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Beszámoló a Községi Könyvtár 2021. évi munkájáról   

 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

    

   Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve szerint a mai 

ülésen fő napirendként tárgyaljuk a Községi Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló 

előterjesztést.  

 

  Pálfi Lászlóné könyvtáros a beszámolóját határidőben elkészítette, az kiküldésre került 

valamennyi képviselő részére. Kérem, hogy tárgyaljuk meg és fogadjuk el a beszámolót. 

 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Községi 

Könyvtár 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester, Pálfi Lászlóné könyvtáros  

Határidő: azonnal 

 

Sávoly, 2022. május 6. 

 

                                                                                                              Schuller Tibor 

                                                                                                               polgármester 

 



 

Beszámoló a Községi Könyvtár 2021. évi tevékenységéről 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A 2021-es 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 tavalyi évben áprilistól novemberig a Nemzeti Művelődési Intézet 

alkalmazásában Egyed Balázs személyében munkatársat kaptam. Ez idő alatt 

elvégeztük a könyvtár 11.547 kötetes saját állományának az átleltározását. 

Ennek a papírozása, lezárása az idei évben valósul majd meg.  

 

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 kétfélét a fenntartó 

önkormányzat finanszíroz, a másik hatot a szolgáltató rendszer biztosítja.  

 

A tavalyi évet is áthatta a járvány jelenléte, a szabályokat betartva tudtunk csak 

működni. A vészhelyzeti kormányrendeletek értelmében több hónapig nem 

nyithattunk ki, így a személyes találkozások, kölcsönzések, programok 

rendezése ebben az időszakban teljesen lehetetlenek voltak.  

 

A rendelet 2021. április 12-től oldotta fel a bezárást, attól a naptól kezdve 

tudtunk kinyitni. Az állomány ellenőrzés miatt is zárva voltunk október 11. és 

november 25. között. 

 

Beiratkozott olvasók 2021-ben 

 

14 éven aluliak 5 

14-17 éves 13 

18-29 éves 14 

30-54 éves 17 

55-65 éves 21 

65 év feletti 5 

összesen: 75 

 

 



 

A 2021-es lakossági létszám tükrében elmondhatjuk, hogy a lakosok 15 %-a 

olvasója volt a könyvtárnak. A tavalyi évhez képest ez 4 %-kal több. Ez nagyon 

örömteli! 

 

Könyvtárhasználat 2021-ben  

 

személyes 

használat 

kölcsönzött 

dokumentumok 

helyben használt 

dokumentumok 

referensz 

kérdések 

802 1033 610 194 

 

 

146 alkalommal kerestek bennünket telefonon. 

20 alkalommal vittem könyvet a lakosságnak házhoz.  

Könyvtárközi kölcsönzés is volt, 20 alaklommal kaptunk és 8 alkalommal 

adtunk könyvet.  

Éves szinten a könyvtár, vagyis az Agroturisztikai Központ 98 napot volt nyitva.  

 

2021-ben a könyvtár által rendezett program összesen 16 volt a községben. 

Ebből három rendezvényt finanszírozott a KSZR. Összesen a résztvevők száma: 

855 fő volt.  

 

A körülményekhez igazodva ebből 8 program online valósult meg.  

Például online foglalkozás volt, Futball EB totót készítettünk. 

 

Külön kiemelném a Költészet napi közös versmondás videóját, amelyet a 

YouTube csatornánkon a legfrissebb adat szerint 553-an néztek meg. Nem is ez 

a fontos, hanem az, hogy 35 sávolyi lakos mondott egy-egy sort és nagyon 

büszke voltam mindenkire, aki elvállalta! Kifejezetten közösségépítő ereje volt 

ennek a videónak!  

 

Az alábbi linken elérhető:  

https://www.youtube.com/watch?v=6DH3NHNZ1G8&ab_channel=S%C3%A1

volyMar%C3%B3tv%C3%B6lgye 

 

A másik kiemelt program a Sávolyt bejáró túra volt, amelyre a családokat 

hívtuk. Ennek a lényege, hogy készítettünk pecsételőt, hozzá füzetecskét és a 

faluban öt helyszínen lehetett pecsételni. Ezeken a helyszíneken történeti 

ismertetőt is olvashatnak az odalátogatók, melyek Sávoly történetével 

párhuzamosan bemutatják magát a helyszínt is. Sokan bejárták Sávolyt a 

program kapcsán, megismerkedtek értékeinkkel, a falu szép helyszíneivel. 

Többen mesélték is utána, hogy nem is tűnt fel eddig nekik, hogy milyen szép 

Sávoly! Szóval úgy gondolom, hogy ennek a kezdeményezésnek is nagyon sok 

pozitív hozadéka volt!  

Kinn maradtak az ismertető táblácskák a helyszíneken, így hosszútávú haszna is 

van a programnak.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DH3NHNZ1G8&ab_channel=S%C3%A1volyMar%C3%B3tv%C3%B6lgye
https://www.youtube.com/watch?v=6DH3NHNZ1G8&ab_channel=S%C3%A1volyMar%C3%B3tv%C3%B6lgye


 

Mivel minden korosztályt szeretnénk folyamatosan megszólítani, így vártuk a 

lakosságot játszóházba, kézműves foglalkozásokra, kiállításokra, filmvetítésre, 

előadásokra. Több alkalommal kapcsolódtunk országos rendezvény 

sorozatokhoz is. Pl. az Országos Könyvtári Napokhoz.  

 

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

számait, 2021-ban már a XV. évfolyam jelent meg. Itt folyik a savoly.hu honlap 

szerkesztése is.  

 

Összességében a 2021-es évről is elmondható, hogy szokatlan helyzetek elé 

állított bennünket. Igyekeztünk az online tartalmak, az internetes felületek 

segítségül hívásával betölteni a személyes találkozás okozta űrt.  

 

A pandémia okozta új és jó megoldásokat, lehetőségeket szeretném beépíteni, 

tovább vinni az elkövetkező időszakokban is.  

 

Bízom abban, hogy a 2022-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, 2022. május 6. 


