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INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY
1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.
Levélcím: 1410 Budapest Pf.: 219.

Az adatszolgáltatás a 198/2001. (X. 19.) kormányrendelet  alapján KÖTELEZŐ!

Nyilvántartási szám: 1442

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után!
     Adatszolgáltatók: Települési, munkahelyi,    
     felsőoktatási és szakkönyvtárak

   Beküldendő: 2003. január 31-ig
   1 példány a KIKÜLDŐ CÍMÉRE,
   1 példány a fenntartó szervezet címére,
   1 példány az adatszolgáltatónál marad.

    Fontos! A kitöltésben segít az ÚTMUTATÓ!

                                                              J E L E N T É S
                                                                       a könyvtárak 2002. évi tevékenységéről	
	
1.
Az adatszolgáltató könyvtár teljes neve:

2.
  székhelye
 irányítószám:

3.

 település: 

4.

 utca, házszám:

5.
  vezetője:
6.
  beosztása:
7.
  telefon (körzetszám is):
8.
  fax (körzetszám is):

9.
  e-mail:
10.
  honlap (URL):

11.


statisztikai szám:








 –




 –



 –






	      Az adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető módon történő nyilvánossá tételéhez hozzájárulok.

Kelt: ……………………………………………………., 2003………………………….hó ………nap


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
statisztikus, jelentést kitöltő
                    könyvtáros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vezető

											

		     P. H.	

	12.
 A könyvtár fenntartójának neve:

13.
 Szerepel-e a könyvtár a nyilvános könyvtárak hivatalosan közzétett jegyzékén tárgyév dec. 31-én?
 1: Igen;  2: Nem

14.
 A könyvtár fenntartójának besorolása:
 1: önkormányzat; 2: állami felsőoktatási intézmény; 3: egyházi felsőoktatási intézmény; 4: egyéb  
  felsőoktatási  intézmény; 5: állami közoktatási intézmény; 6:  egyházi közoktatási intézmény; 
 7: egyéb közoktatási intézmény; 8: szakszervezet; 9: gazdálkodó szervezet; 10: egyház; 11: egye-
 sület, alapítvány; 12: minisztérium, kormányzati szerv; 13:  egyéb 

15.
 A könyvtár elsődleges funkciója:
 1: nemzeti;  2: köz-; 3: szak-;  4: felsőoktatási;  5: iskolai és köz-;  6: egyéb

16.
 Működik-e a könyvtár?
 1: működik;  2: szünetel; 3: a tárgyévben megszűnt



MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
		
17.
 A szolgáltató helyek száma:

18.
 A könyvtár által használt valamennyi helyiség összes alapterülete (m2-ben):

19.
 A nyitvatartási napok száma hetente: 

20.
 A nyitvatartási órák száma hetente: 

21.
Nyitva tart-e a könyvtár hétvégén (legalább a hétvége egyik napján)?                                                                                                               1: Igen;  2: Nem 





Az állomány adatai a CSOPORTOS LELTÁRKÖNYV alapján
Könyv és bekö-tött (tékázott) időszaki kiad-vány (kötet, köttetési egység)
Audiovizuális
Elektronikus
Egyéb
           Érték              
  (ezer forintban!)


dokumentum 
(db)


A
B
C
D
E
22.
ELŐZŐ év december 31-i állomány 




23.
A tárgyévben leltárba vett állomány




E Ft
24.
A tárgyévben leltárból törölt állomány




E Ft
25.
TÁRGYÉV december 3l-i állomány




Letétbe adott és kapott állományegységek (Csak a TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK töltsék ki!)
26.
Más település-re  ADOTT letéti állomány




27.
Más település-ről  KAPOTT letéti állomány







Kurrens időszaki
kiadványok
A címek
A példányok

száma összesen
az összesből időleges megőrzésű
száma összesen
az összesből időleges megőrzésű

A
B
C
D
28.
  Összesen




29.
ebből külföldi kiadvány








Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (ezer forintban!)
Összesen
Az összesből kurrens időszaki kiadványokra
Az összesből díjköteles külső on-line információforrásokra 

A
B
C
30.
 Költségvetési előirányzatból
                                                                                                                E Ft
                                                                                                                E Ft
                                                                                                                E Ft
31.
 Egyéb forrásból (pályázat stb.)
                                                                                                                E Ft
                                                                                                                E Ft
                                                                                                                E Ft
		


  Bevételek
32.
 Bevételek összesen
                                                          E Ft
33.
 Az összesből fenntartói finanszírozás
                                                          E Ft
34.
 Az összesből pályázaton nyert, a tárgyévben beérkezett támogatás
                                                          E Ft
35.
 Az összesből saját működési bevétel
                                                          E Ft




  Kiadások
36.
 Kiadások összesen
                                                                      E Ft
37.
 Az összesből munkabér járulékokkal
                                                                E Ft



Könyvtári személyzet
Munkatársak
Megbí-zási díjasok

bérezésben részesülők
díjazás nélküliek


teljes
rész-



munkaidőben



A
B
C
D
38.
  Felsőfokú könyvtáros szakképesítéssel
könyvtá-ros
munka-
körben
dolgozók




39.
  Egyéb felsőfokú végzettséggel





40.
  Egyéb felsőfokú végzettséggel + középfokú  
  könyvtáros szakképesítéssel





41.
  Középfokú könyvtáros szakképesítéssel





42.
  Egyéb alap- vagy középfokú végzettséggel





43.
  Egyéb alkalmazott




44.
 Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidőben foglalkoztatottakra


        FORGALOM


Könyvtár-használat
Beiratkozott olvasók
Könyvtárhasználatok
Kölcsönzött dokumentumok
Helyben használt dokumentumok


összesen
az összesből a kölcsönzések









A
B
C
D
E
45.
Össze-sen





46.
Ebből14 éven aluli








Könyvtárközi kérések
száma
Teljesítés
eredetiben
másolatban




nyomtatott formában
elektronikus formában

A

B
C
D
47.
 A beérkezett kérések
  
 Küldött dokumentumok



48.
 A küldött kérések
  
 Kapott dokumentumok






Nemzetközi kiadványcsere
száma
49.
 A cserepartnerek

50.
 A küldött könyvtári egységek

51.
 A kapott könyvtári egységek



