Nick község könyvtári szolgáltatő helyénekbeszámolója a
2021-es évről
Nick település könyvtári feladatainak ellátását a község önkormányzata őnállQ költségvetési
szervként létrehozott könyvtár fenntartása helyett továbbra is a Berzsenyi Dániel Megyei és
Városi Könyvtárral (BDMK) kötött feladat-ellátási szerződés alapjan Könyvtáretlátási
Szolgáltató Rendszerben (KSZR) oldja meg.

A kihelyezett KSZR gyűjtemény gondozását (dokumentumok beszerzése, feldolgozása), a
friss folyóirat-válasúék biztositását, dz éves statisztika elkészítését,az előzetes
igényfelmérésenalapuló közösségi programok szervezéséta

A BDMK és a

BDMK végzi.

Répcelaki Művelődési Ház és Köny,utár munkatársai a könyr,.tárközi
kölcsönzés lebonyolításában, valamint a mindennapi munka során felmerülő kérdések
szükség szerinti megoldásában segítenek.

Én2021.október t-étől dolgozom, mint megbízott könyvtáros, előttem Szabő-Halász
Ágnes töltötte be ezt a pozíciőt Az olvasószolgálati tennivalókat mindketten heti két
alkalomma|, 6 őrában végeztük. A Covid helyzet miatt a személyes kölcsönzés egészen
júliusig korlátozva volt, ezért az olvasók házhoz szállítással kapták meg a kért
dokumentumokat. 2}2l.oktőberétől a könyvtár nyitvatartása
kedden 9-12 őráig, pénteken 16:30-19:30-ig.

az alábbiak szerint

alakult:

könyvtár teljes kölcsönözhető
állománya 202l-ben 3180 kötet. A BDMK-tól 6 féle
folyóiratot kaptunk 288.000 forint értékben. A KönyvténMozi keretében foglalkoztató
fiizeteket kapott a könyvtár. Az év végéigkapott új dokumentumok mennyisége 150 kötet
volt, melynek értéke345.000 forint volt.

A

Olvasószolgálati adatok:
202l-ben a beiratkozott könyvtarhasználók száma: 59 fő. Az olvasók nem szerinti
csoportosításban: 43 nő és 16 férfi olvasója van a könyvtárnak. Az egyszerűsített
korcsoportonkénti megoszlás a következő: 1,4 év alatti olvaső 2I fő, 15 - 64 év közötti 37 fő,
65 év feletti7 fő.
A személyes helyben használat 212 alka|ommal történt, ebből 14 éven a|uli94 alkalommal
dokumentum volt, amiből
élt a könyvtár szo|gáItatásainak lehetőségével. 133 kölcsönzött
14 éven aluli olvasó 29 dokumentumot vitt haza. A közvetlenül helyben használt
dokumentumok száma 336, ebből a 14 éven aluliak által helybenhasznáIt dokumentum275
kötet és/vagy folyóirat. A személyes használat során 33 alkalommal interneteztek
A BDMK-tó| az202l-es évben 4 rendeményt kaptunk, melyből kettő olvasás népszerűsítő
program volt szeptemberben és novemberben, júliusban kézműves és Mit énekelj Gerbert
Judittal foglalkozást tudtunk taftani, augusztusban pedig az Ákombákom bábcsoport tartott
előadást a gyermekeknek. Júliusban kettő KönyvtárMozi programot is tartottunk ami
pozitív visszajelzéseket kapott, így a jövőben is folytatni kívánjuk a vetítéseket.

Olvasóink igényeit figyelemmel tatlrva 2021-ben is éltünk a könyvtárközi kölcsönzés
lehetőségével, így a BDMK könyvtártól, valamint a Répcelaki Művelődési Ház és
Könyvtártól is kértiink át könyveket.
Nick, 2022.06.I].
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