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I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık 

Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi költségvetés 

tervezésekor úgy éreztük, hogy az elızıeknél lejjebb már nem juthatunk. Sajnos, a 2010. év 

költségvetése bebizonyította, hogy minden eddigi forrásmegvonást sikerült még felülmúlni. 

A súlyos pénzhiány következtében évek óta megszokott rendezvények, programok maradtak 

el, egyes szolgáltatásaink színvonal csökkent, néhány szolgáltatást kénytelenek voltunk 

megszőntetni, mások nem tudnak fejlıdni a technika nyújtotta lehetıségekkel. Ahhoz, hogy 

megfelelı minıségő szakmai munkát tudjunk végezni, nem elegendı a rendelkezésre álló 

humán erıforrások maximális kihasználása, igazi eredményt csak az anyagi,tárgyi fejlesztés 

hozhat. 

Mint azt beszámolónkban évek óta jelezzük, legfıbb problémáink az épületekkel 

kapcsolatosak. A könyvtárépület 2004-ben történt felújítása sok tekintetben javított a 

könyvtári környezet esztétikáján, de nem oldotta meg az épület korából, állapotából, 

tagoltságából eredı alapvetı problémákat, és nem növelte egyetlen m2-rel sem a 

rendelkezésre álló alapterületet. Mivel a felújítási munkák java része tüneti kezelés volt, az 

épület állapotában az elmúlt években jelentıs romlást tapasztaltunk: beázások számos helyen, 

alulról újra vizesednek a falak, repedések keletkeztek a falakon és a mennyezeten. Hasonló 

mérető amortizációt feltételezve egy-két éven belül eljutunk a 2004-es kiinduló ponthoz. Az 

épület állapota és alapterületének nagysága egyaránt indokolja, hogy a képviselı-testület 

komolyan fontolóra vegye a könyvtár megnyugtató, végleges elhelyezésére vonatkozó 

megoldási lehetıségeket, különös tekintettel arra, hogy a feldolgozott iskolakönyvtári 

állomány jelenleg a könyvtár folyosóján, illetve az iskola padlásán áll dobozokban. 

 

A mővelıdési ház épületével évek óta komoly problémák vannak. A színházterem ablakai 

kritikán aluliak, télen a két ablak között áll a hó, de egyébként is befúj a szél, belöki-betöri az 

ablakokat. Néhány ablakot az idei viharok után beszögeltünk. Biztos vagyok benne, hogy a 

főtési számlánk is csökkenne, ha megtörténne végre hosszú évek után az ablakok cseréje. 

Ugyanakkor a terem parkettája és a színpad is cserére szorul. A színházterem színpadi részén 

egyre nagyobb a repedés, amely statikai problémára utal. 

Az elmúlt években olyan mértékő használatnak volt kitéve az egész épület, mely sokat rontott 

az állapotán. Pályázati forrásokat kell keresni, amelyek segítségével a mővelıdési ház épülete 

felújítható és bıvíthetı, így a könyvtárral egy épületben igazán egy intézményként tudnánk 
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mőködni, és egymás munkáját segíteni. Ez azonban csak a képviselı-testület támogatásával 

lehetséges. 

A mővelıdési ház épületét továbbra is sokan és sokat használják. Bár többen másképpen 

látják ezt, meggyızıdésem, hogy csupán azok az emberek vannak más véleményen, akik a 

rendezvényeket nem látogatják, és nem naponta, de hetente, sıt havonta sem néznek a 

mővelıdési ház felé. Azokat a csoportok, csoportvezetık, akik legalább hetente részt vesznek 

az intézmény életében, és kellı rálátásuk van tevékenységünkre, sıt többször elfordult már az 

is, hogy nem jutott hely számukra, egészen más véleményen vannak. De más a vélemény 

vidéken is a munkánkról, mind a környéken lakók, mind a „szakma” jónak értékeli a 

munkánkat.  

 Továbbra is nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre, és lehetıségeinkhez mérten 

próbálunk helyet és segítséget biztosítani. De a csoportok, szervezetek egyre többször 

szembesülnek azzal, hogy nem minden esetben tudjuk az ı elképzeléseiknek megfelelıen a 

helyiségeket biztosítani.  

Sajnos, egyre többször elıfordul, hogy egy-egy szervezet, intézmény elfelejt nemhogy 

idıben, hanem egyáltalán szólni arról, hogy az épületben összejövetelt rendez. Egy ilyen eset 

felboríthat minden más programot.   

Fiókintézményeink mőködésében az elmúlt évben jelentıs változás nem történt. Változatlan 

feltételekkel mőködtek. 

Az alsó iskola épületében mőködı csoportok munkájához igyekszünk minden segítséget 

megadni.  

Kabókán 2010-ben hetedik alkalommal rendeztük meg a majálist. Örvendetes, hogy egyre 

többen kapcsolódnak be a rendezvény szervezésébe, nagy segítséget nyújtva ezzel 

intézményünknek, ugyanakkor példát mutatva közösségi összefogásból is. A tavalyi  évben 

Évrıl évre jelezzük azt is, hogy Kabókán az orvosi rendelı minden rezsiköltségét mi fizetjük. 

Az épület főtésének szerencsétlen elrendezése miatt esetenként csak azért kell főteni, mert 

rendelés van. Ennek kifizetéséhez – bár a problémát már többször jeleztem – semmiféle 

hozzájárulást nem kapunk. Az épület fenntartási költsége nagy terhet ró az intézményre, 

ráadásul bennünket terhel 2005-tıl a balatonbozsoki alsó iskola összes költsége, plusz 

elıirányzat nélkül. 

Több éves elıkészítı munka után 2006. június 16-ától a felnıtt, 2008. január 1-jétıl a 

gyermekkönyvtárban is megkezdtük a számítógépes kölcsönzést. A közeljövıben minden 
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törekvésünk arra irányul, hogy a könyvtári munkafolyamatok jelentıs részének 

automatizálását elérjük. 

 
A könyvtár dologi kiadásainak éveken át tartó drasztikus csökkenése a dokumentumok 

emelkedı árával párosult, ezeket a tényeket figyelembe véve nagyon kedvezıtlen volt 

helyzetünk a könyvpiacon, a beszerzett dokumentumok száma harmadára csökkent.  

Fejlesztési kiadásunk egyik intézményegységben sem volt, pedig fontos technikai eszközök, 

berendezési tárgyak beszerzése és cseréje vált szükségessé. 

2008-ban az önkormányzat intézményeiben kialakították az Internet-alapú telefonálás 

technikai feltételeit. A jó elgondolás gyakorlati kivitelezése azonban sok bosszúságot okozott 

úgy különösen a könyvtári dolgozóknak és a könyvtárhasználóknak. 2008 áprilisa óta 

gyakorlatilag mindennapos gonddá vált a problémamentes telefonálás és Internet-használat. 

A helyzet az év második felében javult, igaz, hogy egy mobiltelefon üzembe helyezésével 

sikerült áthidalni a problémák javarészét 

Negatív évet zártunk a pályázatok tekintetében: egyetlen pályázatot sem tudtunk benyújtani. 

Egyrészt nagyon kevés pályázatot hirdettek meg könyvtári és közmővelıdési területen, 

másrészt a pályázati kiírás feltételeinek nem feleltünk meg, vagy a pályázat témája volt olyan, 

amire nem állt módunkban pályázni. 

A média által reklámozott TÁMOP és TIOP pályázati konstrukciók irreális elvárásai mellett 

messze elmaradtak a felkínált lehetıségek, a várható „haszon” jóformán a nullához 

konvergált, s mindezt „kínálták” utófinanszírozásos formában, konzorciumi keretek között 

elérhetı módon. 

A könyvtári programok sorában – az elmúlt évekhez hasonlóan – kiemelt figyelem övezte a 

„Könyvtárak összefogása a társadalomért” országos programsorozat enyingi rendezvényeit, 

melyek lebonyolításához 2010-ben is az NKA nyújtott anyagi támogatást. 
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II. A 2010. évi szakmai tevékenység általános jellemzıi 

 

II.1. Könyvtár 

A 2010-es évben vásárolt és ajándékba kapott, egyedi nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma 554 db állományegység volt, 61,85 %-kal kevesebb az elızı évinél (2009:1452). 

Reméljük, hogy a darabszámok drasztikus csökkenése átmeneti volt, mert még 1-2 hasonló év 

a könyvtári forgalom hasonlóan drasztikus csökkenéséhez vezethet. 

 
2010-ben az egy lakosra jutó gyarapodás mértéke 0,07 db (2009:0,2 db), illetve az egy 

olvasóra jutó 0,48 db (2009:1,24 db) dokumentum volt. Mivel 2009-ben a korábbi évekhez 

viszonyítva magas volt az ajándékba kapott könyvek száma, úgy korrekt, hogy kiszámítsuk az 

egy fıre jutó átlagot az újonnan vett dokumentumokra vonatkozóan is: egy lakosra 0,16 db, 

egy olvasóra pedig 1,04 db új dokumentum jutott. 

Költségvetési keretbıl 52 (2009:61) féle folyóiratra fizettünk elı, de egyetlen újságot sem 

vettünk meg több példányban. Az elıfizetett napilapok száma évtizedek óta 3 db. Visszatérı 

probléma a megrendelt címek alacsony száma. A siralmas kínálatot némileg enyhítette a 

Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma által ajándékba küldött 53 (2009:51) 

féle folyóirat, amelyek mind színvonalas közéleti, társadalmi, kritikai, irodalmi, 

természettudományi ismeretterjesztı folyóiratok, de ez utóbbiakat kivéve sajnos az olvasói 

érdeklıdés irántuk igen alacsony. Tavaly – különféle kiadók ajándékaként – 6 (2009:10) 

folyóirat gyarapította a kínálatot. Összesen tehát 114 idıszaki kiadvány állt az olvasók 

rendelkezésére (2009:125) 

 

Az állománygyarapításra fordított összeg költségvetési elıirányzatból és állami támogatásból 

összesen 1.625E Ft volt, 34,77 %-kal kevesebb a tavalyinál (2009: 2.495). Az 

érdekeltségnövelı állami támogatás összege 274E Ft volt, 32E Ft-tal (10,46 %) kevesebb, 

mint az elızı évben. [Adott év állami támogatásának alakulása a költségvetési keretbıl a 

tárgyévet megelızı évben dokumentum-beszerzésre fordított elıirányzat nagyságától függ.] 

Az 1.625E Ft gyarapítási összeg ugyanis tartalmazza azt a valamivel több mint  

358E Ft-t is, amelyet már 2009-ben „elköltöttünk”, de a számlák kifizetésére csak 2010-ben 

került sor. Ezt figyelembe véve tavaly csak 1.267E Ft állt rendelkezésünkre, ami már 49,22 

%-os, azaz közel 50 %-os csökkenést jelent. Természetesen ez a jövı évi érdekeltségnövelı 

állami támogatás odaítélésére negatívan fog hatni. 
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Beszerzési keretünk csökkenését súlyosbítja az a sajnálatos tény, hogy a dokumentumok ára 

évrıl évre jelentısen (évente közel 30 %) növekedik. Az olvasói igények elfogadható szintő 

kielégítése a szakkönyvek tekintetében – azok magas ára miatt – már 2009 óta nem valósul 

meg,. 

 

Az olvasói katalógusokat 2006-ban lezártuk, azóta csak a raktári katalógus gondozása folyik. 

 

Az év során ajándékba kaptunk 3 db (2009:230) dokumentumot, amelyeknek értéke 10E Ft 

volt (2009: 281E Ft). Összesen (költségvetési elıirányzat+állami támogatás+ajándék) 

1.635E Ft volt az állománygyarapodás értéke 2010-ben (2009:2.690E Ft), 39,22 %-kal 

kevesebb az elızı évinél. A csökkenés elsısorban a költségvetési keret csökkenésének 

köszönhetı és kevés volt az ajándékba kapott könyv is.  

 

[Dokumentumállományunk leltárkönyv szerinti értéke 2010. december 31-én 28.602.299 Ft 

volt (2009:27.728445).] 

 

Állománygyarapításunkról szólva – évtizedek óta – elmondható, hogy „egypéldányos”, hogy 

állandóan bıvülı dokumentumpiac mellett az általunk megvásárolt dokumentumok száma 

nem tud az igényeknek megfelelıen növekedni, hogy egyetlen fiókkönyvtárunk állományának 

gyarapítására tavaly már egyetlen fillérünk sem jutott. Problémánkat tetézi, hogy a könyvtárak 

állományának bıvítésére irányuló pályázato(ka)t évek óta nem írnak ki. 

 

A 2010. évi gyarapodás megoszlása dokumentumtípusonként a következı volt:  

427 kötet könyv (2009:1087); 

    0 db videofilm (2009:0); 

  14 db A-CD (2009: 1); 

    0 db CD-ROM (2009: 0); 

    0 db hangos könyv (2009:1); 

    7 db diafilm (2009:0); 

106 db DVD (2009:363). 

Összes gyarapodás: 554 db állományegység (2009:1452).  

38,15 %-os a darabszám csökkenés, és súlyosbítja a helyzetet, hogy mindez minıségromlással 

párosul, mind tartalmi, mind esztétikai szempontokat illetıen. 
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Az egyedi nyilvántartású dokumentumok 2010. évi gyarapodásának szakcsoportok szerinti 

megoszlását a Melléklet 1. sz. táblázata tartalmazza. 

A táblázat adatainak vizsgálata során két jelentıs változás tapasztalható, az egyik a drasztikus 

darabszám csökkenés, a másik pedig az, hogy a korábbi évekhez viszonyítva a beszerzett 

dokumentumokon belül a felnıtt és az ifjúsági szépirodalom aránya növekedik. Ennek az 

arányeltolódásnak a hátterében az olvasói igények változása áll: az utóbbi években egyre 

keresettebbé váltak a kortárs szerzık könyvei és a bestsellerek. Mivel anyagi lehetıségeink 

erısen behatároltak, a sokkal szőkebb olvasói réteg szakirodalmi elvárásait csak korlátozott 

mértékben tudjuk kielégíteni. 

 

A nem KELLÓ-nál vásárolt könyvek száma jelentıs mértékben nıtt. Ennek egyik oka, hogy 

megjelent a piacon a Könyvellátó Kft., amely kb. 30%-kal olcsóbban szállítja a nála 

megrendelt könyveket. Ennek az „olcsóságnak” természetesen ára van, ugyanis a 

dokumentumok teljesen felszereletlenül, bibliográfiai leírás és szakozás nélkül érkeznek, tehát 

megnıtt a feldolgozásra fordított munkaidı. Ennek természetesen más munkafolyamatok 

látják kárát, de a jelenlegi anyagi helyzetben kénytelenek vagyunk vállalni ezt is, hogy a 

rendelkezésünkre álló pénzbıl minél több dokumentumot tudjunk vásárolni. A másik ok az, 

hogy tavaly két alkalommal vásároltunk DVD-ket nagyobb számban, és a nem hagyományos 

dokumentumok vásárlása általában a nagyáruházak aktuális kínálatából történik/történt. 

Természetesen ezen kívül is számos esetben éltünk az egyedi beszerzés lehetıségével, 

amennyiben az indokolt és elınyös volt számunkra. Könyvbeszerzésünknek már csak azt a 

részét bonyolítjuk a KELLÓ-nál, amelyet máshol nem tudunk olcsóbban beszerezni vagy más 

forgalmazónál nem vásárolható meg az adott kiadvány  

A nem hagyományos dokumentumok vásárlása az igényekhez képest kevés, hiszen a 

legszükségesebb, legfontosabb könyvek beszerzése is egyre nehezebben megy. Mivel ezeket a 

dokumentumokat (A-CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM) sokkal szőkebb olvasói réteg 

igényli, nem tudjuk a beszerzésükre fordítható összeget megfelelı mértékben növelni. A 

felsorolt információhordozók közül a legnagyobb igény a DVD-n megjelenı filmek iránt volt, 

így 2010-ben a rendelkezésünkre álló keretbıl csak ezt az állományrészt gyarapítottuk 

nagyobb mértékben. 
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Állományunk megoszlása dokumentumtípusonként jelenleg a következı: 

 

Dok.típ. 

Db. 

'06 Arány 

Db. 

'07 Arány 

Db. 

'08 Arány 

Db. 

'09 Arány  

Db. 

'10 Arány 

Könyv 35932 95,41% 36925 94,78% 37601 94,51% 38580 93,8% 38757 93,56% 

VHS 950 2,52% 950 2,44% 950 2,39% 950 2,31% 947 2,29% 

DVD 125 0,33% 428 1,10% 580 1,46% 943 2,29% 1042 2,51% 

Hangk.,-

lem. 547 1,45% 547 1,40% 547 1,37% 547 1,33% 547 1,32% 

A-CD 48 0,13% 49 0,13% 49 0,12% 50 0,12% 64 0,15% 

CD-ROM 60 0,16% 60 0,15% 60 0,15% 61 0,15% 61 0,15% 

Diafilm         7 0,02% 

Össz. 37662 100% 38959 100% 39787 100% 41131 100% 41425 100% 

 (Forrás: a könyvtár csoportos leltárkönyve és a nem hagyományos dokumentumok 

nyilvántartásai) 

 

A leshegyi fiókkönyvtárnál 2878 (2009:2878) kötet könyv van, 2010-ben nem gyarapodott az 

állomány, más dokumentumtípust ott korábban sem győjtöttünk, újságokat és folyóiratokat 

sem járattunk. Ennek oka egyrészt a korlátozott nyitva tartás, másrészt a pénzhiány. 

 
Az állományalakítási munkának csak egyik fontos része az állománygyarapítás, másik 

lényeges teendı az állományapasztás, amelyre – ideális esetben – évente legalább egyszer sor 

kerül. 2010-ben összesen 260 dokumentumot töröltünk az állományból: 250 db könyv, 3 db 

VHS, 7db DVD. A selejtezett dokumentumok értéke 83.504 Ft. 251 db dokumentum került 

selejtezésre elhasználódás miatt, e dokumentumok leltárkönyv szerinti értéke 73.515 Ft volt; 9 

db dokumentumot - 9989 Ft értékben - tartalmi avulás miatt töröltünk az állományból. A 

selejtezett könyveket az általános iskolások papírgyőjtés keretében vitték el.  

 

A feldolgozás során jelenleg még párhuzamos munka folyik: bizonyos munkafolyamatokat 

továbbra is hagyományosan végzünk (különféle leltárkönyvek, nyilvántartások vezetése stb.), 

míg másokat automatizáltan (könyvrendelés, bibliográfiai rekordok importálása, adatbázis-

építés, honosítás stb.). A párhuzamosság bizonyos tevékenységeket illetıen – adatvédelmi 

szempontok miatt – nem szüntethetı meg. 
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Iskolai könyvtári tevékenység: 1999. július 1-jei hatállyal bízta meg könyvtárunkat Enying 

Város Képviselı-testülete az iskolai könyvtári feladatok ellátásával. A munka tisztességes 

elvégzése 11 éve húzódik, a korábbi években már vázolt okok miatt. Mindamellett nyugodt 

lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a dolog nem rajtunk múlott/múlik. 

A Herceg Batthyány Fülöp Iskola általános iskola könyvtári győjteményének feldolgozása 

lassú, személyi feltételeink nem teszik lehetıvé az intenzívebb haladást. 2006 végére közel 

2700 db könyv feldolgozása történt meg. (Ez majd két év „termése”, és az összes könyv kb. 

kétötöde.) A sokrétő munka a következı munkafolyamatokat jelenti: a könyvekbe könyvsarok 

ragasztása, könyvek szakjelzetének megállapítása, elkészítése, majd a jelzet elhelyezése a 

könyv gerincén, bibliográfiai leírás elkészítése (ehhez az ismeretterjesztı és a szakkönyvek 

esetén tisztában kell lenni a könyv tartalmával), majd megfelelı számú katalóguscédula 

gépelése, a könyv leltári nyilvántartásba vétele, ezután a könyv megfelelı oldalainak 

lepecsételése, leltári számmal történı ellátása, végül bizonyos számú kötet leltározása után a 

csoportos leltárkönyv elkészítése, illetve a katalóguscédulák besorolása következik. Személyi 

feltételeink alakulása miatt 2007-ben csak kb. 300 kötet lett kész, 2008-ban és 2009-ben 

egyetlen egyet sem tudtunk elkészíteni. 2010-ben heti 20 órás munkaidıben, három hónapra, 

megbízási díjjal alkalmaztunk egy könyvtárost, aki ezen idı alatt 764 könyv állományba 

vételét végezte el. Ezen kívül ajándékozási jegyzéket készített a gimnázium könyvtára 

számára átadandó 542 db dokumentumról és selejtezési jegyzékre vett 339 db elhasználódott 

könyvet, melyet egyúttal „kivezetett” az állományból. Az iskolai könyvtári állomány 

feldolgozásának befejezése a jelenlegi személyi feltételek mellett nem megoldható. 

Amennyiben a képviselı-testület elkötelezi magát a munka befejezése és a győjtemény méltó 

elhelyezése mellett, gondoskodnia kell a megfelelı személyi feltételekrıl. Mivel sem a 

könyvtár, sem az iskola nem rendelkezik megfelelı hellyel a feldolgozott győjtemény 

elhelyezésére, ennek megoldására is a képviselı-testületnek kell megnyugtató megoldást 

találnia. Az általunk elvégzett munka kárba vész, ha nem jutnak hozzá a diákok és a 

pedagógusok a könyvekhez, ha nem tartozik senki leltári felelısséggel a 

dokumentumállományért. 
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A forgalmi adatok alakulása: 
Könyvtárhasználatok 

Összesen 
használatok Könyvtárhasználat 

Érvényes 
regisztrációval 

rendelkez ı 
felhasználók Személyes Táv 

Kölcsön-
zések 
száma 

Kölcsönzött 
dok.-ok 

Helyben 
használt 
dok.-ok 

Össz. 2003-ban 1327 27607   11951 39733 19634 
Ebbıl 14 éven aluli 456 10025   4426 11189 7158 
Össz. 2004-ben 1204 18775 1725 9267 34163 15524 
Ebbıl 14 éven aluli 351 6167   2954 7808 6318 
Össz. 2005-ben 1293 22094 1773 10687 39209 13526 
Ebbıl 14 éven aluli 398 7842   3667 10008 7150 
Össz.2006-ban 1251 23471 1352 9826 33879 12836 
Ebbıl 14 éven aluli 364 7102   3271 8518 6441 
Össz. 2007-ben 1214 20089 865 8151 28137 9504 
Ebbıl 14 éven aluli 347 5897   2649 6917 4363 
Össz. 2008-ban 1268 18590 771 8636 28721 8436 
Ebbıl 14 éven aluli 329 5449   2838 7646 4169 
Össz. 2009-ben 1172 18022 1047 8704 29855 9336 
Ebbıl 14 éven aluli 299 4520   2317 6500 4227 
Össz. 2010-ben 1161 15871 774 8447 26762 8405 
Ebbıl 14 éven aluli 290 3807  1838 4118 3695 
 (Forrás: a könyvtár beiratkozási naplója, munkanaplója és számítógépes nyilvántartásai 
 
A forgalmi adatokban évrıl évre csökkenés tapasztalható. A tendenciákat látva próbál az 

ember a számok mögé tekinteni, és választ kapni a tapasztalt jelenségek okaira. Többségük 

azonban objektív tényezı, mely nem vagy alig befolyásolható. Mind a makro-, mind a 

mikrokörnyezetben lezajló események jelentıs mértékben hatnak/hathatnak a könyvtárra. 

Ezek közül – munkánk szempontjából – a következıket tartjuk a leglényegesebbeknek: 

• a közoktatás színvonalának drasztikus visszaesése; 

• a funkcionális analfabéták számának növekedése; 

• a televízió és a számítástechnika nyújtotta lehetıségek „elszívó” hatása; 

• az eltorzult értékrend széleskörő elterjedése; 

• a közmővelıdési/közgyőjteményi állami normatíva alacsony szintje, illetve az ebbıl 

fakadó következmények; 

• a helyi önkormányzatok anyagi helyzete és/vagy a képviselı-testület tagjainak akarata 

nem teszi lehetıvé a könyvtárak megfelelı szintő támogatását. 

A fenti problémákat helyi szinten súlyosbítják a következık: 

• a településen élık lélekszámának csökkenése, 

• a térségben kialakult magas munkanélküliség;  

• a lakosság körében tapasztalható elszegényedés; 
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• az iskolázottság alacsony szintje a lakosság körében; 

• a többszörösen hátrányos helyzető fiatalok számának egyre magasabb aránya; 

• az iskolák a könyvtár által nyújtott lehetıségeket nem használják ki, az 

együttmőködésre kevés hajlandóságot mutatnak; 

• a könyvtári szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeinek finanszírozása 

önkormányzati szinten évrıl évre csökken. 

 

A forgalmi adatok tekintetében érzékelhetı negatív változások nagyrészt a fentiekbıl 

fakadnak, s partnerek nélkül bizony nagyon nehéz helyzetben vagyunk. 

 
Az év során a felnıtt könyvtárnak naponta átlagosan (40 fı látogatója volt (2009:44), ebbıl 

21,5 a kölcsönzık napi átlaga (2009:20,5).  

A gyermekkönyvtárnak naponta átlagosan (204 nyitvatartási napot figyelembe véve) 18 fı 

látogatója volt (2009:23), ebbıl 8,5 a kölcsönzık napi átlaga (2009:11).  

A két könyvtár napi átlagos forgalma összesen: 58 fı látogató (2009:67) és 30 fı kölcsönzı 

(2009:31,5). 

A felnıtt könyvtárban naponta átlagosan 73 db a kölcsönzött dokumentumok száma 

(2009:73), a gyermekkönyvtárban 19 db (2009:30), a két könyvtárból naponta átlagosan 92 db 

állományegységet kölcsönöznek (2009:103). Az intenzívebb növekedés akadályának  

– a fent említett, tılünk független okai mellett – a továbbiakban látjuk: 

• sokkal több könyv beszerzésére lenne olvasói igény (anyagi okok); 

• a DVD-k gyarapítása nem megfelelı ütemő és mennyiségő (anyagi okok); 

• kevés az olvasók ízlését kielégítı folyóirat (anyagi okok); 

 

2010-ben a helyben használt dokumentumok adatai a következıképpen alakultak: felnıtt 

könyvtárban összesen 4686 dok. (2009:5076), 16 dok./nap (2009:17); gyermekkönyvtárban 

3674 dok. (2009:4163), 18 dok./nap, (2008:22). A két könyvtárban együttesen 8360 dok.-t 

használtak (2009:9336), 34 dok./nap (2009:39) volt a napi használat.  

 
Az idıigényes keresések száma az elızı évhez hasonlóan alakult. Elsısorban az 

egyetemisták, fıiskolások igénylik az ilyen irányú segítséget, de az utóbbi idıben a különféle 

tanfolyamokon, szak- és átképzésben résztvevık is egyre gyakrabban fordulnak hozzánk. 

A tájékoztató munka során hétszer végeztünk irodalomkutatást 
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Tovább emelkedett a munkanélküli központ által szervezett átképzésen résztvevık, levelezı 

vagy kiegészítı képzésben részesülık száma. Speciális igényeik kielégítése a jól mőködı 

könyvtárközi kölcsönzési rendszer ellenére sem egészen megnyugtató, sıt idınként 

legnagyobb igyekezetünk ellenére is sikertelen. . 2007óta a könyvtárközi kölcsönzés 

postaköltségét nem finanszírozták központilag, azt az olvasóknak kell megtéríteni. 

A könyvtárhasználók megoszlását vizsgálva három szembetőnı tendenciát látunk: 

• a felsıoktatási intézményekben tanulók száma 2002 óta magas, és számuk 

folyamatosan növekszik. A nappali tagozatos hallgatók mellett sokan másoddiplomás, 

illetve a kiegészítı képzésben vesznek részt; 

• középiskolába járó olvasóink száma hosszú éveken át tartó növekedés után 2009 óta 

gyakorlatilag stagnál; 

• az általános iskolába járó tanulók száma vészesen csökken, és sajnos a csökkenés 

üteme évrıl évre nı A könyvtár használóinak negyedét, a felnıtt könyvtár 

használóinak 36 %-át e két kategória képviselıi teszik ki, ezért ezt a tényt kiemelten 

kell figyelembe vennünk mind a beszerzések, mind a szolgáltatások kialakítása során. 

Könyvtárunk forgalma néhány olyan problémát vet fel, amellyel évek óta szembesülünk: 

• a felnıtt könyvtár zsúfoltsága elérte azt a szintet, amely tovább már nem fokozható; 

• az olvasóteremben nyári idıszakban állandóan olyan fülledt, bántóan rossz szagú a 

levegı, akkora a hıség, hogy idıszerő lenne egy légkondicionáló beszerelése; 

• a gyermekkönyvtár kis mérete lehetetlenné teszi csoportos foglalkozások szervezését, 

számítógépek elhelyezését, 10 fınél több olvasó egyidejő jelenlétét; (A 

gyermekkönyvtár helyzetének normalizálása rendkívül sürgıs feladat lenne, hiszen a fennálló 

problémák komoly hátrányokat jelentenek a hatékony olvasóvá nevelésben, amely – mint azt a 

statisztikai adatok is tükrözik – minden eddiginél fontosabb feladatunk lenne, természetesen 

az iskolák nevelıtestületeivel közösen.) 

• régóta igény lenne a nyitvatartási idı növelésére (legalább hétfı délután). 

Évtizedek óta kialakult szokásaink szerint folyamatosan (általában havonta, másfél havonta) 

intézzük a vissza nem hozott könyvekkel kapcsolatos eljárásokat. Munkánk 

következetességének eredményeként a notórius késések számát sikerült minimálisra 

csökkenteni felszólítást alig-alig kell küldenünk, és elenyészı azoknak a dokumentumoknak a 

száma, amelyeket nem tudunk behajtani. A számítógépes kölcsönzésre való áttérés 

következtében ez a munkafázis szinte teljesen automatizálódott, a felszólítási eljárás 

leegyszerősödött. 
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II.2. Mővelıdési Ház 
 
A mővelıdési ház 2010-es programkínálata minden eddiginél szegényesebb és szerényebb 

volt. Az év eleji költségvetés készítésekor kiderült, hogy nemcsak a kiadásaink csökkentek 

drasztikusan, hanem a minden intézményt érintı zároláson kívül a rendezvényekre szánt 

keretünkbıl még zároltak 1.500 eFt-ot, ami szinte teljesen ellehetetlenítette a mőködésünket. 

Tervezett rendezvények maradtak el, a megtartottak sem azon a színvonalon kerültek 

megvalósításra, amit elvárhattak volna az elızı évek alapján látogatóink. 

A mővelıdési házban 2010-ben 17 csoport mőködött. Helyet kaptak (és kapnak) nálunk a 

nyugdíjasklubok, a mozgássérültek helyi csoportja, a Vöröskeresztes szakkör, hastáncosok, 

két keleti harcmővészeti csoport, két gyermektánc csoport,gyermekeknek angol csoportok. 

A tavalyi évben nem tudtuk tovább finanszírozni a Kistérségi néptáncegyüttes tanárát, így 

csoport lassanként feloszlott. Szintén nem tudtunk már a nyugdíjasok részére tánctanárt 

fizetni, hogy a Kortárs Nyugdíjas Ki Mit Tud-ra felkészüljenek, így nem is vettek részt már 

tánccal az idei megmérettetésen. 

Három, fiatal zenészekbıl álló „együttes” is van akik fıleg hétvégenként, esténként, a 

szünetekben pedig lehetıség szerint, a mővelıdési házban próbálnak. Ennek ugyan a 

környéken lakók nem mindig örülnek, de úgy gondolom, hogy mindazoknak lehetıséget kell 

biztosítanunk, akik értelmes elfoglaltsággal szeretnék az idejüket eltölteni. 

A tavalyi évben a Balaton Képzı Központ nyertes pályázatának köszönhetıen 16 

munkanélküli fiatal tanulhatott féléven keresztül angolt minden hétköznap délelıtt a 

Munkaügyi Központ támogatásával intézményünkben. Mind a tanulókkal, mind a Balaton 

Képzı Központtal jó kapcsolatunk alakult ki, aminek köszönhetıen a tanulók például sok 

önzetlen segítséget nyújtottak munkánkhoz. 

Alkotó mővészeti közösségeink aktív résztvevıi rendezvényeinknek. Segítségükre, 

részvételükre mindig számíthatunk.  

Ugyanakkor intézményünk is mindig igyekezett (és igyekszik) mőködésükhöz minden 

segítséget megadni.  

Néhány éve felélénkülıben van a külsı szervek tevékenysége. Többen veszik igénybe 

külsısként, társasági és politikai rendezvényekre az intézményt egyaránt. 

A helyi civil szervezıdések közül többen nálunk tartják összejöveteleiket (bálok, 

megbeszélések, stb.)  
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2004 óta mőködik nálunk az e-Magyarország-pont, melynek keretében többféle számítógépes 

szoláltatást, közte nyomtatást, illetve ingyenes internet-használatot biztosítunk. Ezáltal 

megnıtt feladataink száma, mert folyamatosan kell összehangolni, hogy ki, mikor, mennyi 

ideig használhatja a gépeket. Segíteni kell, ha valaki problémába ütközik. Sajnos, nemcsak az  

idısebb korosztály igényel sok támogatást az interneten való keresés során, de nekünk kell 

ellátnunk az alapvetı hibaelhárítási feladatokat is. A számítógéppark elavultsága miatt szinte 

hetente kell számítógépet javíttatnunk, ami véleményem szerint sokkal gazdaságtalanabb, 

mintha, mintha újakat tudnánk vásárolni. A mővelıdési házban heti 68 órában (hétköznap 

napi 12 órában, hétvégén 8 órában), a könyvtárban pedig heti 28 órában (nyitva tartási 

idıben) lehetséges az eMagyarország pont használata. A számítógép-, és internet-használat 

iránt fokozott az érdeklıdés. A mővelıdési házon és a könyvtáron kívül nincs a városban 

nyilvános internet-használati hely, így a jelentkezı igényeket intézményünknek kell 

kielégíteni. Sokan vannak akik sem számítógéppel, sem internettel nem rendelkeznek, így 

nyilvános használatra kényszerülnek.     

2007. évtıl, a Tourinform iroda megszőnésével intézményünk vette át az Enyingi Hírmondó 

szerkesztésével kapcsolatos munkákat. Korábban a postai terjesztés problémákat okozott, 

azonban sikerült megegyeznünk a postával, így a leadott újságok terjesztése legtöbbször már 

másnap megkezdıdik. Visszatérı gond azonban, hogy a leadási határidıket az intézmények, 

szervezetek egy része nem tartja be, így a nyomdába is késıbb kerül az anyag, az olvasók 

pedig nem jutnak hozzá a megszokott idıpontban, a hónap 15. napján. Telefonon sürgetjük az 

intézményeket, hogy adják le az anyagokat, hiszen a leadást követıen még össze kell rendezni 

az újságot, úgy kerül a nyomdába. 2010-ben az Enyingi Hírmondó már csak kéthavonta jelent 

meg, viszont a lap terjedelme nem változott, és ez komoly gondokat okozott a leadott cikkek 

mennyiségét és terjedelmét tekintve. Mind a könyvtár, mind a mővelıdési ház cikkei szinte 

folyamatosan kimaradtak, de ennek ellenére több alkalommal elıfordult, hogy más 

szervezetek hírei sem fértek bele a lapba. Úgy gondolom, hogy Enying város önkormányzati 

lapjának elsıdleges feladata, hogy önkormányzati hírekrıl, az intézmények híreirıl, életérıl 

tájékoztasson, és csak ezután szerkesszünk bele más szervezetektıl bejövı híreket. 
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Az alábbi táblázat a Mővelıdési Ház 2010. évi állandó, rendszeres programjait tartalmazza. 

(Ebben nem szerepelnek idıszakos, esetenkénti összejövetelek, programok) 

 Hétfı Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat  

délelıtt 8-20 
internet 

nyugd. 

próba 

8-20 
internet 

nyugdíjasok 
próba 

8-20 
internet 

8-20 
internet 

nyugdíjasok 
próba. 

8-20 
internet 

   10-12 

numizmatika 

   
 

13.30-16 
mozgássérült
ek 
 
15.30-16.45 
angol 
 
 
18-20 Imaóra 
18-19 aerobic 
19-20 krav 
maga 

18-20 
Alapítvány 

Bozsok 

 
13.00-16.30  
Rozmaring 
Nyugd. 
 
15.30-17.15 
angol 
 
17.00-19.30 
kézimunka 
kör 
 

 
14-17  
Barátság 
nyugd. klub 
 
18-19 aerobic 
 
19-20 krav 
maga 

 
13-15 
Vöröskereszt 
13-16 
Rozmaring 
Nyugd. 
15.30-17.15 
angol 
16.15-19.15 
tánc 2csoport 
14-17 nyugd. 
Bozsok 

 
16.30-20 
hastánc 
 
19-20 krav 
maga 

10-18 
nyitva 
tartás 

Az egy fıre jutó közmővelıdési kiadások az országos átlaghoz viszonyítva a középmezıny 

alsó részében  helyezkednek el, de a 2010. év drasztikus csökkenést hozott. Ugyanakkor meg 

kell említeni a normatívák átalakítását is, ezáltal több feladat ellátásának finanszírozásra 

kevesebb pénz jut. 

A mővelıdési közösségeink tagjainak száma 161 fı, a klubok, szakkörök résztvevıinek 

száma 215 fı. A 2010. évi összes látogatói létszám 32.676 fı volt! 

 
III. A 2010. évi szakmai tevékenység a rendezvények tükrében 
 
 
A 2010. évi költségvetés ismeretében láttuk, hogy programjaink szervezése komoly veszélybe 

került. Szokásos, hagyományteremtı szándékkal évrıl évre megrendezett programjainkat 

megszerveztük: városi szavalóverseny márc. 15-e tiszteletére, melyet az érdektelenségre való 

tekintettel végül nem tudtunk megtartani!!!!!, kisiskolások szavalóversenye , versírási 

pályázat a Költészet Napja alkalmából. Az év során 5 alkalommal tartottunk könyvtári órát és 

9 volt a könyvtárban tartott szakórák száma. A Magyar Népmese Napja alkalmából 

felelevenítettük a diafilmvetítés hagyományát. Mind az óvodások, mind az iskolások körében 

nagy sikert arattak ezek az összejövetelek, amelyeket bábelıadással színesítettünk. A Só c. 
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népmesét a könyvtár dolgozóiból alakult Morcz Aranka Bábszínház adta elı, a nézık szerint 

nagy sikerrel.  

„Jeles napok januártól júniusig” címmel hirdettünk pontgyőjtı versenyt a 2-5 osztályosok 

számára.  

Az utóbbi években könyvtárunk egyre nagyobb szerepet vállal mind az egyetemes, mind a 

magyar, mind a közvetlen környezetünket, településünket érintı hagyományok ápolásában. E 

céljaink megvalósítása érdekében egyre több programot igyekszünk szervezni. 

Hagyományteremtı szándékkal Szent Iván éji hagyományırzı estet szerveztünk június 24-én. 

A jeles naphoz kapcsolódó hiedelmeken, mondákon szokásokon kívül megismerkedtünk 

néhány e naphoz kapcsolódó rigmussal és énekkel is, majd szalonnasütés következett, végül 

„tőzugrással” zártuk a napot. 

 

A „Könyvtárak összefogása a társadalomért” elnevezéső országos akcióhoz –, mely tavaly az 

Országos családi könyvtári napok címet viselte – több rendezvénnyel kapcsolódtunk: 

• „Minden, amit a teáról tudni kell”, ez volt Ötórai teánk címe. 

Megismerkedtünk a teázás történetével, az egyes népek teázási szokásaival, a 

különbözı teafajtákkal, azok gyógyhatásaival és a tea elıállításának 

folyamatával, majd különféle módon és ízesítéssel készült teákat kóstolgattunk. 

A jelenlevık javaslatára elhatároztuk, hogy bizonyos idıközönként hasonló 

összejöveteleket szervezünk. 

• „Egészségnevelés a családban címmel dr. Taubert Márta gyermekorvos tartott 

elıadást az érdeklıdıknek . 

• „Regényes családtörténet” címmel író-olvasó találkozót szerveztünk Fábián 

Janka írónıvel, aki nemcsak az Emma-trilógia köteteirıl beszélt, hanem 

jövıbeni terveirıl is, és bemutatott egy részletet legújabb, még csak kéziratban 

létezı regényébıl. Válaszolt az olvasók kérdéseire, majd dedikálta mőveit . 

• Játékos nyelvi vetélkedıre vártuk a tiniket . 

• A Könyves Vasárnapon mind a felnıtt, mind a gyermekkönyvtár nyitva tartott 

8-tól 12 óráig. A szokásos szolgáltatások mellett különféle programok várták a 

látogatókat: kézmőves foglalkozás (gyöngyfőzés) és társas játék a gyerekeket, 

internetezési lehetıség a családokat, de ezen a napon nyitottuk meg a 

„Különleges könyvjelzık” c. kiállításunkat is.  
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Az ıszi könyvhét után Halloweenkor újabb foglalkozást tartottunk, majd novemberben 

megpróbáltuk a felnıtteket is becsalogatni gyöngyfőzésre, végül a téli szünetben karácsonyi 

díszeket készítettünk az érdeklıdı gyerekekkel. 

 

Az év utolsó negyedében még két alkalommal került sor Ötórai teára: „Ó, azok a hatvanas 

évek”, illetve Adventi készülıdés címmel. 

Bár sok szempontból hozott negatív dolgokat a 2010-es év, a rendezvények tekintetében 

eredményesnek mondhatjuk. programjainkon részt vevık közül sajnos közülük kevesen 

váltak olvasóvá, pedig ez lett volna nem titkolt szándékunk 

 

Mővelıdési házunk aktívan részt vállal a helyi és nemzeti ünnepek méltó megünneplésének 

biztosításában. 

Március 15.-e mellett városunk október 23-i nemzeti ünnepéhez kapcsolódó rendezvényt is a 

mővelıdési ház biztosítja. 

A tavalyi évben felélénkült a külsı szervek tevékenysége. Már a februári báli szezon során 

megnıtt a bálozó szervezetek száma, 5 bál mellett egy hastáncos est színesítette a 

programokat,amely aztán az ısz és a tél folyamán is megismétlıdött. 

Húsvét elıtti szombaton hüllıkiállítással vártuk az érdeklıdıket, majd az azt követı hétvégén 

egy ukrajnai festımővész kiállítására került sor. Két civil szervezet tartott locsolóbált. 

2010-ben a majálist a gimnáziumi ballagás miatt egy héttel késıbb, május 8-án tartottuk, 

melyre több százan voltak kíváncsiak, megtelt a kabókai kultúrház kicsi udvara. Mint arról 

már korábban beszámoltam, a május 1-i rendezvényünk Kabókán már tömegeket vonz. Nem 

lehet elég sokszor hangsúlyozni  az összefogás szükségességét, és fontosságát, mert ez 

nagymértékben hozzájárul a rendezvény sikeréhez. Sajnos, éveken keresztül nem sikerült ezt 

Enyingen belül elérni, de úgy gondolom, hogy nem követtünk el hibát, amikor a majálist 

ebben a formában határoztuk el megrendezni. Igyekszünk lehetıséget biztosítani a 

településrészre való eljutáshoz, ezért indul a majális napján külön autóbusz-járat a 

rendezvényre és vissza, bár bírálat már emiatt is ért bennünket. 

Májusi visszatérı program évrıl évre az óvodai családi nap, illetve a Hısök napja alkalmából 

szervezett megemlékezés. 2010-ben az óvodai családi nap mősorát, Eszményi Viktória és 

Heillig Gábor koncertjét a mővelıdési ház szervezte és finanszírozta. A Hısök napi 

rendezvény két helyszínen zajlik az Árpád szobornál, illetve a mővelıdési ház elıtti 
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emléktáblánál. Ami sajnálatos, hogy ezen a rendezvényen több a vidéki vendég, (a kecskeméti 

repülısök, a Malév képviselıi, a Szentgyörgyi család tagjai, a székesfehérvári veterán 

repülık) mint az enyingiek.  

  

Pénz hiánya miatt elmaradt a 10. jubileumi „Muzsikáló kastélykert” sorozat, amely sok 

vendéget vonzott a nyári szezonban a Balton partjáról. Kuriózumnak számítanak az ilyen 

jellegő koncertek, programok, melynek igazi varázsát itt Enyingen a különleges környezet 

adja/adta. 

Bízom benne, hogy a közeljövıben folytathatjuk ezt a sorozatot. 

Visszatérı júliusi program a jótékonysági nótaest, amely nagyon sok enyingit vonz a 

kastélykertbe, és amelyhez intézményünk folyamatosan technikai segítséget ad. 

Szintén nyári program az enyingi rockfesztivál, amely egy másik réteget érint, ehhez szintén 

elsısorban technikai, és némi anyagi segítséget nyújtunk, de nagyon fontosnak tartom, hogy 

az réteg, aki megkeresi a lehetıségeket, megteremti szórakozásának feltételeit –legyen az 

bármilyen korosztály- segítséget érdemel. Ebben az esetben fiatalokról van szó, akik idıt, 

energiát nem kímélve teremtették elı a pénzt, hívták meg az együtteseket, takarítottak a 

rendezvény után, csak azért, hogy mások is jól érezhessék magukat. azt gondolom, hogy ez 

mindenképpen elismerésre méltó. 

Intézményünk legnagyobb nyári programja továbbra is augusztus 20-hoz kapcsolódik. 

Igyekszünk évrıl évre a szórakozás és kikapcsolódás mellett nemzeti ünnepünk méltóságát is 

megteremteni, ami nehezen sikerül. A szervezésre az elızı évek 2.500eFt-os költségvetése 

után, csak 1.500 eft-ot biztosított a képviselı-testület, amelyben még egy, a színpadot lefedı 

sátor bérleti díja és felállítási költsége is benne volt. Több sátor bérlésére nem volt 

lehetıségünk, pedig sokkal azok esztétikusabba varázsolták a szabadtéri színpad siralmas 

épületét, nézıterét, környezetét. A tavalyi évben délelıttre fızıversenyt hirdettünk a 

mővelıdési ház berkein belül mőködı civil szervezetek számára. 6 szervezet fızött, ezáltal 

lehetıséget biztosítottunk számukra az ismerekedésre, és egy nagyon jó hangulatú délelıtt-

kora délután kerekedett. Sajnos, a korlátozott anyagi lehetıségek nem tették lehetıvé, hogy 

megfelelı színvonalú programokat tudjunk szervezni, ráadásul a biztosított összeg nagysága 

is késın derült ki, mire a fellépık nagy része már foglalt volt. Ugyanakkor évek óta 

hangsúlyozom, hogy augusztus 20-a egy frekventált idıpont, amikor az ország rengeteg 
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településén rendezvény van, és IDİBEN biztosított, MEGFELELİ KÖLTSÉG nélkül 

képtelenség a náluk tehetısebb településekkel versenyeznünk. 

Sajnos, sem az idıjárást, sem a rendezvény látogatóinak összetételét nem tudjuk befolyásolni, 

sıt az általuk tanúsított viselkedés ellen is keveset tehetünk. 

Az ingyenes rendezvényeken gyakran tapasztaljuk, hogy néhány csoport – különösen a cigány 

kisebbséghez tartozók – nem tud kulturáltan szórakozni, és ami a legzavaróbb, hogy az 

egyébként tisztességesen viselkedı, kulturáltan szórakozni vágyók estéjét, napját, de 

esetenként az egész rendezvényt tönkre teszik. Hiába javasoltam, a cigány kisebbségi 

önkormányzat nem volt partner a probléma kezelésében 

2010-ben hatodik alkalommal nyújtottunk komoly segítséget a kistérségi borverseny 

megszervezéséhez, mely sok boros gazdát vonz térségünkbıl.  

2010-ben 4 alkalommal szerveztünk bábszínházat, volt 3 alkalommal budapesti 

színházlátogatás, és október-november folyamán filmklub jelleggel ingyenesen vetítésre 

került hat magyar fikm is. Volt Idısek világnapjához kacsolódó rendezvényünk, ismét házhoz 

ment a Mikulás, és kaptak karácsonyi mősort a gyerekek is. 

Decemberben a Varnyú Country együttes koncertjét szerveztük meg a gyereknek. Évek óta az 

ALMA együttes volt a decemberi vendég, de a tavalyi évben már szerettünk volna valami 

mást is megmutatni, és örömünkre szolgált, hogy a közönség nagyon szórakozott. Azt látjuk, 

hogy az ilyen jellegő gyermekprogramokra van igény, csak sajnos, a költségvetésünk 

korlátokat szab a megvalósításnak, és a gyakoribb szervezésnek. 

2009-ben elıször, majd 2010-ben másodszor volt november végén Dumaszínházi elıadás, 

amelyekre az érdeklıdés minden alkalommal nagy volt, így tavaly egy egy éves, négy 

alkalomból álló franchise szerzıdést kötöttünk, így 2011-ben még 3 alkalommal tudunk 

Dumaszínházi elıadással szolgálni. 

A tavalyi év egyik különlegessége a gazdakör által kitalált, és a mővelıdési ház 

közremőködésével megvalósított Bográcsfesztivál volt. Ennek az egyik része a mézhez 

kapcsolódott, amely már hosszú évek óta a tervünk volt, hogy a környékünkön termı méz 

köré szervezve valósítsunk meg egy fesztivált, ami most egy közös megmozdulás során meg 

is valósulhatott. 

Másik különleges rendezvény az adventi ünnepségsorozat volt, amely dr. Pintér György 

polgármester kezdeményezett. Ennek a terveit évekkel ezelıtt már a képviselı-testület elé 



 20

tettük Csonka Zoltánnal, sajnos, a képviselı-testület akkor nem támogatta a rendezvény 

megvalósítását, pedig a város lakói számára nagy élményt jelentett ez a programsorozat. 

Hosszú évek óta komoly problémát jelent a fiatalok szórakozásának helyzete. A megoldás 

kulcsát az önszervezıdésben látom. Fontos, hogy el tudják mondani, mit szeretnének, mi 

érdekli ıket. Ennek hiányában nehéz bármilyen rendezvényt kitalálni számukra. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a kisebb csoportok, baráti társaságok, akik 

összetartanak, megszervezik saját programjaikat, illetve segítséget kérnek ahhoz, hogy 

kulturáltan  szórakozzanak. A megoldást nem diszkó szervezésében látom, mivel egyrészt a 

közeli Balaton nagyrészt kielégíti az ezirányú elképzeléseket, másrészt az a réteg aki 

szórakozna nem ezt igényli, ugyanakkor komoly összegbe kerül egy ilyen rendezvény 

biztonságos megrendezése is, és akkor még nem beszéltünk azokról a konfliktusokról, 

amelyek kialakulhatnak, kialakultak egy-egy ilyen szervezés kapcsán.  

2007-ben  csocsóasztalt is vásároltunk, hogy általa is lehetıséget biztosítsunk a kulturált 

szórakozásra. Egy idı után az asztal tele lett papírral, ételmaradékkal, mőanyag dobozzal. 

Kevesen vannak, akik rendeltetésszerően és valóban kulturált szórakozásra használják. 

2007-tıl a Gerendás Sörözıvel közösen évente néhány alkalommal szervezünk rock-

kocsmákat, mely szintén egy réteg, 60-70 ember igényeit szolgálja. 

Amikor rákérdezünk, akár mi, vagy bármelyik mővelıdési ház, hogy volt-e ezen vagy azon a 

rendezvényen, kiderül, hogy nem látogatják a rendezvényeket sem, sıt azt sem tudják mire 

lenne szükségük. 

Nem egyedi, hanem országos problémáról van szó. A középiskolás korosztályt barátai 

elsısorban ahhoz a városhoz kötik, ahova középiskolába jár, ugyanez elmondható a 

felsıoktatási hallgatókról is. Ahhoz a településhez, ahová este vagy hétvégenként érnek haza, 

elsısorban családjuk köti ıket. 

Természetesen mi lennénk a legboldogabbak, ha mindent igényt ki tudnánk elégíteni, minden 

rétegnek megfelelı mősorral tudnánk szolgálni, azonban költségvetésünk szőkös keretek közé 

szorítja munkánkat. 

Tervezzük, hogy az Enyingi Hírmondó egy tavaszi számában, illetve a honlapon 

közzéteszünk egy felmérést, amely kitöltésével az érdeklıdık válaszokat adhatnak 

számunkra, hogy milyen programok érdekelhetik az enyingieket. 
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IV. Személyzeti munka, bér- és munkaügy 
 
A könyvtár dolgozóinak létszáma 2010 elején változatlanul 3,5 fı könyvtáros, valamint 0,5 fı 

takarítónı volt. A 4 órás állás egy sikertelenül zárult pályáztatás után a bizonytalan helyzet 

miatt nem került újra meghirdetésre. 

Enyhített a helyzeten, hogy az „Út a munkába” c. program keretében kaptunk egy érettségizett 

munkatársat, aki jó számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik, tanulékony, munkavégzése 

gyors, pontos, precíz, ráadásul érdekli az itt folyó munka, amit szívesen végez. Ugyancsak e 

program jóvoltából egy takarítónı is segítette a könyvtár rendjének, tisztaságának 

fenntartását. 

 

Feladataink optimális ellátásához legalább 4 fı könyvtárosra és egy nyolcórás takarítónıre 

lenne szükség. Ezt mind a szakfelügyeleti, mind a belsı ellenıri vizsgálat megállapította, de 

sajnos a helyzet változatlan, sıt folyamatosan a leépítés szándéka érzıdik a fenntartó 

elképzeléseibıl.  

A leshegyi fiókkönyvtárban egy fı tiszteletdíjas munkatársat alkalmaztunk heti két órában, 

szombatonként. 

 A mővelıdési ház szakfelügyeleti ellenırzése már évekkel ezelıtt megállapította, hogy a 

feladatok ellátásához kevés a létszámunk. A takarítók túlmunkáért járó szabadságát például 

nem tudjuk kiadni, a szakalkalmazott és a technikus túlmunkáért járó szabadnapjainak, illetve 

szabadságuknak kiadása is komoly problémákat okoz. Ráadásul látogatottságunk a 

szakfelügyeleti jelentés óta  csak nıtt. 

„A szakfelügyelet megállapította, hogy a dolgozói létszám az intézmény jelenlegi 

tevékenységéhez képest is alultervezett, a további feladatnövekedés pedig megoldhatatlan, 

ezért a szakalkalmazott létszám minimum egy fıvel történı bıvítését javasolja.” 

Bérügyeinket Enying Város Szolgáltató intézménye végzi. Munkaügyi szempontból a 

Mővelıdési Ház vezetıje a felelıs. 

 

 
V. Gazdálkodás 
 
Ld. költségvetés és 2010. évi pénzügyi beszámoló. 
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Összefoglaló gondolatok 

Gyermekkönyvtári tevékenység: A gyermekkönyvtárban a korábbi évekhez hasonlóan 

szervezzük meg - az iskolákkal és az óvodákkal történt egyeztetés után - a különbözı 

foglalkozásokat. A hagyományos versenyeket és pályázatokat továbbra is meghirdetjük. 

Igyekszünk megragadni minden lehetıséget és eszközt, amelynek segítségével hatékonyabbá 

tehetjük az olvasóvá nevelést. Ebben a munkában rendkívüli nehézséget okoz, hogy nagyon 

kevés – sajnos egyre kevesebb - gyerek tudja eszközként használni az olvasást. Gyakran 

tapasztaljuk, hogy felsısöknek is annyira kell még az olvasás technikájára figyelniük, hogy az 

olvasottak tartalmára már nem tudnak koncentrálni. Szótárakban, lexikonokban való 

tájékozódásukat sok esetben lehetetlenné teszi a magyar ábécé ismeretének hiánya. Az iskolai 

tanórákra való győjtımunka évrıl évre kevesebb, és könyvtárhasználatot igénylı feladatot is 

alig-alig kapnak a tanulók.  

 

Gyermekkönyvtári tevékenységünket negatívan befolyásolja a helyiség kis mérete, 

zsúfoltsága, a megfelelı számú asztal és ülıhely hiánya. Ezek a problémák együttesen 

korlátozzák a helyben használat mértékét: csoportos könyvtárhasználatra nincs lehetıség, sıt 

forgalmasabb idıszakokban kifejezetten zavaró a nagy tömeg. 

Az olvasási kultúra, az olvasóvá nevelés területén mutatkozó drámai helyzeten való 

változtatás szándékával egyeztetést szeretnénk folytatni az iskolák vezetıivel, és javasoljuk 

közös cselekvési program kidolgozását. Az együttmőködés rendkívül fontos ezen a területen, 

hiszen a könyvtár önmagában tehetetlen, mi csak azokkal az iskolásokkal tudunk pozitív 

eredményeket elérni, akik megtanultak olvasni, akiket szülıi-pedagógusi motiváció inspirál 

könyvtárlátogatásra. 

 

Mivel az élet minden területén egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus, a virtuális világ, 

feltétlenül szükséges segítenünk azoknak, akik számára – anyagi helyzetük, képzetlenségük 

stb. miatt – ez a lehetıség egyébként elérhetetlen lenne. Különösen indokolttá teszi e meglévı 

szolgáltatások jó színvonalú mőködtetésének biztosítását az a tény, hogy a településen üzleti 

alapon mőködı hozzáférési pontok nincsenek, így minden igényt az intézményben mőködı 9 

db számítógépnek kell kielégítenie. 

 

Évek óta szeretnénk végre megkezdeni a helyismereti anyag rendezését, rendszerezését, s a 

lehetıségekhez és idınkhöz mérten a helyismereti dokumentumok feldolgozását. Bár ez a 
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szándékunk lassan 10 éve fennáll, a körülmények mindig úgy alakultak, hogy nem tudtuk 

megkezdeni ezt a fontos és felelısségteljes munkát.  

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az utóbbi években – minden tekintetben - egyre 

nyomasztóbb mértékben szakadnak el az intézménnyel szemben támasztott elvárások a 

költségvetés szabta lehetıségektıl.  

Pénz hiányában nehéz bármit is tennünk, nehéz az elvárásoknak megfelelnünk. 
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MELLÉKLET  
 
 
1. sz. Táblázat       

Az egyedi nyilvántartású dokumentumok 2010. évi gyarapodásának megoszlása 
szakcsoportok szerint:       
       
       

Megnevezés 
Db.' 09-

ban % 
Db.' 10-

ben 
1. sz. 
Táblázat   

Általános mővek (0) 14 0,96% 2 0,36%   
Társadalomtud.-ok (1, 2, 3, 908, 
92/99) 156 10,74% 56 10,11%   
Nyelv- és irodalomtudományok (8) 24 1,65% 8 1,44%   
Természettudományok (5, 91) 31 2,13% 6 1,08%   
Alkalmazott tudományok (6) 78 5,37% 26 4,69%   
Mővészetek(7) 67 4,61% 15 2,71%   
Szakirodalom összesen 370 25,48% 113 20,40%   
Szépirodalom 801 55,17% 311 56,14%   
Ifjúsági irodalom 281 19,35% 130 23,47%   

Gyarapodás összesen 1452 100% 554 100%   
       
       
       
2. sz. Táblázat       
       
       
Az egyedi nyilvántartású dokumentumok 2010. évi gyarapodásának megoszlása a   
beszerzés forrása szerint:       
       
       

Megnevezés 
Db.' 09-

ban % 
Db.' 10-

ben %   
Vétel a KELLÓ-nál (+Kódex-Bp.) 843 58,06% 135 24,37%   
Vétel egyéb helyrıl 379 26,10% 402 72,56%   
Vétel összesen 1222 84,16% 537 96,93%   
Ajándék (Soros Alapítvány, NKA) 230 15,84% 17 3,07%   
Egyéb (bekötetett folyóiratok) 0 0,00% 0 0,00%   

Gyarapodás összesen 1452 100% 554 100%   
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3. sz. Táblázat     
     
     
Az egyedi nyilvántartású dokumentumok megoszlása szakcsoportok szerint 2010. 
dec. 
31-én:     
     

Megnevezés 
Db.' 09-

ban % 
Db.' 10-

ben % 
Általános mővek (0) 870 2,12% 871 2,10% 
Társadalomtud.-ok (1, 2, 3, 908, 
92/99) 5266 12,80% 5279 12,74% 
Nyelv- és irodalomtudományok (8) 2014 4,90% 2017 4,87% 
Természettudományok (5, 91) 2690 6,54% 2679 6,47% 
Alkalmazott tudományok (6) 2709 6,59% 2669 6,44% 
Mővészetek(7) 2251 5,47% 2252 5,44% 
Szakirodalom összesen 15800 38,41% 15767 38,06% 
Szépirodalom 17613 42,82% 17831 43,04% 
Ifjúsági irodalom 7718 18,76% 7827 18,89% 

Összesen 41131 100% 41425 100% 
     

Az állomány leltárkönyv szerinti értéke 2010. december 31-én: 
28 602 299 

Ft 

    2009. december 31-én: 
27 728 445 

Ft 
 
 
 
 
 
4. sz. Táblázat     
     
a/ A könyvtár látogatóinak száma:     
     
Látógatók életkor szerint Fı' 09-ban % Fı' 10-ben % 
Felnıttek 13502 74,92% 12064 76,01% 
Gyermekek 4520 25,08% 3807 23,99% 

Összesen 18022 100% 15871 100% 
A távhasználók száma:     
     
b/ A kölcsönzık száma:     
     

Kölcsönzık életkor szerint Fı' 09-ban % Fı' 10-ben % 
Felnıttek 6387 73,38% 6609 78,24% 
Gyermekek 2317 26,62% 1838 21,76% 
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Összesen 8704 100% 8447 100% 
     
     
c/ A beiratkozott olvasók száma:     
     

Beiratkozottak életkor szerint Fı' 09-ben % Fı' 10-ban % 
Felnıttek 939 74,05% 871 75,02% 
Gyermekek 329 25,95% 290 24,98% 

Összesen 1268 100% 1161 100% 
 
 
 
 

d/ A beiratkozott olvasók megoszlása nemek szerint:    
       

Beiratkozottak nemek 
szerint 

Fı' 09-
ban % 

Fı' 10-
ben %   

Nı 716 61,1% 714 61,5%   
Férfi 456 38,9% 447 38,5%   

Összesen 1172 100,0% 1161 100,0%   
       
       
e/ A beiratkozott olvasók megoszlása életkor szerint:    
       

Korcsoport 
Fı '09-
ban % 

Fı '10-
ben %   

14 éven aluli 299 25,51% 290 24,98%   
14-65 év közötti 812 69,28% 796 68,56%   
65-nél idısebb 61 5,20% 75 6,46%   

Összesen 1172 100% 1161 100%   
       
f/ A könyvtárlátogatók számának 
megoszlása     
       

Koroszt./településrész Enying Leshegy Összesen 
  2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 
Felnıtt 13303 11909 199 155 13502 12064 
Gyermek 4282 3700 238 107 4520 3807 

Összesen 17585 15609 437 262 18022 15871 
       
g/ A kölcsönzık számának megoszlása:     
       

Koroszt./településrész Enying Leshegy Összesen 
  2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 
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Felnıtt 6198 6456 189 153 6387 6609 
Gyermek 2122 1732 195 106 2317 1838 

Összesen 8320 8188 384 259 8704 8447 
       
h/A kölcsönzött dokumentumok száma     

       
  2009 2010. 
Koroszt./településrész Enying Leshegy Összesen Enying Leshegy Összesen 
Felnıtt 22109 1246 23355 22000 644 22644 
Gyermek 5785 715 6500 3853 265 4118 

Összesen 27894 1961 29855 25853 909 26762 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Könyvtárhasználat Kölcsönzött dokumentumok Helyben 
használt 

Könyvtárközi 
kölcsönzés 

Referensz 
kérdések 

Összesen Az összesbıl 
kölcsönzések 

Elkül-
dött 

Teljesí-
tés Egyéb Összesen 

Kapott 
dok. 

Személyes használat F. Gy. Ö. 

Nyomtatott 
dokumetum 

   
   

F. Gy. Ö. Int. Th. 
   

F. Gy. Ö. 

Audi
oviz
uáli
s  

Ele
ktr
oni
kus F. Gy. Ö. F. Gy. Ö. 

F. Gy. Ö. Küld
ött 

kérés
ek 

Er
ed
eti
be
n 

M
ás
ol
at
ba
n 

Gy. F. Ö. 

1016 404 1420 341 72 532 168 700 1235 292 1527 248 38 453 77 530 1974 369 2343 438 455 893 4 4   417 71 488 

1027 364 1391 356 88 559 177 736 1170 300 1470 289 23 383 165 548 1865 465 2330 381 293 674 3 1 2 195 63 258 

1184 278 1462 389 91 616 204 820 1558 222 1780 217 31 436 229 665 2242 451 2693 413 339 752 4 3   79 77 156 

3227 1046 4273 1086 251 1707 549 2256 3963 814 4777 754 92 1272 471 1743 6081 1285 7366 1232 1087 2319 11 8 2 691 211 902 

986 303 1289 343 71 650 147 797 1047 155 1202 155 30 341 192 533 1573 347 1920 313 464 777   1   53 54 107 

880 351 1231 269 55 497 161 658 1181 183 1364 125 28 391 208 599 1725 391 2116 344 256 600 1     109 54 163 

1076 340 1416 383 74 515 260 775 1166 324 1490 192 39 399 149 548 1796 473 2269 482 230 712   1   33 73 106 

2942 994 3936 995 200 1662 568 2230 3394 662 4056 472 97 1131 549 1680 5094 1211 6305 1139 950 2089 1 2 0 195 181 376 

1018 203 1221 344 58 526 79 605 1230 88 1318 262 13 303 67 370 1808 155 1963 353 203 556       22 45 67 

877 171 1048 246 67 534 87 621 1188 117 1305 261 17 400 79 479 1866 196 2062 364 168 532       34 49 83 

999 306 1305 300 60 553 118 671 1300 120 1420 152 47 323 139 462 1822 259 2081 428 369 797 11 9   59 50 109 

2894 680 3574 890 185 1613 284 1897 3718 325 4043 675 77 1026 285 1311 5496 610 6106 1145 740 1885 11 9 0 115 144 259 

999 351 1350 299 76 486 131 617 1353 162 1515 122 28 327 130 457 1830 292 2122 450 368 818 24 11 12 78 73 151 

971 350 1321 283 62 531 114 645 1390 150 1540 162 4 282 127 409 1838 277 2115 347 249 596 12 9 1 58 61 119 

876 279 1155 242   457 86 543 1232 112 1344 162 4 263 66 329 1661 178 1839 373 280 653   3   66 68 134 

2846 980 3826 824 138 1474 331 1805 3975 424 4399 446 36 872 323 1195 5329 747 6076 1170 897 2067 36 23 13 202 202 404 

11909 3700 15609 3795 774 6456 1732 8188 15050 2225 17275 2347 302 4301 1628 5929 22000 3853 25853 4686 3674 8360 59 42 15 1203 738 1941 
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155 107 262 0 0 153 106 259 644 265 909 0 0 0 0 0 644 265 909 24 21 45 0 0 0 0 0 16 

12064 3807 15871 3795 774 6609 1838 8447 15694 2490 18184 2347 302 4301 1628 5929 22644 4118 26762 4710 3695 8405 59 42 15 1203 738 1957 

13303 4282 17585 4963 1047 6198 2122 8320 14844 4181 19025 2491 313 4461 1604 6065 22109 5785 27894 5076 4163 9239 32 26 5 789 828 1617 

199 238 437 0 0 189 195 384 1246 715 1961 0 0 0 0 0 1246 715 1961 33 64 97 0 0 0 0 0 21 

13502 4520 18022 4963 1047 6387 2317 8704 16090 4896 20986 2491 313 4461 1604 6065 23355 6500 29855 5109 4227 9336 32 26 5 789 828 1638 
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2010.évi látogatottság kimutatása     
 

         

Hónapok Fax+fénymás. Bejövök  Internet 
Angol 
tanf. 

Számítá
st oktatás Egyéb összej 

 

Január               
 

Február 56 971 379 _ 41/7alk. _   
 

Március 35 1245 344 _ 34/6alk _   
 

Április 34 1511 283 _ 28/5alk _ 
H.kiáll.50/1al

k. 
 

Május 31 1095 283 256/16alk  17/alk. _   
 

Június 25 1171 297 288/18alk  _ _   
 

Július 29 1054 154 272/17alk  _ _   
 

Augusztus 29 956 302 288/18alk  _ _   
 

Szeptember 12 1400 268 288/18alk  _ _   
 

Október 23 1425 230 256/16alk.  _ 30/2alk   
 

November 14 1401 221 _ _ _ Mozi:50/5alk 
 

December 15 1409 212 _ _ _   
 

         

Összesen:20.350 f ı       
 

Foglalkozások: 7876 f ı        



 31

Majális, augusztus 20., Bográcsfesztivál, advent, s zilveszter összesen: 4.450 
fı 

 

összes látogató: 32.676 fı 
      

 

   2010. évi állandó programok kimutatása     

                      
Hónapo

k 
Nyugdíjaso

k 
Angol 
gyerek 

Gyerek 
tánc 

Vörös
k. 

Hastán
c 

Krav 
maga 

Mozgás
s. Imaóra 

oktatá
s 

Egyébb 
összejöv. 

Január                     

Február 397/26alk. 33/6alk. _ 16/2alk 49/3alk. 43/9alk _     
Néptánc 
15/1alk 

Március 296/10alk. 36/6alk 12/2alk 108/alk 50/2alk 56/10alk _ _ 7/1alk _ 

Április 159/7alk 55/10alk _ 50/7alk 156/5alk 30/9alk. _ _ 94/8al _ 

Május 163/9alk 23/5alk. _ 8/1alk 59/3alk 63/14alk 7/1alk _ _ _ 

Június 303/16alk. 6/1alk _ 44/4alk 173/5alk 81/15alk 16/1alk _ 
189/8a

l _ 

Július 96/5alk _ _ _ 80/3alk 119/21alk _ _ 22/1al _ 
Augusztu

s 66/3alk _ _ _ 79/3alk 187/20alk _ 24/2alk 24/2al _ 

Szept. 98/4alk. _ _ _ 63/3alk 163/21alk _ 36/3alk _ 
Kiállítás: 
25/1alk 

Okt. 182/6alk _ 24/3alk 43/3alk 131/5alk 122/19alk 8/1alk 31/4alk - 
Gazdakör:15/1a

lk 

Nov 183/12alk 22/2alk 39/4alk 34/3alk 112/4alk 122/18alk 17/2alk 43/4alk _ 
Dumasz.128/1a
lk 

Dec. 208/8alk 27/4alk 26/2alk 22/2alk 64/3alk 66/10alk _ 23/2alk   
Gyermekm.80/a
l. 
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Látogatottság: 
7876 fı         
 


