
Beszámoló a könyvtár 2019. évi munkájáról 

 

A Madocsai Könyvtári, Információs és Közösségi Hely önkormányzati fenntartású intézmény, 

nem önálló gazdálkodási jogkörű. A nyilvános könyvtári szolgáltatás a Tolna Megyei Illyés 

Gyula Megyei Könyvtár (Szekszárd, Széchenyi u. 51.) szakmai irányításával valósul meg. 

Könyvtárunk 2013-ban csatlakozott a Megyei KSZR-hez (Könyvtárellátó Szolgáltató 

Rendszer). 

Könyvtárunk központi helyen található, jól megközelíthető, akadálymentesített. 

A Madocsai könyvtárban Turiné Nikl Melinda könyvtárosi feladatokat február 1-vel látja el, 

2015. június óta kulturális közfoglalkoztatottként dolgozott a könyvtárban Baksa Istvánné 

mellett. Jutka néni nyugdíjba vonulása után vette át a könyvtár és a művelődési ház feladatait. 
 

Nyitva tartás: 
 

Hétfő                 9-12   13-16 óráig 

Kedd                 9-12   13-18 óráig 

Szerda              9-12   13-18 óráig 

Csütörtök          9-12   13-18 óráig 

Péntek              9-12   13-18 óráig 

 

Szolgáltatásaink 
 

Térítéses szolgáltatások: 

Internet- használat:                                     100Ft/ óra 

                                                                    50 Ft/ minden megkezdett félóra 

Nyomtatás/másolás (fekete-fehér):             30 Ft/ oldal 

                  (fekete fehér) kép A4-es:          100 Ft/ oldal 

Nyomtatás/ fénymásolás színes 

                                   szöveges:                 150 Ft/ oldal 

                     A4-nél kisebb kép:                  200 Ft/ oldal 

                     kép A4-es méretű:                  250 - 300 Ft 

Szkennelés:                                                 30 Ft/ oldal 

Laminálás:                                                   150 Ft/ A4 lap 

Spirálozás:                                                   200-300 ft 

Faxolás:                                                       100 Ft/ oldal 
 

Ingyenes szolgáltatások: 

- könyvkölcsönzés, folyóiratok kölcsönzése 

- helyben olvasás 

- közhasznú információk szolgáltatása 

- információ kérés telefonon 

- „Házhoz megy a könyv” - Mozgáskorlátozott olvasóinknak a kért dokumentumokat 

házhoz szállítjuk. 

- információ keresés könyvtári adatbázisokban 

- könyvtárközi kölcsönzés – Könyvtárunkban nem fellelhető dokumentumokat más 

könyvtártól beszerezzük. 

- sajátgép, laptop használata a könyvtári ingyenes WIFI hálózat segítségével 

- eÜgyintézés 

 
 



Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ban is sok esetben vette igénybe a lakosság a könyvtári 
dolgozó segítségét eÜgyintézésben. Főként önéletrajz megírásában, email cím 
regisztrációnál, üdülési pályázat, mosógép- és hűtőgépcsere pályázatban kértek segítséget, 
és más elektronikus segítségnyújtást is igényeltek. 
 

A könyvtár állománya 
 

Könyvtárunk általános gyűjtőkörű, felnőtt és gyerek szépirodalmi és szakirodalmi könyvek 
egyaránt megtalálhatók. A megrendelt könyveknél figyelembe veszem az olvasói igényeket. 
Nagy hangsúlyt fektetek a megfelelő gyerekkönyvek meglétére, hisz az olvasóvá nevelést 
egészen kicsi korban kell elkezdeni, és tudatosítani kell a gyerekekben, hogy az értő olvasásra 
az életünk különböző területein szükségünk van.  
 

2019-ben 175 db könyvvel gyarapodott a könyvtár  
2019-ben a könyvállomány nagysága 5692 db könyv 
 

2018-ban a könyvállomány nagysága 5517 db könyv 
2017-ben az állományból 2303 db könyvet kivontunk (selejteztünk). 
 

Könyvtárunkba 13 -féle folyóirat járt 2019-ben: 

- Otthon 

- Családi Lap 

- Nők Lapja 

- Praktika 

- Lovas Nemzet 

- Sikeres Sporthorgász 

- Szabad Föld 

- Állatvilág 

- Ketbarát Magazin 

- Príma Konyha 

- Garfield 

- Szivárvány 

- Joy 

Ezeken kívül a Madocsai Hírmondó és a Paksi Hírnök számai is olvashatók a könyvtárban. 
 

2020. januártól 11 féle folyóirat jár: 

- Állatvilág 

- Apa Magazin 

- Blikk Nők 

- Blikk Nők otthon & kert 

- Családi Lap 

- Fitt Info 

- Garfield Magazin 

- Kreatív Gyermek 

- Nők Lapja 

- Praktika  

- Príma Konyha 

Ezeken kívül a Madocsai Hírmondó és a Paksi Hírnök számai is olvashatók a könyvtárban 

 
 
 
 
 



Állománygondozás 
 
Az állománygondozás a gyarapítást, selejtezést, állományvédelmet foglalja magában. 
2017-ben ősszel selejtezni kezdtük a rongált, elhasználódott, elavult könyveket. 2303 db 
könyvet kivontunk az állományból. A selejtezett könyveket kedvezményes áron áruba 
bocsátottuk 50,- és 100,- Ft-os darabáron.  
 

Egyéb gyarapodásunk 
 

2019-ben a Megyei könyvtár támogatásával kaptunk egy asztali számítógépet monitorral, 

Fellowes Star+150 spirálozót 33500 Ft értékben, Sony fejhallgatót 2db-ot 8980 Ft értékben, 

Bosch porszívót 31999 Ft értékben, játékokat 24224 Ft értékben. 

 

2018-ban a Megyei Könyvtár támogatásával kaptunk 1 db LG SMART tv-t 180000,- Ft 

értékben, 1 db JVC videokamerát állvánnyal 90000,- Ft értékben, 5 db babzsákfotelt 80200,- 

Ft értékben, 1 db 3x3 m-es szőnyeget 47000,- Ft értékben.  

  A szőnyeg és a babzsákfotelek a könyvtárral kapcsolatos kisterembe tervezett tinisarokba 

kerültek, amit már birtokba is vettek a tinik. 
 

2017-ben a Megyei könyvtár támogatásával kaptunk HP Proobook 450 G4 Notebookot 

2 db irodaszéket 39800 Ft értékben, diavetítőt 15996 Ft értékben. 
 

2016-ban a Megyei könyvtár támogatásával kaptunk mobil vetítő vásznat 15570 Ft értékben, 2 

db irodaszéket 35600 Ft értékben, Office Depot lapvágót 10298 Ft értékben, Epson EB-S04 

projektort 101.473 Ft értékben. 

 

2019 decemberéig ezek a játékok vannak a könyvtárban:  

 

- Double társasjáték 

- Double Kids társasjáték  

- Ligoretto társasjáték  

- Igaz vagy hamis? Junior társasjáték  

- Villám válasz társasjáték  

- Játék rendőrautó  

- Műanyag markoló és teherautó  

- Szerelhető járművek 2 db-os  

- Szamárpad társasjáték  

- Fedőnevek képekkel játék  

- Headbanz társasjáték  

- Quarto játé 

- Monopoli  

- Magic Writer rajztábla 4 db 

- Baby Blocks építő kockák 

- Közlekedj okosan játék 

- Junior Builders építő kockák  

- Nagy fadominó  

- Sellő kaland játék 

- Puzzle 2*24 db-os 

- Baby blocks építő kockák 

- Fa sakk készlet 

- Rubiks Race játék 

- QUbix játék 

- Fa építőkocka színes  

- Az elvarázsolt labirintus játék  

- A kisherceg játék  

- Rushhour csúcsforgalom játék 

- Okos kertész társasjáték 

- Katamino játék 
 

Pályázatok 
 

2017 decemberében benyújtottam egy pályázatot a KIFÜ-höz (Kormányzati Informatikai 

Fejlesztési Ügynökség). A pályázat célja a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése. A 

pályázat teljesen ingyenes, a pályázók által elérhető pályázati csomag az alábbi eszközök 

térítésmentes használatára terjedt ki: 

– 3 db laptop és a szükséges szoftverek 

– 2 db tablet 



– 2 db okostelefon 

– 1 db projektor 

– 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló) 

– 1 db beltéri Wifi Access 

– 1 db kültéri Wifi Access 

– 1 db router 

2018 februárjában értesítettek bennünket a sikeres pályázatunkról. 2018 júniusában kaptuk meg 

a fent említett eszközöket. Egy éven keresztül negyedéves beszámolókat kellet készítenem arról, 

hogy hogyan használtuk fel a kapott informatikai eszközöket. 

Az eMagyarország pontokat felváltották a DJP-k (Digitális Jólét Pont). A cél a digitális szakadék 

csökkentése, a digitális írástudás és az eÜgyintézés minél szélesebb körben való elterjesztése. 
 

Könyvtárhasználat 
 

 A 2019. évben a könyvtárnak  124 fő beiratkozott olvasója volt. 

                         személyes, helybeni használat (alkalom): 3213 

                         számítógép és internethasználat: 820 alkalom 

                         távhasználat : 41 alkalom 

                         kölcsönzött dokumentumok: 930 db 

                         közvetlenül, helyben használt dokumentum: 2165 db 

                         könyvtárközi kölcsönzés: 145 db      

 

Rendezvények 2019-ben 
 

- angol foglalkozás 1,5 óra (2*45 perc); nagycsoportosoknak és 2. osztályosoknak 

péntekenként (januártól júniusig), szeptembertől keddenként  

- február 5. pillangó óvodai csoport látogatása a könyvtárba 

- február 2, 9, 16, 23. szeptember 28. madocsai amatőr színjátszó csoport előadása a 

művelődési házban (A lónak vélt menyasszony, Az áldozat visszatér, Vonósnégyes) 

- március 21- 28-ig Internet Fiesta (ingyen internet használat, Selfi pályázat) 

- április 9. tojásfa díszítés 1000 db színes fatojás a könyvtár fáján 

- április 13. bolhapiac 

- április 16. iskolai szavalóverseny a művelődési házban  

- április 18. húsvétváró kézműves foglalkozás (tojásfestés, húsvéti díszek készítése) 

- április 24. Régészeti előadás (Madocsáért Egyesület szervezte) a művelődési házban 

- április 30. májusfa állítás a faluház udvarán 

- május 13. Víg Balázs író olvasó találkozó (A rettegő fogorvos című könyv bemutatása) 

nagycsoportosoknak, 1. és 3. osztálynak 

- június 2. gyereknap 

- június 6. Monostori Mária előadása felnőtteknek 

- július 7. mesevetítés a hittanos tábor (Református Egyház szervezte) gyerekeinek a 

művelődési házban 

- szeptember 5. Iskolai családi nap (iskola szervezte) –egyik állomás a könyvtárban volt 

- szeptember 26, október 10, 24. Sünizene (novembertől az Ifjúsági házban) 

- szeptember 30-tól október 6-ig Országos Könyvtári napok 

(magyar népmese rajzpályázat és rajzkiállítás, ingyenes internet használat) 

- szeptember 30 - november 30-ig Magyar népmese rajzkiállítás 

- október 7. idősek világnapja alkalmából Tormási Attila előadása „Nem csak komédia” 

címmel 

- október 29. tökfaragás kézműves foglalkozás 



- október 28-tól november 28-ig (10 alkalmas) IKER2 ingyenes számítógépes tanfolyam 15 

fő számára 

- november 13. Zöldtárs Alapítvány előadása a 6. osztálynak 

- november 16. bolhapiac 

- november 29. adventi kézműves foglalkozás (adventi koszorú és asztali díszek készítés) 

- december 6. adventi kézműves foglalkozás (karácsonyi díszek készítése) 

- december 13. adventi kézműves foglalkozás (luca búza, karácsonyfadíszek készítése) 

- december 20. adventi kézműves foglalkozás (mézeskalács díszítés) 

- december Retro játék kiállítás 
 

Tájékoztatás a könyvtári hírekről, rendezvényekről 
 

 A könyvtár életéről tájékozódhatnak az érdeklődők 

– Madocsa község honlapján – www.madocsa.hu/intézmények/könyvtár 

– Madocsai Könyvtár és Művelődési Ház facebook oldalán 

– A „Madocsai Hírmondó”-ban rendszeresen megjelenő könyvtári hírekből 

– A faluban több helyen megtalálható plakátokról 

– Szóbeli tájékoztatásból 
 

2020 programterv 

 

- márciusban újra lesz IKER ingyenes számítógép kezelői tanfolyam (16-65 éves korig) 

- kézműves foglalkozások (anyák napi, húsvétváró, nyári, tökfaragás, 4 alkalmas adventi) 

- Internet Fiesta márciusban 

- Országos Könyvtári napok ősszel 

- rajzpályázatok 

- író – olvasó találkozók 

- óvodások, iskolások könyvtár látogatása 
 

Összegzés 

 

Könyvtárunk korszerű, esztétikus, a 21. századnak megfelelő berendezésű. Az átrendezéssel 

tágasabb tér alakult ki, így a rendezvények megtartásához már elegendő a hely. A könyvtár a 

bővítéssel bevont térrel minden korosztály számára korszerű teret biztosít a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez, az élethosszig való tanuláshoz, a közösségi élet gyakorlásához. 

 

 

 

Turiné Nikl Melinda 

könyvtárvezető   

 

 

 

 

 

 

 

 

Madocsa, 2020. január 14. 

http://www.madocsa.hu/intézmények/könyvtár

