
2018,. 02, 26. kultstat.emmi.gov.hu/urlap-nyomtatasi-nezet?instancelD=8555&formlD=6

Balatoni Regionátis Törté neti Kutatóinté zet, Könyvtár é s Kátmán lmre Emlé kház
Státusz: Piszkozat (kitöltő)
2017

tok
Az adatszolgáltató
(könyvtár/e l látóhe lylszo lgá ltató hely)
teljes neve:
lnté zmé nyazonosí tó:
Az adatszolgáltató szé khelye:

Vezetójé nek neve:
Telefon:
Fax:
E-maiIcí me:
Honlap cí me:
Kitö[tö neve:

'TeIefon:

Adószám (elsó 8 jegy):
OSZK beosztás - Funkció:
OSZK beosztás - Nyitvánosság:
Funkció - közkönyvtár:
Funkció - szakkönyvtár:
Funkció - ettátókönyvtár:
Funkció - szolgáltatóhe[y:
Müködé si módja:
Szervezet:
Gazdátkodás módja:
Fenntartó tí pusa:
szakmai vezetó:
A kitölté sre fordí tott idó:

Batatoni Regionátis Torté neti Kutatóinté zet, Könyvtár é s Kátmán lmre Emté kház

1 1 858326
8606iófok Utca, Fő té r 2.

házszám:
Kovács Emőke Dr.

84310077
84310876
kovacs. emoke@konyvtar-siofok. hu

www. konyvtar-'siofok. h u

Balatoni Regionátis Törté neti Kutatóinté zet Könyvtár
84506598
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A könyWár szolgáltatásai 1
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Kötcsönzé s (hetyben-kötcsönzé s, itt. kivitel a könyvtár-bót)

döszaki kiadvány (ú jsáe, í otyóirat) lgen

ry-dokumentum (pt. cD) lgen

=t.t 
tr*it * dokumentum (fizikai adathordozón) qen

i[ektronikus dokumentum (digitátisan) qen
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6. 1em
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(özvet[en (helyben) hasznátat

oIvasóterem
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1 . lnternetkapcsolat technológia
2. lnternetkapcsolat sávszé lessé g
3. Van-e saját hontapja?
4. Van-e betsó hálózata (LAN)?

5. Számí tógé pek, munkaá[[omások
összesen (db) - hátózatba kötve:
6. Számí tógé pek, munkaállomások
összesen (db) - a hálózatosból internetes:
7 . Számitőgé pek, mu nkaá[[omások
összesen (db) - a könyvtár helyisé geiben a
hasznátók rendelkezé sé re á[[ó, nyi[vános:
8. Számí tógé pek, munkaá[[omások
összesen (db) - a nyilvánosbót internetes:
,9. Van-e hetyben nyilvános lnternet elé ré si
pont (p[WiFi hotspot)?
10. Saját, nyilvánosan elé rhetö digitatizátt
tartalom, szakmai adatbázis
1 1 . Rendelkezik-e informatikai
szakszemé lyzette[?
12. Van-e online szolgáltatás-, vagy
tarta[omé rté kesí tö rendszere
1 3. Ha rendelkezik saját honlappal, az
akadátymentes-e (vakbarát)?
14, Ha rendetkezik saját hontappal, annak
van-e mobiltelefonra optimatizált verziója?
,l 5. Rende[kezik-e saját hí reinek,
adattartaImainak pubtikátására szo[gátó

mobit atkaImazással?

Kábe[modem, va[amilyen DSL technoLógia
1 -,10 Mbit/s
Összetettebb struktú ra, rendszeresen frissül'ö tarta[om
Van
45

45

16

Van

van, online elé rhetó

Szerzódé s a[apján, kiszervezve

nincs

lgen, egyé b ajántás szerint

Nem

lgen, mindké t platformon

a1447t4_1

Lettári áttomány
A tárqvé vben beszerzett á[tomány Tárevé v december 3l-ei áttomány

1 z.

1.

T
tAVÁzatl fnlrlÁirat /köté t té ká ) 1 ooc 167 24(

Kartoqráfiai dokumentum (db) 1

3

Hanqdokumentum (db, tekercs) 9 9 03ó
4.

50 1 941
5, Ké pdokumentum (db, tekercs)

6. ]lektronikus (dieitáLis) dokumentum (db)
,1 497

7. :Könyv (db)
834

i
1n 2g2

8. isvé b dokumentum (db)

9. A szoleáttatóhely saját áttománya (db)

10. Ósszesen: (í -9.)
11.

n,
tté k ("-r. Ft) -

1 73 358
13. { kö.wtáóót klvihetö kötcsönözhető á[tomány kötet (db)

a1447t5

jsztrátt hasznáLóból ú

Haszná[at

8. sönzött dokumentum (db)

http://kultstat.emmi.gov.hu/urlap-nyomtatasi-nezet?instancelD=855S&formlD=6

lvomtatott zenei dol
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Kurrens folyóiratok
a144214_7
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9. - ebböl elektronikus formában kö|csönzött dokumentum (db)

0 Kózvetlenü[ (helyben)hasznátt dokumentum (db) 43 65t

1

(önyvtárközi kölcsönzé s

Beé rkezett ké ré s 1

7

Adott dokumentum (db)

:redetiben

3 MásoIatban
,lvomtatott formában

4. l[ektronjkus formában 1

küLdőtt ké ré s 162

6

Kapott dokumentum (db)

Eredetiben 9[

7 MásoIatban
\]yomtatott í ormában
llektronikus formában 4:

9 A referensz ké rdé sek száma 4 511

A könwtár által szervezett rendezvé nyek
a1447t6

A könyvtár által szervezett rendezvé nyek
Rendezvé nyek é s ké pzé sek száma Ré sztvevök száma

1 2.

1, IKiáLtitások
1 50C

(u|turátjs, közmüveLódé sj, közóssé gi rendezvé nyek 9E 5 25C

J. \ hasznátóké pzé st szoIgá[ó aIkaImak 11 775

4. )lvasásku[tú ra- fejtesztö programok 3j 825

5. )ieitátis kompetenciaí ejlesztó programok 1 32

6. jqvé b rendezvé nVek o 4t 545

7 jsszesen (1-6.) 19( 8 42]

1UO(|E.'í I

a1442t7

8.=4.+6,+7.

1.+2...+3.)

Felsöfokú
Vé gzettsé ggel nem

rendelkezök szakmai
munkakörökben

Együtt
(í  0.+1 1.+1 2.

Mindösszesen (9.+13.)
munkaidösre (= 1 /1.+ 1 l3.+ 5l1.+ 5/3.) (fó)

al44718

Bevé telek

1. Müködé si bevé tele:
2. Fethatmozási é s tökejeltegü bevé telek:
3. Támogatások, kiegé szí té sek é s átvett
pé nzeszközök:
4. -ebbőI felügyeleti szervtőI kapott
támogatás:
5, -ebbőI póIyázati támogatás:
6. =ebből ElJ támogatós:
7. Egyé b bevé telek:
8. Bevé telek összesen:

Kiadások

2 674 ezer Ft
0 ezer Ft
S1 577 ezer Ft

81 114 ezer Ft

463 ezer Ft
0 ezer Ft
578 ezer Ft
84 829 ezer Ft

http://kultstat.emmi.gov.hu/urlap.nyomtatasi-nezet?instancelD=8555&formlD=6
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9. Szemé tyi juttatások:
,l0. Munkaadókat terheló járuté kok:
11 . Dotogi kiadások:
,l2. Fetú jí tási kiadások:
13. Felhalmozási kiadások:
1a. Egyé b kiadások:
1 5. Kí adások összesen:

kultstat.emmi.gov.hu/urIap-nyomtatasi-nezet?insta ncelD=B555&form lD=6

39 808 ezer Ft
9 048 ezer Ft
24 477 ezer Ft
0 ezer Ft
10 553 ezer Ft
0 ezer Ft
83 836 ezer Ft

Eevé b pé nzüevi adatok
a1442t9

A tevé kenysé get etlátó szervezet bevé teté böl kiemelt adatok

1. Büfé , kávé zó:
2. Bott (Ajándé k, kiadványok, szakmai
anyagok, katalógusok, mú sorfüzetek stb.):
3. Rendezvé nyek:
4. Rektám:
5. Mecenatú ra, szponzoráció:
ó. Automaták:
7. Yásár tartása:
8. Egyé b szotgáttatások (ruhatári dí j,
parkolási dí j stb.):

ezer
ezer

ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

Ft
Ft

A könyvtár :]9]9é !!9!é :9]

l nformációszoIgá[tatás
közhasznú qen

Helyismereti, hetytörté neti kutatás, té mafigyelé s qen

Rendezvé nv - svermekfoelaIkozás gen

N".r"tiré gi 
"[[átár, 

gy gen

Könyvtári áltomány
A tárgyé vben leltárba vett áttomány (db) Társvé v december 3t-ei áttománv (db)

1 2.

1
:etnótl szé pirodaImi dokumentum 1 577 54 789

7. =e[nött szakiroda[mi dokumentum 1 47E 99 417

3. 3vermekirodatmi dokumentum (szé p- + szak-) 917 73 704

4. üuzeá[is dokumentum
É
J.

a
ec z 913

',lemzetisé qi dokumentum

A közkön
a1442t10_3

14 é ven atutiak könyvtárhasználata t dokumentum (db)

http://kultstat.emmi.gov.hu/urlap-nyomtatasi-nezet?instancelD=8555&formlD=6
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1

A közkönyvtárak metlé klapja, Könyvtári áttomány
a1442t10_2


