Munkaterv 2017
Személyzeti kérdések
A 2016 áprilisában meghirdetett két olvasószolgálati könyvtárosi állást májusban és júniusban
sikerült betölteni. Takács Eszter a dunavecsei könyvtárból került hozzánk, andragógus
végzettséggel, nem befejezett magyar szakkal, három év közművelődési ebből másfél év könyvtári
gyakorlattal. Garbaczné Rapcsák Rita, egyetemi végzettséggel a Dunaújvárosi Egyetem
könyvtárából került áthelyezéssel állományunkba. A könyvtár személyi állománya nem sokáig
maradt ebben az eszményi állapotban, júniusban Molnár Csaba lemondással megszüntette
munkaviszonyát, ezzel az állományalakító csoport került nehéz helyzetbe. Szerencsénkre az éppen
befejeződött álláspályázatra jelentkezők között volt egy felsőfokú végzettségű, gyakorlott
feldolgozó könyvtáros. Biber Anita ugyanúgy, mint Garbaczné Rapcsák Rita, a Dunaújvárosi
Egyetem Könyvtárából áthelyezéssel került állományunkba, 2016 szeptemberében.
2017. január elsején a foglalkoztatotti létszám: 24 fő. (Betölthető álláshely: 25 fő)
2017-ben Faragóné Veres Csilla 40 éves munkaviszonnyal nyugállományba vonul. Februártól sétáló
idejét tölti. Az olvasószolgálatban a beiratkozási pulthoz kötődő feladatokat egyelőre Takács Eszter
látja el. A szombati műszakbeosztást Farkas Petra időleges belépésével tudjuk megoldani.
2017. május 9-én 3 év GYES után Vigh Zsuzsanna Míra visszatér az olvasószolgálatba. Korábban a
kölcsönzés feladatait végezte, jelenleg Faragóné Veres Csilla megüresedett posztján, a beiratkozási
pultnál lesz rá szükség.
A 2017-ben megüresedő álláshelyre azonnal nem szükséges embert felvenni, a humánerőforrás
folyamatos biztosítása érdekében azonban érdemes előre tervezni.
Gyakornoki program.
Fábián Péter a gyermek- és fiókkönyvtárban folytatja, majd júniusban befejezi gyakornoki
programját.
Takács Eszter tanulmányai befejeztével megkezdi 3 éves gyakornoki programját.
Képzés, továbbképzés, konferenciák, szakmai szervezetek
Takács Eszter az állás betöltéséhez szükséges könyvtárosi végzettség megszerzését az OSZK
akkreditált könyvtárkezelői tanfolyamán végzi. A képzés két féléves, 2016 szeptemberétől 2017
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júniusáig tart, júliusban vizsgával zárul. A könyvtár szakemberigénye és az általa betöltött
munkakör sajátossága miatt a jövőben szorgalmazzuk a megkezdett magyar szak befejezését is.
Minőségirányítás a könyvtárban. 120 órás tanfolyam. Kötelező képzés. (Kecskemét, T.É.)
Munkavédelmi felelős (Kovács Dóra, H.: Szabó Csilla Ildikó): kötelező munkavédelmi képzés.
Határidő: október.
A személyzeti változások következtében a képzési terv kiegészítése szükséges. (T.É.)
A könyvtár stratégiájához, hosszú távú terveihez illeszkedő képzéseken való részvétellel a jelenleg
megfelelő képzettséggel1 rendelkező szakembergárda speciális szakirányú tudással, képességekkel
gazdagodhat. (számítástechnika, adatbázis-kezelés, oktatás, közösségszervezés, kommunikáció...)
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete fejér megyei tagozatának továbbképzésein (Székesfehérvár,
Vörösmarty Könyvtár), országos konferenciákon (Budapest, OSZK, Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár; Szentendre, Pest Megyei Könyvtár), Országos Vándorgyűlésen részt veszünk.
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Tisztségviselők: Oláh Bernadett az MKE Fejér Megyei Szervezetének munkájában vesz részt,
vezetőségi tagként, Rozmán Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag és a Tóth György-emlékérem
kuratóriumának tagja. Törökné Antal Mária az MKE Gyermekkönyvtáros Szekciójának vezetőségi
tagja. Könyvtárunkon belül magas az egyesületi tagok aránya. A 12 felsőfokú végzettségű
könyvtáros közül 11 egyesületi tag. A nyugdíjas kollégákkal együtt összesen 19 MKE-tagunk van.
A fiatalokat is bevonjuk az egyesületi munkába, gyakran képviselik a könyvtárat megyei és
országos konferenciákon.
Költségvetés, gazdálkodás
A bérjellegű kiadások előirányzata 7,837 millió forintos növekedést mutat 2017-ben, (14,89 %-os
mértékű a növekedés a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest) ennek okai:

1 Szakalkalmazott: 19 fő: 6 egyetemi (H), 4 főiskolai végzettségű (F) könyvtáros, 4 könyvtári asszisztens (D) és egy
segédkönyvtáros (E) középfokú végzettséggel, 3 könyvtári adminisztrátor gimnáziumi érettségivel (C), 1 könyvkötő

2

2017-ben egy negyven év és két harminc év közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi
jutalom kifizetése esedékes.
Bérelem-növekedést okoz az 5000 Ft étkezési hozzájárulás pénzben történő kifizetése.
Ez a könyvtár bérjellegű kiadásainak nettó 1. 500 000 Ft2-os emelését jelenti.
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25 főre nettó 1 500 000 Ft adóvonzattal együtt: 2 017 650 Ft
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2017. január elsejétől a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen megemelkedett. (129 Eftról 161 Eft-ra) Ennek következtében a középfokú szakalkalmazottak bére kedvezően alakult. A nem
szakalkalmazottakra nem terjedt ki; a felsőfokú végzettségű (F, G, H) munkavállalókat pedig – az
amúgy is összecsúszott bértábla további torzulása miatt - relatíve hátrányosan érintette a
bérminimum-emelés.
Az EMMI által beígért, közművelődési ágazatra kiterjedő bértábla-korrekcióról szóló rendelet
január 23-án jelent meg, így a januári bér februári kifizetésekor már a módosult bértábla szerinti
összeg lett utalva a számlákra. Ez némiképp javított a helyzeten, de nem jelenti a probléma végleges
megoldását. Pozitívum, hogy minden könyvtári állományban foglalkoztatott közalkalmazottnak jár
a kulturális illetménypótlék. A bérek megnyugtató rendezése azonban továbbra is várat magára.
A bértábla-módosításból adódó bérkompenzáció nem szerepel a 2017. évi előirányzatban, nem
emeli meg a bértömeget, ennek az összegnek az utalása az idei évben havonta történik. 3
A dokumentumvásárlási keret a tavalyi év folyamán a dologi költségekből átkerült a beruházási
költségek közé. Innen adódik a 2016. és 2017. évi előirányzat 5 millió forintos dologi és beruházási
költség-különbsége.4
Költségvetés 2017, szöveges (1. melléklet)

Belső kontroll rendszer
A belső ellenőrzés 2016-ban a Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálatát végezte. Az
ellenőrzés időpontja október lett volna, ehelyett a vizsgálat korábban, július-augusztusban zajlott.
Azokat a hiányosságokat, amiket a vizsgálat a könyvtár gazdálkodásában-működésben feltárt,
decemberre kijavítottuk.
Jelentés a „gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata” tárgyú 20.635-12/2016. iktatószámú
belső ellenőrzési jelentés alapján (2. melléklet)
2017-ben A pénzkezelés rendjének vizsgálata lesz soron.

3 Összege: 460 ezer Ft/hó; 5 520 ezer Ft/év
4 A könyvtári könyvállomány gyarapítása kulturális javak beszerzésének minősül, és mint olyan, a 4/2013. (I.11.)
Korm.rendelet 10.§ (1) szerint a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök között kell kimutatni
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A felnőttkönyvtár szolgáltatásaihoz kapcsolódó bevételek kezelésének eljárásrendje - szabályzat
átnézése, javítása; (O.B.) Béke fiókkönyvtár pénzkezelési gyakorlata. (R.Zs.)
Monitoring:

•

Folytatjuk a negyedéves statisztika és elemzés készítését a beiratkozott olvasók számáról,
kor szerinti megoszlásáról és a forgalmi adatokról. (felnőtt-, gyermek-, Béke fiókkönyvtár)

•

Folytatjuk a negyedéves összesítő és elemzés elkészítését az állománygyarapítás helyzetéről.
Intézkedési tervek elkészítése, végrehajtása.

•

A nyári rövidített nyitvatartás alatti időszak forgalmi adatait összegyűjtjük; összehasonlítjuk
a rendes nyitvatartás forgalmi adataival és a tavalyi év hasonló időszakával.

Kockázatkezelési rendszer:
A pályázatokon való indulás lehetőség, de egyben kockázatot is jelent.
A kezdeti időszak kérdései, kockázatai:

•

a befektetett munka és pénzeszköz megtérül-e

•

támogatást nyer-e a pályázat

•

ha igen, akkor milyen intenzitású támogatást nyer

Nyertes pályázat esetén további kockázatok merülnek fel, melyeket külső és belső tényezők
határoznak meg, függenek az adott pályázat jellegétől, pénzügyi kondíciójától, időintervallumától,
külső körülményektől, személyi feltételektől.
Kiemelt feladatok, célfeladatok
2016. év végén, decemberben szakfelügyeleti ellenőrzést végeztek könyvtárunkban. A vizsgálat
megállapította, hogy az intézmény a jogszabályoknak megfelelően működik.
Az ellenőrzés két nagy működési problémát talált: az egyik az akadálymentesítés megoldatlansága,
a másik a saját fejlesztésű integrált könyvtári rendszer, amely nem kompatibilis az országos
könyvtári rendszerekkel.
A szakfelügyelet felhívta a figyelmet az SZMSZ-ben lévő néhány pontatlanságra, illetve hiányra is.
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SZMSZ módosítás
DMJV Közgyűlése 199/2017. (II.16.) határozata értelmében az SZMSZ-módosítást április 28-ig
kell benyújtani.
Egyúttal a belső ellenőrzéskor többször kifogásolt Alapító Okirat módosítására is sor kerülhet.
A szakfelügyelet javaslata szerint az SZMSZ-ben fel kell tüntetni a nyári rövidített nyitvatartás
tényét. Javaslat a nyitvatartás további módosítására: 10 óra helyett 9 órától tartson nyitva a
könyvtár. (hétfő, kedd, szerda, péntek). Hivatalos ünnep- és munkaszüneti napokon: január 1.,
március 15., nagypéntek, nagyszombat, húsvét hétfő, május 1., pünkösd hétfő, augusztus 20.,
október 23., november 1., december 24., 25., 26. december 31.– a könyvtár zárva.
Az SZMSZ mellékletei is átnézésre, javításra szorulnak: gyűjtőköri szabályzat (Rozmán Zsuzsanna)
kölcsönzési szabályzat (Oláh Bernadett)
Akadálymentesítés
A könyvtár épülete két szintes, az épület akadálymentesítése megoldatlan. Az épületbe való bejutást
két lépcső akadályozza. A földszintre segítséggel, csak nagy nehezen tud bejutni a kerekesszékkel
érkező. Az emelet mozgáskorlátozottak számára nem megközelíthető. 2007-ben az önkormányzat
egy pályázatra több intézményre kiterjedő akadálymentesítési tervet készíttetett, mellyel a könyvtár
teljes körű akadálymentesítését meg lehetett volna oldani, sajnos az a pályázat nem nyert.
2017-ben a Széchenyi 2020 EFOP-4.8.1-16 kódjelű, A könyvtári intézményrendszer tanulást
támogató infrastrukturális fejlesztései című pályázata keretében újabb lehetőség nyílik a probléma
megoldására.
IKR
Saját fejlesztésű integrált könyvtári rendszerrel dolgozunk, a kezdeti időszakban forradalmian új
megoldás, ma már számos problémát okoz. Rendszerünk nem alkalmas adatcserére (nem támogatja
sem a HUNMARC sem a USMARC formátumot), hiányos a bibliográfiai leírás (ISBN). A változó
könyvtári szabályozás követése sem megoldott. A rendszer fejlesztése nehézkes.
2017-ben a Széchenyi 2020 EFOP-4.8.1-16 kódjelű, A könyvtári intézményrendszer tanulást
támogató infrastrukturális fejlesztései című pályázata keretében lehetőség nyílik a probléma
megoldására.
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ADY-év
Ady Endre (1877. november 22- 1919. január 27.) születésének 140. évfordulója alkalmából a
Széchenyi István Gimnáziummal közösen több rendezvényből álló, három napos programsorozatot
tervezünk. A könyvtár feladatai: tervezés, pályázat elkészítése, gazdasági ügyintézés, honlapfelület
kialakítása, levelezés, kérdőívek fogadása, nyomtatása, továbbítása; rendezvény-előkészítő munkák,
egy előadás lebonyolítása, pénzügyi összesítés, beszámoló elkészítése.
Digitalizálás
A hírlapok digitalizálása gyors ütemen folyik évente 3 évfolyam kerül fel a honlapra. A tavalyi
évben az állomány-ellenőrzési munka mellett elkészült az 1995, 1996, 1997. évfolyam. 2017-ben
digitalizáljuk az 1998, 1999, 2000 évfolyamokat.
2017-ben: új fénymásoló, szkennelés – minőségjavítás.
Karakterfelismerő szoftver. digitalizált anyagok teljes szövegű visszakereshetővé tétele.
Állományalakítás
Dokumentumvásárlás.
Állománygyarapításra fordítható összeg a kulturális feladatok támogatására szánt önkormányzati
támogatás5 10 %-a, azaz 2017-ben: 5,417 millió forint. Ehhez jön még az érdekeltségnövelő
támogatás 70 %-a. A tavalyi évben az érdekeltségnövelő támogatás is igen magas volt, 2,612 Eft,
ebből az összegből 1 829 EFt-ot költöttünk dokumentumvásárlásra. 2017-ben is hasonló összegre
számítunk.
A tavalyi évben a KELLO leállása és a könyvkiadás egyenetlensége miatt gondot okozott az év
végére megmaradt magas elköltendő keretösszeg. Az idei évben egyenletesebb havi elosztású
dokumentumvásárlást tervezünk.
Az állományalakítási csoport előre látható fő munkafeladata 2017-ben: új integrált könyvtári
rendszerre való átállás elméleti és gyakorlati lépéseinek számbavétele, kidolgozása lesz.

5

Lakosságszám alapján (Ktv.) 1140 Ft/fő; 2016-ban 54 768 Eft, 2017-ben 54 173 Eft.
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Helytörténet
Digitalizált

helytörténeti

anyagok

minőségének,

a

korábban

digitalizált

anyagok

használhatóságának javítása. (MFP szkennelés; teljes szövegű visszakeresés)
A városi televízió 1993-2003. közötti DVD-n, videokazettán, Beta kazettán lévő műsorainak
digitalizálása elindult, az elkészült anyag fogadására ki kell alakítani a számunkra megfelelő
technikai háttérre, a helytörténeti adatbázis módosításra vonatkozó elképzeléseket; és a
feldolgozásra vonatkozó stratégiát.
(T.É., O.B., rendszergazda)
Műelemzés
Az adatbázis felviteli munkái 2014-től akadoznak. A munka folyamatosságának biztosítását az idei
évben meg kell oldani. Feladatok elosztása: irodalmi folyóiratok, tanulmánykötetek (esetleg további
online források) (Kiss Anita, Takács Eszter)
Ellenőrzés, megbeszélés havonta egyszer. (K.A., T.E., T.É.)
Olvasáskultúra fejlesztése

•

iskolai közösségi szolgálat kertében olvasókör: nagy létszámú élcsapat (Sz.I. Gimnázium)

•

a foglalkozásokhoz kapcsolódva: író-olvasó találkozó

•

középiskolás olvasókör: az olvasás esélyei hátrányosabb csoportban (Lorántffy)

•

a foglalkozások meseterápiás segítése

•

közösségi szolgálat keretében ifjúsági könyvajánlók készítése, az ajánlók „megjelentetése”

•

író-olvasó találkozók a mai magyar irodalom alkotóinak bemutatása

•

eredményeink népszerűsítése (könyvtárunk, szolgáltatásaink bemutatása)

•

nyári olvasótábor a könyvtárban

•

óvodás korosztály bevonzása

•

egy-egy műhöz kapcsolódó foglalkozás iskolás csoportoknak

•

olvasópályázat

•

kedvenc vers, stafétaolvasás, mesedélután

•

mesemondó verseny

•

papírszínház
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Nyitvatartás, munkarend, szabadság
Nyári működési rend
július 24 – augusztus 20.
utolsó szombati nyitvatartás: június 10. első szombati nyitvatartás: szeptember 9.
nyitvatartás:

munkaidő

hétfő, szerda, péntek: 8 – 13

7:30 – 13:30

kedd, csütörtök: 13-18:30

12:45 – 18:45

1. hét = július 24 - július 28.
porta: Kecskésné Takács Olga
kölcsönzés: Horgos Marianna
Gyerekkönyvtár: Törökné Antal Mária
Felnőttkönyvtár: Oláh Bernadett + Biber Anita
2. hét = július 31 – augusztus 4.
porta: Gasparik Géza
kölcsönzés: Szabó Csilla Ildikó
Gyerekkönyvtár: Fábián Krisztina
Felnőttkönyvtár: Kiss Anita + Garbaczné Rapcsák Rita
3. hét = augusztus 7 – augusztus 11.
porta: Ármosné Tömöri Ildikó
kölcsönzés: Vig Zsuzsanna
Gyerekkönyvtár: Pokornyi Orsolya
Felnőttkönyvtár: Rozmán Zsuzsanna + Fábián Péter
4. hét = augusztus 14 – augusztus 18.
porta: Guba Patrícia
kölcsönzés: Kovács Dóra
Gyerekkönyvtár: Takács Eszter
Felnőttkönyvtár: Gadanecz Júlia + Tóth Éva
takarítás: kedd, csütörtök: Molnár Erika, Petrovics Dóra
9

A tervezett éves szabadságok leadási határideje: április 20.
Év közbeni munkarend-változás: nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításával, négy napos lett a
húsvét - igazodva a szabályozáshoz és más közintézményekhez - a korábbi gyakorlattól eltérően,
2017-től nagyszombaton is zárva lesz a könyvtár.

Pályázatok
Mesemondó
A 2016. december 10-én, öt év kihagyás után megtartott, ezúttal Lázár Ervin-évhez kötődő
mesemondó versenyt az önkormányzat közművelődési pályázatán nyert 110 000 Ft-ból valósítottuk
meg. Szakmai és pénzügyi beszámoló: 2017. március 17.
Cimborák irodalmi szemináriuma
A Nemzeti Kulturális Alap által támogatott három részből álló programsorozat, melyben a perkátai,
rácalmási és dunaújvárosi cimborák a költészettel, a prózával és a drámával foglalkoztak tavaly
ősszel indult és 2017 tavaszán fejeződik be. Az interaktív foglalkozásokon a gyermekek maguk is
alkotó módon foglalkoztak az irodalommal: verset, mesét írtak, történetet illusztráltak, jeleneteket
játszottak el egy mesejátékból.
Beszámoló: 2017. március 31.
A könyvtári intézményrendszer tanulást támogató infrastrukturális fejlesztései
EFOP-4.1.8-16
A pályázat könyvtári infrastruktúrafejlesztésre: oktatóterek létrehozására, fejlesztésére és az ehhez
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek (mosdó) kialakítására, IKT eszközök, szoftverek beszerzésére,
bútorzatra, projektarányos akadálymentesítésre ad lehetőséget.
A könyvtár oktatási célokra használható terei: az emeleti kis előadóterem és a gyermekkönyvtár
földszinti belső tere. Ennek a két térnek kisebb-nagyobb átalakítását,
berendezésekkel való felszerelését, megfelelő bútorzattal történő

korszerű technikai

berendezését és az ehhez

kapcsolódó háttér-infrastruktúra megteremtését (könyvtári rendszerfejlesztéssel, akadálymentes
mosdóhelyiség kialakításával, megközelíthetőség biztosításával: rámpa, lift kiépítésével) tűztük ki
célul.
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A pályázathoz kapcsolódóan az élethosszig tartó tanulás támogatására több korcsoportra-csoportra
vonatkozó öt éves szakmai tervet dolgozunk ki.
DMJV Közművelődési pályázata
Két kisebb (olvasótábor, Kúriák Pentelén c. kiadvány) tervünket elvetve, a Széchenyi István
Gimnáziummal közösen tervezett ADY-napok programsorozatával pályázunk.

Minőségbiztosítás
A tavalyi évben kezdtük el a minőségbiztosítási rendszer bevezetését a könyvtárba. A bevállalt
munkákat

elvégeztük. A tavaly

elkészült

alapdokumentumok

átnézése,

véleményezése,

véglegesítése április végéig megtörténik.
Májustól folytatva a munkát a következő feladataink lesznek: folyamatleltár elkészítése, a könyvtári
folyamatok beazonosítása, megbeszélése a már meglévő anyag alapján (Rozmán Zsuzsanna
dolgozata)
Folyamatleírások elkészítése, ezzel párhuzamosan a folyamatábrák megalkotása yEd – Graph
Editor ingyenes program segítségével, PDCA ciklus folyamatos alkalmazásával
Partnerlista elkészítése, partnerek azonosítása.
Fenntartói lista, VIP lista. Csoportonként elkészíthető. Állományalakítási csoport - folyóirat,
könyvesboltok, Kelló stb. ;Gyermekkönyvtár - óvodák, iskolák pedagógusai, meghívott vendégek,
zsűri tagok stb.
Képzési terv, továbbképzések vizsgálata.
„Minősített könyvtári cím” - pályázat figyelése.

Rendezvények, 2017.
A gyermekkönyvtárban folytatódik az NKA által támogatott Cimborák irodalmi szemináriuma,
januárban a próza lesz soron. Kálnay Adél a történetmesélés rejtelmeiben, Várnai Gyula
képzőművész pedig a történetekhez kapcsolódó illusztrációk világában kalauzolja a cimborákat.
Márciusban a programsorozat zárásaként a drámával, színjátszással foglalkoznak a programban
résztvevő gyermekek. Erdős Virág a Pimpáré és Vakvarjúcska című mesejáték szerzője lesz a
11

vendégünk,

Polgár

Lilla

és

Gasparik

Gábor

színészek

drámajáték

keretében

a

színészmesterséggel ismertetik meg az irodalmi szeminárium résztvevőit.
Februárban a Nemzetközi könyvajándéknapon meglepetések várják a gyermekkönyvtár látogatóit,
farsang alkalmából farsangos mesedélutánon, és a cimborák farsangi bálján vehetnek részt a
gyermekek.
Márciusban veszi kezdetét a gyermekkönyvtár Rejtvényvár - Ablak a világra című ismeretterjesztő
vetélkedő-sorozata. Március 18-án indul a három részesre tervezett Foltvarró-klub, Lehóczkyné
Tesinszki Rita foltvarróval. Március 23-án a történetmesélés világnapján Vig Balázs érkezik a
gyermekkönyvtárba.
A felnőttkönyvtárban március végén Boda Andrást lesz a vendég. (Hétlövet újratöltve 3.)
Áprilisban a költészet napja alkalmából a gyermekkönyvtárban a 200 éve született Arany János
verseit szavalják majd a cimborák. A felnőttkönyvtárba ismét zenei rendezvényt tervezünk, ezúttal a
székesfehérvári Kákics együttes örvendezteti meg népköltészeti-népzenei műsorával a közönséget.
Május 10–én a Föld világnapján Kércz Tibor fotóművész élménybeszámolóval egybekötött előadás
keretében mutatja be Japán téli madárvilága című fotóit.
Június 8-án a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok alkalmából -az Olvasópróba
lezárásaként - Tóth Krisztina tart egy gyermekfoglalkozást, ezt követően egy felnőtteknek szóló
író-olvasó találkozót, melyen dedikálja majd az ünnepi könyvhétre megjelenő könyvét is.
A gyermekkönyvtár kísérleti jelleggel egy hetes nyári olvasótábort hirdet.
Októberben az Országos Könyvtári Napok keretében Endrei Judit előadását hallgathatja a
(remélhetőleg nagyszámú) közönség. Erre a hétre tervezzük meghívni Ferge Bélát, hogy Bartók
tavalyi és Kodály ez évi évfordulója alkalmából a zenetörténet ikercsillagáról Bartókról és
Kodályról tartson előadást az érdeklődőknek.
November elején Lackfi János tart foglalkozást a gyermekeknek, majd a felnőtt közönségnek
beszél költészetről, zenéről, irodalomról. (Beszélgetőtárs: Kurucz Gergely)
November 22-én, a Széchényi István Gimnáziummal közösen rendezendő Ady-napok keretében
Ady Endre születésének 140. évfordulóján, Szántai Lajos Ady-előadását hallgathatjuk a
könyvtárban. A rendezvény további részei közül az Ady-bemutató órák a gimnáziumban, a 23-án
rendezendő Ady-versmondó verseny a Bartók Színházban kerül megrendezésre. Az áprilisban
meghirdetett 3 fordulós Ady tanulmányi verseny döntőjét november 24-én a Széchenyi
Gimnáziumban tartanánk. A program megvalósítás a finanszírozási feltételektől függően történik.
DMJV Közművelődési pályázat, egyéb támogatók keresése.
Gyermekkönyvtári programterv, 2017. (3. melléklet)
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Együttműködés, partnerek
2017.
Középiskolák:
Iskolai könyvtári feladatok ellátása (térítés ellenében):
ADU Csepel Vállalkozói Szakközép- és Szakiskola
Pentelei Molnár János Szakiskola
Közösségi szolgálat keretében végezhető olvasóköri tevékenység, könyvajánlás:
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium
Rudas Közgazdasági Szakközépiskola
Széchenyi István Gimnázium
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja, Baja
Rendszeres terembérlet:
Bibliai Szabadegyetem (Adventista Teológiai Akadémia)
Ringató (Veréb Judit)
Baba-mama jóga (Veréb Judit)
Aktív mami (Horváth Zsuzsanna)
Üzletek:
LIBRI Könyvesbolt
Rendezvények szervezése, látogatása, közös programok:
Intercisa Múzeum
Kortárs Művészeti Intézet
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nyugdíjas klubok
Pentele Szakrális Szabadegyetem
Pentele Baráti Kör
Penteléért Alapítvány
SZEM Baráti Kör
Városalapítók Egyesülete
Pályázati együttműködések:

ÁMK József Attila Könyvtár és Művelődési Ház
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete
IRISZ Egyesület

Mellékletek
1. melléklet
Költségvetés szöveges magyarázata, 2017.
2. melléklet
Jelentés a „gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata” tárgyú 20.635-12/2016. iktatószámú
belső ellenőrzési jelentés alapján
3. melléklet
Gyermekkönyvtár, programterv 2017.
4. melléklet
Célfeladatok, 2017.
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