
6n kcjtdtt Megrillapod6st a kdnyvt6rell6t6si6n kcjtdtt Megrillapod6st a kdnyvt6rell6t6si
Nagyv6zsony Krizs6g Onkonn6nyzathv al.
Az Edtv<is K5roly Megyei llcinyvt6r, mint n
szakmai feladatait a 39/201:1. (L 3L)
kdlts6gvet6si t<i:rv6nyben mellhatrirozott kieg6szito tamogat6s terhdre fblyamatos anvdgi

- Rerrdszeresen gyarapftjuk a szolgdltato h<

- Folyamatosian szeruezztk a dokum
nyilv6ntartiisba vessziik'. a beszerzett
rendszer adatbi.zishban feldolgoztuk o
szolgfiltat6 helyen is ho z zhferhet6 ek, vi s

- Biztositjuk az Orsz6gc,s Dokum
ig6nybev6teli lehet6sdgtit, kdnyvt Srkozi
haszndrl6k,kdr6seit, ha a helyben l6v6' vagy inform6ci6.]/agy mtormaclo.

.iz 
Interneten el6rheto wepes katal6grusban a szolg6ltat6 hely

016 MAJ 2 4,

Weboldalainkon minderL fontos inform6ci6 el
httpjlwww. ekmk.hu/index.php/kszr oldalon
Biztositjuk a megyei kdnyvt6r illlominySt feltlir6 adatb6z:isok (
katal6gusol<) haszndl atbt, v alartrnt az orsz6gos yfi6n rendszerrel 6s az O -rel
kapc s o I ato s; thj eko ztat6k a szo I g6ltat6 helyeken i sr

Segftjtik a:,2 elektronikus kdnyvt6rak 6s az e

legyenek.

dokumentumok hasznillatfira ir6nyul6 szolgilltqtds d6r6selt (MANDA, P
Veszpr6m megyei k<inyvt6rak keres6feliilete http:,

.do?vid:36EK

A gyermekek szdmSra ig6ny szerint a
telepiil6sen is kdnyr,tfrhasznillati fo

- A gyermekek szdmSra ig6ny szerint a
telepiil6sen is kdnyr,tfrhasznillati fo
koroszt6lyukat 6rdek16 v6rosi, megyei
Me s evetdlkedo, olva s 6 p itly azatok) .

- Negyed6vente legaldbb egy alkalo
kulttur6lis, kozdss6gi, kdnyvtdri rend
szerueziink,

- Segits6get nyujtunk a k6nyvt6ri szo
kialakitilsdlrcz.

1

l6f tc,t6

T

szaba<lon liozzfiferhetl a

ikus fonn6ban

tobl+.
Tfj6koztat6

tfsokr6l N telepiil6sen

Az Eotvds K6roly Megyei Krinyvt6r (8200 Vesznr6m. I(onrakrit f6r 3 ) )o1) deaernher ?R-

vu1 ).
A szolg6ltat6 k6nyvt6r' a k<inyvtdri
inform6ci6l<at kdzzfitesz:i a megyei krin
Elv6geztiik a 2015. 6vr61 a statisztik
Konyvtriri Lntezet 6s az I}MMI (Emberi
A szolg6ltat6 helyet bt:vonjuk az orsz
Internet Fiersta, OrszSgos Konyvt6ri Nap



2. Nagyvfzsony
kiirnyezet6nek
iisszefoglaldsa.

A kdzs6gi konyvtdr az

id6 az 6ptileten kivtil,

kiiziiss6gi hely 2015. 6vi miikiid6si
infrnstruktur6lis felt6telek riivid

IKSZT piilet6ben vhr;,a a l6togat,5kat. A felirril 6s a nyitvatart6si

j61 16t[at6 helyen varr, az intlzmlnyen beliil pedig nyilak 6s

feliratok segitik a tdj6koz6dhst.

Akonyvt6r alaptertilete 52 rf ,

6ttekinthet6. A helyis6g kisebtr

kdnyvt6r helyis6ge az erneleten kapott helyet.

tiszta, vil6gos, he1yis6g. Az 6llom6ny rcndezelt,

ndezvdnyek lebonyolitdsiira is alkalmas.

Az 6piiletben van egy na.gy t6r, arri nagyobll rendezv1nyek befogadds6ra is

alkalmas. A helyis6g,ben a bereddez6sek, britorok illlapota j5. Az 6piilet infrastruktfrfija j6.

Az dpiilet akadS.lymentesit6se ki]viilr6l megoldott, a k0nyvt6rba szem6ly'es segits6ggel lehet

feljutni, igy azmegfr:lel 3912013, (V.31) EMMI rendeletben el6irtaknak.

A konyvt6rban rr'an 3 db sz6miIQg6p ebb6l 2 db olvas6i 6s I db a krinyrrt6ros 6ltal hasznillt

E6P, az intemet sebess6ge megfelel6. Technikai eszkriz;6k: nyomtat<i, telefonkapcsolat,

multifunkci6s g6p, TV DvD-.lejftsz6 mind rendelkez6srt> 6ll. BStran kijelenthet6 hogy a

konyvt6r informatikai strukturpja kiv516. Az elektronikus kdlcsonz6s 2012-ben mfur

bevezet6sre keriilt. Az Edtvds K6roly Megyei Kdnyvt6r kis 6rt6kti treszerz6s keret6ben

Nikon digittilis f6nyk6pez6gdpet szerzett be Nagyviizriony k6zs6g kOnywdrdnak. Az

egys6ges arculat eszt6tikus k

betrigarnitura, krinyvt6maszok

, a raldfiri rendl megtartdsilhoz szakielzl fiilek,

I j6rultunk hozz6.

alkalmazis inak ke zdete : 7 9 9 9, t1.0 I 5 . decemb er 3 1 -

6nlej6rt a szerziJddse, iskolai : fel s 6 fo kri szakh: iny6 (inforrnatikus kdnyvtaro s ),

mely a telepiilds m6ret6t is megfelelt a 3912013 (V.31) IEMMI :rendeletben

el6irtaknak A k<lnyvtriros a fontQs esem6nyeket, rendezv6tryeket, folyarnatosankdzzl tette

ktinyvt6r saj 6t kdzti s s6gi o ldal{n. Kiv616 an v 6 gzi munkdj 6t.

3. Riivid iisszefoglal6 a Me!6llapodfsban vfltalt ltiinyvtdrellitisi szolgiltatisok
nyfjt{sdr6l 6s ig6nybev6tell6r6f a szolgfltat6 helyen.

A konyvt6r illlomdnya m6r kor6pban felkertilt azlntegrillt KrinyrA6ri Rendszerbe, valamint

a

a PRIMO-ba,

telepiil6sekre.

a:z rij dokume,ntwhok pedig minden esetbelr feldolgoz6s ut6n kertilnek ki a

aj6nd6kba kapott konyveket



folyamatosan l>edoIgozz,tk, hogy azokat a konyvfdr szab6lyosan tudja olvas6inak

rendelkez6s6re bocs6tani. A rlokumentum ell6tdst a helyi ollas6i ig6nyeknek megfelel6en

v5geznik, 6s figyelembe .ressziik a kd

int6zm6nyiink at fogyasztoi ;Lrhoz kdpest ko

eset6ben l0% kedvezm6nnyel jutott hoz

eredm6rryekeppen Nag;vazsony kdzs6g 61lo

313 regisdrillt hasznSl6 v€n 6s 6k 6ssz

Gyarapit6sa soriin figyelmet forditunk arra,

16tre, amely 6rt6ket k6pvisel, szinvonalas,

m6jus6t61 az Erjtvris K6roly lvlegyei Kdnyvt

hogy a kdnyr46rkdzi krilcsbnz6ssel ig6ny

kdzs6gi kdnyvtlir olvas6inak dijmentes legy

rendezv6nys zervez6st, konyrbeszerz6st 6s

szfimit6g6pes rendszerben, ar statisztikai ad

Csoport v6gzi.

Intdzm6nyiink 20 1 5 tavaszin tovhbbk6pz6st

megismertetdse, gyakorlati hasznillata, a ki.ilcinbdz6 kdnyvt4ri adalbazisok, krizds kert

(p1. PRIMO), lkatal6gusok hasznillata, a tdrv6nyi (drnvezet t'6ltoz.:,6s5val kapcsol

kdrd6sek, a felrneriil6 aktudlis neh6zs6gek mergbesz6!6se, inegold6sa volt.

tdve az eredm6nyes kriz<is mrmk6t.

kcizs6g kdnyvt6rosa aktiv r6s;zt v6te16ve1 a sztiksdges inflorm{ci6k birtok6ba keriilt.

A csoport 6s Nagyv6zsony tt:leptil6s ktinyvt6ros6nak $apcsolattart6sa nagyon j6,

Az Edtvds K6roly Megyei .Konyvt6r a 2015-cis 6vbQn megkezdlte a Mi

K6zikonyvalapjhulszolgillorlokumentumokelk6;zitflspt.

2015. 6vben a KSZR kerr:tei krizritt kiil6nb<iz6 rbndezv6nyek, programok

megszervezesre a szolgdltatb hely szinnina. el6zretes ig6nyfel

alapjdn 6llitottuk 6ssze (ki6llit6sok, tematikus 6s iives foglalkoz6sok). Figyel

vettiik a telepiil6si saj6tosr;6gokat (p1. k

rendezv6nyeket egyeztetlst kovet6en

, drdekl6d6si kdr). A kiaj

helyszint/seg6darnyagokat, atnennyiben sziiksdges

6s k6sziteffik e16

Lbe

ott

a

rendezv6ny volt melyen osszosen 180 l6togat6 vett r6s

. Nagyvdzsony tavaly 5



2015.07.22

Amagyar kultura napfia: besz6lgetdis a hell
k6lt6kr6l, ir6kr61, verbet mondott llenn

Ferencn6

2015.04.20

A tnd6s biztons6ga- albiztons6g tuc[6sa.

Brinmegel6z6si progrirm 6s

kdnyvbemutat6/El6acl6 Ors6s Krlroly

2015.05.30 Mlzengizok Gyerme [<zenekar el6 ad6sa

2015.06.20

Hungarikum Radics llibor tir o gat6miv esz

el6ad6sa . tORTgNftI,m HANGOK a kuruc-

kori t6rogat6 hangszefen

2015.10.10

Hellytdrt6neti Show, hlelytdrt6neti kir6ndul6s a

kdzs6gben a Nyugdijztsklubbal 6s az 6rdekl6d6

olvas6kkal Szegedi LbszI6 helytort6n6sz

vezet6s6ve1.

programokr6l minden esetl

ell6 2 db fot6t is v6rtunk,

ztatjak, hogy kiildj6k be a

lentess6k meg sajdt rijs6gjukt

X'ejleszt6sek, tervek 2016. (

i kiinyvtfros koll6ga betanflt

helyi gffi temdnyek gyarcpitt

beszfmol6t k6rtiink elmailen 6s nyomtatva, a

rk megtekitrthet6k a {onlapunkon. A kdnyvtd

yam besz6mol6j6t a nhegyei napilarphoz (NAP

honlapjukonis. I

6tad6s- 6tv 6tel koordiln 61 6 s a.

rr a jdv6ben is els6dlegies szempontk6nt jelennek

A progra

mell6 2

biztatjak,

6-ban

rtatva, amelyek

kdnyvt6rosokat

z (NAPLO) 6s

meg a

j0v6 6vlfen is szeretnL6nk megval6sitani,

6i sz$lghltat6sok rne gval6 sit 6s6ho z.

lm6r6st i terveztink. A felmeriil6 k6r6sek

a k6s6bbiekben alapfok$ kdnlvt6ros, ill. kdnyvt6rhasznfulati kepzest, valamint

4

lr



szdmit6gfip hasznillati

2016-os 6vben szeretn6

K6nyvt6ri Informirci6s 6s

Kelt. Veszpr 6m, 2A76. 6prilis

Kelt. Veszpftm, 2016. m6jus

Edtv<is Kdroly Megyei

yvet melyben

kapnak,

9r*L\ A.^jV
Szab6 Anik6

t6ros, csoportvezet6
KSZR csoport

Iidtv,<is Kriroly Megyei




