdokumentum (db)   
  Képdokumentum (db)   
  Elektronikus (digitális) dokumentum (db)    
  Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)   
  E-könyv (db)   
  Egyéb dokumentum (db)   

 3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma   

 4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 183,00 

 5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 8,00 

 7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma   

 8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma   
  8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest   

 III. Gyűjteményfeltárás   

 1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 817,00 

 2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma   

 
3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve 

3,00 

 
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

100,00 

 V. Rendezvény, kiállítás   

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

3,00 

  1.1. a résztvevők száma 56,00 

 2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma   
  2.1. a résztvevők száma   



 3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 1,00 
  3.1. a látogatók száma 50,00 

 4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 2,00 
  4.1. a résztvevők száma 31,00 

 5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 60,00 

 VI. Állományvédelem   

 
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 
intézkedésben részesült dokumentumok száma 

10,00 

 2. Muzeális dokumentumok száma   

 3. Restaurált muzeális dokumentumok száma   

 4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma   

 5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. sz. melléklet 

Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus 

Hadobás Pál Művelődési Központ, 
Könyvtár és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely       

  Kézműves foglalkozás Könyvtár 
Családok számára meghirdetett 
rendezvény 

  Tortakóstolóval egybekötött kiállítás festményekből  Könyvtár Időszaki kiállítás 

  
KÉP/VERS - Előadás a vizuális költészetről Dr. Kelemen Erzsébet 
előadásában Könyvtár 

Helyi, megyei és országos szintű 
közösségi program 

 Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal (OKN) Könyvtár 

Olvasási kompetenciafejlesztést, 
szövegértés fejlesztését támogató 
nem formális képzés 

 Közönségtalálkozó Borsa Brown írónővel (OKN) Könyvtár 

Olvasási kompetenciafejlesztést, 
szövegértés fejlesztését támogató 
nem formális képzés 

 
Kicsivel zöldebben - Környezettudatos és takarékos háztartási ötletek. 
Előadó: Nagy Réka (Ökoanyu) (OKN) Könyvtár 

Helyi, megyei és országos szintű 
közösségi program 

 
A lehetetlen lehetséges - 4 év alatt kerékpárral a Föld körül. Előadó: Illés 
Adorján (OKN) Könyvtár 

Helyi, megyei és országos szintű 
közösségi program 

 Családi kézműves játszóház Herczeg Mária vezetésével (OKN) Könyvtár 
Családok számára meghirdetett 
rendezvény 

 Bányásznapi megemlékezés Könyvtár Egyéb rendezvény 
 

 

 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2020. évi tény 
Az intézmény finanszírozási bevételei   
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 23.923 
– ebből fenntartói támogatás 18.641 
– ebből felhasznált maradvány   
– ebből központi költségvetési támogatás 4.936 
– ebből pályázati támogatás 346 
– a pályázati támogatásból EU-támogatás   
Az intézmény működési bevételei 412 
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 412 
Egyéb bevétel   
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként 24.335 
Személyi juttatás 15.273 
Munkaadókat terhelő összes járulék 2.364 
Dologi kiadás     6.698 
Egyéb kiadás   

  
Az árak ezer Ft-ra kerekítve szerepelnek a táblázatban.  
 

 

 

 

 

 

 

 



4. sz. melléklet 

Munkaügyi adatok 2020. január 1-i állapot szerint 2021. január 1-i állapot szerint 
Összlétszám 5 6 
Ebből vezető vagy magasabb vezető  1 1 
Távollévők     
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak     
Könyvtáros szakképesítéssel 2 1 
Középfokú szakképesítéssel 1 2 
Egyéb felsőfokú végzettséggel 1 1 
Egyéb munkakörben foglalkozatottak     
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel     
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 1 2 
      

   
   
*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek 

 


