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Tisztelt Pol gármester Asszony !

Mellékelten megküldjük a Veszprém megyei Könyvtárellátási SzolgáItatő Rendszer (VeKSZR)

keretében 21l3-banvégzeltkönyltári tevékenységekről és szolgáitatásokrÓl szÓlÓ tájékoztatőt,

Bármilyen további kérdésük, kérésük merül fel, állunk rendelkezésre!

Veszprém, 2014. május ..*2:
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Tájékoztatő
a2013. évi KSZR szolgáltatásokról LOVAS településen

1. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.) 2012. december
28-án kötött Megállapodást L könyvtárellátási szo|gá|tatás nyújtásáról és

igényb evételéről Lovas Közs é g Ö nkorm án y zatáv a|.

Az Eötvös Karoly Megyei Könfiár, mint nyilvános szolgáltató könfiár aMegá|lapodásban
vállalt szakmai feladatait a 39/2013. (Y. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint, a

mindenkori költségvetési törvényben meghatiározott kiegészítő támogatás terhére

folyamato s an v égzi a Váro si Kö nyvtár B alatonfü red e gyüttműkö dés ével :

- Rendszeresen gyarapítjuk aszolgáltató hely könfiári állományát.
- Folyamatosan szewezzik a dokumentumok kiszállítását, valamint elektronikusan is

nyilvántartásba vessziik a beszerzett dokumentumokat, és a könyvtári integrált
rendszer adatbázisíhan feldolgoztuk oly módon, hogy azok adatai a könyr,,tári
szolgáItatő helyen is ho zzáférhető ek, vi s s zakere shető ek 1 e gyenek.

- Biztosítjuk az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) szolgáltatásainak

igénybevételi lehetőségét, könyvtárközi kölcsönzés útján folyamatosan teljesítjük a
használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem taláIhatő meg a kért
könyvtari Cokumentum vagy információ.

- Tájékoztatást nyújtunk az Interneten elérhető webes katalógusban a szolgáltató hely
könyvtari állományáról.

- weboldalunkon minden fontos információ elérhető, szabadon hozzáférhető a
http ://kszr. ekmk.hu/ oldalon

- Biztosítjuk a megyei könyr,tár állományát feltáró adatbázisok (elektronikus
katalógusok) használatát, valamint az országos könfiári rendszerrel és az ODR-rel
kapc s o l ato s táj éko ztatók a szo l gáltató he lyek en is ho zzáférhető k l e gyenek.

- Segítjük az elektronikus könfiárak és az elektronikus formában hozzáférhető
dokumentumok hasznáIatára irányuló szolgáltatás elérését (MANDA, PRIMO-
Veszprém megye1 könyr,tárak keresőfelülete G$pltgeu
primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo:1ibrary/libwebiactiorr/search.do?vid:36EKV VUl&reset:confi
g:true ).

- A szolgáltatő könyr,tár a szolgáltató helyre vonatkozó adatokat és információkat
közzéteszi a megyei könyr,tár honlapján.

- Elvégeztük a 2013. évről a statisztikai adatszolgáltatást 2014. február végéig a
Könyvtári Intézet és az EMMI (Emberi Erőforrások Minisáériuma) felé.

- A szolgáltatő helyet bevonjuk az országos és térségi szakmai programokba.
- Helyismereti gyűjteményünkkel, sajtófigyeléssel segítjük a településekre, a

településen élőkre vonatkozó információk, dokumentumok gyűj té sét.
- A gyermekek számára igény szerint a megyei és a városi könyvtárban, és az adott

településen is könyrtárhasználati foglalkozásokat tartunk, bevonjuk őket a
korosztályukat érdeklő városi, megyei és országos versenyekbe, programokba.



Negyedévente legalább
kulturális, közösségi,
szervezünk.
Segítséget nyujtunk a
kialakításához.

egy alkalommal a lakosság érdeklődésének megfelelő
könfiári rendezvényeket és programokat, kiállításokat

könfiári szolgáItatő helynek az egységes arculatiának

2. Lovas község Könyvtário információs és közösségi hely működési környezetének
bemutatása, személyi, tárgyi feltételek rövid összefoglalása a 2013-ban e|végzett
állapotfelmérés alapján

A könyr,tár címe: 8228 Lovas, Fő u. 8. A könfiáros neve, elérhetőségei: Szendi Péter,
87 l 447 -69 4, konyr,tar@lovas.hu,
Nyitvatartási idő: Keddtől péntekig: 16.00 - 19.00, Szombat 9.00 - 12.00 őra.

Lakosságszám: 473 fo. Iskola, óvoda, más művelődési intézmény nincs a faluban. Idősödő
település, nagyobb a dolgozók aríny a, ingáznak.
Partnerként szőba jöhető civil szervezetek: Malomvölgy Nyugdíjasklub, Lovas Egyesület
Lovas, Lovasi Polgárőr Egyesület, Nagy Gyula Művészeti Alapítvány, Sándor Huszárok
Lovasklubja, Lovas Jövőjéért Egyesület.

Jól látható könyr.tár felirat az épületen kívül, jól olvasható nyitva tarlás felirat kívül. Belül is
vannak az eligazodást segítő feliratok. A helyiség a célnak megfelel, tiszta, komfortos,
világos, van mosdó. A berendezósek, bútorok állapota kitűnő és a célnak megfelel (polcok
mennyisége, kapacitása a szükségleteknek megfelel, a helyben használatot biztosító bútorok
vannak, van könfi ári r endezvények tartáséútoz ele gendő aszíal, szék,).
Rendszeresen karban tartott, felújítás I,5 éwel ezelőtt volt, nincs balesetveszély. A
berendezés barátságos, vannak képek, dekorációk, növények, fiiggönyök, vannak egységes
tájékoztatő feliratok is. Akadálymentes a megközelítés, könyvtáron belül is akadálymentesen
lehet közlekedni.
7 db számítógép áll rendelkezésre, 5 db : 1,5 évesek, állapotuk megfelelő, 2 gépnél
fejlesztésre lenne szükség, Nyomtató, fenymásoló projektor, dvd-lejátsző, fényképezőgép,
CD-lejátszó van.
A könyvtáros 2011. május őtalátja el feladatát, államilag elismert felsőfokú szakképesítése
Van.
Huntéka integrált rendszerben2011-től a friss beszerzések kereshetők. A feldolgozottság nem
teszi lehetővé az elektronikus kölcsönzés bevezetését, a gépi statisztika alkalmazását, az
interaktív könyr,,tári szolgáltatások biztosítását. Nagyobb arányú selejtezésre nincs szükség.
Van könfiárhasználatí szabályzat, megfelel a valóságnak. A térítéses szolgáltatások
tarif atéblázatahozzáf érhető.

3. Rövid összefoglaló a Megállapodásban vállalt könyvtárellátási szolgáltatások
nyújtásáról és igénybevételéről a szolgáltató helyen

-Áilománymenedzsment: Dokumentumrendelés az egyéni igények figyelembevételével,
rendszeres állománygyarapítás, feldolgozás, felszerelés, kiszállítás: 149 db új dokumentum.
-Információs szolgáltatás: a könfiár állományából, kézikönyvekből történik, közhasznű
információk is rendelk ezéste állnak.
-Képzés: 20l3-barl, a HIINTEKA rendszer használatárőI a könyvtáros száméra a
balatonfliredi Városi Könfiárban. Rendszeres konzultáció a Városi Könyvtár munkatársai és



a községi könlMáros között gazdasági-számlénási, programszervezési, dokumentumrendelési
kérdésekben.
-Közösségi szolgáltatások (rendezvények, tanfolyamok): Zenés irodalmi est - 2 alkalom,
ismeretterjesztő előadás - 1 alkalom, író-olvasó találkozó - 1 alkalom,
-Eszközbeszerzés nem volt.
-Használati adatok: 69 fő regiszíráIt használő,7 fő újonnan regisztrált, helyben használat -
465 alkalom, internet használat - 267 alkalom, kölcsönzött dokumentum - I25 db. A
használati adatok csekély mértékben, de növekvő tendenciát mutatnak.

4. Fejlesztések, tervek 2014. évre
- dokumentum ellátás: dokumentumrendelés az egyéni igények figyelembevételével,

rendszeres állománygyarapítás, feldolgozás, felszerelés, kiszállítás az eddig kialakított
rendszerben történik.

- állományellenőrzés, selejtezés: Állományellenőrzést tervezünk elTe az évre, két
munkatars végzi a Városi KöryMárból minden községi könyr,tárban.

- szolgáItatások megújítása: azigényfelmérés kapcsán felül kell vizsgálni a meglevőket.
- eszközbeszerzés: digitális fenyképezőgép
- progíamok: kézműves plogramok, zenés est, író-olvasó találkozó, ismeretterjesztő

előadás,
- igény- és elégedettségmérés: A megyei könfiár áItal készített kérdőív alapján

végezzik.

Kelt. : Balatonfiired, 20I 4. május 1 5.

készítette: Tóthné wittmann Borbála
Városi Könfiár Balatonfiired

Veszprém, 2014. május 22.

Eötvös Károly Megyei Könfiár, Veszprém


