Tisztelt Képviselő-testület!
2010.augusztus 2-án vettem át a könyvtárat, helyettesítőként. Kezdetben nehezen indult be
a működés. Sok erőfeszítést és fejtörést okozott, hogy miként tudom ismét hasznossá tenni
az intézményt, visszacsalogatni az olvasókat. A jég nehezen tört meg.
Az iskolakezdés és az óvoda megnyitása után felkerestem az intézmény dolgozóit és felkértem
őket az együttműködésre. Örömmel mondhatom, hogy a pedagógusok készségesnek
bizonyultak, a gyerekek gyakran használják az internetet házi feladat elkészítéséhez is.
Rögtön itt merül fel az a kérdés, hogy kérjek-e pénzt ezért a szolgáltatásért?
Véleményem szerint ilyen célból azok a gyerekek veszik igénybe, akiknek nincs otthon gépük,
a Teleház a faluért van ilyen célból nem javasolnám az ellenszolgáltatás fizetését!
Mi történt az elmúlt időszakban:
•

Már a szombat kivételével nem fordul elő, hogy egyedül vagyok a könyvtárban.

•

Beindult csütörtökönként a diavetítés, amelyen egyre több gyerek vesz részt.

•

Visszatértek a felnőtt olvasók.

•

A kisebbek szívesen színeznek, vagy oldanak meg előre elkészített feladatokat.

•

Az iskolából a 2-3. osztályos tanulók könyvtár látogatási órán vettek részt.

•

Karácsony előtt több gyereket sikerült bevonni a dekorálásba.

•

Nagy sikert aratott az ajándékkészítés. / Köszönhető ez Gróf Sándorné
közreműködésének is, aki besegített a gyerekek kiszolgálásában./

•

Egyre több középiskolás fordul segítségért egy –egy házi feladat vagy tétel
kidolgozásának megoldásáért, szakkönyvek kereséséért.

•

Legnagyobb sikernek a Baba-Mama klub megalakulását tartom, ami még nem forrta
ki magát igazán, de a visszhang jó.

•

Egyre több gyerek veszi igénybe betegség után, vagy tanulási nehézségnél szakmai
segítségemet.

Tervek a jövőre:
•

A Nyugdíjas klub bevonása. / elképzelésem, hogy foglalkozásaikon a Családi lapból
érdekes cikkeket, vagy tanulságos történeteket ismertessek meg velük, olyan
könyveket vigyek be a foglalkozásokra, amelyek egészség-megelőzést is szolgálhatnak.

•

Az ifjúság bevonása a könyvtár életébe. / DVD vetítés, vetélkedő stb./

•

Ovisok foglalkoztatása a nyári szünidőben.

Ezek az én elképzeléseim, de remélem, kolléganőm rövidesen felgyógyul és folytathatja az
általa megkezdett munkát.
A nyitva tartás megváltoztatására már beadtam az elképzelésemet, választ nem kaptam,
remélem, erre most sor kerül.
A könyvtár adatai a számok tükrében:
•

Olvasók száma: 98 fő

•

Könyvtárhasználat: 1090 fő

•

Internet: 319 fő

•

Kölcsönzések: 554

•

Kölcsönzött dokumentum:889 db

•

Helyben használt dokumentum: 589 db

•

Könyvtárközi kölcsönzés:49 db

•

Referensz kérdések: 553 db

Megoldandó kérdések:
•

Nyitva tartás

•

Házi feladat megírásánál fizettessünk-e az internet felhasználóval?

•

Kisterem használatának szabályozása

Amennyiben kérdéseik vannak a z intézmény működésével kapcsolatban, szóban szívesen
kiegészítem beszámolómat, és kérem a Tisztelt Testületet, hogy beszámolómat fogadja el.

Lesenceistvánd,2010. dec. 30.

Tisztelettel:
Bogdánné Gróf Margit
helyettes könyvtáros

