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Helyzetkép

1.

1.1 A KSZR működési alapelveinek való megfelelés, a kistelepülési könyvtári ellátás
megszervezése
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer az 1997. évi CXL. törvény 64. § alapján szabályozott széles
szakmai kisugárzó tevékenység: folyamatos együttműködést, rendszeres szolgáltatás-szervezést,
helyszíni látogatásokat, tanácsadást, értékelést, valamint gyakorlati segítségnyújtást jelent.

Somogy megye az ország területileg ötödik legnagyobb megyéje, 6065 km2. 16 városa és
230 községi besorolású települése közül mindössze 7 (2,85%) rendelkezik 5000-nél
magasabb népességszámmal.
A megye településeinek háromnegyede 1000 lakos alatti kis-, apró- vagy törpefalu. Ezeken
a településeken jellemző a az intézményhálózat szűkülése, elsorvadása, az oktatási intézmények
megszűnése. Ebben a környezetben a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer segítségével a
könyvtári szolgáltató helyek a szinte egyedüli biztosan nyitva tartó közösségi helyek. Az
IKSZT pályázat miatti fenntartási, működtetési kötelezettségek gyakorlatilag mindenütt
lejártak, a szolgáltatások ezzel párhuzamosan sorvadnak. Ezzel együtt a korábban felújított
művelődési házak is csak nagyobb rendezvények esetén nyitják ki kapuikat. Itt remélhetőleg a
következő évtől pozitív irányú változást hoz majd a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet kötelező
előírásai.
A fentiek miatt is nagy jelentősége van a somogyi KSZR szolgáltatások folyamatos
fejlesztésének, a mind szorosabb kapcsolattartásnak a kistelepülések vezetőivel, könyvtári
alkalmazottaival.
A megyei könyvtár szolgáltatásait 2020-ban továbbra is 227 település vette igénybe. Ezen a
227 településen él a megye lakosságának 58%-a. A következő évtől további egy település
kötött könyvtárunkkal ellátási szerződést.
A könyvtári szolgáltatásunk tartalma:






A könyvtári dokumentumok rendelését a lakossági igények alapján a területi referens
könyvtárosok végzik. A dokumentumok a megyei könyvtárba érkezve központilag kerülnek állományba és feldolgozásra, itt történik a lelőhely-nyilvántartás is. Fontosnak
tartjuk az újságokhoz, folyóiratokhoz való hozzájutást is. Egy-egy szolgáltató helyre
átlag 6-7 folyóiratot fizetünk elő, a lapok közvetlenül a szolgáltató helyekre kerülnek
kiszállításra. A könyvtári dokumentumokat (folyóiratok kivételével) a jobb hasznosulás
és a nagyobb választék biztosítása érdekében cseréljük. Az állami támogatás 27,4%-át
költöttük könyvtári dokumentumok beszerzésére 2020-ban.
Könyvtárunk egységes elektronikus katalógussal biztosítja a KSZR rendszerben résztvevő városi könyvtárak és könyvtári szolgáltató helyek számára az állomány webes felületen való elérését, az abban való keresést. Az adatbázisba gyarapításkor azonnal bekerülő kurrens állomány mellett folyamatosan kerülnek a rendszerbe a települési könyvtárak állományai is. A központi katalógus elérhetősége: http://somogykszr.hu/katalogus.html.
A könyvtári rendezvények, programok tervezésénél figyelembe vesszük a használók
kéréseit, maximálisan igazodunk a település kulturális igényeihez, csatlakozva a legfontosabb eseményekhez. A programok célja idén is a potenciális felhasználók elérése, az
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olvasás, a kultúra, a könyvtár népszerűsítése, a könyvtári beiratkozási kedv növelése, a
digitális írástudás és az információs műveltség fejlesztése. A könyvtári szolgáltató helyeket is bevontuk az országos könyvtári programokba, ötletekkel, javaslatokkal támogattuk az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok programsorozatát. A könyvtári rendezvények lebonyolításhoz „Ötletbörze” című rendezvényajánló füzetünk ajánlatát ismét bővítettük.
2020-ban sajnos könyvtárszakmai napjainkat, képzéseinket egy kivétellel nem tudtuk
megtartani a pandémia miatt.
Terv szerint tovább folytattuk a szolgáltató helyek állományának leválogatását, selejtezését és állományellenőrzését. Több településen segítettünk a könyvtár felújítás vagy
költözés utáni visszarendezésében.
A szolgáltató helyek könyvtárosaival a helyszíni látogatások mellett napi kapcsolatot
tartottunk e-mailben, telefonon, valamint néhány települési könyvtáros személyesen járt
be a szolgáltató központba megbeszélni az éppen aktuális problémát vagy válogatni a
letéti raktári állományból, illetve intézni a könyvtárközi kölcsönzést.
Jelentős eszközfejlesztés történt az elmúlt évben is a kiskönyvtárakban. Célunk ezzel
az elektronikus kapcsolattartás, a számítógépes szolgáltatások biztosításához szükséges
eszközök beszerzése, a közösségi szolgáltatások lehetőségének növelése, dokumentálása.
A bútorvásárlással a kulturált könyvtári környezet fejlesztése volt a célunk. Pótoltuk
az elhasználódott, megrongálódott nyitvatartási táblákat, könyvtári szakjelzőket, feliratokat.
A könyvtári szolgáltató helyek munkáját, könyvtári foglalkozásait harmadik éve foglalkozási anyag, rajzeszköz beszerzésével támogatjuk, ami iránt széleskörű igény mutatkozik.
2020-ban is határidőre megszerveztük a megye könyvtárainak, könyvtári szolgáltató helyeinek statisztikai adatszolgáltatását. 267 könyvtár adatait ellenőriztük, javítottuk
vagy javíttattuk. Ebben az évben is közzé tettük honlapunkon táblázatos formában a
közkönyvtárak és szolgáltató helyek legfontosabb statisztikai adatait (TEKE).
A Somogy megyei KSZR honlapján információkat találnak a könyvtárhasználók és a
könyvtári szolgáltató helyek munkatársai településük szolgáltató helyéről, a megyei
könyvtár szolgáltatásairól, a települések könyvtári rendezvényeiről. Iratmintatárat találnak a fontosabb használatban lévő könyvtári nyomtatványokhoz, elolvashatják a KSZR
beszámolóit, munkaterveit, megtalálják a települések legfontosabb statisztikai adatait, a
KSZR-re vonatkozó jogszabályokat és ajánlásokat.

A kistelepülési ellátás segítésére a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2020-ban is 6
nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi könyvtárat vont be azok közül, akik már a
kistérségi mozgókönyvtári ellátást is segítették és abban eredményesen működtek. A
segítségnyújtás a megyei könyvtár által nyújtott könyvtári szolgáltatásoknak csak egy részét
érinti, nevezetesen a következőket:
●
●
●
●
●
●

Könyvtári dokumentumok gyarapítása és kiszállítása a kistelepülésekre.
Állományellenőrzések, selejtezések lebonyolítása a településeken.
Könyvtári rendezvények közvetítése, segítése.
Elektronikus katalógus építésének segítése a települési dokumentumállományról.
A kistelepülési könyvtár szolgáltatás- és eszközfejlesztésének segítése.
Szakmai tanácsadás a könyvtári személyzetnek és a fenntartóknak.
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Lukács Károly Városi Könyvtár, Balatonboglár
Barcs Városi Könyvtár
Csurgó Városi Könyvtár
Bokor József Városi Könyvtár, Kadarkút
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali
Tab Városi Könyvtár
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
ÖSSZESEN

gondozott település
24
32
24
14
38
23
72
227

Az év során felmerült nehézségeket sikerült jól kezelnünk, a munkatervben célként
megfogalmazott feladatok többségét sikerült megvalósítani. Nehézséget többnyire a
kistelepüléseken gyakran változó személyzet okoz, akiknek általában semmilyen könyvtárosi
képzettségük nincs, illetve a munka iránt sokszor alulmotiváltak. További nehézség, hogy a
fenntartó önkormányzatok elmondása szerint egyre nehezebb a kistelepüléseken érettségizett
jelölteket találni a könyvtári szolgáltató helyekre, emiatt sokszor hónapokig szünetel a
működésük. Ebben az évben pedig még a szolgáltatások átszervezésével is meg kellett
birkóznunk a pandémia okozta bezárások.
2020-ban elért eredményeink:











a szolgáltató helyeken a bezárások miatt több leltárat, selejtezést, könyvtárrendezést
tudtunk tartani,
a leltárakkal együtt rendeztük a dokumentumnyilvántartásokat,
az új könyvtári dolgozóknak ismertettük a feladataikat,
folytattuk a települési megtisztított (selejtezett) állományok számítógépes rögzítését a
közös katalógusban,
ebben az évben is fejlesztettük a szolgáltató helyek informatikai és technikai
eszközparkját, kicseréltük vagy kiegészítettük több településen a bútorzatot,
folyamatosan gyarapítottuk a dokumentumállományt, melyet kiszállítottunk a
településekre,
minden településre hetilapokat, folyóiratokat fizettünk elő.
könyvtári rendezvényeket szerveztünk, közvetítettünk,
a könyvtári foglalkozásokat, kreatív anyagokkal és eszközökkel támogattuk,
irodaszereket, könyvtári nyomtatványokat biztosítottunk a szolgáltató helyekre.

Sajnos, a fent említett okok miatt több tervezett dolog nem valósulhatott meg:



lényegesen kevesebb rendezvényt szerveztünk, illetve fogadtak a településeken,
elmaradtak a szakmai képzések (alapfokú tanfolyam, kihelyezett szakmai napok),

Megtervezett költségvetésünket ősszel újra kellett gondolnunk, az elmaradt rendezvények
helyett egy hét személyes Citroen Berlingo személygépkocsit vásároltunk a Dacia Logan
helyett a nagyobb dokumentum-szállításokhoz és leltárakhoz.
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1.2

Somogy megye településeinek könyvtárellátási helyzete számokban
Könyvtárak

Könyvtárellátási megyei könyvtár KSZR szolgáltató
Szolgáltató helyek helyeinek száma összesen
0 - 500 lakosú településen
ebből könyvtárbusszal ellátott
település
megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
501 - 1000 lakosú településen
ebből könyvtárbusszal ellátott
település
megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1001 - 1500 lakosú településen
ebből könyvtárbusszal ellátott
település
megyei könyvtár KSZR szolgáltató
helyeinek száma összesen
1501 - 5000 lakosú településen
Összesen
Nemzetiségi könyvtárat fenntartó nemzetiségi önkormányzattal
kötött megállapodás alapján
A települési közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatokat
együttesen ellátó szolgáltató helyek száma
ebből megkötött megállapodások száma

könyvtárak
száma (db)

Lakosságszám
összesen

118

33072

0

0

61

41340

0

0

26

32518

0

0

22

42705

227
0

149635
0

32

35089

0

0

A megyében nincs olyan település, ahol ne lenne helyben könyvtári szolgáltatás.
A megye 246 településének 92%-a KSZR-tag. A tagok 52%-a 500 lakos alatti település, további
27%-a pedig 500-1000 lakos közötti és alig 10% 1500 lakos feletti.
A megyében 32 szolgáltató hely kettősfunkciójú, községi és iskolai feladatokat is ellát. A
KLIK-kel nem kötöttünk szerződést külön ezeken a településeken. A könyvtáros kérésére
gyarapítjuk az ifjúsági irodalmat és az iskolai kötelező irodalmat, de tanításhoz szükséges
speciális tanári szakkönyveket és tankönyveket nem vásárolunk. Eddig egyik érintett intézmény
sem jelezte, hogy erre igényt tartana.
Egy településen, Lakócsán van horvát-magyar kéttannyelvű általános iskola, de nem kérnek
nemzetiségi dokumentumellátást. Ezen kívül néhány Balaton-parti településen van kisebb
német nyelvű gyűjtemény, de azokat jellemzően a külföldi nyaralóvendégek használják. A
német anyanyelvű lakosság a falvakban sajnos elöregedett, kihalófélben van. A fiatalok nem
beszélik már nagyszüleik nyelvét, az irodalmat sem keresik. Ha igény jelentkezne rá, tudunk a
megyei könyvtár gyűjteményéből német nyelvű irodalmat biztosítani csereletét formájában.
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Könyvtárhasználat a szolgáltató helyeken

Helyben használt
dokumentumok

Kölcsönzött
dokumentumok

Személyes használat

Helyben használt
dokumentumok

Kölcsönzött
dokumentumok

Ebből 14 éven aluliak száma

OPAC, honlap

Telefon, fax, e-mail

Az összesből Internet
használat

Személyes használat

Regisztrált használók

Lakónépessége

Település

Olvasók száma összesen

Regisztrált használók

1.3

37038
10166
5195
11840

9837

42170
9539
6199
16336

10096

49208
13404
7448
16722

11634

4100
960
863
1237

1040

77954
24227
13497
20877

19353

118183
28233
16220
47422

26308

23
0
0
23

0

4511
694
456
2015

1346

40957
17308
5885
9374

8390

119759
35695
17070
41669

25325

12511
3906
3125

41340

2107

1501 - 5000
lakosú
településen

3373

1001 - 1500
lakosú
településen

32518

501 - 1000
lakosú
településen

42705

1-500
lakosú
településen

33072

149635

Összesen

A könyvtári információs és közösségi helyeken a települési önkormányzat által alkalmazott
könyvtáros végzi a használók- és a könyvtárhasználatok nyilvántartását. Ehhez a megyei
könyvtár minden évben biztosítja a saját készítésű és a statisztikai adatszolgáltatáshoz
igazított munkanaplót és beiratkozási naplót, valamint az egyéb könyvtári nyomtatványokat. E
nyilvántartások alapján készítettük el 2021 elején a szolgáltató helyek statisztikai jelentését,
amelynek legfontosabb használói adatait tartalmazza a fenti táblázat.
Ebben az évben sajnos, az ismert okok miatt közel 5 hónapig zárva voltak a könyvtárak és a
könyvtári szolgáltató helyek. Ez a forgalmi adatokon is meglátszik. Sok helyen ez idő alatt
felmondott a település a megbízási díjas könyvtárosának, ezzel is csökkentve az önkormányzati
kiadásokat. Sok helyen viszont a könyvtáros megfogadva tanácsunkat, új szolgáltatásokat
vezetett be. Ajtóból vagy házhoz szállítva kölcsönözte a kért dokumentumokat.
2019-hez képest a következő irányú változások voltak 2020-ban a csökkent nyitvatartás miatt:
 a regisztrált használók száma 18,5 %-kal csökkent,
8

16,69

6
0,23
5
0,19
12
0,46
1
0,04
2
0,08
0,96

7

0,32

6

0,27

9

0,41

2

0,09

0
0

0,73

1501 5000
lakosú
települése
n

21,50

1001 1500
lakosú
települése
n

3,96

501 1000
lakosú
települése
n

4,45

2 Az emberi erőforrások minisztere 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelete a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

működéséről
5. § (1) g) a szolgáltató helyen a kistelepülési önkormányzat
ga) 1500 fő alatti lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel,
gb) 1500–2500 fő közötti lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel,
gc) 2500 fő feletti lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és könyvtáros
szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.

9

0,95

1
0,02

0,07

4

0,61

37

0,87

4
0,03

0,07

8

0,69

81

0,18

21

0,03

0,88

7
0,03

0,07

15

0,62

139

0,22

49

0,08

19

14,53

3,56

képesítése megfelel a jogszabályi
előírásainak (%)2átlagolva

önkéntes átlagolva (fő/települések
száma)

önkéntes összesen

közcélú, közhasznú
foglalkoztatott (fő/települések
száma)

közcélú, közhasznú
foglalkoztatott összesen (fő)

megbízási díjas átlagolva
(fő/települések száma)

megbízási díjas összesen

részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
(fő/települések száma)

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban átlagolva
(fő/települések száma)
részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszonyban összesen

főfoglalkozású közalkalmazotti
jogviszonyban összesen

órák száma kéthetente átlagolva

napok száma kéthetente átlagolva

órák száma hetente átlagolva

napok száma hetente átlagolva

Lakónépessége

Könyvtá
rbusz
nyitva
tartási

0,28

17

0,05

3

9,85

2,74

149635

Nyitva
tartási

3

10,07

3,08

1-500
lakosú
települése
n

33072

Összesen

41340

1.4

32518





42705

Település
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a személyes könyvtárhasználatok száma 43%-kal csökkent,
a kölcsönzött dokumentumok száma 30%-kal csökkent,
a helyben használt dokumentumok száma pedig 41,5%-kal csökkent.

Humán erőforrás
Személyi feltételek a kistelepüléseken

Somogy megye 2020.

A településekkel kötött szolgáltatási szerződésünkben meghatároztuk a szolgáltató helyek
minimális nyitva tartását, kérve a hétvégi nyitva tartást is.
A településekkel kötött megállapodásunk alapján az önkormányzatoknak 500 lakos alatti
településen minimum heti 2 napon 4 órát; 500-1500 lakos közötti településen minimum heti 2
napon 6 órát, az 1500-2500 lakos közötti településen minimum heti 3 napon 12 órát, és a 2500
lakos feletti településeken minimum heti 4 napon 20 órát kell nyitva tartaniuk. Ezeket a
minimum előírásokat a települések többségében teljesítették.
Somogy megyében a kistelepülések szolgáltató helyei átlagosan 3,5 napot és 14,5 órát tartottak
nyitva. (2019-ben 3,25 nap és 13 óra volt). Mivel a költségvetési törvény szerint már nem
kötelező hétvégén nyitva tartani, ezért ez egyre kevésbé is jellemző, annak ellenére, hogy a
települési szolgáltatási szerződésünkben benne van feltételként. Ugyanakkor sok településen
azért sem teljesítik ezt a feltételt, mert a könyvtári feladatokkal olyan személyt
(közfoglalkoztatottat vagy hivatali munkatársat) bíznak meg, aki rendes, hétköznapi
munkaidejében látja el a feladatot. Sok esetben emiatt még a 16:00 utáni nyitva tartás sem
megoldott.
A könyvtári szolgáltató helyeken dolgozók foglalkoztatásának alakulása az elmúlt
években

Települések
száma
Főfoglalkozású
Részmunkaidős
Megbízási díjas
Közcélú fogl.
Önkéntes
Összesen (fő)
Végzettsége
megfelel (%)

2013
214

2014
214

24
56
123
8
0
211
79

24
44
113
18
17
216
88,8

2015 2016 2017
217 219
222
35
38
109
40
5
227
86,6

32
41
113
37
6
229
92

29
40
107
45
8
229
85

2018
224

2019
227

2020
227

24
46
119
28
8
225
85,2

16
53
140
17
9
235
87,2

19
49
139
15
7
229
88

A táblázatból is megállapítható, hogy a települési szolgáltató helyek fenntartói mindent
megtesznek azért, hogy a KSZR rendeletnek is megfelelő könyvtárost megtalálják a
településeken. Az 500 lakos alatti településeken viszont egyre nehezebben találnak az
önkormányzatok érettségizett, helyben lakó személyt a könyvtári munkára. A jövőben erre talán
megoldás lehet az új, NMI rendelet szerinti foglalkoztatás, amennyiben ezt a feladatot is
ugyanaz a személy látja el a községekben. Az 1500 fő feletti településeken pedig a szakirányú
szakképzettséggel rendelkező könyvtárosok utánpótlása jelent gondot.

10

4
2
12

3

17
9
11
11
3
1
11
9
4
2
1773
11
6
8
1
19

17
9

1
14

1

13
9
15
6
1
0
13
6
3
0
2241
14
5
3
0
17

14
8

26

48

70

63

3

30

24

91

136

140

6

52

55

114

12414

13

37

76

fejleszten
dő

2020-ban
felújított
A könyvtári tér alkalmas-e
csoportos rendezvények
befogadására (I/N)
van

felújítand
ó
2020-ban
felújított
A nyilvános könyvtári
szolgáltatás alapterülete
elfogadha
tó
felújítand
ó
felújított

felújítand
ó
2020-ban
felújított
elfogadha
tó
felújított

A
könyvtári
bútorzat állapota
(település db)

35

41

2

11

20

61

5164

7

15

38

101

15

34

69

A könyvtári
helyiség/helyiségek
állapota
(település db)

28

3236

4

15

23

58

11

16

28

109

106

megoldot
t
nem
megoldot
elfogadha
t
tó
felújított

intézmén
IKSZT
nyel
közös
épületébe
egyéb
népületben
kulturális
intézmén
egyéb
nyel egy
épületben
könyvtárbusz

önálló
épületben
oktatási

Az épület állapota
(település db)

19

3

14

24

63

57

121

65

96

13

18

35

A
szolgáltató
hely külsőbelső
akadályme
ntesítése
megoldott
(település
db)

20

31

61

48

40

7

4

19

Lakónépessége

A szolgáltató hely infrastrukturális feltételei
A szolgáltató hely működése
(település db)

30

13

30

3

7

8

3

1501 - 5000
lakosú
településen

5

1001 - 1500
lakosú
településen

3

501 - 1000
lakosú
településen

33072 149635

1-500
lakosú
településen

3251 41340
8

Összesen

42705

Település
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1.5 A szolgáltató helyek infrastrukturális feltételei

Biztonságtechnikai
eszközök
(település db)

Somogy megye
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2020.

A központi költségvetési támogatás egységes feladatalapú felhasználása

Somogy megye Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 2020. évi költségvetési támogatásának felhasználási terve
kiadások
Személyi jellegű kiadások összesen
Szakmai szolgáltatás megbízási díja
munkakörön kívüli és munkaidőn
túli feladatra
21 086 356 Ft
Közösségi programok előadóinak,
oktatóinak és közreműködőinek
megbízási díjai
11 347 200 Ft
Személyi juttatások járulékai összesen
Személyi juttatások járulékai

összesen
32 433 556 Ft

%
19,17%

Tény 2020.
kiadások

összesen
%
33 917 443 Ft 20,12%

24 167 704 Ft

9 749 739 Ft
5 635 658 Ft

3,33%

5 635 658 Ft

5 144 691 Ft

3,05%

129 478 606
Ft

76,82%

5 144 691 Ft

Dologi kiadások összesen

131 131 786 Ft 77,50%

Dokumentumszolgáltatás

45 104 000 Ft

26,66%

46 200 219 Ft 27,41%

45 070 000 Ft

26,64%

46 198 265 Ft 27,41%

Dokumentumbeszerzés összesen
Könyv
32 320 000 Ft
Folyóirat,
napilap
12 400 000 Ft
Nem hagyományos
dokumentumok
350 000 Ft
Könyvtárközi kölcsönzés - egyedi
dokumentumokra vonatkozó kérések teljesítése (postaköltség, csomagolás stb.)
Információszolgáltatás
Adattárak, adatbázisok szolgáltatás
díja (pl. EBSCO),
honlapfejlesztés, retrospektív feldolgozás, konverzió,
oktatásban, képzésben résztvevők
információellátásának segítése
Helyismereti információk biztosítása, digitalizálás
Közösségi szolgáltatás
Digitális írástudás fejlesztés, információs műveltség elsajátításának,
használóképzés, tanulási folyamatok támogatása, ODR-MOKKA
működéséről tájékoztatás
Olvasásfejlesztő, ismeretterjesztő, a
könyvtár szolgáltatásait népszerűsítő programok, kulturális, közösségi rendezvények, egyéb programok, kiállítások szervezése
Könyvtárosképzés, továbbképzés

34 864 564 Ft
11 317 475 Ft

16 226 Ft

34 000 Ft

1 954 Ft
780 000 Ft

0,46%

0 Ft

0,00%

12 006 966 Ft

7,10%

3 659 000 Ft

2,17%

0 Ft

0,00%

35 923 Ft

0,02%

780 000 Ft

0 Ft

12 006 966 Ft

3 659 000 Ft

Somogy megye 2020.

Könyvtári személyzet rendszeres
képzése, továbbképzése, szakmai
napok költségei (tanfolyamok költsége, utazás, csoportos étkezés)
Szolgáltatások szakmai anyagköltsége
Szakmai nyomtatványok, vonalkód,
könyvtámasz, címkék, filmulux, olvasójegy stb.
Kültéri és beltéri táblák, feliratok,
képkeretek, betű- és szakjelzet készlet stb.
Szolgáltatások infokommunikációs
költsége
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Adatátviteli célú távközlési díjak
Szoftverüzemeltetés, licenc díj, portálszolgáltatás díja
Szolgáltatások szállítási költsége
Gépkocsi/könyvtárbusz üzemeltetés
kiadásai (hajtó- és kenőanyag, biztosítás, szerviz)
Egyéb szállítási költség, csoportos
utazás költsége
Postaköltség (egyéb postai küldemény)
Szolgáltatások egyéb kiadásai
Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség,
közbeszerzés költsége
Egyéb általános költségek
irodaszerek, egyéb nyomtatvány

0 Ft

35 923 Ft
550 000 Ft

0,33%

450 000 Ft

234 217 Ft

100 000 Ft

0 Ft
600 000 Ft

0,35%

300 000 Ft

314 933 Ft

300 000 Ft

381 047 Ft

0 Ft

1 043 750 Ft
1 990 000 Ft

1,18%

1 558 000 Ft

996 408 Ft

150 000 Ft

14 195 Ft

282 000 Ft

284 650 Ft
31 275 000 Ft

18,48%

3 388 328 Ft

Továbbszámlázott (közvetített)
szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre - szolgáltatás vásárlása
városi könyvtártól
28 840 000 Ft

26 939 014 Ft

Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek
Szállító jármű vásárlása

900 000 Ft

0,53%

900 000 Ft

1 739 730 Ft

1,03%

1 295 253 Ft

0,77%

525 550 Ft

0,31%

7 322 888 Ft

4,34%

525 550 Ft
300 000 Ft

0,18%

300 000 Ft

7 322 888 Ft
20 395 000 Ft

19 000 000 Ft

0,14%

30 327 342 Ft 17,99%

2 435 000 Ft

Szolgáltatások marketing eszközei
Szolgáltatást népszerűsítő, tájékoztató kiadványok, programmeghívók,
hirdetés, reklámköltségek
Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
kiegészítő célbútorok, berendezési
tárgyak,
számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök
Szolgáltatások beruházási, fejlesztési költsége

234 217 Ft

12,05%

20 451 193 Ft 12,13%
13 025 784 Ft
6 478 781 Ft

Szoftver- és adatbázisfejlesztés
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egyéb anyagbeszerzés (kötészeti
anyagok, foglalkozási anyagok,
nyomtatványok, számítógépes alkatrészek, tisztítószerek)
Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel
Vásárolt termékek és szolgáltatások
ÁFÁ-ja
Egyéb szellemi tevékenység (
Közvéleménykutatás)
Szerződéses karbantartások

1 395 000 Ft

946 628 Ft
10,18%

17 230 820 Ft

17 687 291 Ft 10,49%

11 865 820 Ft

13 805 166 Ft

800 000 Ft

0 Ft

993 000 Ft

838 069 Ft

671 000 Ft

671 000 Ft

Szerői jogdíjak

1 000 000 Ft

536 437 Ft

Közműdíjak

1 901 000 Ft

1 836 619 Ft

Másológép teljeskörű üzemeltetése

Támogatás összesen

168 540 740
Ft

169 201 000 Ft

Személyi kiadások összesen
Személyi kiadások járulékai
Dologi kiadások összesen
Beruházási kiadások összesen

33917443
5144691
129478606
20451193

Támogatás felhasználása 2020
.

11%

18%

Személyi kiadások összesen
3%

Személyi kiadások járulékai
Dologi kiadások összesen

Beruházási kiadások
összesen
68%

14
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Szakmai szolgáltatás megbízási díja munkakörön kívüli és munkaidőn túli feladatra
Közösségi programok előadóinak, oktatóinak és
közreműködőinek megbízási díjai
Személyi juttatások járulékai
Dokumentumbeszerzés összesen
Könyvtárközi kölcsönzés
Információszolgáltatás
Közösségi szolgáltatás
Képzés, továbbképzés
Szolgáltatások szakmai anyagköltség
Szolgáltatások infokommunikációs költsége
Szolgáltatások szállítási költsége
Szolgáltatások egyéb kiadásai
Szolgáltatások marketing eszközei
Szolgáltatások kisértékű eszközei
Számítástechnikai nagyértékű eszközök, szoftverek
Szállító jármű vásárlása
Szoftver- és adatbázisfejlesztés
Egyéb beruházás
Egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható tétel

24167704
9749739
5144691
46198265
1954
0
3659000
35923
234217
1739730
1295253
30327342
525550
7322888
13025784
6478781
0
946628
17687291

Dologi kiadások százalékos megoszlása 2020
.

1%
0%

10%

Szakmai szolgáltatás megbízási díja
munkakörön kívüli és munkaidőn túli
feladatra

14%

4%
6%

8%

Közösségi programok előadóinak,
oktatóinak és közreműködőinek
megbízási díjai
Személyi juttatások járulékai

3%
4%

Dokumentumbeszerzés összesen

0%

Könyvtárközi kölcsönzés

18%

27%
Információszolgáltatás

1% 0%
2% 0% 0%
1% 0%
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2.

A megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások

2.1

Állománymenedzsment

2.1.1. Gyűjteményfejlesztés
darabszám
Könyvbeszerzés
Hangoskönyv beszerzés
Folyóirat, heti-, napilap
Nem hagyományos dokumentum (DVD)

17.050
10
1.483
8
3
18.554

Kartográfiai dokumentum
Összesen

értéke Ft-ban

58.140.080
29.470
11.317.475
9.180
5.970
69.502.175

Könyvek tartalmi megoszlása

23,60%

25,50%

50,90%

szakirodalom

szépirodalom

ifjúsági irodalom

A könyvtárellátási szolgáltatás egyik legfontosabb eleme a dokumentumellátás. Dokumentum szolgáltatásunk elsődleges célja az volt, hogy a kistelepüléseken élők hozzájussanak a legfrissebb könyvtári dokumentumokhoz. Törekedtünk arra, hogy a helyi igényeknek megfelelő
korszerű és széleskörű kínálat álljon a kistelepülési lakosság rendelkezésére.
A könyvek és hangoskönyvek beszerzése közbeszerzési eljárás keretében történt, megrendeléseinket a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től 38%-kal olcsóbban tudtuk megvásárolni. Ennek
eredménye az, hogy sokkal több dokumentumot tudtunk beszerezni. A 37.195.000 Ft-ért vásárolt dokumentumok (kivéve folyóirat) leltár értéke 58.184.700,- Ft volt.
A könyveket könyvtári szereléssel (jelzet, könyvsarok, könyvkártya) vásároltuk, csökkentve
ezzel a feldolgozási és a használókhoz jutási időt. Nem hagyományos dokumentumokat elenyésző számban vásároltunk, mert gyakorlatilag megszűnt irántuk az igény.
A dokumentumok beszerzésekor a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár állt megrendelői viszonyban a dokumentumok szállítóival. A szolgáltatóhelyek számára a dokumentumok rendelését (a folyóiratok kivételével) a területi referensek indították a meghatározott keret
mértékéig, az előzetes igények felmérésével. A beszerzett dokumentumok és a számlák a megyei könyvtárba érkeztek, majd feldolgozás után szállítottuk ki a partner városi könyvtárakba,
illetve a közvetlenül Kaposvárról ellátott szolgáltató helyekre.
16
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Napi-, hetilapokat, folyóiratokat szintén közbeszerzési eljárás keretében rendeltünk előzetes
igényfelmérés szerint 227 kistelepülési könyvtár számára. Minden szolgáltatóhely a meghatározott keretösszeg erejéig választhatta ki a neki megfelelő folyóiratokat. Összesen 35 féle időszaki kiadványt fizettünk elő 1.483 példányban a Kelló terjesztésében, akitől 10% kedvezményt
kaptunk. Ezáltal minden szolgáltatóhely 5-8 féle, minden korosztályt és a különféle érdeklődési
területeket lefedő folyóiratot tudott kínálni használóinak. A folyóiratok közvetlenül a településekre érkeztek, az esetleges reklamációkat jelzés alapján a megyei könyvtárból végeztük.

Összesen
1-500
lakosú
települése
n
501 - 1000
lakosú
települése
n
1001 1500
lakosú
települése
n
1501 5000
lakosú
települése
n

A
települé
sen
helyben
lévő
dokume
ntumok
száma
(cserelet
ét
nélkül)

Elektro
nikus
nyilvánt
artásba
vett
dokume
ntumok
(%-ban)

A szolgáltató
hely
dokumentumá
llománya
elektronikus
katalógusban:
teljes
mértékben
feltárt (100 %)
részben feltárt
(becslés %ban)
nem érhető el
(0 %)

Selejtezend
ő
dokumentu
mok
százalékos
aránya
(becslés %ban)

Raktári
jelzetek
megfelelős
ége (0 %
nincs, 100
% teljes
mértékben
megoldott)

Vonalkó
dolás (0
% nincs,
100 %
teljes
mértékbe
n
megoldot
t)

149635
33072

859363
273783

80,09
82,68

79,71
81,048

5,86
3,58

79,77
79,03

68,39
72,25

41340

242434

81,48

82,62

6,72

79,82

69,08

32518

139676

73,23

72,96

11,23

79,08

58,42

42705

203470

70,50

70,14

9,41

84,36

57,59

Lakónépessége

Település

2.1.2. Állomány nyilvántartása, feltárása, gondozása
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Helyben lévő dokumentumok száma

203470

273783

139676
242434

1-500 lakos

501-1000 lakos

1001-1500 lakos

1501-5000 lakos

Elektronikus nyilvántartásba vett dokumentumok
aránya

70,50%

73,20%

1-500 lakos

501-1000 lakos

83%

81,50%

1001-1500 lakos

1501-5000 lakos

A KSZR szolgáltató helyek számára történő állománygyarapítás valamennyi feldolgozói
munkafolyamata a megyei könyvtárban történik. A szolgáltatási feladatokat segítő városi
könyvtárak az igényfelmérést követően közvetlenül rendelnek a KELLO-nál, ami a megrendelt
dokumentumokat a megyei könyvtárba szállítja feldolgozásra. A feldolgozás után a
dokumentumokat kiszállítjuk a városi könyvtárakhoz, ahol a területi referensek tovább osztják,
majd kiszállítják azokat a kistelepülésekre. A már nem keresett dokumentumokat pedig
visszaszállítják, és más településre osztják (cserélik). A dokumentumok lelőhelyének
frissítéséről szintén a referensek gondoskodnak. A bezárások ellenére az elmúlt évben is
igyekeztünk minél gyakrabban friss dokumentumokat szállítani.
A beszerzett dokumentumokat a megyei ellátórendszer Huntéka integrált rendszerében
dolgoztuk fel. Valamennyi állomány mozgatását az integrált rendszer megfelelő moduljával
adminisztráljuk. A dokumentumok kereshetősége érdekében az ellátórendszer katalógusát
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elérhetővé tettük a megyei könyvtár, a szolgáltatásban résztvevő városi könyvtárak, valamint a
Somogy megyei KSZR honlapján is.
Az új dokumentumok adata az elektronikus adatbázisba (Huntéka) a leltárba vétel után azonnal
bekerült. A friss beszerzésű dokumentumok mellett (17.071 rekord) folyamatosan kerültek a
rendszerbe a települési könyvtárak állományai is. 2020-ban újabb 9 könyvtári szolgáltató hely
28.645 rekordja került a Huntéka közös katalógusba (Balatonmáriafürdő, Balatonőszöd,
Gadány, Kapoly, Nyim, Somogyjád, Somogyvár és Somogyzsitfa és Tapsony), továbbá a
csurgói körzet 3 településének állománya (4888 rekord) a Textlib adatbázisba (Nemesdéd,
Varászló, Vése).
Honosítás előtt minden esetben átválogattuk az állományt, kivontuk az elhasználódott vagy
tartalmilag elavult példányokat, állományellenőrzést végeztünk, valamint összevetettük az
állományt a leltárkönyvekkel, illetve a raktári katalógussal (ez utóbbira azért van szükség, mert
a központi könyvtárban történik a retrospektív feldolgozás).
2020. év végére 162 könyvtári szolgáltató hely helyben lévő teljes dokumentumállománya
kereshető elektronikus katalógusokban (Huntéka: 103 település, Szirén: 34 település,
Textlib: 23 település).
Gépi, vonalkódos kölcsönzés a csurgói ellátási körzetben 18 településen valósult meg.
Továbbra is fontos feladatunk a szolgáltató helyek gyűjteményének gondozása, az állomány
megtisztítása az avult, rongált dokumentumoktól. Állományrendezés, leválogatás történt 37
szolgáltató helyen. Állományellenőrzési munkákat 34 településen végeztünk.

2.2

Dokumentumszolgáltatás

Könyvtárközi forgalmi adatok a KSZR szolgáltatásban3:
A kistelepüléseknek könyvtárköziben küldött
dokumentumok száma:
eredetiben
elektronikusan
fénymásolatban

442
442
0
0

A 2020-as évet a dokumentum-szolgáltatásban (mint munkánk többi területén) is a pandémiás
helyzet alakította. Mint mindig, könyvtárunk biztosítja az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszer (ODR) szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét a megyében. Könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíti a használók kéréseit, ha a helyben lévő gyűjteményben nem található meg
a kért könyvtári dokumentum vagy információ.
Könyvtárunkat közbeszerzési szerződés köti a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-hez. Ezért az
újonnan megjelent dokumentumok esetében a Könyvtárellátó kizárólagosságot élvez, így náluk

3

Az adat csak a KSZR településekre vonatkozó könyvtárközi kéréseket tartalmazza
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történt a támogatás összegének levásárlása. Az olvasói igények és a gyűjtőköri szabályzat elveinek figyelembevétele mellett a rendelkezésre álló beszerzési keretet a lehető leggazdaságosabban használjuk fel.
2020-ban a helyzetből adódóan az előző évihez képest csökkent a tőlünk kért könyvtárközi
kölcsönzések száma: 766 kérés (2019: 1306), és kevesebb lett az általunk indított kérés is: 408
(2019 : 665). Mi 127 elektronikus dokumentumot kértünk (2019: 134), tőlünk is kevesebbet
kértek, mint előző évben: 14 dokumentumot, A tőlünk ODR-en keresztül történő kérések öszszes száma 150 (2019: 270) volt.
A tapasztalatok szerint a kistelepülési könyvtárosok leginkább e-mail-ben kérnek könyvtári dokumentumot, még mindig kevésbé élnek az ODR-es lehetőséggel. Ennek oka elsősorban a rendszertől való idegenkedés, valamint az, hogy a nagy számban szakképzetlen személyzet látja el
a kistelepüléseken a könyvtáros feladatokat. A köreikben érzékelhető nagyfokú fluktuáció csak
tovább erősíti azt, hogy nagy részük nem ismeri és/vagy nem meri használni az ODR-t.
Információs szolgáltatás

2.3

Könyvtárunk állományának, digitális gyűjteményének rendelkezésre bocsátásával biztosítja
az információhoz és tudáshoz való szabad, korlátozásmentes hozzáférést.
Folyamatosan fejlesztjük honlapunkat, online katalógusunk 0-24 órában áll az
információkeresők rendelkezésére, amelyben a dokumentumok tárgyszavazva (sok esetben
analitikusan feltárva) találhatók segítve az információkeresést. A bezárási idő miatt sokkal
több lehetőségünk volt rekordokkal bővíteni a katalógust, 12.698 db cikket és 441db
könyvanalitikát rögzítettek kollégáink.
Mint minden megyei könyvtárnak, így nekünk is egyik legfontosabb célunk és kötelességünk
a helyismereti kutatást segítő, a helyi értékek nyilvános elérhetőségét biztosító digitális
tudástárak létrehozása és korlátozás nélküli egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A
digitalizálási stratégia mentén első lépésben a cél egy Somogy megye helytörténeti értékeit
megörökítő digitális adatbázis és elektronikus könyvtár létrehozása.
Kialakítottunk egy együttműködést a Somogy Megyei Levéltárral, mivel összevont
gyűjteményben kívántuk digitalizáltatni a második világháború előtti somogyi napilapokat,
amik mindkét intézmény állománnyában hiányosan voltak fellelhetőek. Az Arcanum
Adatbázis Kft. segítségével egy nagyjából egybefüggő, interneten kereshető periodika
állomány létrehozásán munkálkodtunk. Ez nagyrészt a 2020-as év végére megvalósult. Jelen
pillanatban a levéltárral közös állományunkból már 140.872 oldalnyi anyag került fel az ADT
Plus adatbázisba, ami 22.081 napi- és hetilapszámot jelent. Emellett a kaposvári könyvtár által
kiadott könyvtáros évkönyvek, Szaploncay Manó könyvek is digitalizálásra kerültek,
összesen 16 könyv 1614 oldal terjedelemben.
Az eddig elkészült elektronikus dokumentumok elérhetőek a Somogyi Elektronikus
Könyvtárban (http:// http://jadox.kaposvar.monguz.hu), szabadon kereshető szövegtesttel.
Hat éve önálló honlapot hoztunk létre a Somogy megyei KSZR-nek (www.somogykszr.hu).
A honlapon a települési könyvtárosok és a területi munkatársak meg-találják a munkájukhoz
szükséges legfontosabb információkat:


a KSZR szolgáltatás segítő városi könyvtárak és a megyei könyvtár elérhetőségei,
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2.4

a KSZR szolgáltatást megrendelő könyvtári szolgáltató helyek elérhetőségei és fontosabb adatai, szolgáltatásai,
a megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatások a településeknek,
a települések könyvtári dokumentumállományát tartalmazó központi katalógus
(OPAC),
a kistelepüléseken megvalósuló, támogatott rendezvények,
a KönyvtárMozi szolgáltatás összes tudnivalója,
a könyvtári munkához szükséges nyomtatványok letölthető változata,
KSZR ajánlás és útmutató a szolgáltató helyek működtetéséhez,
rendezvényes Ötletbörze a könyvtári rendezvényekhez (rendezvényajánló),
beszámolók és munkatervek a KSZR megyei munkájáról.

Közösségi szolgáltatások

A Somogy Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által szervezett kulturális, közösségi
programok elsődleges célja az olvasás- és könyvtárhasználati kultúra, a digitális kompetencia
fejlesztése, a helyi értékek megismertetése, és minden olyan ismeret elsajátításának támogatása,
melyek a mindennapi életben hasznosíthatók. Könyvtári programjaink megvalósításakor a helyi
igények maximális figyelembevételére törekedtünk, ezért minden alkalommal, a helyi
könyvárakkal szorosan együttműködve terveztük, szerveztük és valósítottuk meg a
programokat. Fontosnak tartottuk a helyi közreműködők bevonását a könyvtári programokba,
ezért szívesen dolgoztunk együtt helyi civil szervezetekkel. Egy-egy közösség nevezetesebb
alkalmaihoz számos esetben szerveztünk zenés irodalmi összeállításokat, műsorokat,
foglalkozásokat.
Rendezvényes Ötletbörze 2020. kiadványunkkal a tervezés lehetőségét segítettük, a benne
szereplő kínálat folyamatos frissítése pedig esélyt adott újabb és újabb műsorok, fellépők,
előadások megismerésére. Rendezvénykínálatunk egyik legnépszerűbb eleme a kreatív
foglalkozások
csoportja,
melyek
tematikája
a
naptári/nemzeti
ünnepekhez,
néphagyományokhoz kapcsolódik. A manuális készségek fejlesztése minden esetben kiegészült
az adott jeles napra, népszokásra, hagyományra vonatkozó legfontosabb ismeretek
bemutatásával. Ebben az évben is nagyon népszerűek voltak a népi hagyományokat, népi
hangszereket bemutató, népmeséket feldolgozó zenés produkciók, melyekkel leginkább a 14 év
alatti korosztályt tudtuk megszólítani.
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy községeinket minél nagyobb számban vonjuk be az
országos rendezvénysorozatokba (Internet Fiesta, Összefogás hete). E törekvésünk kisebbnagyobb sikerrel vezetett eredményre, de számítunk rá, hogy e rendezvénysorozatok
népszerűsége a vírushelyzet elmúltával, a következő években folyamatosan emelkedő
tendenciát mutat majd.
Valljuk, hogy az olvasás népszerűsítését nem lehet elég korán kezdeni, ezért már a legkisebb
korosztálynak szervezett baba-mama klubok, zenés-verses előadások alkalmával is igyekeztünk
a KÖNYV-et a középpontba helyezni, s azok kézbevételével, lapozásával az olvasás örömteli
érzését megtapasztaltatni.
Természetesen olvasásnépszerűsítő programjaink célcsoportjai továbbra is az óvodás, általános
és középiskolai korosztályt kitevő gyermekek maradtak, kiknek könyvtárosaink által tartott
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rendszeres csoportfoglalkozás, könyvbemutató, író-olvasó találkozó, verses-zenés műsor
keretein belül bizonyítottuk: olvasni jó.
Az előző évhez hasonlóan 2020-ban is többféle olvasásnépszerűsítő pályázaton vehettek részt
könyvtáraink olvasói: szavalóversenyek, mesemondó versenyek, olvasási élményt feldolgozó
rajzpályázatok színesítették programjainkat.
A felolvasások, filmvetítések alkalmával kitüntetett figyelmet fordítottunk arra, hogy mindig
tudjunk a témával kapcsolatos irodalmat, DVD-t ajánlani a résztvevőknek, így ők többnyire
nem üres kézzel távoztak a könyvtárakból.
Több rendezvényünkkel is a mozgáskorlátozottak és vakok vagy csökkent látóképességűek
csoportját céloztuk meg, melynek eredményeként nagymértékben növekedett e célcsoport
rendszeres könyvtárhasználóvá válása.
Az idősebb korosztály Internet használat iránti érdeklődése továbbra is intenzív, ezért több
településen tartottunk internetismereti vagy Excel-használati tanfolyamot.
Természetesen ennek az évnek a programjaiból sem maradtak ki az oly népszerű kiállítások,
melyek minden évben üdítő színfoltjai a könyvtári rendezvényeknek. Fotó, festmény, grafika
és rézkarc kiállítások kísérték végig az évet.
A 2020-as évben több tervezett rendezvényt halasztottunk el vagy mondtunk le, mint amennyit
meg tudtunk valósítani. Az előző évekhez viszonyítva 75% %-kal visszaesett a rendezvényeink
száma. Az őszi programoknál pedig a résztvevők létszámának nagymértékű csökkenését
figyelhettük meg, ami egyértelműen a vírushelyzet okozta óvatosságnak tudható be.
Így a Somogy megyei szolgáltató helyeken összesen 629 könyvtári rendezvény valósult meg
(2019-ben 1703), melyekkel összesen 22.425 főt szólítottunk meg (2019-ben 51.066 főt). Ebből
62 rendezvényt KSZR keretből tudtunk finanszírozni, melyeken 3.278 fő vett részt. A KSZR
szolgáltató helyen megrendezett programok típusairól az alábbi táblázat tájékoztat:
A program típusa, mely a KSZR
szolgáltató könyvtár szervezésében
valósult meg

Vetélkedők, versenyek
Könyvtárbemutató
Tanítási óra iskolai csoportoknak
Könyvtári óra iskolai csoportoknak
Játékos tevékenység
Tanfolyam, tréning
Előadás, konferencia
Kiállítás
Könyvbemutató
Műsoros, szórakoztató rendezvény
Hangverseny
Filmvetítés

KSZR állami
támogatásból és saját
forrásból
lebonyolított résztvevők
programok
száma
száma
összesen
(fő)

1

30

1

20

5
55

147
3081

Európai Uniós és hazai
támogatásból
lebonyolított
programok
száma

résztvevők
száma
összesen (fő)
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Használóképzés
Digitális kompetenciafejlesztés
Egyéb
Összesen
A programok, melyek egyéb
szervezésben, egyéb forrásból
valósultak meg a szolgáltató helyen
(helyi pályázat, helyi önkormányzat,
egyéb)
Rendezvények száma
Ebből a használóképzést szolgáló
rendezvény
Összesen

62
Lebonyolított
programok
száma

3278
Résztvevők
száma
összesen
(fő)

567
80

19147
1298

629

22425

2.5
Speciális könyvtári szolgáltatások, dokumentumok, eszközök biztosítása a
fogyatékossággal élők számára

A könyvtárunk esélyegyenlőséget biztosít mindenki számára, gyűjti, megőrzi, feldolgozza és
hozzáférhetővé teszi az információkat. Kiemelten foglalkozunk a hátrányos helyzetű
olvasókkal, azon belül is főképpen a munkanélkülieknek, időskorúaknak, házhoz kötötteknek,
testi fogyatékossággal élőknek nyújtunk könyvtári szolgáltatásokat.
A kistelepüléseken élő, speciális ellátást igénylő rétegek könyvtárhasználói igényeit a
következő módon segítjük:







A könyvtárak közhasznú információs szolgáltatásaik részeként foglalkoznak a munkanélküliek speciális igényeivel. Ezek az igények általában a gyakorlati élettel kapcsolatosak, pl. segítség kérése az önéletrajz megírásában, álláskeresésben.
Az időskorúak – fizikai és szellemi adottságaiknál fogva – a közművelődési könyvtárak rendszeres látogatói. Az idős, sok esetben magányos embereknek a könyvön kívül
emberi kapcsolatra is szükségük van, mivel az idős kor terhe mellett rájuk nehezedik
a magukra maradottság, az egyedüllét, a kilátástalanság tudata. A kiskönyvtárak nagy
része kapcsolatot tart a nyugdíjasklubokkal, sokszor közös programokat szerveznek
az időseknek.
A házhoz kötött (mozgáskorlátozottság, betegség, öregség) könyvtárhasználók nem
tudják a könyvtárat felkeresni, tehát a könyvtárnak kell kilépni a saját épületéből és
megadni a lehetőséget ezeknek az embereknek is a könyvtár használatára a könyvek
házhoz szállításával. Sok településen a könyvtáros megoldja igény esetén a könyvek
házhoz szállítását.
A testi fogyatékkal élők közül a látássérültek számára hangoskönyveket is beszerzünk.
A KSZR állomány jelenleg 543 db hangoskönyvvel rendelkezik. Ugyanitt található
4.420 db DVD, ennek kb. 70%-a feliratos változatban is nézhető. Ezek a filmek a hallássérültek számára jól használhatók.

A megyei könyvtár és a szolgáltatásba besegítő városi könyvtárak közül többen kötöttek
együttműködési megállapodást a Vakok és Gyengénlátók Szövetségének megyei egyesületével. Továbbá a megyei könyvtárnak szerződése van a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségének Somogy Megyei Szervezetével is.
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Honlapunkon egyre nagyobb számban teszünk közzé – elsősorban helyismereti
vonatkozású, digitális tartalmakat, hogy távolról is elérhető információkkal segítsük a
fizikai hátránnyal élők információszerzési lehetőségeit (http://jadox.kaposvar.monguz.hu)
A megyei könyvtár központi és a KSZR közös katalógus OPAC-ja is akadálymentesen érhető
el. Az online katalógusokban visszakereshetők a fogyatékossággal élők számára ajánlott
dokumentumok is (pl. hangoskönyvek), illetve a települési könyvtárak nagy többségének
dokumentumállománya.
A települések lakosságát, a könyvtárak (potenciális) használóit, így a fogyatékkal élőket is
tájékoztatjuk a számukra nyújtható könyvtári szolgáltatási lehetőségekről, kiemelve a
könyvtárközi kölcsönzés fontosságát. Ennek a szolgáltatásnak a lehetőségét egyre jobban
kihasználva a megyei könyvtár állományából több, mint 500 db CD-n kiadott és több száz
hangkazettán rögzített hangoskönyvet igényelhetnek a kistelepülési könyvtárak. Öregbetűs
könyvből is közel ezer darab áll a megye könyvtárhasználóinak rendelkezésére, továbbá
néhány braille-írásos dokumentumot is tudunk kölcsönözni.

2.6

Szakmai képzés, továbbképzés

Az elmúlt nyolc év során kialakítottuk szakmai képzéseink szerkezetét, típusait, melyek a
következők:
 területi (más településekre kihelyezett) szakmai napok a könyvtári szolgáltató helyek
könyvtárosainak,
 szakmai konzultációs műhelynapok a szolgáltatásba bevont városi könyvtárak
munkatársainak,
 személyes konzultáció, szakmai tanácsadás látogatások alkalmával a könyvtári
szolgáltató helyeken,
 új könyvtárosok betanítása,
 alapfokú könyvtárosi ismereteket nyújtó tanfolyam,
 szakmai konferencia a megye könyvtárosainak aktuális könyvtárszakmai témákban,
 regionális (Baranya, Tolna, Somogy, Zala) szakmai nap a KSZR aktuális kérdéseiről,
feladatairól.
Ebben az évben a csoportos kihelyezett szakmai napok, illetve a szervezett alapfokú
könyvtárosi tanfolyam elmaradt a pandémiás helyzet miatt, mivel ezek a képzések általában
tavasszal, illetve késő ősszel kerülnek megrendezésre az egyéb határidős kötelezettségek és
feladatok miatt.
A szolgáltatásba bevont városi könyvtárak munkatársainak egy alkalommal szerveztünk év
elején szakmai napot, ahol az előző évi eredményeket és a tárgyévi feladatokat beszéltük meg.
Akkor (január) még nem tudtuk, hogy terveinket jelentősen befolyásolni fogja a könyvtárak
bezárása és a csoportos rendezvények korlátozása.
A tervezett kettőből csak az egyik regionális szakmai nap valósult meg, és már az is az online
térben 2020. november elején.
Elmaradtak:
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rendszeresen, a könyvtár születésnapján tartott szakmai napunk, melyen az egész megye
nyilvános könyvtárában és könyvtári szolgáltató helyén dolgozó kolléga meghívott
vendég,
a szolgáltatást segítő városi könyvtárakba szervezett továbbképzési napjaink, melyen a
szolgáltató hely szakképzetlen könyvtárosai vesznek részt,
alapfokú könyvtárosi ismereteket adó 20 órás (4 napos) szakmai tanfolyamunk,
regionális KSZR műhelynapunk.

Nem maradtak el:


2.7

az egyéni konzultációk a települések könyvtárosaival,
az új könyvtárosok betanítása 26 községben (a településen helyben).

Eszközbeszerzés

Beszerzett eszköz megnevezése4

Szolgáltatások kisértékű tárgyi eszközei
Fejlesztő játékok, eszközök
Kiegészítő célbútorok, berendezési tárgyak
Számítástechnikai eszközök, elektronikai eszközök
részletezve:
asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)
projektor
nyomtató
szkenner
multifunkciós eszköz (nyomtató, szkenner)
digitális fényképező
vetítővászon
DVD lejátszó
televízió

Szolgáltatások beruházása, fejlesztése
Számítástechnikai nagyértékű eszközök:
asztali számítógép+monitor munkaállomás (könyvtáros)
asztali számítógép+monitor használók számára
hordozható számítógép (könyvtáros)
hordozható számítógép (használók számára)

4

A szolgáltató
helyeken már
meglévő eszközök
száma összesen

2020-ban
beszerzett
eszközök
darabszáma az
állami
támogatás
felhasznál
ásával

2020-ban
beszerzett
eszközök
darabszáma
egyéb
forrásból

71
269
139
608
62
37
59
111
17
137
79
58
45
60

4
23
8
2
8
1
11
5
7
2
2

20
23
3

a táblázat sorai tetszés szerint bővíthetőek
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projektor
nyomtató
szkenner
DVD lejátszó
televízió

digitális kanera

4

4
3

szállító jármű vásárlása
szoftver- és adatbázisfejlesztés
egyéb

1

A KSZR célkitűzése szerint el kell érni, hogy minden könyvtári szolgáltató helyen legalább
egy korszerű könyvtárosi és két használói számítógép álljon rendelkezésre. Ennek
megfelelően 2020-ban 27 asztali számítógépet és 10 db laptopot vásároltunk. Ezzel együtt
2013-2020 között 271 korszerű számítógéppel gyarapodott a kiskönyvtárak eszközparkja.
A számítógépek mellett fontosnak tartjuk a reprográfiai szolgáltatást is a településeken, ezért
az elmúlt évben 1 db szkennert és 11 db multifunkciós nyomtatót is vásároltunk.
A KönyvtárMozi szolgáltatásba belépő szolgáltató helyek számára kérésüknek megfelelően
vagy korszerű, LED televíziót vagy projektort vásároltunk mobil vetítővászonnal.
Digitális fényképezőgépekre erősen csökkent az igény, mivel a korszerű okostelefonokkal
már jó minőségű képeket lehet a könyvtári rendezvényekről készíteni, illetve az
önkormányzatok egy része korábban már beszerzett ilyen eszközt. DVD lejátszóra is erősen
csökken az igény az online letölthető filmek elterjedése miatt.
Folyamatosan igény van a számítógépek karbantartására, szervizelésének támogatására. Erre
viszont a megyei könyvtárnak nincs kapacitása megfelelő számú hozzáértő munkatárs
hiányában.
A korszerű eszközök mellett nagyon fontos, hogy a szolgáltató helyek konfortosak, izlésesen
berendezettek legyenek. Ehhez kisebb bútorbeszerzéssel is támogatjuk a településeket. Az
alábbi táblázat mutatja az elmúlt évek állami támogatásból történő beszerzéseit.

könyvtári polc
folyóirattartó
irodai forgószék
számítógépasztal
kárpitos szék
asztal
kölcsönző asztal
babzsák
gyermek ülőke
gyermekasztal 4 székkel
gyermekasztal

2013-2018
388
64
95
69
497
66
25
33
12
9
0

2019
40
8
22
12
137
18
10
41
38
0
6

2020
53
9
21
9
70
15
9
28
26
0
4
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fotel
dohányzóasztal
irattartó szekrény
íróasztal
médiaszekrény
könyv válogató láda
olvasólámpa
kiállítási tárló asztal
könyvkocsi
álló fogas
ÖSSZESEN

2019.
Bútorbeszerzés
Eszközbeszerzés
Szállító jármű vásárlása

3.

27
15
24
6
5
4
33
0
0
0

bruttó összeg
8262293
12975804
8228052

14
2
1
2
0
1
0
1
0
0
353

6
0
12
0
0
1
0
0
4
2
269
támogatás %-a
4,87
7,65
4,87

Szolgáltató könyvtár

Infrastruktúra
A Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár Somogy megye leggazdagabb állományú,
általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtára. 1952-ben létesült mint tanácsi könyvtár, 1964-ben
költözött jelenlegi helyére, majd 2001-ben az alapterülete több mint 1500m2-rel bővült. A
központi könyvtár épülete könnyen megközelíthető, a város központjában helyezkedik el. A
város területén egy fiókkönyvtár működik.
A területi ellátással foglalkozó munkatársak a szolgálati bejárathoz közeli 150m2-es irodában
dolgoznak. Az iroda egy részét raktározásra lehet használni. A szolgálati bejárat autóval
könnyen megközelíthető, így a csomagok ki- és beszállítása viszonylag gyorsan megoldható.
Jármű és eszközpark
A szakmai látogatásokhoz, dokumentumszállításokhoz, továbbképzések, szakmai napok
megyeszékhelyen kívüli megtartásához 2 db személygépkocsi, egy hét személyes, dízelüzemű
Dacia Logan és egy ötszemélyes, benzinüzemű Skoda Rapid áll rendelkezésre, melyet
gépkocsivezető munkatárs hiányában az engedéllyel rendelkező kollégák vezetnek. December
folyamán a Dacia Logan helyett egy hétszemélyes benzines Citroen Berlingo személygépkocsit
vásároltunk, a későbbiekben a Daciát értékesíteni fogjuk.
A KSZR-ben végzett munkához minden technikai, informatikai és kommunikációs eszköz a
rendelkezésünkre áll, folyamatos fejlesztésükről, cseréjükről gondoskodunk. Az elmúlt évben
2 számítógépes munkaállomást cseréltünk le korszerű gépekre, valamint az iroda bútorzatát
fejlesztettük zárható tárolószekrényekkel. Ez utóbbiakra már nagy szükség volt, mert a
könyvtári foglalkozásokhoz szükséges kreatív eszközöket, anyagokat, a fejlesztőjátékokat és a
szolgáltató helyeknek vásárolt irodaszereket így zárható helyen tudjuk tárolni.
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Kötészetünkben lehetőség van oklevél és éremdoboz készítésre, könyv, folyóirat, kotta,
szakdolgozatkötésre, mappakészítésre, spirálozásra. A kötészeti munkákat egy fő végzi. A
kistelepülések könyvtárai részére szükség esetén az értékes, elsősorban szakdokumentumokat
köttetjük újra, illetve a gyermekkönyveket javíttatjuk meg. Ezen kívül szakmai kiadványaink
spirálozása, fűzése is itt készül (Útmutató a könyvtárosi munkához, rendezvényes Ötletbörze,
Könyvtárközi kölcsönzések nyilvántartása, stb.). Reméljük, hogy az év végén nyugdíjba vonult
kolléga helyét a következő évben betölthetjük könyvkötő munkatárssal, mert a könyvek
javítására nagy szükség lenne a kistelepüléseken és a központi könyvtárban is.
Humán erőforrás
2020-ban a megyei könyvtárnak 227 települési önkormányzattal volt szolgáltatási szerződése.
Ebből 72 szolgáltató helyet közvetlenül a központból láttunk el. A kistelepülési ellátás munkáját
6 városi könyvtár támogatja, náluk egy-egy könyvtáros van a módszertani, gondozási feladattal
megbízva. Egy-egy város 14-38 települési szolgáltató hely munkáját segíti. Ez a munka
elsősorban a dokumentumok kiszállítására, cseréjére, az állományellenőrzésekre, apasztásokra,
szakmai tanácsadásra, segítségnyújtásra, az új könyvtáros betanítására, rendezvények
koordinálására, adatgyűjtésekre, statisztikai adatrögzítésre terjed ki.
A megyei könyvtár összesen 42 álláshellyel rendelkezik, amelyikből 2020-ban 40-t tölthettünk
be.
A megyei könyvtárban a területi feladatok ellátását, koordinálását a Hálózatiszaktanácsadói osztály végzi összesen 8 fővel a következőképpen:








A dokumentumok központi feldolgozását, nyilvántartását, a folyóiratok rendelését 3
munkatárs végzi. Az ő munkájukat, valamint a területi helyszíni munkákat (leltárak)
segíti 2 megbízási díjas kolléga, illetve végzik a települések állományának retrospektív
adatrögzítését
A kistelepülési szolgáltató helyek szolgáltatásainak fejlesztését, az informatikai, technikai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök fejlesztését, a fejlesztőjátékok, foglalkozási
anyagok és irodaszerek beszerzését, a szolgáltató helyek munkatársainak képzését, továbbképzését, a KSZR gyűjtemény fejlesztését, az állami támogatással való gazdálkodást, a dokumentumok szállítását és a 72 települési szolgáltató hely gondozását (betanítás, leltárak selejtezések, szakmai tanácsok, dokumentumok szállítása, cseréje), segítését, továbbá a megye összes könyvtárának (szak- és felsőoktatási is) statisztikai adatszolgáltatását, az adatok ellenőrzését 5 területi munkatárs látja el. Az osztályon gyűjtjük
továbbá a megye nyilvános települési könyvtárainak beszámolóit, munkaterveit is.
A könyvtári rendezvényeket a könyvtár megbízott rendezvényszervezője szervezi, a
helyismereti információszolgáltatásban a helyismereti részlegben két fő, az egyéb információs szolgáltatásban a tájékoztató könyvtárosok segítenek, a könyvtárközi kéréseket két olvasószolgálati munkatárs kezeli.
A megyei könyvtár nem rendelkezik önálló gazdasági részleggel és gazdasági feladatokat ellátó munkatárssal. A megyei könyvtárat fenntartó önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete intézi a napi gazdasági feladatokat, amihez egy kihelyezett munkatárs van segítségünkre. Ez a munkatárs segíti az egész könyvtár gazdasági ügyeit,
valamint az épület üzemelésével kapcsolatos feladatokat is. Mivel a város egy távolabbi
pontján van a gazdasági ügyek tényleges intézése, ez a KSZR miatt megnövekedett
pénzügyi feladatok, beszerzések, számlaforgalom miatt a hálózati osztályra ró óriási többletfeladatokat (beszerzések tervezése, lebonyolítása, számlaellenőrzés, szolgáltatási szerződések, megbízási szerződések elkészítése).
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Hiányoljuk olyan célzott továbbképzések indítását, amelyen kifejezetten a területi ellátáshoz
kapcsolódó friss ismeretek megszerzését célozzák. Ennek az igénynek a kielégítésére hoztuk
létre 2016-ban a 4 megyés KSZR műhelynapokat (Somogy, Baranya, Tolna, Zala megye), ahol
a jó módszereket, ötleteket egymástól átvehetjük. 2020-ban egy alkalommal sikerült online
szakmai műhelynapot tartanunk, melyet a Zala megyei kollégák szerveztek. A következő
helyszín Somogy megye lett volna.
Sajnos, az elmúlt évre tervezett négy megyés reprezentatív felmérés, melyben megkérdezzük
a kistelepülések lakosságát, használják-e a helyi könyvtári szolgáltató helyet és ha nem, miért
nem, elmaradt a pandémia miatt. A felméréstől azt várjuk, hogy eredményesebben tudjuk a
szolgáltatásokat fejleszteni.
Dokumentumállomány, IKR
A KSZR 191.296 darabos dokumentumállományából 185.886 db könyv, 71 térkép, 543
hangdokumentum, 4720 képdokumentum, 62 elektronikus dokumentum és 4 kotta áll a
könyvtári szolgáltató helyek rendelkezésére tartós vagy csereletétként. Ez mellett a megyei
könyvtár 264.000 db-os gyűjteménye is rendelkezésre áll könyvtárközi kölcsönzésre, továbbá
mintegy 38.000 db a helyben használatra.
A KSZR dokumentumbeszerzése során messzemenően figyelembe vesszük a kistelepülések
igényeit és a költséghatékonyságot. A közbeszerzési eljárást nyert KELLO 38 %
kedvezményt ad könyvek beszerzésénél, 7%-ot a folyóiratok előfizetésénél. A csereletét
biztosítja, hogy egy-egy dokumentumból csak a szükséges mennyiséget vásároljuk meg, ezzel
a sokszínűséget is biztosítani tudjuk és nem duzzasztjuk fel feleslegesen az állományt.
A KSZR csereállomány feldolgozását, kezelését, a kiszállítások, visszavételek
adminisztrációját, valamint az állomány nyilvántartását Huntéka integrált könyvtári rendszer
segítségével végezzük, mely jól szolgálja a területi munkát is. Sajnos fejlesztési problémák
miatt ez ideig nem tudta a MONGUZ Kft. megoldani a megyében működő Szirén és Textlib
állományok közös felületen való keresését. A települések dokumentumállománya részben e két
IKR-ben, illetve a Huntéka rendszerben került feldolgozásra 2013 előtt. 2021-re várjuk a régóta
elhúzódó fejlesztések megvalósulását.
4.

Minőségfejlesztés, minőségirányítás, a szolgáltatás dokumentálása

Ebben az évben is folytatódott a már előző években elkezdett minőségirányítási munka a megyei könyvtárban. A járvány nehezítette, de nem akadályozta meg a feladatok elvégzését.
Frissítettük a partneri megállapodásokat, korszerűsítettük a partnerlistánkat. Kérdőívet küldtünk kiválasztott partnereinknek, hogy válaszaik alapján javítani tudjuk kapcsolatunk minőségén.
Elvégeztük a dolgozói értékeléseket, ennek a munkának a megfelelő rendezettségéért elkészítettük „A munkatársak értékelési rendszere” szabályzatot.
Megírtuk a kommunikációs tervet.
Több fontos munkafolyamatnak elkészítettük a leírását és az ábráját, melyek pontosítják munkánkat. A KSZR-hez elkészült az új települési könyvtáros betanításának, a települési dokumentumállomány elektronikus adatbázisban történő rögzítésének (honosításának) és a
könyvtári dokumentumok szétosztásának folyamatleírása.
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Másodszor is kitöltettük a munkatársakkal a szervezeti kultúráról szóló kérdőívet. Ennek kiértékelése még tart, utána lehet összevetni az előző felméréssel, elemezni a tendenciákat.
Több szabályzatot is elkészítettünk:





a véleménydoboz kezelésének szabályzata
a tudásátadás és hasznosulás szabályzata
a panaszkezelés szabályzata és a kitölthető űrlap kikerült a honlapra
esélyegyenlőségi terv

Létrehoztunk egy postafiókot, amelyet, a MIT tagok használnak, ahol egy helyen megnézhetőek az eddig elkészült MIT dokumentumok.
Terveink közül a használói felmérések megismétlése (könyvtárhasználat, folyóirat-használat,
rendezvényekhez kapcsolódó felmérések, a nem könyvtárhasználók megkérdezése) maradt el a
pandémiás helyzet miatt.
Minőségirányítási feladataink közé tartozik a belső és külső kommunikáció javítása, szervezettségének elérése. Kiadtunk egy szakmai folyóiratot, nem csak könyvtárosoknak, Könyvtámasz címmel. Lapunkat eljuttattuk a megye könyvtáraiba, könyvtári szolgáltató helyeire és a
fenntartó önkormányzatokhoz
5.

Sajtóbibliográfia a KSZR megyei szolgáltatásairól, valamint beszámoló a KSZR
szolgáltatások 2020. évi népszerűsítéséről

A KSZR szolgáltatások népszerűsítése
A Somogy megyei KSZR népszerűsítését szolgálja a somogyi KSZR logójának elkészítése. Az
elkészült embléma színben és betűtípusban harmonizál a szolgáltató Takáts Gyula Megyei
Hatókörű Városi Könyvtár logójával, mintegy kiegészíti azt. A KSZR logót öntapadós
matrica formájában is elkészíttettük. A matrica rákerül a különböző vetélkedőkre ajándékként
vásárolt irodaszerekre, játékokra. A könyvtári vetélkedőkhöz, versenyekhez logóval ellátott
ajándéktárgyak is készültek (golyóstoll, kulcstartó, bögre, tornazsák).
Szolgáltatásaink népszerűsítésére szórólapot is készíttettünk leporelló formában. A szórólapon
szolgáltatásainkról adunk tájékoztatást a megye kistelepülési könyvtárosainak és a fenntartó
önkormányzatoknak. A könyvtári szolgáltatást segítő partner városi könyvtáraink elérhetőségei
is megtalálhatók a szórólapon, illetve a megyei könyvtár elérhetősége és a KSZR honlapja.
A könyvtári szolgáltató helyek használóinak könyvjelző készült a helyi könyvtár szolgáltatásairól, illetve elérhetőségéről, nyitvatartásáról.
Használó képzéseinkhez, szakmai tanfolyamainkhoz, könyvtárszakmai napjainkhoz
jegyzetfüzetet és feliratozott golyóstollat, illetve a szolgáltatást népszerűsítő Roll-upot is
készíttettünk.
A szolgáltatást segítő területi munkatársak számára a KSZR logójával ellátott egyenpólót
készíttettünk, melyeket a szakmai napokon és a településeken végzett munka során viselnek.
A szolgáltatások további népszerűsítését és az egységes arculat kialakítását szolgálja a
30

Somogy megye 2020.

kistelepüléseknek készíttetett egységes nyitvatartási tábla is. A helyi könyvtár nyitvatartása
mellett a szolgáltató könyvtár elérhetősége is megtalálható a kültéri, időjárásálló műanyag
táblán.
2020 őszén elkészült könyvtárszakmai folyóiratunk dupla száma is Könyvtámasz címmel. A
folyóirat könyvtári dolgozóknak és könyvtárfenntartóknak is szól. Cikkei a megye
könyvtári életéről tartalmaznak írásokat, adnak hírt.
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VIGMOND ERIKA
Az ablakba költözött a könyvtár / Vigmond Erika - In: Somogyi Hírlap : közéleti napilap
. 73. sz. 2020. 03. 26.. - 2020.. -p. 4.
Monostori Szilveszter, Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (Marcali)
MAROSI GÁBOR
Ablakpárkányon a könyvtár : Kérésre házhoz viszik az olvasnivalót a barcsi könyvtárosok /
Marosi Gábor - In: Somogyi Hírlap : közéleti napilap. 90. sz. 2020. 04. 17.. - 2020.. -p. 5. : 1
fotóval.
Sziács Lászlóné, Városi Könyvtár (Barcs)
32

Somogy megye 2020.

KOVÁCS PÉTER
Álgya-Pap család élete elevenedett meg a 9. Szalay előadáson / Kovács Péter - In: Lellei
Újság : Önkormányzati hírek, információk. 3. sz. 2020. 03.. - 2020.. -p. 8. : 2 fotóval.
Szalay család, Városi Könyvtár Balatonlelle
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár - In: Siófoki Hírek : a Siófoki
Városi Tanács VB lapja. 2. sz. 2018. 02.. - 2020.. -p. 17.
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár programajánlója.
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár (Siófok)
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár - In: Siófoki Hírek : a Siófoki
Városi Tanács VB lapja. 1. sz. 2018. 01.. - 2020.. -p. 14. : 2 fotóval.
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár programajánlója.
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár (Siófok) -- Kálmán Imre Emlékház
(Siófok)
MONOSTORI SZILVESZTER
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár / Monostori Szilveszter - In: Marcali Napló : Marcali
Városi Önkormányzat ingyenes magazinja. 5. sz. 2019. 05.. - 2020.. -p. 12. : 1 fotóval.
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (Marcali)
Csurgói Könyvtári Napokat rendeztek a Városi Könyvtárban / Sz. V. K. - In: Csurgó és
Környéke : közéleti és kulturális lap. 10. sz. 2020. 10.. - 2020.. -p. 6. : 1 fotóval.
Füstös János, Városi Könyvtár (Csurgó)
GÓZ LILLA
Díjazták a hűséges barcsi olvasókat / G. L. - In: Somogyi Hírlap : közéleti napilap
. 241. sz. 2020. 10. 14.. - 2020.. -p. 2.
Városi Könyvtár (Barcs)
VARGÁNÉ HEGEDŰS MAGDOLNA
Az első Újságtól a Csurgó és Környéke metaadatáig / Vargáné Hegedűs Magdolna - In:
Csurgó és Környéke : közéleti és kulturális lap. 7. sz. 2020. 07.. - 2020.. -p. 2. : 1 fotóval.
Füstös János, Városi Könyvtár (Csurgó) -- Csurgó. helyi lap (1880-)
Keresd a Könyvet! - In: Fonyódi Hírmondó : városi közéleti havilap. 11. sz. 2020. 12.. 2020.. -p. 10.
Eötvös Károly Városi Könyvtár (Fonyód) -- Fonyódi Kulturális Intézmények
Könyvtár a veszélyhelyzet idején - In: Fonyódi Hírmondó : városi közéleti havilap. 11. sz.
2020. 12.. - 2020.. -p. 14. : 1 fotóval.
Varga István, Eötvös Károly Városi Könyvtár (Fonyód)
ORBÁN ZOLTÁNNÉ
Könyvtári hírek : Könyvajánló / Orbánné Saci - In: Lellei Újság : Önkormányzati hírek,
információk. 2. sz. 2020. 02.. - 2020.. -p. 8. : 1 fotóval.
Tóth Gábor Ákos, Városi Könyvtár Balatonlelle
ORBÁN ZOLTÁNNÉ
Könyvtári hírek : Valóban nem fordult meg a világ? - találkozó a könyvtárban / Orbánné
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Saci - In: Lellei Újság : Önkormányzati hírek, információk. 3. sz. 2020. 03.. - 2020.. -p. 8. : 1
fotóval.
Ambrus Judith -- Szakáli Anna -- Ecsődiné Körmendy Hajlnalkam Városi Könyvtár
Balatonlelle
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár ((1952) 2012- ; Kaposvár) -- Magyar
Olvasástársaság
író -- könyvbemutató -- megyei könyvtár -- rendezvény
Kaposvár
GAMOS ADRIENN
Makettek varázsolják el a gyerekeket a könyvtárban / G. A. - In: Somogyi Hírlap :
közéleti napilap. 244. sz. 2020.10.17.. - 2020.. -p. 4.
Teleki Csaba, Városi Könyvtár (Barcs)
ANDRICZ GABRIELLA
Mesztegnyőre is eltekertek a táborozók / Andricz Gabriella - In: Somogyi Hírlap : közéleti
napilap. 170. sz. 2020. 07. 22.. - 2020.. -p. 5. : 1 fotóval.
Rázsits Veronika, Nagybajomi Kulturális Intézmények
GÓZ LILLA
Ősszel is behajózható a Kultkikötő a Balatonnál / Góz Lilla - In: Somogyi Hírlap : közéleti
napilap. 241. sz. 2020. 10. 14.. - 2020.. -p. 4. : 1 fotóval.
Nagy Viktor, KultKikötő (Balatonföldvár) -- Varga Béla Városi Kulturális Központ - Varga
Béla Közművelődési- és Sportközpont és Könyvtár (Balatonboglár)
GÓZ LILLA
A teraszon vár most az olvasnivaló : Aki a könyvet szereti, annak nem akadály, ha rég bezárt
a téka / Góz Lilla - In: Somogyi Hírlap : közéleti napilap. 131. sz. 2020. 06. 06.. - 2020.. -p.
1.; 5. : 1 fotóval. Monostori Szilveszter -- Horváth Péter -- Laki Judit
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (Marcali) -- Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
((1952) 2012- ; Kaposvár) -- Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár
(Siófok)
KOLUMBÁN TÜNDE
Díjat alapított a lelkésze emlékére a közösség / Gamos A. - In: Somogyi Hírlap : közéleti
napilap. 57. sz. 2020. 03. 07.. - 2020.. -p. 4. : 1 fotóval.
Bódis Violetta, Kálmán Gyula-díj (Ságvár)
Könyvtár - In: Szabadi Szó : Balatonszabadi Község Önkormányzatának lapja. 1. sz. 2020.
01.. - 2020.. -p. 7. : 1 fotóval.
BENDÉNÉ BABODI CSILLA
Könyvtár / Bendéné Babodi Csilla - In: Keresztúri Hírmondó : Balatonkeresztúr
Önkormányzatának havonta megjelenő információs lapja. 7. sz. 2020 11.. - 2020.. -p. 7.
MAURER TEODÓRA
A könyvtár hírei / Maurer Teodóra - In: Szántódi Hírlevél : Szántód Község
Képviselőtestületének[!] lapja. 1. sz. 2020. 02.. - 2020.. -p. 14-15.. : 5 fotóval.
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MAURER TEODÓRA
A könyvtár hírei / Maurer Teodóra - In: Szántódi Hírlevél : Szántód Község
Képviselőtestületének[!] lapja. 2-3. sz. 2020. 06 .. - 2020.. -p. 14-17 . : 5 fotóval.
MAURER TEODÓRA
A könyvtár hírei / Maurer Teodóra - In: Szántódi Hírlevél : Szántód Község
Képviselőtestületének[!] lapja. 4. sz. 2020. 04.. - 2020.. -p. 10-13. : 3 fotóval.
MAURER TEODÓRA
A könyvtár hírei : Búcsúzunk / Maurer Teodóra - In: Szántódi Hírlevél : Szántód Község
Képviselőtestületének[!] lapja. 1. sz. 2020. 02.. - 2020.. -p. -15.

6.

Eseménynaptár

Dátum

Rendezvény

Település

2020.01.01

Magyar Kultúra Napja - Szabad ötletek színház

Balatonszárszó

2020.01.01
2020.01.06
2020.01.06

Mozi felnőtteknek: 1950-60-as évek
Megemlékezés Földvári Miksáról
Könyvtármozi - Leó és Fred
Könyvtármozi - Magyar népmesék:
A háromágú tölgyfa tündére
Könyvtárhasználati óra 5-6. osztályosoknak
Könyvtárbemutató foglalkozás
4. osztály könyvtári óra
Könyvtárhasználati ismeretek 2-3. osztályosoknak
Foltvarrók, kézműves foglalkozás
Diák Klub - Társasjáték délután
Megemlékezés a II. magyar hadseregről
Katona Kovács Erika: Mit üzen a lelkünk?
Nyugdíjas foglalkozás - egészség megőrzés
Könyvtármozi - A kőleves
Idén végre elolvasom… / Ajánld te is a kedvenc könyved!
Torma Éva mernyei festő kiállítása
Krepp papírral bevont szívecske készítése
Megemlékezés a doni áttörésről
Doni megemlékezés a könyvtárban
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Könyvtármozi - Magyar népmesék: A pulikutya
Könyvtármozi - Magyar népmesék: A szálláskérő róka
Horgolókör - állatfigura
"Először a könyvtárban" Óvodások látogatása
Könyvtári szabaduló szoba

Zselickisfalud
Balatonfenyves
Hetes

2020.01.06
2020.01.07
2020.01.07
2020.01.08
2020.01.08
2020.01.09
2020.01.09
2020.01.10
2020.01.10
2020.01.10
2020.01.10
2020.01.10
2020.01.11
2020.01.11
2020.01.12
2020.01.12
2020.01.13
2020.01.13
2020.01.13
2020.01.13
2020.01.13
2020.01.14

Hetes
Látrány
Nagykorpád
Balatonfenyves
Karád
Balatonfenyves
Zselisszentpál
Balatonfenyves
Balatonszabadi
Kánya
Somogyvár
Szentborbás
Mernye
Visz
Csoma
Kutas
Balatonfenyves
Hetes
Hetes
Iharosberény
Juta
Hollád
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2020.01.14
2020.01.14
2020.01.15
2020.01.15
2020.01.15
2020.01.15
2020.01.15
2020.01.16
2020.01.16
2020.01.17
2020.01.17
2020.01.17
2020.01.17
2020.01.17
2020.01.17
2020.01.17
2020.01.18
2020.01.18
2020.01.18
2020.01.18
2020.01.20
2020.01.20
2020.01.20
2020.01.20
2020.01.22
2020.01.22
2020.01.22
2020.01.22
2020.01.22
2020.01.22
2020.01.22
2020.01.22
2020.01.23
2020.01.23
2020.01.24
2020.01.24
2020.01.24
2020.01.24
2020.01.24
2020.01.24
2020.01.24
2020.01.25
2020.01.25

Angol korrepetálás
Könyvtárhasználati óra 5-6. osztályosoknak
Egy órányi megemlékezés a '45 utáni időszakról
Közös gyűjtőmunka környezetórához
Könyvtárhasználati ismeretek 4. osztályosoknak
Könyvtármozi - Hogyan lett az ember: cigánymesék
Informatikai tanfolyam
Micimackó nap óvodásoknak
Diák Klub - Társasjáték délután
Bosnyák Viktória könyvbemutató,
Dudás Győző "rémesen jó könyvek"
KönyvtárMozi - Vízipók Csodapók
KönyvtárMozi - Vízipók Csodapók
KönyvtárMozi - Vízipók Csodapók
Könyvtármozi - Vizipoók csodapók: Te mit sportolsz
Egészséges életmódról óvodásoknak
Baba-mama foglalkozás a könyvtárban
Helytörténeti előadás
Könyvtármozi - Magyar népmesék: A hét kecskegida
Könyvtármozi - Magyar népmesék:
A kismalac és a farkasok
Macis nap a könyvtárban
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Horgolókör - orchidea
Információ keresés a Neten.
Orvosi előadás - "Szív- és érrenszeri betegségek"
Magyar Kultúra Napja
Magyar Kultúra Napja - könyvismertetések
Könyvtármozi - Magyar népmesék: A kis kakas és a sövény
Könyvtárhasználati ismeretek 5. osztályosoknak
Magyar Kultúra Napja - iskolások a könyvtárban
Magyar Kultúra Napja
Könyvtármozi: A kőleves
1. osztályosok bevezetése a könyvtárba
Számítógépkezelői tanfolyam
Diák Klub - Társasjáték délután
Sz.Ö.Sz. Karinthy műsor
Baba-mama klub - Beszélgetés a könyvtárban
Jeles napok - Árpádházi Szt. Margit
3D nyomtató használatának bemutatása, nyomtatás
Kosárfonás Kakas József népi iparművésszel
Elkészített munkák kiállítása (kosárfonás)
Baba-mama foglalkozás a könyvtárban
Kézműves foglalkozás - A kötés művészete
KönyvtárMozi - Égig érő fű

Iharosberény
Látrány
Büssü
Gölle
Karád
Somogyvár
Zimány
Balatonszentgyörgy
Zselisszentpál
Balatonföldvár
Somogyjád
Somogyjád
Somogyjád
Somogyvár
Somogyvár
Taszár
Hollád
Somogyszil
Somogyszil
Somogyvár
Balatonfenyves
Iharosberény
Kánya
Lulla
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Hetes
Karád
Kutas
Nagyberény
Somogyvár
Szenna
Somogyaszaló
Zselisszentpál
Balatonszemes
Bodrog
Iharosberény
Lakócsa
Mike
Mike
Taszár
Kazsok
Várda
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2020.01.27
2020.01.27
2020.01.27
2020.01.28
2020.01.29
2020.01.29
2020.01.29
2020.01.29
2020.01.29
2020.01.29
2020.01.30
2020.01.30
2020.01.31
2020.01.31
2020.01.31
2020.01.31
2020.02.01
2020.02.01
2020.02.01
2020.02.01
2020.02.01
2020.02.01
2020.02.01
2020.02.02
2020.02.03
2020.02.03
2020.02.04
2020.02.04
2020.02.05
2020.02.05
2020.02.05
2020.02.05
2020.02.06
2020.02.06
2020.02.06
2020.02.07
2020.02.07
2020.02.07
2020.02.07
2020.02.07
2020.02.08
2020.02.08
2020.02.08

Zenés Magyar Kultúra Napja
Horgolókör - terítő
Magyar Kultúra Napja - Pálóczi Horváth Ádám
Kézműves foglalkozás
Fenyvesi Tóth Árpád kiállítás
Közbiztonsági előadás a rendőrség közreműködésével
Ribizli bohóc zenés műsora
Könyvtárhasználati ismeretek 6. osztályosoknak
Könyvtárhasználati óra alsó tagozatosoknak
Könyvtármozi - Vuk
Könyvtármozi - A medve és a macska
Diák Klub - Társasjáték délután
Farsang: zenés műsor óvodásoknak és
alsótagozatos iskolásoknak
Baba-mama klub - Beszélgetés a könyvtárban
Téli madáretetésről óvodásoknak
Könyvtárhasználati foglalkozás 1-2. osztály
Farsangi kézműves foglalkozás
Farsangi kézműves foglalkozás
Gyermekkuckó Könyvklub - téma: a farsang
Versmondóverseny - Magyar Kultúra Napja
Farsangi rendezvény
Fórum: Gyermeknevelés
Régi mesék gyerekeknek
Mackókiállítás
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Horgolókör - szundikendő
Csorba Ildikó festő kiállítása
Könyvtárhasználati óra 7-8. osztályosoknak
Kreatív foglalkozás - farsang
Könyvtári óra ált. isk. - szépirodalmi művek
Kultúrafejlesztési előadás
Könyvtárbemutató foglalkozás az iskolásoknak
Kiskondás műsora
Könyvtárhasználati szabályzat ismertetése
a 6. osztályosoknak
Diák Klub - Társasjáték délután
Ismerkedés a könyvtárral
Előadás a népi mesterségekről (Dr. Molnár Marcell)
Farsangi álarcok készítése
Farsangi kézműves foglalkozás
Számítógép és internethasználat 3-4. osztály
Mesék szárnyán
Farsangi délután
Sarkadi Kiss János műsora

Balatonfenyves
Iharosberény
Szántód
Taszár
Balatonfenyves
Hollád
Kapoly
Karád
Somogysárd
Somogyvár
Somogyvár
Zselisszentpál
Bábonymegyer
Bodrog
Somogyvár
Szulok
Kaszó
Nyim
Orci
Somogybabod
Somogycsicsó
Zselickisfalud
Zselickisfalud
Magyatád
Balatonfenyves
Iharosberény
Balatonszemes
Látrány
Balatonkeresztúr
Balatonszabadi
Hollád
Juta
Andocs
Hetes
Zselisszentpál
Balatonszárszó
Mike
Rinyaszentkirály
Somogyudvarhely
Szulok
Balatonberény
Bedegkér
Fiad
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2020.02.08
2020.02.08
2020.02.10
2020.02.10
2020.02.10
2020.02.10
2020.02.10
2020.02.10
2020.02.11
2020.02.11
2020.02.11
2020.02.11
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.12
2020.02.13
2020.02.13
2020.02.13
2020.02.14
2020.02.14
2020.02.14
2020.02.14
2020.02.14
2020.02.14
2020.02.14
2020.02.14
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.15
2020.02.17
2020.02.17
2020.02.18

Könyvtári farsang gyerekeknek
Társasjáték a Könyvtárban
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Könyvtárhasználati szabályzat ismertetése
az 1-2. osztályosoknak
Farsangi tánc gyakorlás
Könyvtárhasználati óra 3-4. osztályosoknak
Hogyan keressünk a könyvtárban?
Hogyan keressünk a könyvtárban?
Horgolókör - állatfigura
Farsangi műsor gyakorlás
Farsangi álarcok készítése
Farsangi készülődés, jelmez készítés
2 év az emberevők földjén
A földosztás kora falunkban
Könyvtárhasználati szabályzat ismertetése
a 3-4-5. osztályosoknak
Könyvtárhasználati ismeretek 7. osztályosoknak
Könyvtárhasználati óra 7-8. osztályosoknak
Helyesírási vetélkedő alsó tagozatosoknak
Nemzeti Könyvajándék Nap - A könyv és a gyerekek barátsága
Könyvtárhasználati óra 1-2. osztályosoknak
"Trója" c. film 5. osztályosoknak
Könyvtári társasjáték
Kézműveskedés - farsangi jelmezek kíszítése
Farsangra álarckészítés
Horváthné Cziklin Barbara hobbi festő kiállítása
Kiskondás Együttes koncertje
Farsangi dekorációk kiállítása
Baba-mama foglalkozás a könyvtárban
Könyvtári farsang
Kézműves foglalkozás
Meseolvasó délután - gyermekeknek
Olvassunk kalandregényt!
Kézműves foglalkozás gyereknek, készülődés a farsangra
Télűzés - Röppentő
Roli bohóc műsora
Kézműves foglalkozás
KönyvtárMozi - János vitéz
Szilas Miklós műsora
Meseolvasó délután - gyermekeknek
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Angol korrepetálás
Könyvtárhasználati óra

Somogyaszaló
Visz
Balatonfenyves
Hetes
Kaszó
Látrány
Vése
Vése
Iharosberény
Kaszó
Szulok
Tótújfalu
Böhönye
Büssü
Hetes
Karád
Látrány
Somogyvár
Balatonföldvár
Látrány
Somogyvár
Csömend
Mernye
Mike
Sávoly
Somogyjád
Somogyudvarhely
Taszár
Törökkoppány
Hollád
Istvándi
Nagykorpád
Ráksi
Ságvár
Somodöröcske
Tikos
Várda
Zala
Istvándi
Balatonfenyves
Iharosberény
Bábonymegyer
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2020.02.18
2020.02.18
2020.02.18
2020.02.18
2020.02.18
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.19
2020.02.20
2020.02.20
2020.02.20
2020.02.20
2020.02.20
2020.02.21
2020.02.21
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.22
2020.02.24
2020.02.24
2020.02.24
2020.02.25
2020.02.25
2020.02.25
2020.02.25
2020.02.26
2020.02.27
2020.02.27
2020.02.27
2020.02.28
2020.02.28
2020.02.28
2020.02.28

Olvasóklub felnőtteknek - Borsa Brown könyvekről
Könyvtári szabaduló szoba
Horgolókör - szundikendő
Farsangi műsor gyakorlás
Könyvtármozi - Az igazmondó juhásaz
Rajzfilmhősök megformázása - kézműves foglalkozás
A könyvtár és a könyvgyártás története
Baba-mama foglalkozás
Könyvtárhasználati ismeretek 8. osztályosoknak
Farsangi kézműves foglalkozás
Könyvtárhasználati óra 1-2. osztályosoknak
Könyvtárhasználati óra alsó tagozatosoknak
Könyvtárhasználat 5-6. osztály
Könyvtárhasználat, könyvismertetés
Imádom a telet - rajzverseny
Könyvtármozi - Egyszer volt Budán kutyavásár
DiáKlub filmvetítés: Jumanji
Rosta Géza: Farsangi vigasságok
Könyvtárhasználati óra 3-4. osztályosoknak
Hangoló zenés Gyermekszínház
Kézműves foglalkozás farsangra
Könyvtári farsang gyerekeknek
Farsangi rendezvény
Farsangi játékok a könyvtárban
Könyvtári farsang gyerekeknek
Mit jelent a házasság köteléke?
Kovács Jenő atya és a Perczel házaspár előadása
Családi délután
Télűző mulatság
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Könyvtárhasználati óra
2. osztály - ismeretbővítés
Horgolókör - állatfigura
"Magbörze" - Mit vessünk, mikor vessünk
Könyvtárismereti óra 1. osztályosoknak
Előadás: Fényképes élménybeszámoló utazásról:
Amalfi part, Pompei, Capri
Könyvtárhasználati foglalkozás 2-3. osztály
2. osztály könyvtári óra
Általános iskolai "Ki Mit Tud?" vetélkedő
Diák Klub - Társasjáték délután
Farsangi kézműves délután és jelmezes mulatság
Baba-mama klub - Beszélgetés a könyvtárban
Jeles napok - Budapest ostroma
"A jótékony méz" c. előadás és mézkóstoló

Hetes
Hollád
Iharosberény
Kaszó
Somogyvár
Büssü
Hollád
Kaposfő
Karád
Kaszó
Látrány
Somogysárd
Andocs
Balatonendréd
Somogygeszti
Somogyvár
Zselicszentpál
Balatonszabadi
Látrány
Balatonújlak
Gige
Kaposkeresztúr
Kaszó
Kazsok
Nagyberki
Simonfa
Szegerdő
Tengőd
Balatonfenyves
Kánya
Szenna
Iharosberény
Lulla
Somogyvár
Taszár
Karád
Balatonfenyves
Somogyvár
Zselisszentpál
Bálványos
Bodrog
Iharosberény
Sávoly

39

Somogy megye 2020.
2020.02.29
2020.02.29
2020.02.29
2020.02.29
2020.02.29
2020.03.01
2020.03.01
2020.03.01
2020.03.02
2020.03.02
2020.03.02
2020.03.02
2020.03.02
2020.03.03
2020.03.04
2020.03.04
2020.03.05
2020.03.05
2020.03.06
2020.03.06
2020.03.06
2020.03.06
2020.03.06
2020.03.07
2020.03.07
2020.03.07
2020.03.07
2020.03.07
2020.03.09
2020.03.09
2020.03.09
2020.03.10
2020.03.1020.
2020.03.11
2020.03.11
2020.03.12
2020.03.12
2020.03.12
2020.03.13
2020.03.13

Sarkadi Kiss János farsangi műsor
Mesékkel a világ körül
Sakkverseny
Nagy Gábor előadása a
Mezőcsokonyán 1944-ben lelőtt angol repülőről
KönyvtárMozi - A pogány Madonna
Kézműves foglalkozás: Tavaszi dekoráció készítése
Filmvetítés: Egri csillagok
Fórum: Vagyonvédelem
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Települési szavalóverseny
általános iskolásoknak és óvodásoknak
Angol korrepetálás
Keress a könyvtárban!
Keress a könyvtárban!
Horgolókör - nyuszi
Kreatív foglalkozás - Nemzeti ünnepre hangolódva
(március 15.)
Könyvtárhasználati foglalkozás 4. osztály
Foltvarrók, kézműves foglalkozás
Diák Klub - Társasjáték délután
Napelembemutató előadás
Ünnepi kézműves foglalkozás - kokárda készítés
Öko termékek varrása
Túl az Óperencián - mesefoglalkozás
Arany nap: társasjátékozás
Tavasz Köszöntő gyerekeknek versekkel
Nőnapi verskoszorú
Kokárda készítés
Gyermekkuckó Könyvklub - téma: a húsvét
Készülődés márc. 15-re, kokárdakészítés gyerekekkel
Szövegfeldolgozás, református egyházzal Biblia
Iskolára hangoló - nagycsoportos óvodásoknak
Kossuth Lajos kiállítás
Ünnepi kézműves foglalkozás - kokárda készítés

Alsóbogát
Balatonberény
Kaposhomok
Mezőcsokonya
Várda
Alsóbogát
Bedegkér
Zselickisfalud
Balatonfenyves
Hetes
Iharosberény
Vése
Vése
Iharosberény
Balatonkeresztúr
Karád
Balatonfenyves
Zselisszentpál
Bodrog
Edde
Miklósi
Nagyszakácsi
Szulok
Balatonszárszó
Kutas
Nyim
Orci
Som
Balatonfenyves
Juta
Szántód
Edde

Kiállítás Czobor Éva műveiből

Torvaj

Barkácsdélután március 15. alkamából
Könyvtárhasználati foglalkozás 1. osztály
Készülődés az ünnepre:
kokárda és zászló készítés, verstanulás
Kerek erdő közepéből
Kokárdakészítés
Március 15-i megemlékezés
Márciusi ünnepi készülődés - dekoráció készítése

Balatonőszöd
Karád
Kaposhomok
Nagyszakácsi
Somogygeszti
Kutas
Lad
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2020.03.13
2020.03.13
2020.03.13
2020.03.13
2020.03.14
2020.03.14
2020.03.14
2020.03.14
2020.03.14
2020.03.14
2020.03.14
2020.03.15
2020.03.15
2020.03.15
2020.03.20
2020.03.26
2020.03.28
2020.04.04
2020.04.11
2020.04.16
2020.04.18
2020.04.21
2020.04.24
2020.04.25
2020.05.02
2020.05.09
2020.05.21
2020.06.01
2020.06.03
2020.06.04
2020.06.04
2020.06.04
2020.06.06
2020.06.13
2020.06.16
2020.06.18
2020.06.20
2020.06.20
2020.06.21
2020.06.22
2020.06.25
2020.06.25
2020.06.26

Március 15-i megemlékezés
Március 15-i megemlékezés
Rosta Géza zenés műsora
Készülődés az ünnepre: kokárda és zászló készítés
Kézműves foglalkozás - Piros, fehér, zöld 1848-49
Dr. Rónay Tamás megyei tisztifőorvos előadása a koronavírus
járványról
Mackókiállítás
Márciusi ifjak – zászló és kokárda készítés
Nemzeti ünnep, zászló - kokárda készítés
KönyvtárMozi - Vuk
Szavalóverseny
Március 15-i megemlékezés
Március 15-i megemlékezés
Március 15-i megemlékezés
NMI- közműv.képzés település és könyvtár látogatás
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Könyvtárhasználati foglalkozás 3-4. osztály
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Versmondó verseny, Online
Tavaszi fotópályázat
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Zenea könyvtárból - Élő elektronikus zenei mix
Népviseletek kiállítása
Számháború az udvaron,
irodalmi személyek megismerésével
Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés és műsor
Trianoni megemlékezés
Nemzeti Összefogás Napja - megemlékezés és műsor
Trianon dombormű avatás
Olvasóklub - Kedvenc olvasmányom
Mesés délelőtt a Bárka Alapítvánnyal
Bárányfelhők - Meseolvasás utáni kézműves foglalkozás
Fekete István emlék kiállítás
Pop-up card készítése papírból és kartonból
Kézműves foglalkozás: Nyári dekoráció készítése
Kézműves foglalkozás: Nyári dekoráció készítése
Kézműves délután
Kincskeresés a könyvtárban, szabadulószoba
Szövés-fonás Csapó Angéla textilművésszel

Nagyberki
Taszár
Torvaj
Zimány
Kazsok
Simonfa
Somogyaszaló
Szentborbás
Tótújfalu
Várda
Zimány
Csoma
Mernye
Zimány
Kötcse
Magyaregres
Magyaregres
Magyaregres
Magyaregres
Karád
Magyaregres
Zákányfalu
Heresznye
Magyaregres
Magyaregres
Magyaregres
Magyaregres
Zselickisfalud
Heresznye
Csoma
Magyaratád
Zimány
Som
Hedrehely
Hosszúvíz
Nagyszakácsi
Szántód
Visz
Alsóbogát
Alsóbogát
Ádánd
Látrány
Mike
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2020.06.26
2020.06.29
2020.07.01
2020.07.01
2020.07.02
2020.07.03
2020.07.03
2020.07.03
2020.07.07
2020.07.07
2020.07.07
2020.07.07
2020.07.08
2020.07.09
2020.07.10
2020.07.10
2020.07.10
2020.07.10
2020.07.11
2020.07.11
2020.07.11
2020.07.12
2020.07.14
2020.07.14
2020.07.15
2020.07.15
2020.07.15
2020.07.15
2020.07.16
2020.07.16
2020.07.16
2020.07.17
2020.07.17
2020.07.17
2020.07.17
2020.07.18
2020.07.18
2020.07.1819.
2020.07.22
2020.07.22
2020.07.23
2020.07.23
2020.07.24

Az elkészített munkák kiállítása (szövés-fonás)
Mesefeldolgozás, kézműves foglalkozás
Nyári kézműves foglalkozás ovisoknak
Jane Austen műveinek kiállítása
Egészséges életmód - vitaminpótlás előadás
Települési értékek gyűjtése
Rajzkiállítás óvodások, iskolások rajzaiból
Mesedélután - Vuk c. mese vetítése
Olvasóklub - fantasy könyvek
Pisztora Ferenc atya előadása Pápua-Új Guineáról
Babavarrás Török Emőke babakészítővel
Kézműves foglalkozás óvodásokkal
Szünidei barkácsolás
Az én mesém - közös meseírás
Kézműves foglalkozás
Könyv-klub
KönyvtárMozi - A kőleves, Pinkó, A só, A mindent járó malmocska
Társasjáték - iskolásokkal
Ákom-Bákom Bábcsoport - A brémai muzsikusok
Kézműves délután - nyári színek és formák
Lebegő rózsa készítése
Kávészünet zenekar - Trendhagyó irodalomóra
Olvasóklub - krimik, thrillerek
Az elkészített babák kiállítása
Játssz velem! Gyermekfoglalkozás
Családi vetélkedő
Családi vetélkedő a könvtárban
Kincskeresés a könyvtárban! játékos program
Játssz velem! Gyermekfoglalkozás
Holló együttes koncertje
Kézműves foglalkozás
Cseh Tamás irodalmi megemlékezés
Meseírás gyerekekkel
Kézműves foglalkozás - Gyöngyfűzés
Baba-mama foglalkozás a könyvtárban
Nyári olvasmányok, történetek, ajánlása gyerekeknek
Helytöténeti vetélkedő

Mike
Mesztegnyő
Pogányszentpéter
Szántód
Mernye
Csömend
Háromfa
Kaposkeresztúr
Hetes
Kaposújlak
Mike
Somogyvár
Balatonőszöd
Nagyszakácsi
Csömend
Libickozma

Zákányfalu
Balatonberény
Somogytúr
Visz
Segesd
Hetes
Mike
Hollád
Sérsekszőlős
Törökkoppány
Vízvár
Hollád
Kaposfő
Szegerdő
Balatonmáriafürdő
Csömend
Kára
Szabadi
Istvándi
Lulla

Családi hétvége az erdei iskolában

Bedegkér

Közös filmnézés gyerekekkel: A kiskondás
Könyvtár Mozi - Hyppolit a lakáj
Író olvasó találkozó - Pintér Tamás utikönyvét mutatta be
Nép gyermekjátékok
Kézműves foglalkozás

Kisberény
Nemeskisfalud
Balatonszabadi
Büssü
Csömend

Várda
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2020.07.24
2020.07.24
2020.07.24
2020.07.25
2020.07.28
2020.07.29
2020.07.29
2020.07.29
2020.07.30
2020.07.31
2020.07.31
2020.07.31
2020.07.31
2020.07.31
2020.08.01
2020.08.01
2020.08.01
2020.08.01
2020.08.02
2020.08.02
2020.08.03
2020.08.03
2020.08.04
2020.08.04
2020.08.05
2020.08.05
2020.08.07
2020.08.07
2020.08.07
2020.08.07
2020.08.07
2020.08.08
2020.08.08
2020.08.08
2020.08.08
2020.08.08
2020.08.08
2020.08.09
2020.08.09
2020.08.10
2020.08.10

Kézműves foglalkozás
Szent Kristóf napi rendezvény
KönyvtárMozi - A kis gömböc, A hét kecskegida,
Az égig érő paszuly
Roli bohóc műsora
Frank Ildikó német-magyar nyelvű meseelőadása
Kézműves foglalkozás gumiból
KönyvtárMozi - Hyppolit a lakáj
Informatikai tanfolyam
Internethasználati útmutató
Alkotó Könyvtárosok - Király Erika (Színek vonzásában)
Kishétrét együttes - Kiállítás megnyitó közreműködés
Kézműves foglalkozás óvodásokkal
Kézműves foglalkozás
"Az első lépések a könyvtárban" óvodások ismerkedése a könyvekkel
Készülődés a tanévre - könyvjelző készítés
Családi nap I.
Hajviseletek, hajfonatok kiállítása
Holokauszt megemlékezés filmvetítéssel
Kézműves foglalkozás gumiból
Roma holokauszt megemlékezés
Gyermekrajz kiállítás
A Kőröshegyi Zeneműhely koncertje
Gasztro délelőtt - Rétessütés
Előadás a roma holokausztról (Pető Balázs)
Meseszövés, legendák nyomában Nyárády Ritával
Felolvasás és értelmezés kötelező olvasmányokból
(Kincskereső kisködmön)
Ifjúsági mozidélután - A Tenkes kapitánya vetítése
Játékos verstanulás
Kézműves foglalkozás
Közlekedésbiztonsági interkaktív előadás
Ismerkedés a könyvtárral
Médiatörténei előadás
Kézműves foglalkozás - Így telik a nyaram
Hogyha zene szól - Rosta Géza interaktív zenés műsora
Nemzetiségi randevú-Délszláv est
Osztováta együttes - nyári műsor
Osztováta együttes - nyári műsor
Mesehősök életre keltése a színekkel
Hangerdő társulat: Szamásfüles varázskönyv
Irodalmi kirándulás beszélgetés a magyar és világirodalomról
Figura Ede műsora

Szabadi
Szántód
Várda
Zala
Kaposfő
Alsóbogát
Berzence
Magyaratád
Ádánd
Balatonmáriafürdő
Balatonmáriafürdő
Bodrog
Csömend
Simonfa
Nyim
Tengőd
zselickisfalud
Zselickisfalud
Alsóbogát
Kaposfő
Rinyaszentkirály
Szántód
Hencse
Mike
Balatonberény
Csokonyavisonta
Bodrog
Bonnya
Csömend
Kaposfő
Mesztegnyő
Hollád
Kaposkeresztúr
Kazsok
Miklósi
Sávoly
Szegerdő
Hedrehely
Somogybükkösd
Somogyaszaló
Somogyszob
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2020.08.11
2020.08.11
2020.08.12
2020.08.13
2020.08.14
2020.08.14
2020.08.14
2020.08.14
2020.08.14
2020.08.14
2020.08.15
2020.08.15
2020.08.15
2020.08.15
2020.08.16
2020.08.17
2020.08.17
2020.08.19
2020.08.19
2020.08.19
2020.08.19
2020.08.19
2020.08.19
2020.08.20
2020.08.21
2020.08.21
2020.08.21
2020.08.21
2020.08.21
2020.08.21
2020.08.21
2020.08.22
2020.08.22
2020.08.22
2020.08.22
2020.08.22
2020.08.22
2020.08.26
2020.08.27
2020.08.27
2020.08.28
2020.08.28
2020.08.28

Olvasóklub - romantikus könyvek
Társasjáték délelőtt
Ifjúsági mozidélután - Az egri csillagok vetítése
Felolvasás és értelmezés kötelező olvasmányokból
(Pál utcai fiúk)
Társasjáték délután
Kézműves foglalkozás - Karkötő készítése
Könyv-klub
Horvát népi szőttesek - kiállítás
Társasozzunk együtt!
Retró diafilm vetítés
Grimask Színház előadása (Hetet egycsapásra)
Könyvtári szabaduló szoba
Rosta Géza: Hogyha zene szól: zenés műsor
Lecsó-nap együtt
Kiskondás Együttes műsora
Frideczky Kati zongoraművész, író könyvbemutató
Közös filmnézés gyerekekkel: A csillagszemű juhász
Aratástól a kenyérsütésig
Augusztus 20-i megemlékezés
Csillámos mesék - óvodásoknak
Könyvtári délután óvodásoknak és iskolásoknak
Új kenyér ünnepe
Origamis foglalkozás - nyári szimbólumok hajtogatása
Könyvtármozi - István a király
Generációk és értékek
Rajzverseny "kedvenc mesehősöm" címmel
Kötelező olvasmányok dióhéjban
" A falu ahol élünk" játékos vetélkedő
Ki mit főz? családi gasztronap
Játékos délután a könyvtárban
Pálóczi Horváth Ádám kiállítás
Adamcsekné Witler Erzsébet festményeinek kiállítása
Valahol Európában előadás
Brémai Muzsikusok gyerekelőadás
Kézműves foglalkozás
Családok vetélkedése
Ki a leggyorsabb, ki a legügyesebb? - Játék délután
Nyári kézműves foglalkozás
Ifjak a könyvtárban Beszélgetés a kötelező olvasmányokról
Kézműves foglalkozás nyugdíjasoknak
Társasjáték délután
Mesedélután kisgyerekeknek
Harry Potter tábor kiállítása

Hetes
Nagycsepely
Bodrog
Csokonyavisonta
Csömend
Kára
Libickozma
Potony
Rinyabesenyő
Szabadi
Drávagárdony
Hollád
Kapoly
Varászló
Csurgónagymarton
Balatonföldvár
Kisberény
Büssü
Mernye
Pamuk
Pusztaszemes
Szántód
Várda
Heresznye
Balatonberény
Bonnya
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogymeggyes
Szántód
Balatonszemes
Balatonszemes
Balatonszemes
Hollád
Kánya
Somogyegres
Somogyudvarhely
Látrány
Magyaratád
Csömend
Gyugy
Szulok

44

Somogy megye 2020.
2020.08.29
2020.08.29
2020.08.29
2020.08.29
2020.08.29
2020.08.29
2020.08.29
2020.08.30
2020.08.31
2020.08.31
2020.09.01
2020.09.01.12.31.
2020.09.03
2020.09.04
2020.09.04
2020.09.04
2020.09.04
2020.09.04
2020.09.05
2020.09.05
2020.09.05
2020.09.05
2020.09.05
2020.09.05
2020.09.05
2020.09.05
2020.09.06
2020.09.07
2020.09.08
2020.09.08
2020.09.09
2020.09.09
2020.09.09
2020.09.11
2020.09.11
2020.09.12
2020.09.12
2020.09.12
2020.09.13
2020.09.14
2020.09.15
2020.09.16
2020.09.17

Társasjáték délután
Trendhagyó irodalomóra - Kávészünet zenekar előadása
Kézműves foglalkozás
Környezetvédelmi előadás
Mesétől a rajzig - óvodásoknak
Pál utcai fiúk olvasás, feldolgozás
Süni készítése színes papírból
Kézműves foglalkozás: Őszi dekoráció készítése
Mesedélután
Óvodanyitogató - Rosta Géza műsora
Vattacukor zenekar szabadtéri előadása

Csömend
Gölle
Hollád
Hollád
Pamuk
Somogybükkösd
Visz
Alsóbogát
Bonnya
Kiskorpád
Szenna

Helytörténeti kiállítás

Szorosad

Kedvenc meséim - könyvtári óra 1. osztályosoknak
Kisvasút történeti konferencia
Filmvetítés 1. - Keskeny nyomtávú vasutak 1.
Filmvetítés 2. - Keskeny nyomtávú vasutak 2.
Cseh Tamás emlékest
Online rajzpályázat - Az én falum
Őszi díszek készítése
Társasozzunk együtt!
Hangoló Zenés Gyermekszínház műsora
Roli Bohóc műsora
Roli bohóc műsora lufihajtogatással
Családi nap II.
Madarak a ház körül vetélkedő
Családi nap
Irány a természet!
Könyvtárhasználati óra az alsó tagozatos gyerekeknek
Táblagépes tanfolyam
KönyvtárMozi - Cigányasszony meg az ördög
Angol korrepetálás
Gergely Sándor - Vattacukor zenekar Ács című műsora
Felolvasó délelőtt
Kedvenc meséim - könyvtári óra 1. osztályosoknak
Kézműves foglakozás - "toll,papír, olló"
Fotókiállítás - Természet szépségei
Bandi bá - Nyárbúcsúztató koncertje gyerekeknek
Kézműves foglalkozás
Gyermekkuckó Könyvklub - téma: itt az ősz, ovis lettem
Bicikli út átadó, kulturális és sport rendezvények
"Megy a Zsuzsi vonat" - játék
Informatikai képzés - Kattints Nagyi!
Miért szeretem Fekete István Vuk művét?
Hangolda őszi műsora

Somogyvár
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonfenyves
Balatonszabadi
Látrány
Nyim
Rinyabesenyő
Somogyszil
Somogyszil
Szőlősgyörök
Tengőd
Várda
Zala
Vízvár
Homokszentgyörgy
Gyékényes
Iharosberény
Ádánd
Hencse
Somogyvár
Miklósi
Somogyudvarhely
Baté
Hollád
Orci
Som
Büssü
Balatonberény
Balatonszabadi
Szabadi
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2020.09.18
2020.09.18
2020.09.19
2020.09.19
2020.09.19
2020.09.21
2020.09.21
2020.09.21
2020.09.22
2020.09.22
2020.09.23
2020.09.23
2020.09.23
2020.09.23
2020.09.24
2020.09.24
2020.09.25
2020.09.25
2020.09.26

Ismerkedés a könyvtárrral - 1. osztályosok
Holland klub - Ismerkedés, nyelvtanulás
Őszi versdélután – versek gyűjtése, felolvasása, megbeszélése

Gölle
Somogybükkösd
Istvándi

Lesz Gyula:Fejezetek Kaposfő - Szomajomi németek történelKaposfő
méből
Újrahasznosítás - Felnőtt kézműves foglalkozás
Látrány
Könyvtárhasználati óra
Kánya
Hogyan tájékozódjunk a könyvtárban?
Vése
Hogyan tájékozódjunk a könyvtárban?
Vése
Könyvtár bemutatás 1. osztály
Andocs
Könyvtárhasználati foglalkozás
Szulok
"Sárikázzunk együtt" Buni Gabriella keramikussal
Büssü
Könyvtári óra ált. isk. - népmesék
Hetes
Rózsás Viktória zenés előadása (Dalok gyerekeknek)
Rinyaszentkirály
Kákics Együttes előadása
Taszár
Rosta Géza: Hogyha zene szól
Bálványos
Könyvtárhasználati óra alsó tagozatosoknak
Somogysárd
Népmese napja
Balatonszentgyörgy
Holland klub - Ismerkedés, nyelvtanulás
Somogybükkösd
Menyegző Értékörző Egyesület Nikla
Megyen már a hajnalcsillag lefelé

2020.09.27
2020.09.27

Ismerkedés a könyvtárrral kisgyermekek használóképzése
Patchwork kiállítás
Őszi falevelek és sünik készítése színes kartonból
Ribizli bohóc zenés műsora
(Daloljunk verset az évszakoknak)
Könyvtármozi - A kis gömbőc
Kézműves foglalkozás - A szüret

2020.09.28

Ismerkedés a könyvtárrral - 1. osztályosok használóképzése

Hetes

2020.09.28
2020.09.29
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30
2020.09.30

Magyar Népmese Napja - Benedek Elek kiállítás
Halloweeni tökfaragás
Trianon emlékest - Kaszás Géza előadása
A korongozás alapjai Buni Gabriella keramikussal
Grimask színház – gyermek előadás (Hetet egy csapásra)
Könyvtárhasználati foglalkozás 2. osztály
A Magyar Népmese Napja meseolvasással, rajzolással
Magyar népmese napja, mesefilm nézés (A macskacicó)
Mese író verseny
Könyvtár Mozi - Szegénylegények
Janó Mátyás - Ünnep Kör Szín - Őszi műsor
Nézzünk együtt magyar népmeséket, a Magyar Népmese
napja alkalmából! (A kőleves)

Szántód
Alsóbogát
Balatonszabadi
Büssü
Homokszentgyörgy
Karád
Lad
Lakócsa
Nagyberény
Nemeskisfalud
Nemesvid

2020.09.26
2020.09.26
2020.09.26
2020.09.27

2020.09.30

Somogytúr
Somogyvámos
Visz
Heresznye
Heresznye
Kazsok

Rinyaszentkirály
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2020.09.30
2020.10.01
2020.10.01
2020.10.02
2020.10.02
2020.10.03
2020.10.03
2020.10.03
2020.10.05

Olvasást segító könyvtári óra 2. osztályosoknak
Pályaorientációs nap 8. évfolyam számára
Kurucz Ádám Konrád - Ady Endre
Őszi díszek - Kézműves foglalkozás
Holland klub - Ismerkedés, nyelvtanulás
I. Nemzetiségi Kulturális Tolerancia Est
"Illóolajokkal egy teljesebb életért"
Ablakdekoráció készítése - levél, süni
Könyves nap
Könyvkiállítás Lelki egészségünk és a természet kapcsolata
Látrány 100 - Vissza a múltba - Interaktív kiállítás
Könyvkiállítás - Örökségünk
Juhász Katalin - Falevelet fest az ősz
Könykiállítás Október 6. tiszteletére
Emlékezés az "Aradi vértanúk"-ra
Könyvkiállítás Aradi vértanúk
OKN: Kvízverseny és fotópáyázat
Bosnyák Viktória könyvbemutató
Bosnyák Viktória könyvbemutató
Bosnyák Viktória könyvbemutató
Grimaszk Színház: A kiskakas gyémánt félkrakcárja
Vattacukor zenekar gyermekműsora
Könyvkiállítás - "Kütyüre kattant gyerek"
Óvd a könyved - Könyvjelző készítés
Könyvtárhasználati foglalkozás 1. osztály
Hangoló Zenés Gyermekszínház Megy a vonat, muzsikál a kereke
Tormási Attila - Ribizli bohóc
Hangoló Zenés Gyermekszínház Megy a vonat, muzsikál a kereke

Somogyvár
Homokszentgyörgy
Mesztegnyő
Homokszentgyörgy
Somogybükkösd
Kaposfő
Miklósi
Nyim
Ádánd

2020.10.07

Szüreti hagyományok felelevenítése könyvek segítségével

Somogytúr

2020.10.08

Országos Könyvtári Napok - A megbocsájtás napja
Aki híressé tette Látrányt Fekete István előadás/beszélgetés
Őszi kézműves foglalkozás kisiskolásoknak
Könyvtári barangolás
Retro társasjáték
Könyvkiállítás - Olvasóktól, olvasóknak
Üstökös Kompánia - Népi kultúra bemutatása (OKN)
Menyegző Értékőrző Egyesület Megyen már a hajnalcsillag lefelé c. előadása
KönyvtárMozi - Csillagszemű juhász
KönyvtárMozi - A királykisasszony cipője

Kaposújlak

2020.10.05
2020.10.05
2020.10.05
2020.10.05
2020.10.05
2020.10.05
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.06
2020.10.07
2020.10.07
2020.10.07
2020.10.07

2020.10.08
2020.10.08
2020.10.08
2020.10.08
2020.10.08
2020.10.09
2020.10.09
2020.10.09
2020.10.09

Berzence
Látrány
Őrtilos
Sávoly
Szántód
Vése
Balatonfenyves
Hollád
Juta
Kaposfő
Mezőcsokonya
Őrtilos
Somogygeszti
Zákányfalu
Zákányfalu
Karád
Kisbajom
Nemesdéd
Segesd

Látrány
Őrtilos
Somogyudvarhely
Zákányfalu
Zákányfalu
Balatonszentgyörgy
Büssü
Gyékényes
Gyékényes
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2020.10.09

Színváltóban - őszi díszek másképp - kézműves foglalkozás

Látrány

2020.10.09
2020.10.09
2020.10.09
2020.10.09
2020.10.09
2020.10.10
2020.10.10
2020.10.10
2020.10.10
2020.10.10
2020.10.10
2020.10.11
2020.10.11
2020.10.11
2020.10.11

Vajda Margit: Népzenei foglalkozás gyerelkeknek
Kurucz Ádám Konrád - "…és népem a magyar…"
Holland klub - nyelvtanulás
Retro társasjáték
Könyvkiállítás - Gyógyító történetek
Siklósi Hagyományörző Egyesület - A huszárok élete
Filléres könyvvásár, könyvjelző készítő kreatív foglalkozás
Berki László - Dél-Ameika titkai
Süssünk együtt finomat! Bemutató a szakácskönyveinkből
Kézműves foglalkozás
Bandi bá koncertje gyerekeknek
Nyomozás a könyvtárban
Társasjáték - iskolásokkal
KönyvtárMozi - Macskafogó
Nyomozás a könyvtárban
Olvas az ország - kalandozások a versek és mondókák birodalmában
Transzgenerációs örökségünk
Baba-mama foglalkozás - Beszélgetés a védőnővel
Könyvtárhasználati foglalkozás 5. osztály
Könyvtárhasználat, könyvismertetés
Nyugdijas foglalkozás-"száll az ének"
Könyvkiállítás 1956 emlékére
Halloweeni díszek készítése/ töklámpás faragása
Jókai Mór élete (7. osztály)
Furfangos Paraván: Őszi séta - bábelőadás
Az alsó tagozatosok bábcsoportjának bábelőadása:
A három kismalac története
Furfangos Paraván: Őszi séta - bábelőadás
Holland klub - nyelvtanulás
Hogyha zene szól - Rosta Géza interaktív zenés műsora
Őszi dekor készítés
Ismerkedés a könyvtárral (5. osztály)
Könyvtárhasználati óra
Könyvtárhasználati óra alsó tagozatosoknak
Könyvtári foglalkozás óvodásoknak és iskolásoknak
Könyvtárhasználati foglalkozás 6. osztály
Október 23-i megemlékezés és
történelmi, regionális előadás
Október 23-ai megemlékezés
Október 23-i megemlépkezés
Október 23-ai megemlékezés
Holland klub - nyelvtanulás, beszélgetés

Mesztegnyő
Sávoly
Somogybükkösd
Zákányfalu
Zákányfalu
Csömend
Heresznye
Nemeskisfalud
Potony
Szegerdő
Várda
Berzence
Berzence
Berzence
Berzence

2020.10.11
2020.10.11
2020.10.14
2020.10.14
2020.10.15
2020.10.15
2020.10.15
2020.10.16
2020.10.16
2020.10.16
2020.10.16
2020.10.16
2020.10.16
2020.10.17
2020.10.17
2020.10.19
2020.10.19
2020.10.19
2020.10.20
2020.10.21
2020.10.22
2020.10.22
2020.10.22
2020.10.22
2020.10.22

Gadács
Torvaj
Kaposfő
Karád
Balatonendréd
Kánya
Szántód
Csokonyavisonta
Csököly
Kaposhomok
Mike
Simonfa
Somogybükkösd
Kaposkeresztúr
Miklósi
Csököly
Kánya
Somogysárd
Kisbárapáti
Karád
Hollád
Kaposfő
Kutas
Magyaratád
Somogybükkösd
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2020.10.23
2020.10.23
2020.10.23
2020.10.23
2020.10.23
2020.10.23
2020.10.24
2020.10.24
2020.10.24
2020.10.25
2020.10.26
2020.10.26
2020.10.27
2020.10.27
2020.10.27
2020.10.27
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.28
2020.10.29
2020.10.29
2020.10.29
2020.10.29
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.30
2020.10.31
2020.10.31
2020.10.31
2020.11.02
2020.11.02
2020.11.04
2020.11.04

Október 23-ai megemlékezés
Október 23-ai megemlékezés
Tökfaragás
Október 23-ai megemlékezés
Október 23-ai megemlékezés-koszorúzás
Családi nap III.
Készségfejlszető foglalkozás kicsiknek rajzolás, vágás, ragasztás
Tökfaragó verseny
Családok vetélkedése
Október 23-ai megemlékezés
Töklámpások kiállítása a könyvtár előtt
Kézműves foglalkozás: Őszi dekoráció készítése
Játszóház
Kreatív délután
Könyvtár Mozi - Macskafogó
Tökfaragó verseny
Baba-mama foglalkozás - Beszélgetés a védőnővel
Rosta Géza: Hogyha zene szól
Könyvtár Mozi - A hetvenkedő sün
Kóbor könyvek könyvbemutató:
Harry Potter és a kortárs irodalom
Hangoló Zenés Gyermekszínház műsora
Töklámpás délután
Könyvtár Mozi - Egri csillagok
Halloweeni tökfaragás
Kézműves foglalkozás
Halloweeni kézműves foglalkozás
Könyvtári szabaduló szoba
Rosta Géza zenés műsora: Hogyha zene szól
Kézműves foglalkozás - Őszi játékok
Tökfaragás
Rosta Géza zenés műsora óvodásoknak
Holland klub - nyelvtanulás
Kézműves foglalkozás - Töklámpás készítése
Rosta Géza: Hogyha zene szól: zenés műsor
Őszi barkácsolás
Tökfaragás
Tökfaragás
Médiatörténei előadás II.
Tökfaragó verseny
Őszi fotópályázat, online kiállítás
Tüskés Tibor könyvkiállítás
Ismerkedés a könyvtárral
Madárvilág - itt telelő és vándorló madaraink címmel

Csoma
Nagyberki
Szentborbás
Taszár
Tengőd
Tengőd
Bőszénfa
Miklósi
Nágocs
Gadács
Csököly
Edde
Mernye
Sávoly
Sávoly
Siójut
Kaposfő
Kisbajom
Sávoly
Hollád
Kisberény
Nagycsepely
Sávoly
Baté
Csömend
Edde
Hollád
Iharos
Kazsok
Polány
Rinyaújlak
Somogybükkösd
Somogyszil
Szabás
Szólád
Zics
Hencse
Hollád
Somogydöröcske
Heresznye
Szántód
Balatonszabadi
Büssü
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2020.11.05
2020.11.05
2020.11.05
2020.11.05
2020.11.06
2020.11.06
2020.11.07
2020.11.07
2020.11.09
2020.11.09
2020.11.10
2020.11.27
2020.12.01
2020.12.04
2020.12.09
2020.12.19
2020.12.19
2020.12.21
2020.12.21

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány - könyvbemutató
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány - könyvbemutató
Rosta Géza zenés műsora alsó tagozatosoknak
Rosta Géza zenés műsora felső tagozatosoknak
Márton napi hagyományok a könyvtárban
Holland klub - nyelvtanulás, beszélgetés
Kézműves foglalkozás - Hangolódás Adventre
Kézműves foglalkozás - Márton napi készülődés
Figura Ede zenés előadása (A sárga feketerigó)
Figura Ede előadása (Hétfejű sárkány)
Arany János élete, Toldi (6. osztály)
Online mesenap óvodásoknak
Világító Advent
Karácsonyi történetíró verseny
Téli madáretetés online vetélkedő
Online vannak az ifjak a könyvtárban Beszélgetés a kötelező olvasmányokról - tél
Kézműves foglalkozás - gyöngyfűzés
Online beszélgetés - Egri csillagok
Online beszélgetés - Vuk

Balatonfenyves
Balatonfenyves
Karád
Karád
Csömend
Somogybükkösd
Edde
Somogyszil
Csokonyavisonta
Rinyaszentkirály
Csököly
Látrány
Bálványos
Darány
Várda
Látrány
Szorosad
Sávoly
Sávoly

50

