Nick Könyvtáro Információs és Közösségi helyének beszámolója
a 20l7-os évről
Nick település könyvtári feladatainak ellátását a község önkormányzata önállő, költségvetési
szervként létrehozott könyvtár fenntartása helyett továbbra is nyilvános könyvtár
szolgá|tatásainak igénybevételéveloldja meg, a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi
Köny"vtárral kötött feladat-ellátási szerződés alapján.
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(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) gytíjtemény gondozását
(dokumentumok beszerzése, feldolgozása), a friss folyóirat-választék biztosítását, az éves
statisztika elkészítését,az e|őzetes igényfelmérésenalapuló közösségi programok szervezését
a Berzsenyi Könyvtár végzi. A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár és a BDMK
munkatársai a könlwtárközi kölcsönzés lebonyolításában, valamint a munka során
felmerülő kérdésekszükség szerinti megoldásában sokat segítenek.
Az olvasószolgálati tennivalókat heti két alkalommal: kedden és szombaton végeztük 16.00
őtátől 19.00 óráig.2017. november közepétől változotí, jelenleg kedden 13.00 órától 16.00
óráig, pénteken pedig 1 6.00 órától 1 9.00 őráig van nyitva. A tényleges nyitvatartási idő 2017 ben261munkaóra volt.

kihelyezett

könyvtár helyben lévő állománya 3115 kötet. A Szombathelyi Berzsenyi Dániel
Könlwtártól 8 féle folyóiratot kaptunk, melynek értéke40874 forint, az év végéigkapott új
dokumentumok mennyisége 316 kötet volt, melynek értéke289615 forint volt. Az őszi
versmondóra 25 darab könyvet 29690 forint értékben,a könyvtári rejtvény sorozatra 2t
darab könyvet 30000 forint értékbenvásárolt községünk számára.
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adúú:20l7-ben a regisztrált

használók száma: 89íő. Az olvasók

korcsoportonkénti megoszlása: 14 év alatti olvasó 7 fő, 15 - 64 év közötti 60 ö, 65 év feletti
29 fő.A személyes használat 252 alkalomvolt (ebben nincs benn a könyvtár által szervezett

programok létszáma), a helyben használt dokumentumok száma 946, a kölcsönzött
dokumentumok mennyisége 450 kötet, a referensz kérdésekszátma329 volt.
A BDK-tól az2017-es évben 13 rendezvényt kaptunk, melyek között voltak kulturális - és
ismeretterjesztő programok és kézműves foglalkozások. Ezeken a könyvtár által tartott
programokon összesen 785 fő vett részt.
könyvállománya nem túl nagy, de igyekszünk olvasóink igényeit felmérni és
kielégíteni,ezért 20l7-ben a répcelaki könyvtártól 28 db könyvet hoztunk könyvtárközi
kölcsönzésbe.
Kön}ntrtárunk

2017. december közepén elindult a Könfiár Mozi program előkészítése.Első lépéskénta
Nemzeti Audiovizuális Archívum NAVA-PONT létrehozása, ami 2018. január közepére
megtörtént.

Nick,2018-06-20
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