Beszámoló
a hegyesdi községi könyvtár 2015. évi tevékenységéről

Községi Könyvtár Hegyesd

Nyitva tartás:

Hétfő:

L4-L6 őráig

Szerda:

14-16 óráig

Szombat:

L5-17 őráig

Könyvtárunk nyilvános könyvtár, közművelődési feladatokat lát el. Megkülönböztetés nélkül
mindenki használhatja. A könyvtár helyismereti, helytörténetiinformációkat szoIgáltat.
A hét három napján, heti hat órában tart nyitva.
Szolgáltatások:

-

könyvtárközikölesönzés
előadások,könyvtári órákszíntere

A könyvtár állománya 2.758 db dokumentum (könyv).

Működés:
2011-ben a tapolcai Városi Könyvtár munkatársai segítségévelmegtörtént az állomány egészének

ellenőrzése, mely során jó néhány könyv selejtezése valósult meg." Ezek nagy része elavult
{szocreál) könyvek, elhasznált volt már, ezért tartásuk feIeslegessé vált. A selejtezéssel egy időben
megtörtént a könyvek besoroIása, ellenőrzése, leltározása. Az olvasósarok kialakítása, mely áll (egy
asztalbó!, és 6 szék) lehetővé teszi a helyben való oIvasást.

Az internethasználók száma az elmúit évekhez viszonyítva csökkent. ( Ez a tényező magyarázható a
rossz, elavult számítógépekkel is}

SzakfeIügyeIet:

1"

2"

A tájékoztatás érdekében legyen kitéve a nyitva tartás

Kifogásolták akkor a könyvtárba jutást a rokkant emberek részéreis.

A

könyvtár a 2015. évben új bútorzatot kapott, ahova
helyeztük.

a már meglévő Új könyveket

KSZR szervezésében1 db úi számítógépet kaptunk, melyre telepítették a feldolgozáshoz,

nyilvántartáshoz szükséges programot. Beszerelték a vonalkód leolvasót is.

Hegyesd, 20t6. augusztus 15"

rl%lcrb a,r_Lt--J

Holczbauerné kiss Erika
könyvtáros
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Beszámoló
a kultúrház 2015. évi tevékenységéről

A helyi kultúrház fenntartója Önkormányzat

Hegyesd. Az épület hasznos atapterüIet

e:

t7O m1

Ebből közműveIődési tevékenységre hasznosítható alapterület tz} l* A kultúrház turisztikai
létesítménnyel,szálláshellye! is rendelkezik. Működési bevétele jelentős mértékbenemeli az éves
bevételt.
lsmeretterjesztés:
Tudományos ismeretterjesztő előadások: 7 előadás, L4 őraszámban és 195 résztvevővel.
A biokultúra népszerűsítése,napjainkban.
Ezen kívül immár négy éve angoI tábor is működik a kultúrház falai között.
A táborban résztvevők: gyermekek száma 68, az ifjúsági tábor résztvevői 65 fő volt.

A faluban szórakoztató rendezvényt (falunap) általában augusztus hónapban tartjuk meg .Ekkor a
falu apraja-nagyja szinte mindenki részt vesz ezen a rendezvényen. Nagyon népszerű. Ezt követi a

35 résztvevővet. Társadalmi rendezvény továbbá a
Mikulásnapi Ünnep a gyermekek körében, ekkor ajándékkal lepjük meg a nebu|ókat, minden
gyermek egy esomagot vehet át a Mikulás bácsitól. Majd ezt követi advent napja, amely már a
felnőtteknek szóI. Ez a rendezvényünk egy közösségformálő, az emberi kapcsolatokat erősítő
összejövetel,ahoI az emberek megkínálják egymást a saját süteményeikkel, a saját boraikkal stb.
iátszőház, kézműves foglalkozás, körülbelül

A helyi kuttúrhjzban kapnak helyet a

kütönböző

vásárok, aho! a helyi emberek vásárolhatnak.

Annál is inkább, mivela fatuban nincs vegyes bolt, nincs kocsma sem.

faluban van nyilvános lnternet elérésipont. pl. wifi. Viszont szakmai adatbázissal nem
rende!kezik, Következésképpen informatikai szakszemélyzetteI sem rendelkezik a faIu. Ugyanakkor
rendelkezik honlappa!. Nem rendelkezik saját híreinek, adattartatmáirak publikálására szolgáló

A

mobil aIkalmazással.

Hegyesd, 2016. augusztus 15.
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Holczbauerné kiss Erika
kulturális feIelős
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