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Beszámoló a mozgókönyvtári és bibliobuszos szolgálat 2009. évi
tevékenységéről és jelenlegi helyzetéről az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás
területén

2009. évi tevékenység rövid bemutatása:
A mozgókönyvtári szolgáltatásban a nyilvános könyvtárakat működtető
önkormányzatokon kívül (Forró, Ináncs, Krasznokvajda) a kistérség valamennyi
önkormányzata részt vett. 2009. április 1-től Forró település is
belépett a
mozgókönyvtári ellátásba. A mozgókönyvtári ellátás körébe nem tartozó, nyilvános
könyvtárral rendelkező helyeken is hozzájárultunk helyi kulturális programok
finanszírozásához.
A korábbi években megszokott módon, egyes helyeken a hetente járatszerűen megjelenő
bibliobusz által, míg más helyeken (ahol a könyvtári szolgáltatás intézményi feltételei
adottak voltak) szolgáltatóhely keretében biztosítottuk a könyvtári feladatellátást.
Az első félévben sikerült több helyen felújítani, korszerűsíteni a szolgáltatóhelyet:
Fancsal, Hernádpetri, Pere, valamint augusztus hónapban átadásra került Felsőgagy
felújított könyvtárépülete. A felújított könyvtárakban megnőtt a látogatók száma.
Szalaszend községben technikai felszerelést vásároltunk (nagyképernyős LCD TV,
DVD-lejátszó, szék).
A szolgáltatóhelyek részére könyvespolcokat is vásároltunk, melyek a felújított
helyszínekre kerültek kiszállításra (Pere, Fancsal, Hernádpetri, Felsőgagy), valamint
Garadnára.
Dokumentum beszerzés
Szakkönyv vásárlás:
Nagy figyelmet fordítottunk a dokumentum beszerzés kapcsán a szakkönyvek,
ismeretterjesztő könyvek vásárlására, mivel jelentős ilyen irányú igény.
Egyéb könyvbeszerzés:
A tervezett éves könyvbeszerzési keretet teljes egészében felhasználtuk 2009. évben. A
felújított könyvtárakban az átlagtól nagyobb összegű könyvbeszerzésre került sor (Forró,
Fancsal, Felsőgagy).

Felújítások:
A felújításra tervezett keretet teljes egészében felhasználtuk az év során. Felújításra
kerültek Fancsal, Hernádpetri, Pere, Felsőgagy települések szolgáltatóhelyei.

A kistérségben végzett közművelődési tevékenység
2009. évben is igyekeztünk lehetőségünk szerint hozzájárulni a településeken
megrendezett falunapi, kulturális programokhoz. 2009-ben is kistérségi szinten került
megrendezésre a korábban három kistérség (Abaúj) területén megtartott művészeti
fesztivál Encsi-Kistérségi Összművészeti Fesztivál címen 2009. július 23 - augusztus 22.
között. Ennek a rendezvénynek a programjához 900.000 Ft támogatást nyert el a
Munkaszervezet által benyújtott pályázat.
A falunapokra és a kulturális napok keretében megrendezett programokra mintegy hat
millió forint összeget fordítunk a költségvetésben tervezettek szerint, valamint egy célra
kerül felhasználásra az elnyert pályázati támogatás is.
A programsorozat keretében az alábbi településeken voltak rendezvények:
Abaújkér, Csobád, Encs, Fancsal, Fáj, Felsőgagy, Forró, Fulókércs, Garadna, Gibárt,
Hernádbűd, Hernádszentandrás, Ináncs, Kány, Krasznokvajda, Méra, Novajidrány,
Perecse, Szalaszend, Szemere.
Az itt felsoroltak mellett az év hátralévő részében lehetőségeink szerint támogattunk
egyéb helyi programokat is (Mikulás, Idősek Napja, advent, stb.).

A jelenlegi helyzet bemutatása
A Magyar Köztársaság 2010.évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 8. sz.
melléklet IV. fejezetében meghatározott normatíva a mozgókönyvtári és kulturális
feladatok ellátására 1.000.000 Ft minden szolgáltatóhely után. Ez az összeg 180.000 Fttal, mintegy 15%-kal kevesebb a 2009-ben megállapított normatívához képest, így
2010.évben a feladatellátáshoz az előző évi keret 85%-a áll rendelkezésünkre.
A szolgáltató könyvtárnál a kistérségi feladatok ellátásához foglalkoztatott személyek (2
fő bibliobuszos-könyvtáros, 1 fő segédkönyvtáros) bér és járulékai, valamint a kistérségi
ellátáshoz közvetlen kapcsolódó dologi kiadások (szoftver, telefon, bibliobusz fenntartási
költsége, üzemanyag, stb.) mint központi költség jelentkeznek az ellátás megszervezése
kapcsán. Ezen költségek tervezése mellett az alábbi kiadásokat tervezzük a
szolgáltatásban résztvevő települések vonatkozásában:
Eszközbeszerzés:
Épület felújítás, bővítés:
Könyvbeszerzés:
Rendezvény támogatás:
Bértámogatás:

2.550.000 Ft
4.150.000 Ft
5.250.000 Ft
8.000.000 Ft
4.950.000 Ft

Az itt tervezett, településeken realizálódó kiadások a mellékelt táblázatban részletesen
megtalálhatók.
A táblázatban feltüntetett tételek fedezik az eszközbeszerzést (könyvtári bútorok,
számítástechnikai eszközök), az épületfelújítást (felújítási, karbantartási munkák a
szolgáltatóhelyeken) és a szolgáltató könyvtárnál előírt feldolgozóhely kialakítását. Az
állománygyarapítás, könyvbeszerzés a szolgáltatóhelyeken átlagosan 200 eFt
nagyságrendben került tervezésre (Hernádvécse esetében 400 eFt), bibliobuszos
helyeken 50 eFt összegben. Továbbá szerepel a kiadási tervben a rendezvények
támogatása, mely a települések nagyságától és hagyományaitól függően 60 eFt-tól 250
eFt-ig kerültek tervezésre. Nagyobb összeg a Kistérségi Művészeti Fesztivál
rendezvényeire lett még tervezve.
Nagyobb mértékű működési bértámogatás azokra a településekre lett tervezve, ahol
működik szolgáltatóhely és annak nyitvatartása megfelel a törvényi 6, illetve 12 órás
nyitvatartásnak.
Ez az összeg a szolgáltatóhelyeken átlagosan 200 eFt/év, illetve két legnagyobb település
esetében (Méra, Forró) ahol a törvény 1500 fő lakosság felett dupla óraszámot ír elő 400
eFt/év. Bibliobuszos helyeken is került tervezésre átlagosan 50 eFt/év jelképes
támogatás, melyet olyan személy részére kellene két részletben kifizetni, aki
összekötőként elősegíti a busz szolgáltatását.
Igyekszünk 2010 évben a csökkent költségvetési keretből is színvonalas szolgáltatást
biztosítani a mozgókönyvtári területen. Sajnos a költségvetési keret miatt végesek a
lehetőségeink, de bízunk benne, hogy minden településen tudunk valamilyen formában
segítséget nyújtani.
Tájékoztatjuk viszont az önkormányzatokat, hogy a mozgókönyvtári normatíva nem csak
és kizárólag rendezvény (falunap) támogatását jelenti, sőt elsősorban könyvtári
fejlesztésre és könyvtári rendezvényekre biztosítja a központi költségvetés.
Rendezvények esetén is elsősorban irodalmi műsor, értékesebb zenei rendezvény,
művészeti program finanszírozható ebből a keretből. A program támogatás mellett
könyvtári tevékenységre is fordítani kell, mivel a törvény elsődleges célja ennek a
területnek a fejlesztése.
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