
 

 

 

Beszámoló a Községi Könyvtár 2020. évi munkájáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

 

A 2020-as év munkájáról, történéseiről szeretném tájékoztatni a Tisztelt 

Képviselő-testületet.  

A könyvtár nem önálló intézmény, az önkormányzat feladatai közül egy 

alapellátást biztosít Sávoly községben. 2013 év januárjában csatlakozott 

Önkormányzatunk a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez, melyet térségünkben a 

Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár koordinál. Azóta nincs önálló 

szerzeményezés, az ellátó rendszeren keresztül tudunk új könyveket kapni. A 

könyvtár 11547 kötet saját állománnyal rendelkezik. A KSZR-es könyvek 

választékát folyamatosan frissítjük, ami lehetővé teszi, hogy olvasóink is 

hozzájussanak a friss kiadású könyvekhez, újdonságokhoz.  

Könyvtárunkban 8 féle folyóirat olvasható, ebből két félét a fenntartó 

önkormányzat finanszíroz, a másik hatot a szolgáltató rendszer biztosítja.  

A tavalyi év teljesen rendhagyó volt a Covid miatti korlátozások, majd a későbbi 

bezárások miatt.  

A kormányrendeletek értelmében több hónapig nem nyithattunk ki, így a 

személyes találkozások, kölcsönzések, programok rendezése ebben az időszakban 

teljesen lehetetlenek voltak. Sajnos ez az én munkámban is nehézségeket okozott. 

A zárt időszakban az elmaradt belső munkálatokat pótoltam. Gondolok itt az 

előző év papír alapú iratainak rendezésére, a számítógépen a file-ok 

rendberakására, évenkénti mappákba mentésére, a régi foglalkozások 

felgyülemlett bemutató anyagainak selejtezésére, általános rendrakásra az 

Agroturisztikai Központban.  

Mindeközben megvarrtam összesen közel 1000 maszkot. Sávolynak is és Marcali 

részére is. Ezt a munkát otthon végeztem.  

 

 

 



 

Beiratkozott olvasók 2020-ban 

14 éven aluliak 6 

14-17 éves 11 

18-29 éves 7 

30-54 éves 15 

55-65 éves 13 

65 év feletti 5 
 

összesen 57 

 

A táblázat azt mutatja, hogy 57 fő rendszeres olvasója és használója volt a 

könyvtárnak 2020. december 31-én. Az 502 fő lakossági létszám tükrében 

elmondhatjuk, hogy a lakosok 11 %-a olvasója volt a könyvtárnak.  

 

Könyvtárhasználat 2020-ban 

személyes 

használat  

kölcsönzött 

dokumentumok 

helyben használt 

dokumentumok 

referensz 

kérdések 

1242 2039 1673 199 

 

A táblázatból kitűnik, hogy 1242 látogató fordult meg a könyvtárban 2020-ban.  

Négy számítógépen érhető el az internet. A 366 használó azt mutatja, hogy élnek 

is a lehetőséggel az olvasók. Ami ebben a témában külön lehetőség, hogy 

ingyenes wifit biztosítunk az épületben és az épületen kívül is. Ezt is szeretik, és 

sokan használják a községben 

Éves szinten a könyvtár, vagyis az Agroturisztikai Központ 133 napot volt nyitva. 

Sajnos ez a szám is, mint ahogy az összes könyvtári összesített adat elmarad a 

tavalyi számok mögött. A vírus terjedése, az általános óvintézkedések a mi 

intézményünk működésére is nagyban kihatással volt.  

2020-ban a könyvtár által rendezett program összesen 16 volt a községben.  Ebből 

három rendezvényt finanszírozott a KSZR. Összesen a résztvevők száma: 454 fő 

volt.  

Mivel minden korosztályt szeretnénk folyamatosan megszólítani, így 

programjaink között szerepelt játszóház, kézműves foglalkozások, kiállítások, 

filmvetítés, kerékpártúrák, koncertek.  

Több alkalommal kapcsolódtunk országos rendezvény sorozatokhoz. 

 

 



 

A könyvtár a helyi média központja is. Itt szerkesztem a Sávolyi Hírmondó 

számait, 2020-ban már a XIV. évfolyam jelent meg.  

Itt folyik a savoly.hu honlap szerkesztése is, melyhez a fotókat és cikkeket is én 

készítem.  

Összességében a 2020-as évről elmondható, hogy rendkívüli és szokatlan 

helyzetek elé állított bennünket. Igyekeztünk az online tartalmakkal, az internetes 

felülettek segítségül hívásával betölteni a személyes találkozás okozta űrt.  

A pandémia hozott új megoldásokat, új lehetőségeket, így azok közül 

mindenképpen érdemes az elkövetkező időszakban kipróbálni és beépíteni a 

mindennapi gyakorlatba is néhányat. 

Bízom abban, hogy a 2021-es év előttünk álló időszaka szabadabb, korlátozások 

nélküli lesz, így dolgozni is többet és könnyebben tudunk majd! 

 

 

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását.  

Köszönettel: Pálfi Lászlóné könyvtáros  

Sávoly, 2021. május 6. 


