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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
elkészítette 2021. évi beszámolóit és 2022. évi munkaterveit, amelyek jóváhagyása a 
Képviselő-testület feladata. 
 
Jogszabályi előírások miatt nem lehetséges a két intézményegység munkabeszámolóját és 
munkatervét egységes dokumentumként elkészíteni.  
 
A könyvtár esetében a dokumentumok elkészítéséhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
sablont adott ki, amelynek használata kötelező. A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 
2018. január 1. óta hatályos 65. § (2a) bekezdése szerint továbbá „a települési könyvtár az éves 

szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel 
céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű 
városi könyvtár részére.” Azért is szükséges volt a különválasztás, mivel a megyei hatókörű 
városi könyvtár (esetünkben a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár) csak a könyvtár 
dokumentumainak átvételére, megőrzésére és elektronikus közzétételére jogosult és kötelezett a 
Kultv. 66. § n) pontja alapján.  
 
A múzeum esetében is a Kultv. 50. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó hagyja jóvá 
a muzeális intézmény munkatervét és beszámolóját. A múzeumok éves beszámolójához és 
munkatervéhez szükséges szakmai mutatókat az 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. A Tapolcai Városi Múzeum dokumentumai tehát ezen jogszabály 
előírásai szerint készültek. 
 



A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2021. évi könyvtári tevékenységéről szóló beszámoló és 
2022. évi munkaterve, valamint a Tapolcai Városi Múzeum 2021. évi beszámolója és 2022. évi 
munkaterve az előterjesztés mellékletét képezik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

      HATÁROZATI JAVASLAT 

I. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2021. évi könyvtári 
tevékenységéről szóló beszámolóját és 2022. évi 
munkatervét jóváhagyja.  

Felkéri az intézményvezetőt, hogy a jóváhagyott 
dokumentumokat az illetékes megyei hatókörű városi 
könyvtár részére küldje meg. 

Határidő:  elfogadást követő 15 napon belül  
Felelős:  intézményvezető 

 

II. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Városi Múzeum 2021. évi múzeumi 
tevékenységéről szóló beszámolóját és 2022. évi 
munkatervét jóváhagyja. 

 
 
Tapolca, 2022. április 15. 
 
       
              Dobó Zoltán  
                polgármester 
 

















Intézmény Mutatók Számadatok
Wass Albert Könyvtár és Múzeum I. Szolgáltatási feladatok

1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 36

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 2 446

2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 53 759

2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 2 446

2.3. A tárgyévi látogatók száma 58 363

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 2 951

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 30

6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 6

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma
8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 2 182

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
9.1. Könyv 46 150

9.2. Időszaki kiadvány 391

9.3. AV-dokumentum

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 659

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma
11. A könyvtár által szervezett
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma
11.1.1. a képzéseken résztvevők száma
11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma
11.2.1. a képzéseken résztvevők száma
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 11

11.4.1. a résztvevők száma 289

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programok
11.5.1. a programok résztvevőinek száma
11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma
11.6.1. a programok résztvevőinek száma
11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma
11.7.1. a programok résztvevőinek száma
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, foglalkozások 
és az azokon résztvevők száma
11.8.1. a programok résztvevőinek száma
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések

11.9.1. a programok résztvevőinek száma
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 55

15. A használói elégedettség-mérések száma

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag)



Intézmény Mutatók Számadatok
Wass Albert Könyvtár és Múzeum I. Szolgáltatási feladatok

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma

13

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év
II. Gyűjteményfejlesztés
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként
1.1. Könyv (db) 1 499

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 

1.3. Kartográfiai dokumentum (db)

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db)

1.5. Hangdokumentum (db) 7

1.6. Képdokumentum (db)

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 

1.8. E-könyv (db)

Egyéb dokumentum (db)

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként
Könyv (db) 11 222

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 

Kartográfiai dokumentum (db) 1

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 1

Hangdokumentum (db)

Képdokumentum (db) 3

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)

E-könyv (db)

Egyéb dokumentum (db) 2

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 740

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 11

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest

III. Gyűjteményfeltárás
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 14 439

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 2

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-
ában)

100

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen 60

1.1. a résztvevők száma 6 567

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 8

2.1. a résztvevők száma 1 868

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 1

3.1. a látogatók száma 255



Intézmény Mutatók Számadatok
Wass Albert Könyvtár és Múzeum I. Szolgáltatási feladatok

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 4

4.1. a résztvevők száma 152

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 4 444

VI. Állományvédelem
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma

2. Muzeális dokumentumok száma

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma



Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus
Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Az Iszkiri Zenekar gyermeknapi koncertje (4 alkalom) Tamási Áron Művelődési Központ Egyéb

Könyvtárbemutató (7 alkalom) Gyermekkönyvtár Egyéb

Keresd a könyvtárban! (3 alkalom) Gyermekkönyvtár Egyéb

A sárga meg a kék: papírszínházas mesélés (3 alkalom) Gyermekkönyvtár Egyéb

Könyvtári játékok (4 alkalom) Gyermekkönyvtár Egyéb

Fotókiállítás Wass Albert Könyvtár és Múzeum Kiállítás

Kistérségi könyvtárak találkozója Felnőtt részleg Konferencia, workshop

Népmese Hete - Meséről mesére (13 alkalom) Gyermekkönyvtár Egyéb

Meséről mesére Gyermekkönyvtár Egyéb

Hogyan szerzett vizet a kiszáradt kút? Gyermekkönyvtár Egyéb

Állatos mesék Gyermekkönyvtár Egyéb

Már tudok olvasni! Klub Gyermekkönyvtár Egyéb

Bauxitváros - A városépítő vállalat (Oral history - Várostörténeti beszélgetés sorozat) Felnőtt részleg Egyéb

Trendhagyó irodalomóra a Kávészünet Zenekarral (megzenésített versek) (2 alkalom) Tamási Áron Művelődési Központ Egyéb

Szilaj Rezső: A barlangok élővilága (2 alkalom) Gyermekkönyvtár, Felnőtt részleg Konferencia, workshop

Kézműves foglalkozás (4 alkalom) Gyermekkönyvtár Egyéb

Az üres virágcserép (könyvtárismereti klubfoglalkozás) Gyermekkönyvtár Egyéb

Szent Márton és a ludak Gyermekkönyvtár Egyéb

Amikor Szent Márton odaadta a köpenye felét Gyermekkönyvtár Egyéb

Író-olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával és Dudás Győzővel Gyermekkönyvtár Konferencia, workshop

Honnan kapta a brazil bogár a színeit? Gyermekkönyvtár Egyéb

Kortárs magyar irodalom felső tagozatosoknak - Vendégünk: Kukorelly Endre Gyermekkönyvtár Konferencia, workshop

Rumini és a többiek - Vendégünk: Berg Judit Gyermekkönyvtár Konferencia, workshop

A legszebb karácsonyi ajándék a nátha Gyermekkönyvtár Egyéb

Karácsonyi várakozás Gyermekkönyvtár Egyéb

Zenés-történelmi irodalmi est Tamási Áron Művelődési Központ Egyéb

Hagyomány és modernitás a művészetekben (Vendégünk: Szabó T. Anna, Dragomán György, Dés András) Felnőtt részleg Konferencia, workshop



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)
Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Az egykori bauxitváros története / TBZS. - In: Napló. - 77. évf. 212. sz. (2021. szeptember 13.), 

p. 16.

Mi volt 1956, barátom? / fotó és szöveg: Tóth B. Zsuzsa. - In: Napló. - 77. évf. 248. sz. (2021. 

október 26.), p. 11.

Kell egy kis Kávészünet : Közelebb hozták a költészetet a fiatal közönséghez / SESZ. - In: 

Napló. - 77. évf. 249. sz. (2021. október 27.), p. 12.

A város a gyermekek szemével / TBZS. - In: Napló. - 77. évf. 71. sz. (2021. március 26.), p. 16.

Elismerések a város napján : Rendhagyó formában, az online térben rendezték az 

ünnepséget / TBZS. - In: Napló. - 77. évf. 83. sz. (2021. április 12.), p. 4.

Ismét lehet kölcsönözni / TBZS. ; fotó: Tóth B. Zsuzsa. - In: Napló. - 77. évf. 83. sz. (2021. 

április 12.), p. 4.

Védettségi igazolvánnyal látogatható a könyvtár / TBZS. - In: Napló. - 77. évf. 106. sz. (2021. 

május 10.), p. 4.

Fergeteges program az Iszkiri zenekarral / SESZ ; fotó: Smidhoffer Eszter. - In: Napló. - 77. évf. 

128. sz. (2021. június 5.), p. 16.

55 éve lett újra város - Tapolca Online formában ünnepeltük meg Tapolca város napját / tl ; 

fotó: mr. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 7. sz. 2021. április 16. p. 1., 2.
http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20210416.pdf

"Kölcsönözz könyvtári nagymamát!" / Töreky László ; - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 9. sz. 

2021. május 14. p. 1.
http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20210514.pdf

Segítenek könyvhöz jutni a nőklub "nagymamái" / tl ; fotó:TVT. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 
9. sz. 2021. május 14. p. 4.

http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20210514.pdf

Tomboltak, mert jött az ISZKIRI a Mammuttal / tl ; fotó: tl. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 11. 

sz. 2021. június 11. p. 8.
http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20210611.pdf

Új fogorvos, eladó diszeli épület, megítélt támogatások és egy helyi kiállítás terve… / tl ; fotó: 
tl. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 20. sz. 2021. november 5. p. 2.

http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20211105.pdf

Tiszteletadás 1956 hősei előtt / tl ; fotó: tl. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 20. sz. 2021. 
november 5. p. 1., 4.

http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20211105.pdf

A rendőrkapitány beszámolója, új bizottsági tag beiktatása, díszsírhely kialakítása… / tl ; fotó: 
tl. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 18. sz. 2021. október 8. p. 2.

http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20211008.pdf

Gazdag és gondoskodó volt a bányavállalat  / tl ; fotó: tl. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 17. sz. 

2021. szeptember 24. p. 6.
http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20210924.pdf

"Kávészünet Tapolcán"  / In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 17. sz. 2021. szeptember 24. p. 6. http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20210924.pdf

Romkert a romok helyén  / tl ; fotó: tl. - In: Tapolcai Újság. - VII. évf. 13. sz. 2021. július 9. p. 6. http://www.tapolcaimedia.hu/tujsag/tapolcai_ujsag_20210709.pdf

Újra lehet könyvet kölcsönözni Tapolcán https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2021/04/ujra-lehet-konyvet-kolcsonozni-tapolcan



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)
Wass Albert Könyvtár és Múzeum

"Nagymamát" kölcsönözhetünk a tapolcai könyvtárban https://www.veol.hu/helyi-kultura/2021/05/nagymamat-kolcsonozhetunk-a-tapolcai-konyvtarban

Tetőfokára hágott a hangulat az Iszkirivel Tapolcán https://www.veol.hu/helyi-kultura/2021/06/tetofokara-hagott-a-hangulat-az-iszkirivel-tapolcan

Egy héten át a mesék körül forgott a világ https://www.veol.hu/helyi-kultura/2021/10/egy-heten-at-a-mesek-korul-forgott-a-vilag

Közelebb hozták a költészetet a fiatal közönséghez Tapolcán https://www.veol.hu/helyi-kultura/2021/10/kell-egy-kis-kaveszunet

Nagymamák is kölcsönözhetők a tapolcai könyvtárban https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2021/05/06/tapolca-konyvtar-nagymamakolcsonzes/

Vírusvédett nagymamákat kölcsönöz a tapolcai könyvtár https://444.hu/2021/05/07/virusvedett-nagymamakat-kolcsonoz-a-tapolcai-konyvtar

Oltott nagymamát is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban https://hvg.hu/elet/20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama

Védett nagymamákat lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban https://168.hu/itthon/vedett-nagymamakat-lehet-kolcsonozni-a-tapolcai-konyvtarban-204075

Beoltott nagymamák a kísérők a tapolcai könyvtárban https://nlc.hu/csalad/20210506/konyvtar-vedettsegi-igazolvany-tapolca-nagymama/

Újabb nagyszerű kezdeményezés a pandémia alatt: Kölcsönözzön nagymamát! https://www.borsonline.hu/aktualis/tapolca-nagymama-kolcsonzo/230889

Védettségi igazolvánnyal rendelkező nagymamát is lehet már kölcsönözni a tapolcai 
könyvtárban

https://82nullanulla.hu/cikkek/2021/05/05/konyvtari-nagyit-lehet-kolcsonozni-tapolcan.html

Pótnagyi kölcsönző - Megható akció a tapolcai könyvtárban https://fidelio.hu/konyv/potnagyi-kolcsonzo-meghato-akcio-a-tapolcai-konyvtarban-163339.html

Kölcsönözhető nagymamákkal segíti a fiatal olvasókat a tapolcai könyvtár
https://papageno.hu/intermezzo/2021/05/kolcsonozheto-nagymamakkal-segiti-a-fiatal-olvasokat-a-

tapolcai-konyvtar/

"Nagymamát" kölcsönözhetünk a tapolcai könyvtárban https://www.hirbalaton.hu/nagymamat-kolcsonozhetunk-a-tapolcai-konyvtarban-veol-hu/

Kölcsönözz könyvtári nagymamát! – aranyos akcióval állt elő a tapolcai Wass Albert Könyvtár 
és Múzeum

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kozosseg/kolcsonozz-konyvtari-nagymamat-aranyos-

akcioval-allt-elo-a-tapolcai-wass-albert-konyvtar-es-muzeum/

Kölcsönözz nagymamát - Így segít a fiatal olvasóknak a tapolcai könyvtár https://szinhaz.online/kolcsonozz-nagymamat-igy-segit-a-fiatal-olvasoknak-a-tapolcai-konyvtar/

Mik vannak? Már működik a nagymamakölcsönző https://metropol.hu/aktualis/nagymama-kolcsonzo-324762/

Szívmelengető ötlet: Kölcsönözz nagymamát! https://ripost.hu/politik/insider/nagymama-konyvtar-kolcsonzes-2872290/

Védett önkéntesekkel nyitott "nagyikölcsönzőt" egy tapolcai könyvtár, hogy a kísérő nélkül 
érkező kiskorúakat segítse https://telex.hu/zacc/2021/05/08/nagyikolcsonzo-konyvtar-vedettsegi-igazolvany

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2021/05/06/tapolca-konyvtar-nagymamakolcsonzes/
https://444.hu/2021/05/07/virusvedett-nagymamakat-kolcsonoz-a-tapolcai-konyvtar
https://hvg.hu/elet/20210507_Tapolca_konyvtar_vedettsegi_igazolvany_nagymama
https://168.hu/itthon/vedett-nagymamakat-lehet-kolcsonozni-a-tapolcai-konyvtarban-204075
https://nlc.hu/csalad/20210506/konyvtar-vedettsegi-igazolvany-tapolca-nagymama/
https://www.borsonline.hu/aktualis/tapolca-nagymama-kolcsonzo/230889
https://82nullanulla.hu/cikkek/2021/05/05/konyvtari-nagyit-lehet-kolcsonozni-tapolcan.html
https://fidelio.hu/konyv/potnagyi-kolcsonzo-meghato-akcio-a-tapolcai-konyvtarban-163339.html
https://papageno.hu/intermezzo/2021/05/kolcsonozheto-nagymamakkal-segiti-a-fiatal-olvasokat-a-tapolcai-konyvtar/
https://papageno.hu/intermezzo/2021/05/kolcsonozheto-nagymamakkal-segiti-a-fiatal-olvasokat-a-tapolcai-konyvtar/
https://www.hirbalaton.hu/nagymamat-kolcsonozhetunk-a-tapolcai-konyvtarban-veol-hu/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kozosseg/kolcsonozz-konyvtari-nagymamat-aranyos-akcioval-allt-elo-a-tapolcai-wass-albert-konyvtar-es-muzeum/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kozosseg/kolcsonozz-konyvtari-nagymamat-aranyos-akcioval-allt-elo-a-tapolcai-wass-albert-konyvtar-es-muzeum/
https://szinhaz.online/kolcsonozz-nagymamat-igy-segit-a-fiatal-olvasoknak-a-tapolcai-konyvtar/
https://metropol.hu/aktualis/nagymama-kolcsonzo-324762/
https://ripost.hu/politik/insider/nagymama-konyvtar-kolcsonzes-2872290/
https://telex.hu/zacc/2021/05/08/nagyikolcsonzo-konyvtar-vedettsegi-igazolvany


Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)
Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Kölcsönözz könyvtári nagymamát – a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum megoldotta https://etcetera.hu/tapolca-konyvtar-muzeum-latogatas-kisero/

Tapolcán, nagyi kölcsönözhető https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/05/08/tapolcan-nagyi-kolcsonozheto

Oltott nagymamát is lehet kölcsönözni a tapolcai könyvtárban https://www.drportal.hu/hir.php?szid=89&hid=28793

Kölcsönözz nagymamát! https://pannonia.blogstar.hu/2021/05/06/kolcsonozz-nagymamat-/108802/

Hagyomány és modemitás – Szabó T. Anna és Dragomán György a könyvtárban. https://www.tapolcaimedia.hu/2021/12/kronika-2021-december-15/

Szakmai előadások a könyvtárban. https://www.tapolcaimedia.hu/2021/10/kronika-2021-oktober-20/

Újra nyitva a könyvtár – ajtóban kölcsönözhetőek a könyvek. https://www.tapolcaimedia.hu/2021/04/kronika-2021-aprilis-14/

Nem bezárkózva – zajlik az élet a Wass Albert Könyvtárban. https://www.tapolcaimedia.hu/2021/02/kronika-2021-februar-3/

Wass Albert est október 23-án – Stúdiónk vendége Dr. Décsey Sándor, a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum igazgatója és Bertalan Csaba rendező  https://www.tapolcaimedia.hu/2021/10/minket-erdekel-431/

Újra nyitva a könyvtár. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Dr. Décsey Sándor 

mondja el a nyitással kapcsolatos információkat.  
https://www.tapolcaimedia.hu/2021/05/minket-erdekel-395/

Tapolcai megemlékezések az 1956-os Forradalom és szabadságharc 65. évfordulója 

alkalmából: Wass Albert est – Mi volt 1956, barátom?    https://www.tapolcaimedia.hu/2021/10/mi-volt-1956-baratom/

Iszkiri Koncert https://www.tapolcaimedia.hu/2021/06/iszkiri-koncert/

Tapolcai Média élő adás – Hírek - Wass Albert Könyvtár és Múzeum Játék értékes 
könyvekért! 2021. február. 1.

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=223465766113928

Tapolcai Média élő adás  –  Ma és holnap tankoljanak be könyvekből! https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1058076351369507

Tapolcai Média élő adás  –  Újra lehet kölcsönözni a könyvtárból https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=561861948088820

Tapolcai Média élő adás  –  Kölcsönözz könyvtári nagymamát! https://www.facebook.com/watch/?v=145916687501679

Tapolcai Média élő adás – Újra várják az olvasókat!  –  Dr. Décsey Sándor igazgató, Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=997159737692743

https://etcetera.hu/tapolca-konyvtar-muzeum-latogatas-kisero/
https://www.demedia.hu/hu/belfold/2021/05/08/tapolcan-nagyi-kolcsonozheto
https://www.drportal.hu/hir.php?szid=89&hid=28793
https://pannonia.blogstar.hu/2021/05/06/kolcsonozz-nagymamat-/108802/
https://www.facebook.com/wassalbertkonyvtaresmuzeum/?__cft__%5b0%5d=AZX50sGVhhUVRBgGUWQC6UenwIYEVrhAi5ZOi7a3cF_HZelTTSvrEiPzQoK7gNwkHm_cAXUSjTgbV7K_rvhlC7aaSmIGXXqIsbE3HZysG-d9BmBWgAoScYtbDEJ__LoFlvdcNU2_2JBcNpr0IOlSN8vsxM1rWMraoYACOR5eAZiX8A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/wassalbertkonyvtaresmuzeum/?__cft__%5b0%5d=AZX50sGVhhUVRBgGUWQC6UenwIYEVrhAi5ZOi7a3cF_HZelTTSvrEiPzQoK7gNwkHm_cAXUSjTgbV7K_rvhlC7aaSmIGXXqIsbE3HZysG-d9BmBWgAoScYtbDEJ__LoFlvdcNU2_2JBcNpr0IOlSN8vsxM1rWMraoYACOR5eAZiX8A&__tn__=kK-R


Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2020. évi tény
Az intézmény finanszírozási bevételei
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 56 365

– ebből fenntartói támogatás 47 109

– ebből felhasznált maradvány
– ebből központi költségvetési  támogatás
– ebből pályázati támogatás 9 256

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 5 555

Az intézmény működési bevételei
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 930

Egyéb bevétel
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként
Személyi juttatás 32 524

Munkaadókat terhelő összes járulék 5 059

Dologi kiadás    15 210

Egyéb kiadás 4 502



Munkaügyi adatok 2021. január 1-i állapot szerint 2022. január 1-i állapot szerint
Összlétszám 10 11

Ebből vezető vagy magasabb vezető 
Távollévők
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel 2 3

Középfokú szakképesítéssel 2 2

Egyéb felsőfokú végzettséggel 4 4

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 2 2

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek
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