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Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester úr!
Kérésükre elkészítettem a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját, szakmai
működését, tevékenységeit, eseményeinket, amelyek a 2018. évben történtek
intézményünkben.
BEVEZETÉS
A 2018-as esztendőben munkám középpontjában az olvasás népszerűsítése állt, a
fennmaradó idő a rendezvények szervezésének jegyében telt. A felújítási munkálatok java a
2015, 2016, 2017-es években megtörtént. Előzetes információk alapján 2019-ben kiírásra
kerül a kormány részéről új művelődési ház építésére pályázat. Ennek tudatában inkább a
kivárásra összpontosítottam, s reménykedek abban, hogy valóban leszünk olyan szerencsések,
a kiírandó pályázaton sikerrel szerepelünk majd.
Egész évben törekedtem arra, hogy a fiatalabb korosztályt minél jobban bevonjam a könyvtári
életbe, s az év végén számot vetve úgy érzem, ez sikerült is. A diákok és más közösségek
számára tartott könyvtárhasználati órák, irodalom és tudomány népszerűsítő és egyéb
rendezvényeink beépültek Vasad kulturális életébe. Rendezvényeink olvasást,
információszerzést, könyvtári szolgáltatásokat fókuszba állító eseményei minden korosztály
számára hasznosak voltak. Kreativitást serkentő tematikus programokat nyújtottunk a
családoknak. A művelődési házban pedig otthonra találhattak a civil szervezetek próbáik,
ittléteik során. Örömteli számomra, hogy évről évre emelkedik azok száma, akik magáncélra
bérelik ki a művelődési házat. A lakosság szívesen tartja itt főleg a kerek évfordulós
születésnapokat, házassági évfordulókat, évről évre egyre több alkalommal bérelik ki a
művelődési házat.
1. IGAZGATÁSI FELADATOK
Elkészültek azok a szabályzatok, amelyeket törvény ír elő működésünkhöz, s a 2018-as évben
történt átfogó Magyar Államkincstári ellenőrzés során kértek. Elkészített, aktualizált
szabályzatok:











Szervezeti és Működési Szabályzat
Iratkezelési Szabályzat- Pest Megyei Levéltár által jóváhagyva
Könyvtárhasználati Szabályzat
Informatikai Biztonsági Szabályzat
Küldetésnyilatkozat
Kulcshasználati Szabályzat
GDPR Adatkezelési Szabályzat
Rendezvények lebonyolításának szabályzata
Dohányzás belső szabályozása
valamint együttműködési megállapodást kötöttünk Vasad Község Önkormányzattal,
az intézmény, mint költségvetési szerv, gazdálkodási feladatainak ellátására.
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2. KÖNYVTÁRI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MŰKÖDÉS
BEMUTATÁSA
2/1. Az intézmény legfontosabb feladata, a használók magas színvonalú kiszolgálása.
Feladataim jelentős hányadát a következő ismétlődő feladatok alkották 2018-ban is:
Könyvtári feladatok: havi könyvrendelés összeállítása, a könyvtár használók
tájékoztatása, új felhasználók regisztrálása, könyvek kölcsönzésének és visszavételének
lebonyolítása, könyvtárközi
kérések lebonyolítása, visszajuttatott
könyvtárközi
kölcsönzésekből származó könyvek postázása, segítségnyújtás a keresésben. Könyvtári
statisztika elkészítése. Kapcsolattartás a megyei könyvtárral. 2018-ban a következő könyvtáriközművelődési programok várták az érdeklődőket az intézményben:
- Március 24.-én húsvéti kézműves foglalkozás várta a családokat, az alkalmon
kipróbáltunk különböző tojásfestési és díszítési technikákat a Monori Kézműves
Alkotók Klubjának segítségével.
Köszönöm az önkormányzat anyagi
hozzájárulását, melynek segítségével a vendéglátást fonott kalács és meleg tea
formájában meg tudtam oldani.
- Június 21.-én a Vasadi Római Katolikus Kápolnában táborozókat láttam vendégül
egy kézműves foglalkozásra, könyvjelzőket, nyakláncot és papírvirágot
készítettünk.
- Júniusban elindult a társasjáték klub, amely nyáron a gyerekeknek biztosított
programot. A könyvtárban található társasjátékok, mint a Szeretlek Magyarország,
Magyar Népmesék, Rumini, Dobble, Kis herceg nyújtottak önfeledt játékidőt. Az
érkező kisebb gyermekeknek otthonról hoztam kirakókat, így ők is
bekapcsolódhattak a játékba.
- Az év második felében – Szőnyi Veronika védőnő visszatértével- újra elindult
baba-mama klubunk. Eddig két alkalommal, szeptember 11.-én Tóthné Végh
Petra, a Monor és környéke hordozó klub vezetője volt a vendégünk, aki
bemutatta számunkra, hányféle hordozási eszköz is van jelenleg forgalomban és
hogyan is használhatjuk azokat. December 18.-án az anyává válás nehézségeiről,
és általános problémákról több üléses klubbot indítottunk, várjuk további anyukák
csatlakozását.
-

-

-

Bekapcsolódtunk az Országos Könyvtári Napok
programsorozatba, s a Pest megyei Könyvtár
finanszírozásával vendégül láthattuk Nyulász
Péter meseírót, aki a Vasadi óvodásoknak tartott
játékos foglalkozást.
Ezévtől rendszeresítette próbáit a művelődési
házban a Vajákos Színjátszó Kör, Kaldenekkerné
Sipos Mária drámapedagógus vezetésével heti
szinten próbák zajlanak az intézményben a vasadi
diákok számára. Segítségükkel ünnepélyes formában megemlékeztünk az 1956’-os
forradalom és szabadságharc hősei emlékére rendezett ünnepségen.
November hónapban a Vasadi Általános Iskola 3. és 4. osztályát láttam vendégül
könyvtári órára, ahol a tanulók tantervbe beépítve ismerkednek a könyvtárral. Az
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óra során megismerték a gyerekek a polcokon milyen rendszer alapján vannak
elhelyezve a könyvek, hogyan lehetünk könyvtártagok, hogyan néz ki az
olvasójegy, valamint megnéztünk egy 1960.-ban megkezdett leltárkönyvet is.
December 9.-én az intézmény vendéglátóként is részt vett a községi adventi
gyertyagyújtáson. Süteményekkel, szendvicsekkel, forralt borral, meleg teával
vártuk a kedves vendégeket. Kiosztásra kerültek az év olvasója, az év
gyermekolvasója és az év intézményi segítője díjai.

Közművelődési feladatok: Író-olvasó találkozók szervezése, a község lakóinak
csoportos, közösségi szerveződéseinek segítése, közművelődési statisztika elkészítése.
Nemzeti-községi ünnepek előkészítésében nyújtott segítség, egyéb intézményi és községi
kulturális és hagyományőrző programok előkészítése, szervezése. 2018-ban a könyvtári,
közművelődési feladatok mellett a következő községi, önkormányzati programok
szervezésében, előkészítésében vettem részt:
- Böllérfesztivál
- Kincsesláda (slide show - videó összeállítás)
- Vasadi Falunapok – három napos rendezvény
- Vasad Község Önkormányzatának családgondozós tábora
- Államalapításunk ünnepe- augusztus 20.
- 700 éves Vasad- három napos rendezvény
- Adventi gyertyagyújtás
A művelődési házban zajlott egyéb rendezvények:
Január 14: osztálytalálkozó
Március 22: Tanyagondnoki fórumok
Január 31: Böllérfesztivál megbeszélése
Március 23: Véradás
Március 19: Vasadi RSC sportorvosi
vizsgálat
Április 6-7-8: Választás előkészítése és lebonyolítása
Május 18: Polgárőr taggyűlés
Június 13: elbúcsúztattuk Kaldenekkerné Sipos Máriát nyugdíjba vonulása alkalmából
Augusztus 3-4-5: Vasadi Református Egyházközség ruhaosztása
Szeptember 20: Vadász gyűlés
Szeptember 26: Monori Szakrendelő szűrőbusza, ingyenes hallásvizsgálat
November 27-28: Tüdőszűrés
December 2: Kökényszem citerazenekar 5. éves születésnapi ünnepsége
Valamint a civil szervezetek próbái, magánszemélyek fizetett terembérletei.
A lakosság részéről továbbra is igény van nagyobb terek bérlésére, egy-egy házassági
évforduló, kerek születésnap alkalmából szívesen fordulnak bérlési igénnyel hozzánk.
Terembérletből származó bevételeink a tárgyévben 434.500 Ft volt.
A művelődési házban hat csoport találkozik heti rendszerességgel: a Vasadi Búzavirág
Nyugdíjas Klub, a Vasadi Dalkör, a Vajákos Színjátszó Kör, a Vasadi Hagyományőrző
Citerazenekar és a Vasadi Mórikáló Néptánccsoport két csoportja: a gyermek és felnőtt
néptánc, legényes csoportja. A vasadi református egyházközség ebben az évben a közösségi
ház építése végett szintén itt tartja ifjúsági hittanóráit.
Igazgatási feladatok: az intézmény képviselése szakmai ügyekben, kapcsolattartás a
fenntartó önkormányzattal. Beszerzések, számlák rendezése a pénzügy osztállyal.
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Honlapszerkesztői feladatok: a község honlapjának szerkesztése, közérdekű adatok
feltöltése napi szinten. Kapcsolattartás polgármesterrel, jegyzővel és az önkormányzat
köztisztviselőivel, civil szervezetekkel, egyházakkal. Képviselő-testületi ülések napi
rendjeinek, határozatainak, rendeleteinek pontos feltöltése. Települést érintő összes hír
feltöltése. Plakátok és galéria szerkesztése.
Vasadi hírmondó főszerkesztői feladatai: az átlag háromhavonta megjelenő újsághoz
folyamatos információgyűjtés, interjúk, kapcsolattartás a civil szervezetekkel, egyházakkal,
intézményvezetőkkel, magánszemélyekkel. Az újságban és honlapon megjelenítendő
anyaghoz fotók készítése, cikkek megírása. Fizetett hirdetések összegyűjtése. Lapzárta után az
újság nyomdakész tördelése, előállítása.
2/2. A könyvtári gyűjtemény- állomány szervezése
A Könyvtári Szolgáltató Rendszer tagjaként a Pest Megyei Könyvtárral 2013-ban kötött
szerződés értelmében a következő beszerzések érkeztek:
- A tárgyévben 150.000 Ft értékben rendelhettem folyóiratokat, összesen 19 féle
újság érkezett, köztük heti, havilapok és időszaki kiadványok széles érdeklődési
körhöz szabva.
A könyvek beszerzési helye a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft, akivel a Pest Megyei
Könyvtár szerződést kötött. Jómagam a KELLO internetes könyvrendelő oldaláról állítom
össze a havi könyvrendelést, erre havonta 40.000 Ft keretem van, kivéve augusztus és
december hónapokat, mert ilyenkor szünetel a könyvrendelés. Az idei évben novemberi
hónapban megemelték a rendelési keretösszeget, így 70.000 Ft értékben volt lehetőségem az
állomány gyarapítására. Az új könyvek kiszállítása negyedévente történik. A havi listában
mindig nyomon követem az újdonságokat, az olvasói igényeket, sláger könyveket a felnőtt és
gyermekirodalomban egyaránt.
Helytörténet:
A helyi értékek iránti megismerési igény napjainkban jelentősen megnőtt. Annak érdekében,
hogy minél szélesebb körben tudjak szolgáltatni, tavalyi évtől kezdve gyűjtök mindent, ami
Vasaddal kapcsolatos helytörténeti anyag. Ez a gyűjtemény tartalmazza az összes eddig
megjelent Vasadi Hírmondó számot 2010-től kezdve, de sikerült megszereznem a korábbi
helyi újság, a Vas-Lap példányait is korábbi főszerkesztőjétől, aki jelenleg Ausztráliában él, a
lapszámokat azóta digitalizáltuk. Digitális formában gyűjtöm a községről készült képeket, a
régebbi fotókat szintén dvd lemezen. Látogatói igényeket felmérve kiderült, a lakosság
szívesen nézné vissza a községi rendezvényekről (böllérfesztivál, falunapi rendezvény
sorozat, szüreti felvonulások, Szent Mihály napok) szóló videó felvételeket szervezett
formában. Ezt a jövőben mindenképpen szeretném beépíteni az éves munkába vetítések
formájában. Szeretném a Pest Megyei Értéktár és Vasad Község Önkormányzata segítségével
a Települési Értéktár Bizottság létrehozását javasolni, hogy közösen kutassuk fel helyi
különlegességeinket, értékeinket.
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A könyvtár látogatottsága 2018-ban
 A 2018. évben 58 új beiratkozott olvasónk volt, ebből 27 fő 14 év
alatti, ezzel 154 főre bővült a beiratkozott olvasók száma.
 Kölcsönzött dokumentumok száma összesen: 980 db, ebből
személyes, helybeni használat 589 alkalom. Ebből a 14 éven
aluliak 336 alkalommal keresték fel a könyvtárat és 481 darab
dokumentumot kölcsönöztek.
 Könyvbeszerzésünk során 409. 778 Ft értékben 233 darab
könyvvel gazdagodtunk, valamint 7 db DVD lemez és 18 darab
hangoskönyv is gazdagítja kínálatunkat.
Összegzés: elmondható, hogy az előző évhez képest növekedett a könyvtár látogatottsága, az
előző években a felnőtt olvasókon túl nagy odafigyeléssel fordultam a 14 éven aluli olvasók
felé, mivel rajtuk keresztül legkönnyebb a családokat megnyerni, az olvasás szeretetét már
egész karonülő korban meg lehet alapozni. A könyvtár által szervezett író-olvasó találkozók, a
helyi intézményekkel kialakított jó kapcsolat (bölcsőde, óvoda, általános iskola) az idei évben
jelentős olvasói létszám emelkedést mutatott. Könyvtárlátogatások után észrevehető az
újonnan beiratkozott kisgyermekek számának növekedése.
Az ide érkező gyerekek kb. 80 %-a visszatér és beiratkozik, rendszeres könyvtárhasználóvá
válik. Ezért ezt a munkát nagyon fontosnak érzem, hiszen a jövő nemzedék olvasási szokásai
és könyvtárba járása részben a mi felelősségünk is.
Nagy öröm számomra, hogy olvasóink a helyi lakosok mellett a környező
településekről is érkeznek. Így rendszeres látogatóink vannak Monorról, Csévharasztról is.
Közönség kapcsolatainkat erősítjük a Williams Televíziónak adott interjúk, a honlapunk és
Facebook oldalunkon közzétett információk, valamint a Vasadi hírmondó hasábjaink írt
cikkek útján.
Szakmai továbbképzések: tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei
Szervezetének, akik a Pest Megyei Könyvtárral közösen számos továbbképzést, szakmai
napot tartottak 2018. évben is. Igyekeztem ezekre az alkalmakra eljutni, hiszen nagyon
gyakorlatias és hasznos tanácsokat, helyzeteket ismerhettem meg. Legutóbb, június 20-án az
Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Katona József Megyei Könyvtár rendezésében
vehettem részt egy szakmai napon, ahol kistelepülések könyvtáraiban tartható Könyvtár Mozi
vetítésekről esett szó.
Jövőbeni célok: alapelvem, csak a folyamatosan megújuló, nem elnehezült könyvtári
állomány szolgálhatja a település és az olvasók érdekeit. Gyűjteményünk nem nagy, de
folyamatosan az olvasói igények figyelembe vételével gyarapítom. Jó lenne egyéb forrást is
találni új könyvek beszerzésére, amit az olvasói igények alátámasztanak. Ami a könyvtári
berendezést illeti, szükségem lenne a megnövekedett iratmennyiség tárolására alkalmas zárt
szekrény beszerzésére, ahol a kíváncsi szemek elől tárolhatnám az iratokat.
Évközben tárgyalásokat folytattam Zsombok Erikával, a monori zeneiskola, újabb
nevén Buda Imre Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával. Lakossági igényt felmérve
indítványoztam, hogy a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház tagintézménnyé válhasson és
helyben legyen a vasadi gyermekek számára szolfézs és hangszeres oktatás. Az ügy mellé állt
Marton József Zoltán polgármester úr is, és ketten ismét felkerestük igazgató asszonyt,
kérvényeztük, módosítsa a zeneiskola alapító okiratát és ezt terjessze elő a Monori
Tankerületnél is, amit Ő segítőkészen meg is tett. Ezek a dokumentumok már jóváhagyás előtt
állnak, s ha minisztériumi engedélyt kapunk, akkor a 2019/2020-as tanévben heti két órában
indulhat meg az oktatás a vasadi és akár környékbeli gyermekek számára.
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Az intézménynek vannak még olyan terei, ahol szükséges lenne az állapotok javítása.
Különösen a hátsó folyosóra, mellékhelységekre. A vendégek fejére potyog a vakolat. Az
intézmény bal hátsó födém részét egy nagy szél megrongálta, azt mindenképpen javítani kell
tavasszal, mert balesetveszélyes. A könyvtár ablaka feletti csatornázást meg kell vizsgálni,
mert az ablakokon folyik a víz, félő, hogy a könyvtárszoba beázik. Nagy esők alkalmával a
bejárat melletti üvegablak szigetelésénél is befolyik a víz, így a szigetelést javítani szükséges,
hiszen majdnem a büféig áll a víz az épületben.
Hatalmas eredménynek tartanám, ha végre a helyi intézmények újjáépülése mellett a
közművelődés háza is méltón tudná fogadni vendégeit, a kor mai igényeinek alapján.
Ezúton is köszönöm Vasad Község Önkormányzata Képviselő Testületének, Marton
József Zoltán polgármesternek, dr. Csoba Beáta jegyző asszonynak ezévi terveink
megvalósításának segítését, annak pénzügyi finanszírozását. Csizmadia László és Dobai
Zoltán tanyagondnokoknak, az önkormányzat köztisztviselőinek, valamint a
közfoglalkoztatott dolgozóknak munkánk során a támogatást és segítségnyújtást.
Vasad. 2019. január 17.
……………………………………………
Kériné Veroczki Barbara
mb. intézményvezető
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