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Költségvetés, gazdálkodás

2018. évi költségvetési előirányzat

Bevétel

 adatok ezer forintban

2018. évi eredeti 
költségvetési 
előirányzat

2017. évi eredeti 
költségvetési 
előirányzat 

2017. évi bevétel 
(teljesített)

Különbség. 2017 
bevétel-előirányzat

Fenntartói támogatás1 102 191 90 790 102 413 11 623

Saját bevétel 4 555 4 555 4 123 -432

Támogatás áht-n belül 0 0 677 677

Átvett pénzeszköz 0 0 0 0

Összesen 106 746 95 345 107 213 11 868

Kiadás

 adatok ezer forintban

2018. évi eredeti 
költségvetési 
előirányzat

2017. évi eredeti 
költségvetési 
előirányzat (tervezett)

2017. évi kiadás 
(teljesített)

Különbség. 2017 
kiadás-előirányzat

Bérjellegű kiadások 82 159 74 095 75 630 1 535

Dologi kiadások 16 699 15 817 12 848 -2 969

Egyéb működési célú 
beruházások

0 0 3 175 3 175

Beruházások2 7 888 5 433 12 379 6 946

Összesen 106 746 95 345 104 032 8 687

Bérjellegű kiadások növekedésének okai: 2018. január elsejétől a minimálbér  127 500 Ft-ról 138 

000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra módosul, a tavalyi évben életbe 

lépett (havonta kiutalt) kulturális illetménypótlék az idei évben már a költségvetésben szerepel. 

Az 5 000 Ft-os  étkezési hozzájárulás pénzben történő kifizetése,  ugyanúgy, mint a tavalyi évben 

nettó 1. 500 000 Ft3-os bérelem-növekedést jelent.

Béren kívüli juttatásként a 2018-as költségvetésbe 390 EFT lett betervezve. A Könyvtár módosította 

a  munkavédelmi  szabályzatát,  melybe  belekerült  a  képernyő  előtti  munkavégzés  minimális 

egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló rész az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet alapján. A 

1 Érdekeltségnövelő támogatással együtt
2 Dokumentumvásárlással együtt
3 25 főre nettó 1 500 000 Ft adóvonzattal együtt: 2 017 650 Ft



dologi kiadások előirányzatának 390 ezer forintos megemelése  a védőeszközre jogosult és igényt 

tartó dolgozók részére biztosít támogatást.

2018-ban célfeladatokra kiosztható összeg: nettó 1 273 000 Ft.

A beruházási kiadások előirányzatát 2,5 millió forinttal emeltük meg DMJV 684/2017. (X.19.) Kgy. 

határozata alapján. A növekmény felhasználásával a DTV-archívum technikai fogadására tesszük 

alkalmassá a Könyvtár informatikai rendszerét.

Személyzeti kérdések

2017-ben  Vígh  Zsuzsanna  Míra  GYESről  visszatérve  a  Béke  Fiókkönyvtárba  került,  6 órás 

munkakörbe. Fábián Krisztina a fiókkönyvtárból a felnőtt olvasószolgálatba került. Petrovics Dóra 

megüresedett  helyét  takarítói  munkakörben Fánczi Kitti  tölti  be.  Faragóné Veres Csilla 40 éves 

munkaviszonnyal nyugállományba vonult, munkaköre egyelőre betöltetlen.

2018-ban a humánerőforrás folyamatos biztosítása érdekében a megüresedett álláshely betöltését 

tervezzük. (Munkakör ellátásához szükséges végzettség: segédkönyvtáros vagy könyvtáros)

Képzés, továbbképzések

Munkavédelmi felelősök képzése folyamatos, évente bizonyos óraszámban  (8 óra/év)   oktatáson 

kell részt venniük. (Kovács Dóra, Szabó Csilla Ildikó)

Takács Eszter Szegedi Egyetemen auditóriummal lezárult magyar szakjának befejezését -  jelenlegi 

munkakörének  ellátásához  (Műelemzés  adatbázis  szerkesztése)  egyéb  jövőbeli  feladatokra 

felkészülve (irodalomnépszerűsítés,  oktatás) -  támogatja a  könyvtár.  (diplomamunka elkészítése, 

megvédése, záróvizsga)

„Minőségirányítás a könyvtárban” Kötelező 120 órás akkreditált  továbbképzés. (T.É.) Kecskemét, 

Katona József Könyvtár. Az egyhetes időtartamú képzés ütemezése a könyvtáron belüli feladatok 

miatt nehezen megoldható.



Egyéb:  támogatandó  minden  olyan  tanfolyamon,  képzésen  való  részvétel,  amely  a  könyvtár 

működésével, stratégiai  céljaival  és aktuális  képzési  tervével  összhangban van.  (kommunikáció, 

konfliktuskezelés, helytörténet, olvasásnépszerűsítés, adatbázis-, kiadványszerkesztés, informatika)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete fejér megyei  tagozatának továbbképzésein (Székesfehérvár, 

Vörösmarty  Könyvtár),  konferenciákon,  (Budapest,  OSZK,  Szabó  Ervin  Könyvtár)  Országos 

Vándorgyűlésen részt veszünk.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Tisztségviselők: 

Oláh Bernadett az MKE Fejér Megyei Szekciójának munkájában vesz részt, vezetőségi tagként, 

Rozmán Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag és a Tóth György-emlékérem kuratóriumának tagja. 

Törökné Antal Mária az MKE Gyermekkönyvtári Szekciójának vezetőségi tagja.

Könyvtárunkon  belül  kiemelkedően  magas  az  egyesületi  tagok  aránya:  19  fő  (nyugdíjasokkal 

együtt).  Támogatandó  a  fiatalok  egyesületi  megmozdulásokon,  kiránduláson,  rendezvényeken, 

megyei és országos konferenciákon való részvétele.

Belső kontroll rendszer

Az éves  ellenőrzési  terv  szerint  2018.  január  1-március  31-ig terjedő időszakban az  intézmény 

2017. évi selejtezési tevékenységének vizsgálatát végzi a belső ellenőrzési osztály.

Monitoring:

• Folytatjuk a negyedéves statisztika és elemzés készítését a beiratkozott olvasók számáról, 

kor szerinti megoszlásáról és a forgalmi adatokról. (felnőtt-, gyermek-, Béke fiókkönyvtár)

• Különös figyelmet fordítunk a Béke fiókkönyvtár adataira

• 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.

• 2018-ban bevezetjük a kötészeti munka negyedévenkénti monitoringját

• Kiemelt figyelemmel kísérjük a honlap forgalmi adatinak változását



Kockázatkezelési rendszer:

• A benyújtott pályázatok  elhúzódó  döntési  folyamata  növeli  a  pályázatokkal  kapcsolatos 

kockázatokat.  (Munkaterv, 2017.) Az idő függvényében változnak a pénzügyi, gazdasági, 

személyi  feltételek,  körülmények.  Magas kockázatot  jelent  a  könyvtár  éltal pályázott 

EFOP-4.1.8-16  kódjelű  A könyvtári  intézményrendszer  tanulást  segítő  infrastrukturális 

fejlesztései  című Széchenyi  2020-as  pályázat  10  hónapja  húzódó  döntési  folyamata.  Az 

ütemterv szerint szeptemberben meg kellett volna kezdenünk az előkészületeket. 

• Közepes kockázatot jelentenek a könyvtár életében az új típusú, eddig nem végzett feladatok 

(TV-archívum feldolgozása, kiadványszerkesztés)

A felmerülő kockázatok szintjét alapos, körültekintő tervezéssel tudjuk csökkentetni.

Kiemelt feladatok, célfeladatok

DTV-archívum

A tavalyi évben a dunaújvárosi televíziózás hőskorából való felvételek (1985-2004) hányattatása 

megnyugtató módon lezárult: 2017 novemberére befejeződött a TV-archívum digitalizálása. 

A 688 DVD, 3 808 VHS, 139 U-matic 33 Beta digitalizálása  15,26 TB (4995 fájl) adatmennyiséget 

eredményezett. Időtartam: 13 877 óra. (Bővebben: JAK Beszámoló 2017.)

Ennek a hatalmas anyagnak a digitalizálása sem volt könnyű, de az igazán nehéz, rengeteg időt  és  

szaktudást igénylő része a munkának még hátra van. A feldolgozás előkészítése 2018-ban kezdődik. 

Az adottságaink jók:  a  könyvtár  a  helytörténeti  anyag feldolgozása terén szerzett  tapasztalatait, 

rendelkezésre álló, megfelelő szaktudású humánerőforrását, meglévő adatbázisá(i)t (természetesen 

megfelelő átalakítás után) fel tudja használni ehhez a komoly szakmai kihívást jelentő feladathoz.

A digitalizált anyag fogadásához, biztonságos tárolásához, a feldolgozás előkészítéséhez szükséges 

technikai háttér kialakítására az Önkormányzat 684/2017. (X.19.) határozata értelmében 2,5 millió 

forint áll rendelkezésünkre. (Beszámoló a felhasználásról, határidő: 2018. június 15.)

A munka megkezdése előtt tisztázandó jogi, elméleti kérdések:

1.  A TV (VHS,  DVD,  Beta-kazettákon  lévő)  anyagának  tulajdonosa  DMJV önkormányzata.  A 

könyvtár 10 éven át  csupán őrizte  az anyagot.  A digitalizálás után a hordozók visszakerültek a 

könyvtárhoz. Mi legyen a hordozókkal?

2. A digitalizált (jelenleg háttértárolón - a továbbiakban szerven, szalagos mentőrendszeren tárolt) 

anyag  kinek  a  tulajdonát  képezi?  Az  önkormányzat  tulajdona  -  a  könyvtár  csak  tárolja,  őrzi, 



feldolgozza és szolgáltatja? Vagy tulajdonjogilag is a könyvtár dokumentumállományának részét 

képezi?  (Helytörténeti  mozgókép-tár)  (Kulturális  javak  őrzésére,  nyilvántartására  vonatkozó 

szabályozás)

3.  Egyeztetés  az  anyag  szolgáltatási  feltételeinek  meghatározására.  (Szabadon,  korlátozottan, 

részben  korlátozottan;  online  vagy  offline  hozzáférhető,  felhasználható;  ingyenes  vagy  térítés 

ellenében szolgáltatható)

A tv-archívum feldolgozásának előkészítési munkafolyamata:

• Hardver környezet megteremtése. Nagyobb kapacitású szerverek munkába állítása. Szalagos 

mentőrendszer felállítása, az anyag biztonságos tárolásának, mentésének megoldása

• Mozgókép-tár kialakítása

• Helytörténeti adatbázis fejlesztése, alkalmassá tétele az archívum anyagának feldolgozására

Szolgáltatás megkezdése, a munka szakaszolása, ütemezése

• Böngészés

• Az elsődleges keresési szempontok szerinti kereshetőség biztosítása (dátum, hírcsoport)

• Feldolgozás menetének kialakítása (ütemterv, módszer)

Könyvtár arculat, megjelenés

Folytatódik  a  könyvtár  arculatának  kialakítása.  (Logo;  honlap  -  formai  változtatások;  feliratok, 

táblák; faliújság, plakátok)

A könyvtár  épületének  kisebb  karbantartása,  „megújítása”,  a  belső  terek  szépítése,  dekorációs 

elemek, berendezés megváltoztatásával. Cél: A könyvtár külső-belső  megjelenésének, épületének, 

tereinek  kulturáltabbá,  színesebbé,  vonzóvá  tétele.  Új  olvasói  rétegek  megnyerése,  a  könyvtár 

látogatottságának, használatának növelése.

Berendezés. A gyermekkönyvtár  szőnyegcseréje  után  a  felnőttkönyvtár  10  éves,  elhasználódott 

szőnyegeinek  lecserélése  következik.  A  tavalyi  éveben  vásárolt  fotelek,  dohányzóasztalok 

elhelyezésével  -  a  tinisarok  kialakítása  után  -,  egy  felnőttek-nyugdíjasok  kényelmét  szolgáló 

„csendes”, kényelmes olvasósarok kialakítását tervezzük.

Homlokzatfelújítás.  A könyvtár  utcafront  felőli  homlokzati  részének  szebbé,  használhatóbbá, 

modernebbé  tételére  tervek  készültek.  (kerékpártároló  -  funkció  helyreállítása,  oszlopok,  sárga 

kerámiafal – esztétikusabb, modern megjelenés) A tervek egyeztetése folyamatban van. 



Kiemelt olvasói csoportok:  

Óvodás  korosztály  – Bár  a  tavaly  tavaszi  időszakra  tervezett,  minden  dunaújvárosi  óvodát 

megmozgató könyvtárlátogatási program az időjárási viszonyok miatt elmaradt, mégis be tudtunk 

vonzani néhány csoportot. Igyekszünk további kapcsolatokat kiépíteni az Óvodákkal.

Általános iskolás korosztály – a gyermekkönyvtár olvasáskultúra kialakítását, fejlesztését szolgáló, 

tanulást segítő programjai, iskolák irányába tett lépései eredményesek, a munka tovább folytatandó. 

Kritikus korosztály: 12-14 évesek. Átvezetés a felnőttkönyvtárba. Tinisarok.

Középiskolások  –  iskolai  közösségi  szolgálat  keretében  végezhető,  olvasáskultúrát  fejlesztő 

tevékenységek  támogatása;  információkeresés,  könyvtárhasználat  oktatása;  baráti  találkozáshoz, 

szabadidő hasznos eltöltéséhez megfelelő környezet kialakítása. 

Nyugdíjas korosztály – a könyvtárhasználat gyakoriságának és időtartamának növelése, a környezet 

komfortosabbá tételével (berendezés, bútorzat). Az állomány alakításakor az igényeknek megfelelő 

szerzeményezés, könyv-, hangoskönyv- és folyóirat-beszerzés.

Olvasáskultúra kialakítása, fejlesztése

• Baba-mama klub, Ringató. Szülők, 0-3 éves korosztály beszoktatása

• Óvodás korosztálynak szóló programok kidolgozása

• Óvodák,  csoportok  bevonzása  mesetablet,  báb-  és  papírszínház  eszközeinek  megfelelő 

alkalmazásával

• Művekhez kapcsolódó foglalkozás iskolás csoportoknak

• Erkölcstanóra - szépirodalmi művek támogatásával

• Olvasópályázat. Olvasópróba „

• Kedvenc vers, stafétaolvasás, mesedélután, papírszínház

• Nyári olvasótábor a könyvtárban, „Kalózok”

• Iskolai  közösségi  szolgálat  keretében  „vegyes”,  több  iskola  diákjaiból  álló  középiskolás 

olvasókör kialakítása

• a foglalkozások meseterápiás segítése

• Közösségi szolgálat keretében ifjúsági könyvajánlók készítése, az ajánlók „megjelentetése”



Infrastruktúrafejlesztés: akadálymentesítés, IKR

2016.  decemberében  könyvtárunkban  lezajlott  szakfelügyeleti  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. 

Az akadálymentesítés régóta fennálló probléma: 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.

A Széchenyi  2020  EFOP-4.8.1-16  kódjelű,  A könyvtári  intézményrendszer  tanulást  támogató 

infrastrukturális fejlesztései című pályázata révén újabb lehetőség nyílt a probléma megoldására.

Ennek  a  pályázatnak  a  keretében  próbáljuk  megoldani  egyedi  fejlesztésű  integrált  rendszerünk 

lecserélését is országosan használt, központi fejlesztésű rendszerre. (CORVINA) (Pályázatok, 10.o.)

Digitalizálás

Az érdekeltségnövelő támogatás számítástechnikai eszközökre költhető (1,6 Mft) összegéből egy új 

digitalizálásra  is  alkalmas  munkaállomást  alakítunk  ki.  A  Dunaújvárosi  Hírlap  2001-2003. 

évfolyamának  digitalizálásakor  teszteljük  a  rendszert.  A  tavalyi  évben  digitalizált  Rosti  Pál: 

Útirajzok című művét megfelelő formában megjelentetjük a honlapunkon.

Az  EFOP-4.1.8-16  pályázatunk  keretében  karakterfelismerő  szoftvert  is  terveztünk,  ennek 

segítségével biztosíthatjuk majd digitalizált anyagaink tartalmának teljesszövegű kereshetőségét. 

Állományalakítás

Dokumentumvásárlásra fordítandó összeg: 5,4 Mft.

Az  olvasói  kérések  teljesítését  továbbra  is  folytatjuk,  amennyiben  a  Gyűjtőköri  Szabályzatnak 

megfelelő a kért dokumentum, és beszerezhető a szerződött partnereinknél.

A gyarapítást  elsősorban vásárlásból  oldjuk meg,  de nagy mennyiségű ajándékba kapott  könyv, 

hagyaték érkezik a könyvtárba. A kéretlenül kapott könyvekből elsősorban cserére válogatunk jó 

állapotú könyveket,  ha azok kiadása megegyezik az állományunkban szereplő rosszabb állapotú 

könyvvel.

Az állomány gyarapodását 2016 óta a vagyonleltárban is  nyilvántartjuk   4/2013. (I.  11.)  Korm. 

rendelet  alapján. A  2014-  15-ös  év  viszont  csak  gyűjteményi  értékkel  szerepel  a  GESZ 

nyilvántartásában.  Az  elmúlt  két  év  tapasztalata  azt  mutatja,  hogy a  2014-es  2015-ös  évről  is 



célszerű lenne elkészíteni a részletes nyilvántartást (2014-ben 3725, illetve 2015-ben 3703 darab 

dokumentumot jelent).  Az irattárban őrzött  számlák és az eredeti gyarapodási listák alapján a már 

meglévő minta alapján  elkészíthető a két év nyilvántartása is. A gyarapítás mellett az apasztás is 

feladata a könyvtárnak. A törlési jegyzékek/jegyzőkönyvek megfelelő kialakítása (GESZ, fenntartó) 

miatt is szükséges lenne a munka  elvégzésére. (Célfeladat –  Kecskésné Takács  Olga. Egyeztetés, 

GESZ)

Helytörténet

A  könyvtár  széleskörű  helyismereti  tevékenysége  tovább  bővül:  a  dunaújvárosi  televízió 

archívumának  feldolgozását  készítjük  elő  és  kezdjük  meg  2018-ban.  A helyismereti  adatbázist 

alkalmassá  kell  tenni  az  archívum  feltárására.  (5.o.)   Képtárunk  anyagainak  felhasználásával 

kiadványt  tervezünk.  Az  Országos  Könyvtári  Napokra  egy  helyismereti  tevékenységünket 

bemutató-népszerűsítő rendezvénnyel készülünk. (TV, képtár anyagaiból)

Sporttörténeti  helyismereti  játékot  indítunk  honlapunkon,  facebook-oldalunkon.  (13+1  kérdés, 

értékelés: Októberi Könyvtári Napokon)

Műelemzések adatbázis

A műelemzések,  irodalomtudományi  cikkek  gyűjtése,  feldolgozása  személyi  változások  miatt 

három éve akadozik. 2017-ben rendeződött az adatbázis helyzete. Az adatbázis szerkesztése Takács 

Eszter és Kiss Anita  munkaköri  feladata.  Az idei évtől, behozva a lemaradást,  a folyóiratok és 

tanulmánykötetek átnézése és feldolgozása újra naprakésszé és folyamatossá válik.

Honlap

A helytörténeti  adatbázis mellett a honlapon is tervezünk néhány kisebb változtatást.  Felkerül a 

honlapra az új  logónk  (fejléc),  a  3  D-s virtuális  könyvtári  séta-alkalmazás,  a  digitalizált  Rosti-

anyag, a „Tervezd meg a saját Ady-köteted!” könyvillusztráló verseny pályamunkái, a sporttörténeti 

totó. Menüpontok átalakítása. (közösségi szolgálat, könyvtárról....)

Nyitvatartás, munkarend, szabadság

A központi könyvtár heti 47,5 órát, a Béke Fiókkönyvtár heti 19 órát tart nyitva, a következő megosztásban. 

A Béke Fiókkönyvtár szombat, vasárnap, a központi könyvtár vasárnap zárva tart.



Felnőttkönyvtár Gyerekkönyvtár Béke Fiókkönyvtár

Hétfő     9:00 – 18:30  13:00 – 18:00 13:00 – 18:00

Kedd      9:00 – 18:30 13:00 – 18:00 zárva

Szerda      9:00 – 18:30  13:00 – 18:00 13:00 – 18:00

Csütörtök    13:00 – 17:00  13:00 – 17:00 13:00 – 18:00

Péntek     9:00 – 18:30  13:00 – 18:00 12:00 – 16:00

Szombat 13:00 – 18:30 13:00 – 18:00 zárva

A központi könyvtár  szombati nyitva tartása a tanév rendjéhez igazodik. Az iskolai szünet idején, 

2018-ban június 15-szeptember 7-ig a könyvtár szombatonként zárva. 

A könyvtár szervezeti és működési szabályzata értelmében nyáron 4 hétig -  2018-ban július 23-

augusztus 19-ig - rövidített nyitvatartással üzemel az intézmény.

Nyári nyitvatartás 

2018. július 23-augusztus 19.

Felnőttkönyvtár Gyermekkönyvtár

Hétfő 8-13 8-13

Kedd 13-18,30 13-18,30

Szerda 8-13 8-13

Csütörtök 13-18,30 13-18,30

Péntek 8-13 8-13

Szombat zárva zárva

Munkaszüneti napokon: január 1., március 15., nagypéntek, nagyszombat, húsvét vasárnap, hétfő, 

május 1., pünkösd vasárnap, hétfő, augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26. a 

könyvtár zárva. 

Több hosszú hétvége lesz 2018-ban. 

Pihenőnapok:  március  16.  péntek,  április  30.  hétfő,  október  22.  hétfő,  november  2.  péntek, 

december 24. hétfő, december 31. hétfő.

Munkanapok:  március  10.,  április  21.,  október  13.,  november  10.,  december  1.,  december  15. 

szombat.

A tervezett éves szabadságok leadási határideje: április 20.



Minőségbiztosítás

Az  évre  tervezett  ülések  száma:  kettő.  (február  közepe,  szeptember)  Amennyiben  szükséges, 

többszöri is ülésezhet a munkacsoport.

Tervezett feladatok:

• Minőségirányítási kézikönyv gondozása, rendezése

• a médiában való jelenlét eredményeinek összegyűjtése

• a folyamatleltárból  kiválasztott  munkafolyamatok  leírása,  ábrák,  kockázatelemzések 

elkészítése

Pályázatok

 EFOP-4.1.8-16 

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései pályázat keretében

két  oktatóterem  létesítésére,  a  fentiekben  jelzett  akadálymentesítéssel  (rámpa,  akadálymentes 

mosdó,  lift  kialakításával)  kapcsolatos  munkákra,  valamint a könyvtár működése szempontjából 

elengedhetetlen  integrált  rendszer  (CORVINA)  vásárlására  pályáztunk  a  pályázat  első  körében, 

2017 márciusában. Várjuk a pályázat eredményét. 

DMJV 2018. évi  közművelődési  pályázata.  A pályázaton egy sokakat érdeklő,  előre láthatóan 

komolyabb beruházást igénylő helytörténeti vonatkozású témával indulunk.

Nemzeti Kulturális Alap pályázatait figyeljük.

Rendezvények, 2018.

A gyermekkönyvtár programjai 2018-ban a Mátyás-évhez kötődnek.

A gyermekkönyvtár  februárban  Papírszínházi  Bemutatóval   (Holle  anyó)  és  a  Nemzetközi 

Ajándéknap alkalmából meglepetéssel várja látogatóit. A cimborák farsangi bált tartanak. 

A cimbora  klubban kezdődik  a  Berg  Judit  Alma című „sakk”könyvéhez  kapcsolódó vetélkedő. 

Eredményhirdetés:  márciusban, vendég Berg Judit (és Polgár Judit).

2017-ben a Bálint Ágnes vándorkiállítás fogadására készül a gyermekkönyvtár.



Idén először ünnepeljük a Magyar Széppróza Napját,  február 20-án, Jókai Mór születésnapján. 

Meghirdető: Magyar Írók Szövetsége.

Márciusban az  1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezve rendhagyó történelemóra 

várjuk az általános iskolásokat. (Baksa László)

Április  11. a költészet napját  zenével  és verssel,  a gyermekkönyvtárban író-olvasó találkozóval 

ünnepeljük. (Szabó T. Anna)

Júniusban a  89. Ünnepi Könyvhét  és  17. Gyermekkönyvnap  alkalmából író-olvasó találkozóra 

készülünk.  Ekkor  zárul  a  gyermekkönyvtár  egy  éves  Olvasópróba  programja  is.  A  próba 

eredményének értékelésére Kiss Ottót kérjük fel.

Az Októberi Könyvtári Napok keretében a felnőtt és idősebb korosztályt célozva Nyáry Krisztiánt 

(Móra  Kiadó)  (Így szerettek  ők,  Festői  szerelmek,  Fölébredett  a  föld:  történetek...1848/49-ből) 

hívjuk meg.  A középiskolás korosztálynak két programot tervezünk. A tavalyi évhez hasonlóan 

könyvtárbemutató játékkal várjuk a 9. évfolyamos osztályokat.. Különleges „irodalomórára” hívjuk 

a  diákokat  és  a  pedagógusokat.  (Kötelezőkről...röviden)  (Nényei  Pál.  Az  irodalom visszavág?) 

Tematikus bemutatót  állítunk össze helyismereti  anyagainkból  (TV-archívum, képtár,  kiadvány). 

Vasárnap:  rendkívüli  nyitva  tartás,  játszóház,  a  Mátyás-évhez  kötődően  reneszánsz  táncház  a 

gyermekkönyvtárban.

Decemberben  a  Mesemondó  Gyermekek Találkozóját  tartjuk,  a  Mátyás-évhez  kötődően az  idei 

évben Mátyás-mesékkel lehet majd nevezni.

Együttműködés, partnerek

2018.

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:

            Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza

 Intercisa Múzeum

 Kortárs Művészeti Intézet

 Nyugdíjas Klub

             Pentele Szakrális Szabadegyetem

             Pentele Baráti Kör

             Penteléért Alapítvány

 SZEM Baráti Kör 

             Pályázati együttműködések:

            Széchenyi István Gimnázium és Kollégium

            Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola

            Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

            Jószolgálati Otthon

            Mozgáskorlátozottak Egyesülete

            IRISZ Egyesület

            Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár

ÁMK József Attila Könyvtár és Művelődési Ház
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