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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. január 30-i ülésére 

 

 

Napirend: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2014.évi Munkaterve 

 

Előadó: Zsombok  Lajos polgármester  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvény a 

települési önkormányzatok kötelező feladatai közé sorolja az intézmény éves munka tervének 

elfogadását.  

 

Az intézmény vezetője az idei évre vonatkozóan elkészítette a Munkatervet, amely 

tartalmazza a tárgyév munkaprogramját. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt munkatervet szíveskedjenek 

elfogadni.  

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház 

és Könyvtár 2014.évi Munkatervét elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

Lengyeltóti, 2014. január 24. 

 

                                                                                                               Zsombok  Lajos 

                                                                                                               polgármester  

Az előterjesztés készítette: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó 

 

 

 

Jóváhagyta:                           Dr. Szatmári Ibolya 

                                                        jegyző 
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 „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg,  

nem is őrizni, mert nem rab. 

Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, 

 ha megéljük őket.” 

/Sebő Ferenc/ 

 

 

A helyi, éves kulturális munkaterv alapvető funkciója – a szaktörvényben
1
 foglalt törvényi 

kötelezettségnek való megfelelésen túl – az, hogy a kulturális koncepciókban, stratégiákban 

megfogalmazott általános célokhoz az adott évre vonatkozóan konkrét és komplex szakmai 

programként jelenjen meg.  

Ebben a minőségében alapfeladata, hogy a célok megvalósítását szolgáló adekvát szakmai 

válaszokat fogalmazzon meg; rendelje a célokhoz és az egyes konkrét szakmai feladatokhoz a 

meglévő és a megteremteni szükséges szervezeti-, személyi-, tárgyi és gazdasági feltételeket. 

Ezen túlmenően természetesen a napi színtű közgyűjteményi- és közművelődési feladatellátás 

tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése. 

 

Továbbra is célunk 

- közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása: a  a 

nagyterembe a légkondicionáló beépítése, a parketta csiszolása és lakkozása. 

- Az épület hátsó résznek felújítása: nyílászáró csere, festés.. 

- a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése: Fontos a civil 

szervezetek munkája, az önálló programjaik szervezése és részvételük a 

rendezvényeken. 

- a kulturális hagyományok ápolása: 

- új kulturális értékek „felfedezése”, támogatása a város kulturális 

kapcsolatrendszerének szélesítése a város idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális 

rendezvények szervezése  

- kulturális célú szolgáltatások színvonalának emelése  

 

Alapfeladatink a nyilvános könyvtári ellátásban: 

- dokumentumok, gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása és 

rendelkezésre bocsátása 

- az állomány adatbázisba (SZIRÉN) történő feldolgozása 

- a könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi kölcsönzés 

- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum-és információcserében 

- szakmai pályázatokon való részvétel 

- helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, helytörténeti kutatómunka végzése 

- eTanácsadás, eMagyarország biztosítása 

- közhasznú információs szolgáltatás nyújtása 

 

Alapfeladataink a közművelődésben: 

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, ifjúság-és felnőttoktatási lehetőségek biztosítása 

                                                 
1
 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 

78. § (5) b) 
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- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

gazdagítása 

- az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése 

- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése 

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

- pályázatok figyelése, pályázatírás 

 

Alapfeladataink a múzeumban: 

- múzeumi tevékenység ellátása (tárlatvezetés, kulturális javak rendezése, gondozása, raktári 

megőrzése, megelőző állagvédelme) 

- a múzeumi gyűjtemény gyarapítása, időszakos kiállítások szervezése  

 

Személyi feltételek:  

 
Személyi állomány: 4 főállású szakalkalmazott, 2 technikai dolgozó. 

(1 takarítói státuszban, 1 dolgozó karbantartó, /önkormányzati alkalmazott/ 1 könyvtáros 

dolgozó látja el a könyvtári, 1 fő művelődésszervező közművelődési és felnőttképzési 

feladatokat látja el az intézmény vezetője mellett és 1 fő TV-s operatőr, szerkesztő, 

emagyarország mentor,+ 2fő közmunkás (1 fő könyvtárellátási rendszerbe dolgozik, 1 fő a 

helytörténeti gyűjtemény,+ 1 fő  4órás udvari munkás REHAB) ) a személyenkénti feladatok 

részletes megbontását a munkaköri leírások tartalmazzák. Mindenki a végzettségének 

megfelelő munkakörben dolgozik. Nagy rendezvények, intézmény egészét érintő 

munkafolyamatokban mindenki részt vesz.  Minden dolgozó gyakorlott számítógép, internet 

használó. 

Elvárható és elvárandó értékek az intézmény dolgozóitól: 

- a közművelődési, közgyűjteményi hivatás iránti elkötelezettség, felelősségtudat, 

megbízhatóság, következetesség, nyitottság, alkalmazkodó készség 

- - olyan értékek közvetítése, amelyek a társadalmi környezetre pozitív hatást 

gyakorolnak 

- elhivatottság a munkahely iránt 

- - ügyfélbarát, segítőkész kreatív attitűd. 

 

 

Közművelődési tevékenység 

Információs tevékenység 

A közönség, a látogatók, az érdeklődők több csatornán történő tájékoztatása, illetve 

a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések, javaslatok fogadása, 

értékelése. 

Az intézmény az alábbi rendszeres tájékoztató tevékenységeket végzi: 

Plakátok, szórólapok készítése, elhelyezése a település hirdető felületein és az 

intézmény hirdetőtábláján, 

tájékoztatás intézményünk működéséről, programjainkról a Böngészőben, 

önkormányzati honlapon való megjelenés www.lengyeltoti.hu, 

http://www.lengyeltoti.hu/
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 Tóti Tv heti adásainak szerkesztése, készítése 

programjaink megjelentetése a TÓTI TV-be, közösségi portál az Erikanet 

programajánlójában, 

tájékoztatás az intézmény rendezvényeiről, az elektronikus úton a folyamatosan 

bővülő címlistára feliratkozott érdeklődők számára, 

a közönségtől és a közösségektől érkezett visszajelzések, igények folyamatos 

feldolgozása, 

a város honlapján megjelentetett éves kulturális eseménynaptár folyamatos 

frissítése és összehangolása a helyi önkormányzati intézmények, egyházak és 

civil szervezetek által beküldött programok alapján. 

 

Pályázatok, támogatások 

Pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése a rendezvényeink 

gazdagításához. 

Az intézményi, városi és egyéb rendezvények technikai lebonyolításához 

szükséges eszközök biztosítása a 2014-es költségvetési rendelet alapján, 

kiegészítve az érdekeltségnövelő támogatással 4/2004. (II. 20.) NKÖM 

rendelet szerint. 

 

Ismeretterjesztés 

A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a 

művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést 

felkeltően hozzáférhetővé tenni, az általános műveltségi színvonal emelése, a 

szakmai ismeretek bővítése, és a művészi befogadás folyamatának segítése, 

amely kiterjed a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli 

művelődésére. 

2014 a Természetvédelem éve Magyarországon (Hermann Ottó halálának 100 

évfordulója) 

5-6 előadást tervezünk a témában 

Képzés  

Folyamatosan hirdetjük és az igények alapján biztosítjuk nyelvtanfolyamok, internet- 

használati tanfolyamok, gazdatanfolyamok elérhetőségét. 

Természetesen fogadjuk a munkaerőpiaci- és egyéb képzéseket folytató szervezetek 

képzéseit, keressük a velük, és más képző szervezetekkel való kapcsolatot, kiajánljuk 

szolgáltatásainkat, lehetőségeinket.  

 

 

Művelődő közösségek tevékenysége 

A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység 

szerint - jogi személyiség nélküli - lakossági csoport, mely legalább 6 fős 

tagsággal rendelkezik és rendszeresen, állandó helyen működik. Az azonos 

vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon 

vesznek részt. 

A közművelődési szervezet infrastrukturális és technikai háttér biztosításával 

segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok 

munkája eredményének közönség előtti bemutatását. 

Nyugdíjas Egyesület  Havi 1 

Kézműves Műhely 2 havonta 1 
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Kiállítások szervezése, rendezése 

Az intézményben időszaki kiállítások megvalósítására van lehetőség, 2014-ben 5 

kiállítás megszervezését tervezzük. 

Az alábbi szempontokat vesszük figyelembe a kiállítások szervezésénél: 

A helyi művészek előnyt élvezzenek a felkéréskor. 

A helyi tehetséges fiatalok alkotásainak bemutatása. 

Törekszünk arra, hogy az alkotóművészet több formája jelenjen meg. 

 

Nemzeti ünnepeink szervezése, lebonyolítása 

Az alábbi állami ünnepeken koszorúzással egybekötött megemlékezéseket 

szervezünk: 

Március 15. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 

Június 4. a nemzeti összetartozás napja 

Október 6. az aradi vértanúk emléknapja 

Október 23. az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe 

 

Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása, hagyományőrzés 

Az alábbi városi rendezvényeket szervezzük: 

Városi Pálinka verseny 

Hagyományőrző Disznóölő Nap 

József napi Borverseny 

Szőlővirágzási ünnep a Mohácsi szőlőhegyen 

TÓTI NAPOK – város nap-megszervezésében való aktív részvétel 

    lebonyolításában. 

Szüret – Diószüret megszervezése, lebonyolítása 

 Márton napi bormustra 

Adventi hétvégék szervezése és lebonyolítása  

gyermekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel. 

 

 

Jeles napok, nemzeti és nemzetközi évfordulók megünneplése 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából előadást szervezünk január 22-én, 

2014 a Magyar Holokauszt emlékéve (1944) megemlékezés, előadás 

100 éve tört ki az I. világháború – kiállítás , előadás, vetélkedő.. 

a Költészet Napját zenés-verses előadással ünnepeljük április 11-én, 

a Föld Napján szemétszedést szervezünk az önkormányzattal, a helyi 

intézményekkel, a civil szervezetekkel és a helyi lakosokkal együttműködve 

áprilisban, 

a Madarak és Fák Napját májusban ünnepeljük, 

a Gyermeknap alkalmából kézműves foglalkozást, gyermek előadást 

szervezünk májusban, 

az Idősek Világnapját vendéglátással egybekötött műsoros délutánnal 

ünnepeljük, október első felében, 

a Zene Világnapján koncertet szervezünk október első felében, 
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2014  a CSALÁDOK ÉVE -Családi és gyermekprogramok szervezése 

családi nap évi  4 alkalommal 

aprók tánca évi 2 alkalommal 

bábelőadások és gyermekelőadások, koncertek évi 4 alkalommal 

kézműves foglalkozások rendezvényekhez kapcsolódóan 

irodalmi programokat szervezünk évi 2 alkalommal gyermekeknek 

iskolás- óvódások számára bérletes előadás sorozat szervezése 4 alkalommal 

kirándulást szervezünk évi 2 alkalommal 

Kézműves Műhely óvodások, iskolások, felnőttek részére 

 

Ifjúsági és felnőtt programok szervezése 

kézműves foglalkozások rendezvényekhez, ünnepekhez kapcsolódva 

író-olvasó találkozók évi 4 alkalommal 

filmvetítések beszélgetéssel évi 4 alkalommal 

koncertek lehetőség szerint a jeles napokhoz kapcsolódóan évi 2 

alkalommal 

 Óvódások Tavaszköszöntő fesztiválja 

 Ördöngös Pünkösdölő - a néptánc napja 

Mikulás Koncert a Lengyeltóti Brass Band-  zenei napja  

 

Nem programszerűen szervezett tevékenységek 

Az intézmény aulájának egyfajta „agóra” funkciót szánunk a jövőben, ahol a betérők,  

kulturált körülmények között várakozhatnak, pihenhetnek meg, folyóiratokat 

olvashatnak, televíziót nézhetnek, vagy beszélgethetnek; illetve kihasználva a WIFI 

lehetőségét, akár szabadon és ingyenesen internetezhetnek.  

 
Nemzetközi együttműködés 

A munkaterv készítésének időszakában még nem ismert előttünk, hogy a testvérvárosi 

kapcsolatok keretében ebben az évben milyen szerepet kaphatnak esetleg csoportjaink, 

intézményünk.  
Kiegészítő jellegű szolgáltatások 

Természetesen ez évben is működtetjük az e- Magyarország pontot, ahol képzett 

tanácsadó áll az érdeklődők rendelkezésére; és fontos feladatunknak tartjuk azt is, hogy  

működési infrastruktúrát biztosítsunk a civil szervezetek részére.  

A civil szervezetek hatékony működésének elősegítése érdekében folyamatosan 

biztosítjuk a nyomdai, irodai- és számítástechnikai segítséget. 

Továbbra is biztosítjuk a helyet  a falugazdászi hálózatnak, és a hegybírói fogadó óráknak 

ha igényt tartanak rá. 

 
Származtatott alapszolgáltatások 

 telekommunikációs, teleházi szolgáltatások keretében biztosítjuk fax küldését-                             

fogadását, számítógép-használatot, az internet- klub lehetőségeit, 

 video/DVD kölcsönzés keretében a zenei- ismeretterjesztő CD-k, mozifilmek 

kölcsönözését tesszük lehetővé, 

terembérleti lehetőséget biztosítunk árubemutatókhoz, vásárokhoz,  
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természetesen ez évben is térítésmentesen bocsátjuk rendelkezésre termeinket és 

technikai eszközeinket a partner intézmények (óvoda- iskola) és a városi civil szervezetek 

rendezvényeihez is, 

 kávéautomata került kihelyezésre az intézmény aulájában. 

 
 

Kiegészítő feladatok 

 

 a városi kábeltelevíziós hálózat központjának hely biztosítása, 

 a TÓTI TV városi televízió adásainak szerkesztése- technikai feltételei biztosítása, 

 információs tevékenységünk keretében, a városi kábeltelevíziós hálózaton 

önkormányzati-, közhasznú és kulturális információk közvetítése, 

 a partneri igények szerinti körben és mértékben a kistérségi kulturális koordinációs 

központi szerep betöltése,  

 lapkiadói tevékenységünk keretében a igény szerint közéleti híradó szerkesztése, 

kiadása, 

  civil szervezetek tevékenységének folyamatos segítése, koordinálása, 

         pályázatfigyelés, pályázatírási segítség nyújtása civil szervezetek részére 

 

Egyéb programok 

 

Fiatal tehetségek, amatőr művészek számára bemutatkozási lehetőség 

biztosítása ( lehetőség szerint helyiek ill. kistérségből) 

 

 

Kapcsolattartás, együttműködés, közös rendezvények szervezése 

Együttműködés a város intézményeivel, civil szervezeteivel, 

egyházakkal, közös rendezvények szervezése. 

A civil szervezetek vezetőivel való folyamatos kapcsolattartás, saját 

előadásaikhoz, programjaikhoz  terem biztosítása. 

Éves kulturális eseménynaptár készítése az Önkormányzat és 

intézményei, az egyházak és a civil szervezetek részvételével 

Szakmai továbbképzéseken való részvétel 

Szakmai együttműködés a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvárral ill. a 

Somogy megyei Népművelési Intézettel 

Közös pályázatok benyújtása civil szervezetekkel  

 

Helytörténeti gyűjtemény, hagyományőrzés 

Lengyeltóti város  múltjának, hagyománykincsének ápolása, 

gyűjtése a Helytörténeti gyűjtemény bővítése. 
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Könyvtári tevékenység 

A könyvtár szolgáltatásai: 

könyvek, folyóiratok helyben használata, az állomány meghatározott részének 

kölcsönzése 

CD, CD-ROM, DVD, hangoskönyvek kölcsönzése 

angol és német nyelvű szépirodalom kölcsönzése 

könyvtárközi kölcsönzés 

dokumentumok előjegyzése 

számítógépes szolgáltatás 

internet használat 

NAVA :(Nemzeti Audiovizuális Archívum) online hozzáférés az archívumhoz a 

NAVA ponton keresztül 

WIFI - vezeték nélküli helyi hálózat díjmentes használata 

 helytörténeti dokumetumok  hozzáférhetőségének biztosítása 

tájékoztatás, könyvajánlás 

laminálás 

adatbázis ajánló 

A könyvtárhasználat népszerűsítése 

A jeles napokhoz és hónapokhoz kapcsolódóan könyvajánlásokat helyezünk 

el a könyvtárban található külön polcon. 

Az új könyveket az erre a célra kialakított ’’új könyvek” polcon helyezzük el. 

 

Könyvtári ismertető 

Az új beiratkozó olvasóknak a könyvtárban történő eligazodást segítő 

ismertetőt adunk. 

 

Könyvtárbemutatók 

Az olvasóvá nevelés első lépéseit segítik az Általános Iskola és az Óvoda 

gyermekei számára szervezett könyvtárbemutatók. 

 

Ajándékkosár 

Az év végéhez közeledve, decemberben verseket és idézeteket tartalmazó 

ünnepi ajándékkosárral kedveskedünk az olvasóknak. 

 

Megemlékezések, évfordulók 

100 éve tört ki az I. világháború – kiállítás , előadás, vetélkedő 

2014 a Magyar Holokauszt emlékéve (1944) megemlékezés, előadás 

500 éve volt a Dózsa féle paraszt háború - előadás 

 

Rendezvények, programok 

Az őszi Könyvtári Napok tervezett programjaihoz kapcsolódva októberben: 

Könyvtárhasználati vetélkedő szervezése általános iskolások részére, 

Ingyenes beiratkozás és Internet használat, 

A lejárt kölcsönzési határidejű könyvek késedelmi díj nélküli 

visszahozása, 

Családi társasjáték délután szervezése, 

Használt könyv börze, 
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Kapcsolattartás más településekkel, megyei intézményekkel, könyvtárakkal 

Könyvtárellátási Rendszer  ellátó könyvtára. 

 

 

Az alapfeladatok, az egyéb tennivalók, úgy érzem, képesek voltunk a városi rendezvényeket, 

a hagyományainkat méltóképpen megünnepelni. Továbbra is segítőkészek leszünk a civil 

szervezetek rendezvényeiben és nyitottak az új kezdeményezések iránt.  

Munkatársaim és a magam nevében köszönöm a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal 

és az intézmények közreműködését és támogatását!  

 

 

 

Lengyeltóti, 2014. január 10. 

                                                                                          Peitlerné Takács Éva 

                                                                                               igazgató 


