Könyvtári beszámoló 2016
-A Megyei Könyvtár révén 2016-ben is sok új könyvhöz jutottunk, konkrét kéréseket is
teljesíteni tudtunk. Ez mind az érdeklődés emelkedéséhez vezetett. Tavaly is kereshették, a
gyerekek körében népszerű könyvtári feladatokat tanulóink. A délutáni foglalkozásokra váró
gyerekek, a házi feladatukhoz könyvet keresők és kölcsönzők, az olvasni vágyó tanulók és
felnőttek, a fénymásolás nyomtatás miatt érkezők egyaránt megkerestek bennünket. Nyitva
tartásunk változatlanul heti 40 óra volt, ami teljes mértékben megfelel az igényeknek.
- Az aulában a csócsó és biliárd nagy sikernek örvendett.
- A tavalyi évben 31 óra volt megtartva a könyvtárban a különböző évfolyamokon.
A könyvtári órákon kívül egyéb rendezvényeket is szerveztünk a gyerekeknek.
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- 2016. január 22-én a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan ismét az alsó
tagozatosok látogattak el a könyvtárba egy rendhagyó könyvtári órára, amelyen a
könyvtári ismereteket játékos formában tanulták, és még a Magyar kultúra napja is szóba
került. 145 tanuló vett részt a programon.
Februárban a gyerekeknek szerveztünk könyvtármozit. A Keménykalap és krumpliorr c.
film 1. és 2. részét vetítettük le nekik. Nagy volt az érdeklődés, 54 fő vett részt a
rendezvényen
Márciusban folytatódott a könyvtármozi program és a Keménykalap és krumpliorr c. film
3 részét vetítettük le a tanulóknak. 40-en jöttek el a vetítésre.
Március 22-én húsvéti játszóház keretében origami csirkét készítettünk. 22 gyerek
kapcsolódott be a programba.
Április 08-án a Lesenacht nevű rendezvényen egy meseterápiás foglalkozáson vehettek
részt a 4. osztályos nemzetiségi németet tanuló diákok. A piros malac c. mesét dolgozta
fel a gyerekekkel Jakab Csilla meseterapeuta. A mese a másság elfogadásáról a belső
értékekről szól. Nagyon jó játék és beszélgetés kapcsolódott a mese feldolgozásához. 20
fő volt a könyvtár vendége.
Májusban vetítettük le a Keménykalap és krumpliorr c. film 4 részét. 15 fő nézte meg a
filmet.
Június 1-én nyitottuk meg a Tavaly szeptemberben meghirdetett „Könyvjelző” olvasási
versenyhez kapcsolódó kiállítást. Itt a gyerekek által készített rajzokat, könyvismertetőket
helyeztük el könyvtár aulájában. Kiosztottuk a verseny díjait is.
Szeptember 8-án az Olvasás Világnapján „Olvasó flashmob”-ot rendeztünk a 3.szünetben
az iskola alsó folyosóján. 30 fő, diákok és tanárok, olvasott együtt.
Szeptember 30-án a Magyar Népmese Napján minden alsós osztály egy meseórát kapott
a könyvtárban. Délután a Könyvtármozi keretében Magyar népmesék sorozat meséit
nézhették a gyerekek. A meséket 20 fő nézte meg.
A Szüreti felvonuláson bábelőadást nézhettek meg a gyerekek, a Csorba Győző Megyei
Könyvtár finanszírozásában.
Októberben volt az iskolai könyvtárak hete. Ebből az alkalomból a Tudásközpontba és a
Zsolnay negyedbe látogattunk a gyerekekkel. Az egyik osztállyal a planetáriumot, a
másik osztállyal a Labor - interaktív varázstér kiállítást néztük meg. Mindkét osztály
könyvtártúrán vett részt a Tudásközpontban. 40 fő vett részt a programon.
Október 21-én a nyolcadik évfolyamosokkal megnéztük a Szamárköhögés c. filmet, az
56-os évfordulóhoz kapcsolódóan.
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November 3. hetében van a magyar népdal és népköltészet hete. 2016-ban ezen a héten
minden nap más-más népzenegyűjtőhöz kapcsolódó kérdésekre válaszolhattak a
gyerekek. A következő héten ajándékban részesültek a feladatokat helyesen megoldó
gyerekek.
Decemberben kapcsolódtunk a karácsonyi játszóház programjához. Angyalkát
készítettünk filc anyagból. 25 fő vett részt a programon.

2016-ben is több, felnőtteknek szólórendezvény helyszíne, szervezője volt a könyvtár.
- Januárban a könyvtármozi keretében 11 fő együtt nézte meg az Angi Vera c. filmet.
- Márciusban a 2015-ben meghirdetett 1000 éves falu fotókiállítás megnyitója volt a
könyvtár előtti aulában. 40 fő vett részt a rendezvényen.
- Áprilisban a Te rongyos élet c. filmet vetítettük a könyvtármizban a felnőtteknek. 10-e
jöttek el.
- Októberben az olvasókör vendége volt Harmath Béla.
- Novemberben a Hetényi Hétfő Esték előadásai a 2016-os év évfordulóihoz kapcsolódtak.
(Mendöl Zsuzsa: Szent Márton a művészetekben; Dr. Debreceni László: Az én 56-om;
Czeininger Tamás: Az ismeretlen ismerős, Ferenc József király és a nagy háború;Varga
Szabolcs: Zrínyi a magyarság emlékezetében)
- 2016-ban 2065 dokumentumot kölcsönöztek használóink ebből 1598-at14 éven aluli
látogató, 2663 volt a helyben dokumentumok száma.
- Állománygyarapítás: az iskolai könyvtár finanszírozását 2016-ban is a KLIK végezte
Néhány kötelező olvasmány, olvasási versenyhez szükséges könyv megvásárlását
engedélyezték, a számlák összege: 83226 Ft
- Állományunk 218 példánnyal gyarapodott, ez nagyjából megegyezik az előző évivel. Ez a
Nemzeti könyvtár sorozatból, a Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázaton
nyert kötetekből, a nyolcadik osztályosoktól kapott, egy-egy ajándékkönyvből tevődik össze,
illetve az iskolai könyvtár részére a KLIK által engedélyezett példányok vásárlásából tevődött
össze. CD gyűjteményünk nem gyarapodott. 715 ideiglenes megőrzésű (B jelű) könyv került
tavaly a könyvtárba, ezek tartós tankönyvek, melyek a tanulókhoz kerültek szeptemberben.
- A regisztrált használók száma 2016-ban 295 fő volt, ebből 209 fő 14 éven aluli.
- A Nők Lapja, a Dörmögő Dömötör, a Praktika, a Szabad Föld és Szitakötő, az Otthon, a
HVG, a GeronimoStuilton, Burda, Nők lapja konyha, Mikkamakka c. lapokat a Megyei
Könyvtártól kapjuk. Ezeken kívül kereshetik nálunk a Barátság, a Magyar Krónika az Új
Köznevelés c. folyóiratokat is. A könyvtárban megtalálhatók még a Zengő, a Múltmentő helyi
folyóiratok.
- 2017-ben is különböző programokkal várjuk látogatóinkat.
Feladataink: Az óvodai könyvtári csoportos foglalkozások számának növelése, délutáni
napközis csoportoknak könyvtári foglalkozások tartása, igény szerint.
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