Az Ady Endre Könyvtár az alábbi beszámolót készítette a 2014. évi
tevékenységéről, gazdálkodásáról: A számszaki hivatkozásokat a Polgármesteri
Hivatal Gazdálkodási Iroda 2015. 01. 13. zárási pénzforgalmi adatai alapján
közöljük.
1. Az intézmény feladatellátásának általános értékelése:
Az Ady Endre Könyvtár az 1997. évi CXL törvény céljaival összhangban
működik.
Feladata, hogy minden látogató számára biztosítsa a
könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a szükséges információk
elérését saját állományából, illetve az Országos Dokumentumellátási Rendszer
szolgáltatásainak közvetítésével. Biztosítja az Európai Unióval kapcsolatos
általános ismeretek, információk elérését, szolgáltatásával segíti a mindennapi
életben szükséges ügyintézést, tájékozódást, közösségi színtérként helyet ad
könyvtári rendezvényeknek.
2015. évben intézményünk továbbra is törekszik az eddig elért
eredmények megőrzésére, minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtására. A
hatvani városi könyvtár szakmai programjának kiemelt feladata 2015-ben:
*

az elnyert Európai Uniós pályázat megvalósítása, majd
2020-ig a
fenntarthatóság biztosítása, az informatikai rendszer fejlesztése, a
helyismereti adatbázis folyamatos feltöltése, az újhatvani fiókkönyvtárban
a gépi kölcsönzés elindítása.



A Minőségirányítási Kézikönyv elkészítése.
Előzetesen: munkacsoport felállítása, felhasználói elégedettségmérések
(nyitva tartásra, szolgáltatásokra, gyűjteményre, szakrészlegekre,
rendezvényekre vonatkozóan) készítése, SWOT analízis.

Ugyanakkor a helyi feladatok ellátása mellett az intézmény része egy országos
könyvtári rendszernek is. Ebből adódóan nem csupán működik, de egyre inkább
együttműködik a magasabb és alacsonyabb szinten szolgáltató könyvtárakkal az
egyéni használók differenciált igényeinek kielégítése érdekében.

Az év első felében, a munkatervünknek megfelelően, a könyvtári tevékenységek
tekintetében, és a közművelődési tevékenységgel összefüggésben is, célul tűztük
ki magunknak az EU által finanszírozott pályázatok megvalósítását, az egyéb
pályázati elszámolások elkészítését.
Az uniós pályázatok megvalósítása mellett további rendezvényeink is voltak.
2013-ban folytattuk a Magyar klasszikusok új köntösben című előadássorozatot,
melynek előadója: Takaró Mihály irodalomtörténész. Februárban Gyóni
Gézáról, márciusban Petőfi Sándorról, májusban Gárdonyi Gézáról, júniusban
Tamási Áronról, októberben Madách Imréről, novemberben Arany Jánosról,
decemberben Kós Károlyról tartott nagysikerű előadást. Januárban a Magyar
Kutlúra Napja alkalmából ugyancsak Takaró Mihály tartott előadást A magyar
kultúra tegnap, ma és holnap címmel. Ugyancsak januárban vendégünk volt
Czigány György aki Játék, vers, muzsika címmel tartott rendhagyó Ki nyer ma?
vetélkedőt és könyvbemutatót.
Február elején Boldogi goblein készítők munkáiból nyílt nagysikerű kiállítás a
könyvtár aulájában.
Március 1-én filmvetítéssel egybekötött találkozón láttuk vendégül Dani Zoltánt
a szerb hadsereg ezredesét, aki arról lett ismert, hogy a délszláv háborúban lelőtt
egy lopakodót. Elsősorban a haditechnika irán érdeklődőket vártuk.
Március 4-én Márai Sándor életéről készült tárlatot nyitottunk meg. A kiállítást a
Petőfi Irodalmi Múzeum hozta el Hatvanba “Egy polgár vallomásai” címmel.
Március elején szintén könyvbemutatóra vártuk a közönséget amikor is Szabó
Ferenc jezsuita és Dr Róna Judit irodalomtörténész mutatta be a A Vatikán
politikája közelről című könyvet. Szintén márciusban kapcsoldóva Nemzeti
Ünnepünk méltó megünnepléséhez könyvbemutatót tartottunk. T. Ágoston
László : A Lenkey huszárok című könyvét a szerző mutatta be.
Áprilisban egy hétig tartó vers- és prózamondóversenyekkel ünnepletük a
Költészet Napját, a hó végén pedig vendégünk volt Kósáné Dr Oláh Julianna a
Nyíregyházi Főiskola tanára aki két német nyelvű könyvét hozta el Hatvanba.
Április végén A fuvola hangjai címmel Gáspár Éva és növendékei adtak egy
hangulatos koncertet.
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából vendégünk volt Ablonczy László
színházigazgató aki a Régimódi színháztörténet című könyvét mutatta be,
kiállítást rendeztünk a Testvérvárosi meséskönyv 2. kötetéhez érkezett
meseillusztrációkból és
meghallgathattuk Dinnyés József daltulajdonos
koncertjét. Júniusban a már hagyományos Irodalmi udvar elnevezésű nyári
napközis foglalkozásokat tarttuk meg egy héten keresztül.
A nagy igény miatt több turnust hirdettünk a Kattints bátran! elnevezésű
számítógép- és Internet használati oktatásból. A képzések szervezését a

jövőben is folytatjuk. Uniós pályázati támogatásból (TÁMOP- 3-2-4.B-11/12012-0005) indult útjára az Egy könyv és egy csésze tea című olvasói klub,
ahol havonta egyszer megbeszélik a résztvevők olvasmányélményeiket. Szintén
ebből pályázatból tudtuk megvalósítani a Mesekosár és a Bíbola elnevezésű
gyermekfoglalkozásokat a legkisebbeknek.
Intézményünk udvara adott helyet a nyári Jam Garden rendezvénysorozatnak.
Továbbá a nyáron több héten át szünidei foglalkozásokra került sor a
gyermekkönyvtárunk szervezésében. Így kívánunk segíteni a nyári szünidő
hasznos eltöltésében a gyerekeknek és a szülőknek is.
Nagy örömünkre az NKA Szépirodalmi és Ismeretterjesztő Kollégiumától két
pályázatunk nyert támogatást olvasásnépszerűsítő programokra, melynek
felhasználására az év második felében került sor. Ennek keretén belül adódott
lehetőség a Mindentudás a könyvtárban című előadássorozat folytatására.
Októberben vendégünk volt Pál Feri atya aki rendkívüli népszerűségnek örvend
szerte az országban. Előadására több mint háromszázan voltak kiváncsiak.
Novemberben Szendi Gábor tartott előadást a paleolit étkezésről, decemberben
Grandpierre Attila csillagász az Élő világegyetem és a magyarság sorsáról tartott
nagysikerű előadást. Az előadássorozat 2014-ben is folytatódik.
Szeptemberben megemlékeztünk a Magyar Népmese Napjáról is Bukovics
János mesemondót hívtuk meg a kicsikhez.
Könyvtárunk mindig is fontosnak tartotta hogy a Hatvanból elszármazott és a
Hatvanban élő művészek számára bemutatkozási lehetőséget biztosítson.
Októberben koncertet adott a hatvani születésű Halmos Fatime énekművész és
Stefano Travaglini olasz zongoraművész. Ugyancsak nagy siker volt Juhász
Flórián városunkban élő zongoraművész előadói estje.
Októberben mi is bekapcsoldótunk a minden év október elején megrendezésre
kerülő Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatba. Ennek keretén belül
vendégünk volt Berg Judit írónő, akit a kissikolások már nagyon vártak.
Műveiből kis műsort is előadtak az írónő legnagyobb örömére. Szintén NKA
pályázati támogatásból valósítottuk meg a “Tág a világ mint az álom” című
Weöres Sándor versillusztrációs kiállítást, csatlakozva a Weöres Sándor
születésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév eseményeihez.
A filmbarátok körében nagy népszerűségnek örvendő Jankovics Marcell
filmrendező is ellátogatott a könyvtárba, ahol Az ember tragédiája című
animásciós filmjéről beszélgetett az érdeklődőkkel. Novemberben régi kedves
ismerősöket fogadtunk, az ún. Hetek költői csoport még élő tagjait. Sok sok
évvel korábban még a teljes Hetek csoport járt Hatvanban, a könyvtárban. Nagy
örömmel fogadtuk Ágh István és Serfőző Simon költőket, Vasy Géza
irodalomtörténészt. Az esten Dinnyés József daltulajdonos közreműködött.

Az év során számos kiállításnak is helyet
Meseillusztrációs kiállítások, képzőművészeti,
gazdagították könyvtárunk programjait.

adtunk az
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aulánkban.
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A könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 608.000,- Ft –ot nyertünk, mely
felhasználására szintén az év második felében került sor. A támogatásnak
köszönhetően közel 300 könyvet vásárolhattunk meg. A Márai III. programban
350 ezer forint támogatást kaptunk, melyet a KELLO által megküldött
könyvlistáról válogatva használtunk fel. A könyvek kiválasztása 2013 őszén
megtörtént, a könyvek kiszállítására és feldolgozására 2014 év elején kerül
sor.
2. Tárgyi, technikai feltételek
Az Újhatvani Fiókkönyvtár épületében a gyermekkönyvtári rész életveszélyesen
megrogyott, jelenleg aládúcolt állapotban van, valamint az udvar felől
megtámasztották a falat, nehogy kidőljön. Az épület átépítése elengedhetetlenül
szükséges. Pályázati forrásokat folyamatosan keressük. Az aládúcolás nem
jelent végleges és megnyugtató megoldást.
A közpotni épületben a tető szigetetlése hiányos, és rossz, ezért a tetőtérben a
megfelelő hőmérsékletet nem tudjuk biztosítani.
Az Újhatvani fiókkönyvtárban is felmerült az igény a Kattints bátran!
számítógéphasználati oktatások megtartására. Az idősek nem tudnak beutazni a
közpotni épületbe ezért kérték hogy a fiókkönyvtárban is legyenek oktatások. A
foglalkozások megtartására a megfelelően képzett munkatárs rendelkezésre áll,
viszont nincs elég számítógép ( 6 db kellene egy tanfolyamhoz). Így csak
további gépek vásárlása után lesz mód az oktatásokat megtartani.
3. Gazdálkodás
Az intézmény feladatellátását költségvetési előirányzatból, saját bevételből,
pályázati támogatásokból valósította meg. Az intézmény az önkormányzat
költségvetési rendeletében meghatározott keretek között végezte tevékenységét,
részben önálló gazdálkodási jogkörrel. A gazdálkodásban partnerünk a
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási irodája.
Az önkormányzat rendeletben szabályozta az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok hasznosításának módját. Ennek értelmében a helységek
bérbeadásának gyakorlata, egy új engedélyeztetési eljárás bevezetésével
módosult. A rendelet értelmében a befolyó összegek 100%-át használhatja az
intézmény.

3.1. Létszám és bérgazdálkodás alakulása:
A költségvetésben meghatározott keretek között időarányosan alakul.
Intézményünkben 10,5 fő dolgozik közalkalmazotti jogviszonyban.
Intézmény munkatársai a 7 éves továbbképzési tervnek megfelelően vesznek
részt különböző képzési formákban. 2013-ban központi forráshiány miatt a
megvalósítás nem szünetel, a költségeket egy uniós pályázatból (TÁMOP3.2.12-12/1-2012-0010) finanszírozzuk, melynek keretén belül az év első
felében két fő, októberben egy fő részt vett a Könyvtári Intézet által szervezett
képzésen. Az uniós pályázat 2014 év végén zárul ezen idő alatt minden
könyvtáros részt fog venni szakmai képzésen. Munkatársaink közül egy fő,
Sinkovics Erika igazgató, augusztusban angol nyelvből sikeresen középfokú
komplex nyelvvizsgát tett.
Varga Zsuzsanna könyvtáros az egri EKTF
informatikus könyvtáros mesterképzésén folytatja tanulmányait.
Intézményünkben április 1-től júliusig 1 fő majd augusztus 1-től ismét 1 fő
közmunkás takarítót (napi 6 órában) foglalkoztattunk, mely dolgozók bérét
pályázat útján fedezi a Munkaügyi Központ és az Önkormányzat. November 1től 2014. április végéig 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmazunk (8 órás), mely
munkatárs bérét pályázati úton fedezi az Önkormányzat.
3.2. Kiadások alakulása:
Az intézmény kiadásai 99,41 % százalékban teljesültek.
a., személyi juttatások 99,99 %, a járulékok 100,88 % teljesülést mutatnak.
Pontosan tervezettek és teljesítettek voltak.
b., A különféle dologi kiadások 96,68 %-ra teljesült
Kiadások
Bér
Járulékok
Dologi
Összesen:

mód.ei.
26542
6928
18162
51632

teljesítés
26539
6989
17559
51328

telj.%
99,99%
100,88%
96,68%
99,41%

Összességében elmondható, hogy a költségvetési kiadások időarányosan, a
módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.
3.3. Bevételek:
Működési bevételeink a tervezettnek megfelelően alakultak.
Költségvetési bevételek 99,91 % teljesültek.
Bevételek

mód.ei

teljesítés

telj.%

Saját bevételek
állami támogatás
Pénzmaradvány
összesen:

2970
47790
452
51632

4996
44900
452
51583

168,22 %
93,95 %
100 %
99,91 %

A kiadás és bevételi oldal egyenlege: 100 %
4. Pályázatok:
Intézményünk még 2013. évben több pályázatban is eredményes volt, ezek
megvalósítása részben megvalósult, részben folyamatban van.
Az egri Bródy Sándor Könyvtár által vezett konzorciumban konzorciumi
tagként:
- a TÁMOP-3.2.12-12/1 pályázatban amely munkatársaink képzésének
költségeire vonatkozik. Az elnyert összeg:1.300.000,-Ft
- a TÁMOP-3.2.4.B-11/1. pályázatban olvasásnépszerűsítő programok
szervezésre vonatkozik. Az elnyert összeg: 330.000,- Ft
2013. évi Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvvásárlásra: 608.000,-Ft
NKA Szépirodalmi és Ismeretterjesztési Kollégium programokra: 650.000,-Ft
Márai program III. könyvbeszerzésre:
350.000,-Ft
A könyvtári statisztika készítés és leadás határideje az EMMI-nek : 2014.
február 28. Statisztikánk elkészítése után 1 példányt átadunk az
Önkormányzatnak.
Hatvan, 2014. február 10.

Sinkovics Erika
igazgató

