Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár

Tisztelt Képviselő-testület!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL TV.78.§ (5.) bekezdése szerint: „ Az önkormányzat, amely közösségi
színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján kiadja
az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét,
jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.
Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok:
-

-

1997.évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről
2012. évi CLII. tv a muzeális intézményekről,a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról
A vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2.) VM rendelete az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér
kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
112/2009. (VIII.29.) FVM. rendelet módosításáról
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2013. (V.30.) önkormányzati
rendelet
32/2015. (V.27.) sz. önkormányzati határozat a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Személyi feltételek
2015-ben 3 főállású alkalmazottja volt az intézménynek: 1 fő intézményvezető, 1 fő
könyvtáros és 1 fő IKSZT alkalmazott. A szakmai munkánkat folyamatosan segítette
közhasznú foglalkoztatott, aki a kisegítői feladatokat látta el. A Harmónia Szabadidő és
Kulturális Közhasznú Egyesület a Nemzeti Művelődési Intézettel partneri együttműködéssel
2-2 főt tudott foglalkoztatni a kulturális közfoglalkoztatás keretében. A II. Közfoglalkoztatási
programban 2015. 02.28-ig 2 fő, a III. Közfoglalkoztatási programban szintén 2015. 03.16-tól
2 fő (1 fő 10.22-ig) állt alkalmazásban. A kulturális közfoglalkoztatás keretében dolgozók
segítették az intézmény szakmai munkáját. 2015-ben minden dolgozó részt vett szakmai
képzéseken. A Nemzeti Művelődési Intézet 40 órás „könyvtári alapismeretek” című kísérleti
képzésén vett részt Knappné Magda Valéria, valamint Papp Nóra. A Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 100 órás eTanácsadó képzésén Jászberényiné Farády Ildikó
vett részt. Czékmási Csilla a Nemzeti Művelődési Intézet 60 órás kulturális szakértői képzését
kezdte meg decemberben. A kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók a
Nemzeti Művelődési Intézet 120 órás továbbképzésén vettek részt.
Tárgyi feltételek:
A 2014-ben beszerzett eszközeinket nagyon jól tudtuk ebben az évben hasznosítani. E
mellett ebben az évben újakat is vásároltunk. Nagy szükség volt arra, hogy rendezvények
alkalmával a hangosításhoz legyenek megfelelő technikai eszközeink. Novemberben
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beszereztünk két új aktív hangfalat, CD lejátszót, illetve a meglévő eszközeinket
felújítottuk.(2016-ban vezeték nélküli mikrofonokkal szeretnénk kiegészíteni a technikai
eszközeinket.)
Az „Innovatív Közösségi Napelem Hasznosítás” című LEADER térségek közötti
együttműködés pályázati projekt keretében a KÖZÖLD Alapítvány 1 napelem rendszert (5
kW) telepített a szajoli IKSZT épületére. A rendszer 2015. januárjában kezdte meg a
működését. A napelem által termelt energia közel 100 %-ban fedezte az intézmény áram
fogyasztását.
2015. novemberében elkezdődött a Faluház felújítása. Az épület új cserepezést
kapott, valamint a belső tér is korszerűsödött. (mellékhelyiségek, termek burkolása, teakonyha
kialakítása).

Közművelődési feladatok:
Az intézményre vonatkozólag elsődleges feladatok mindazok, amelyeket az IKSZT
rendelet meghatároz a számunkra a fenntartási időszakban. Ez minden évben 102-110
programot/szolgáltatást jelent, melyeket negyedéves bontásban kell megvalósítani. Fontos
szempont, hogy a NAKVI által elfogadott szolgáltatási és programtervet 100 %-ban
teljesíteni kell. Ezért a pontos és körültekintő szervezés minden programnak az alapja.
(programok ideje, célcsoport és költsége összhangban legyen) Az IKSZT szolgáltatási és
programtervbe lehetőségeink szerint beépítettük a már hagyományos közművelődési és
könyvtári programjainkat (kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő programok, Országos
Könyvtári Napok, jeles napokhoz kapcsolódó programok). Az IKSZT programok mellett
különböző szabadidős, rekreációs célú foglalkozásokat, tanfolyamokat szervezünk/ illetve
adtunk helyet. (jóga, zengo, gyógytorna, gépjármű vezetői tanfolyam, főző tanfolyam)
2015. április 9-én Szajolban került megrendezésre a „Többcélú közösségi terek
fejlesztési program keretében” a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett szakmai
műhely. A programon megyei közművelődési szakemberek, IKSZT-k vettek részt. A szakmai
program jó alkalmat teremtett arra, hogy a mindennapi feladatok, kihívások is előtérbe
kerüljenek és megoldásukra javaslatok szülessenek.
A településen működő civil szervezetek, közösségek rendszeresen szerveztek az
intézményben programokat: kisebb létszámú vezetőségi ülések, klubfoglalkozások, táncos
rendezvények, amelyekhez a nyitvatartási időn túl is biztosítottuk az ügyeletet. Segítséget
nyújtottunk meghívók, plakátok, pályázatok készítéséhez. 2015-ben körülbelül 140-150
alkalommal vették igénybe az intézmény helyiségeit a civil szervezetek, amely terembérleti
értékben kb 800.000.- Ft-ot támogatást jelent. Nagyon értékesnek tartjuk azt a segítséget,
támogatást, amelyet a civil szervezetektől kapunk a saját rendezvényeink szervezésekor,
hiszen e nélkül sokszor nem tudnánk megvalósítani azokat a programokat, amelyek
kötelezőek a számunkra. Kapcsolatrendszerünkön keresztül szakmai segítséget adtunk több
alkalommal a civil szervezetek számára. A Nemzeti Művelődési Intézet Jász-NagykunSzolnok Megyei Irodája biztosította az Őszirózsás Nyugdíjas Klub számára a korrepetítort
Csider Kálmán zenepedagógus személyében. Az Öko klub tagjai tanulmányúton vehettek
részt Bükkszentkereszten, ahol „Gyuri bácsi” gyógynövényeivel ismerkedhettek meg. E
mellett rendszeres továbbképzéseken a klub szervezésének szakmai kérdéseit vitatták meg.

2

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
Folyamatosan ápoltuk és bővítettük a kapcsolatrendszerünket a helyi intézményekkel. A
Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói és a Tiszavirág Óvoda kisgyermekei rendszeresen
vettek részt a programjainkon. (kézműves foglalkozások, ismeretterjesztő előadások,
bábszínház, kiállítások) Új programként a diákok a Filharmónia Bérletsorozat keretében 3
előadást tekinthettek meg, nagyon kedvezményes áron. A sorozatban fellépett a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar (Mozart: Szöktetés a Szerájból-opera keresztmetszet,) Talamba
Ütőegyüttes ( 50 perc alatt a Föld körül), és a David Klezmer Band ( A sokszínű Klezmer)
Ebben az évben az Idősek Otthonában több alkalommal szerveztünk programot. Az idősek
nagyon szívesen fogadták a közös rendezvényeinket. Például az Országos Könyvtári Napok
keretében történeteket olvastunk fel, báboztunk, Európai országokat mutattunk be.
A Szajoli Értéktár Bizottság 2015.március 26-án jött létre Szajol Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 18/2015. (III.26.) határozata alapján. A Bizottság munkáját a
megalakulásától kezdve támogatta és segítette az intézmény. A települési értékek felkutatását
már korábban elkezdtük, kérdőívek kitöltetésével. Ezeket a kérdőíveket összesítettük, és már
feldolgozott formában jutattuk el a bizottság tagjaihoz. A 2014-ben megszervezett Szajoli
Értéktár Naphoz hasonlóan ebben az évben is szerveztünk programot. Ezen a rendezvényen
Hegedűs K. Ferenc volt a vendégünk, aki egy rendhagyó történelemóra keretében mesélt
eseménydús életéről. Minderről videó filmet készítettünk, amely a „Nagyapától nagyapáig”
című sorozat első részekét már megtekinthető az interneten. (www.szajol.hu/értékbizottság)
Célunk, hogy a településen élő idős emberek közül minél többen meséljenek a
gyermekkorukról, a helyi szokásokról, hagyományokról.
Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a rendezvényeinkről kapjanak információt a helyi
lakosok. Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az internet, ezért
az intézmény fokozottan figyelt az internetes megjelenésre. Éltünk a közösségi oldalak
nyújtotta lehetőségekkel is: programjainkat rendszeresen megosztottuk a Facebook
oldalunkon. Tapasztalataink szerint ez igen hatékony. Plakátjainkat kihelyezzük a
hirdetőtáblákra, személyre szóló meghívókat, szórólapokat hordunk ki. Fontos a
személyes megszólítás, ezért szóban is igyekszünk minél több vendéget meghívni, melynek
alapja a jó kapcsolat.
A közművelődési programjaink statisztikai adatairól ad tájékoztatást az 1. számú táblázat.
Összességében elmondható, hogy a látogatói létszám hasonló az előző évihez képest. Csak a
tanfolyamok esetében látható csökkenés. Ennek oka, hogy a korábbi években TÁMOP-os
pályázatból valósultak meg nyelvi és számítástechnikai tanfolyamok. Ezekre nagyon alacsony
volt a részvételi díj, ezért igen népszerűek voltak a lakosság körében. (Ennek a pályázatnak a
folyatása várható valószínűleg 2016-ban).
A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is alapvető feladatunknak tekintettük,
hogy a helyi társadalom közösségi és társadalmi igényeire figyeljünk. Támogassuk a
helyi kezdeményezéseket, és olyan értékes programokat valósítsunk meg, amelyek
pozitív módon támogatják a közösségek életét.
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2012
Alkalom

Műsoros előadás
Táncos rendezvény
Ismeretterjesztő
programok
Klubok
Tanfolyam
Játszóház/játékház
Kiállítás
Vetélkedő
Nyári tábor
Külső szervek
rendezvényei

2013

2014

2015

Létszám Alkalom Létszám Alkalom

Létszám

Alkalom

Létszám

3
10
6
5
20
3
3
-

200
200
200
1105
476
250
150
-

3
6
23
8
16
22
10
5
2

250
420
527
200
4032
385
736
265
24

4
2
34
8
16
26
7
4
2

260
120
766
300
2670
474
700
135
24

5
2
40
6
9
34
7
5
2

377
152
669
220
1413
503
296
222
30

26

1373

77

3517

61

3167

80

4083

1. sz. táblázat

Könyvtári feladatok ellátása :
Januárban könyvtári szakfelügyeleti ellenőrzés történt az intézményben, mellyen a
könyvtárunk kiválóan megfelelt minősítést kapott. Idézek a Helyszíni Vizsgálat
adatlapjából: „A szakfelügyeleti vizsgálatból egyértelműen megállapítható, hogy a könyvtár
nyilvános könyvtárként működhet, és képes folyamatosan ellátni a nyilvános könyvtári
feladatát.”
2015-ben a könyvtári állomány értéke 361.553.- Ft-tal bővült saját költségvetésből. A
könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton 200.181.- Ft-tal Ft-ot nyertünk, melyet szintén
könyvbeszerzésre fordítottunk. Ebben az évben összesen 561.734 Ft-ot tudtunk új könyvek
vásárlására fordítani. Figyelmet fordítottunk arra, hogy folyamatosan pótoljuk azokat a
könyveket, amelyek a magyar és világirodalom szempontjából meghatározóak. Az év
második felében folytattuk az állomány tisztítását a megyei szakfelügyelet javaslatára. A
selejtezés két ütemben valósult meg szeptemberben és december hónapokban, Szöllősi József
Polgármester Úr jóváhagyásával.
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Összesítő a könyvtárban selejtezett könyvekről:
Mennyiség

Érték

Technikai selejt szépirodalom

756

86.511 Ft

Technikai selejt szakirodalom

897

165.732 Ft

7

25.301 Ft

Behajthatatlan könyvek szépirodalom

90

87.566 Ft

Behajthatatlan könyvek szakirodalom

50

59.113 Ft

CD, DVD, CD-ROM

A selejtezett könyvek egy részét a szeptember 7-től 18-ig megrendezett KÖNYVBÖRZÉN
értékesítettük. Az ebből befolyt összeget szintén könyvbeszerzésre fordítottunk. Ebben az
évben a Márai pályázat keretében 100.000 Ft értékben volt lehetőségünk könyveket rendelni.
A könyvek kiválasztása megtörtént, azonban leszállítására csak 2016. januárjában fog sor
kerülni a Könyvtárellátó információja szerint.
2015-ben 19 folyóirat (+ Néplap) állt olvasóink rendelkezésére.
2015-ben csatlakoztunk a Verseghy Ferenc Könyvtár által használt Corvina Integrált
Rendszerhez. Ehhez szükség volt a könyvek adatainak újbóli rögzítésére és a könyvek
vonalkóddal való ellátására. A kulturális közfoglalkoztatás keretében dolgozó munkatársak
elvégezték a dokumentumok és olvasói adatok rögzítését, így 2016. januárjától már
elindulhatott ez a rendszer. A Corvina program használatához nagy segítséget kaptunk és
kapunk folyamatosan a Verseghy Ferenc munkatársaitól, Illés Juliannától és Takáts Bélától.
A Corvina Integrált Rendszer előnyei:
-

Könnyen lehet keresni más könyvtár adatbázisában.
Azonnal tájékoztatni tudjuk az olvasót, hogy az általa kikölcsönözni kívánt könyv
megtalálható-e könyvtárunkban.
Könnyen le tudjuk követni a kikölcsönzött könyvek útját.
Többszörös igény esetén a könyvet előjegyzésbe tudjuk venni.
A könyvtárközi kérést is gyorsabban tudjuk teljesíteni.
A leltárt könnyebben tudjuk elvégezni, mert a teljes állomány digitálisan átlátható.

Könyvtári programjaink 2015-ben:
 Óvodás csoportoknak folyamatosan szerveztünk könyvtári programokat (bábelőadás,
diavetítés, meseolvasás, kézműves foglalkozás). A jeles napokon (farsang, Víz világnapja,
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Föld világnapja, Madarak és fák napja, Eü. világnap…) tematikus programokat
szerveztünk a számukra.
 A Könyvtári Napok rendezvényeihez az idén is csatlakoztunk ( Internet Fiesta,
„Kedvenc könyvem” címmel könyvajánló helyi közéleti személyektől, Könyves
vasárnap a „Kaméleonnal”). Az országos 6 napos rendezvénysorozatban a
településen 5 napon, szombaton és vasárnap is voltak programok. Összesen 283 fő
vett rész a szórakoztató, szabadidős és ismeretterjesztő programokon.
 Fotókiállításokat rendeztünk ( Baba-mama illetve „ Életképek a Szajoli Polgárőr
Egyesület életéből”).
 A könyvtári táborban a gyerekek Grimm és Andersen gyönyörű meséivel ismerkedtek
meg a csendes pihenők alatt. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcba
csöppenhettek bele Ladnai Bálint előadásával. Egész napos kirándulást szerveztünk
Szolnokra, a Bagolyvár Vadasparkba. Kézművesedtünk (képkeretet kartonból,
kulcstartót filcből), és sütkéreztünk.
 A könyvtárban mini kiállítással emlékeztünk neves íróinkról, költőinkről (Jókai Mór,
József Attila, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc)
 2015 nagy olvasási kihívásában „Szajol olvas” címmel mi is bekapcsolódtunk. A
felnőtteknek július 1-től december 15-ig 8 különböző témájú könyvet kellett elolvasni.
A gyerekek számára a játék szeptember 1-től január 15-ig tartott, viszont a vetélkedő
teljesítéséhez csak 5 könyvet kellett elolvasniuk. A játékban részt vevő olvasóinkat
2016 januárjában, a magyar kultúra napján könyvjutalomban részesítettük.
Könyvtári forgalmi adatok:
összesenből 14 év alatti
ÉV
Olvasók száma

2014
579

2015
225

2014
131

2015
69

Könyvtárlátogatók
száma
Könyvtári állomány
kötet száma
Könyvbeszerzés –
folyóirat beszer.
Előfizetett folyóirat
db.
Kölcsönzött kötet
száma
Helyben használt
dok. száma
Könyvtárközi kérés

9093

7784

3568

5466

18.074

16.928

3298

3.034

542.499 Ft.
117.950 Ft.
12

561.734 Ft
109.927 Ft.
19

-

-

2

2

8486

7399

3098

4311

2861

616

1717

411

55

44

-

11
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A Közösségi Ház és Könyvtár 2016. évi munkaterve

Az intézmény elsődleges feladata ebben az évben is az, hogy az IKSZT pályázatban vállalt
kötelezettségeknek folyamatosan megfeleljen. A szolgáltatásokat és programokat a
Vidékfejlesztési miniszter 84/2012. (VIII.2) VM. rendeletében megfogalmazottak szerint – az
intézmény szolgáltatási és programtervében kell ütemezni. 2016. első félévére vonatkozó
munkatervet 2015. novemberében elkészítettük, melyet a NAKVI jóváhagyott.
A programokat és szolgáltatásokat a kötelező feladatok szerint terveztük be, melyeket a 3.
számú táblázatban részleteztünk.
Kötelező feladataink:
- Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont
működtetéséhez
- Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása,
nyomon követése
- Közművelődési programok szervezése
- Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
- Nyilvános könyvtári feladatok ellátása
- Közösségi internet biztosítása
- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
- Egészségfejlesztési programok megvalósítása
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása
- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat-munkaerőpiaci információs pont működtetése
- Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn
túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára
- A gyermekek, különösen a 0-5 évesek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó
nappali, délelőtti szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása
Az IKSZT szakmai feladatairól negyedévente elkészítjük az elektronikus beszámolót,
melynek tartalma: minden programról 3 db fénykép, statisztikai adatlap (gyermek és ifjúsági
programok esetében), jelenléti ív és egy rövid szöveges összefoglaló. A szakmai beszámolót
szintén a NAKVI hagyja jóvá, amelyről teljesítésigazolást állítanak ki. A felsorolt programok,
szolgáltatások mellett a hagyományos közművelődési feladatainkat is ellátjuk.
Ebben az évben kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy méltó módon emlékezzünk meg a
település 755. éves évfordulójáról. Tervezett programjaink:
- interaktív település történeti kiállítás
- fotópályázat
- ismeretterjesztő előadások a könyvtár fotó és dokumentum gyűjteményének
felhasználásával
- vetélkedő gyermeknek és fiataloknak.
Szajol hagyományainak, közművelődési értékeinek megőrzését célozza a „Nagyapától
nagyapáig” című videó film gyűjtemény bővítése illetve a települési értéktáblák elkészítése.
Mindkét kezdeményezést a Települési Értéktár Bizottsággal együttműködve szeretnénk
megvalósítani. A helyi igényekre alapozva szervezzük a különböző rekreációs, szabadidős
foglalkozásokat, illetve a mindennapi életet segítő tanfolyamokat. A korábbi években

7

Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
kialakult kapcsolatrendszerünkön keresztül igyekszünk arra, hogy tartalmas és értékes
programok valósuljanak meg 2016- ban is.
PROGRAMTÁBLÁZAT

PROGRAMOK:
Legszebb magyar verseink

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.
22.

Farsangi mulatság
30.
Könyvtár Mozi
*
*
Utazók a könyvtárban
*
Alkotói kiállítás (fiatalok)
Helyi értékeink – film
vetítés, videófilm készítés
Játék és kinder kiállítás
Színházi előadás
Tavaszi arcápolás-ism.ea.
Véradás
A Föld Világnapja –ism- ea
Húsvéti
készülődéskézműves foglalkozás
Legszebb konyhakertek v.
meghírdetése/eredménye
Gyermeknapi program
Vetélkedő fiataloknak
Vidékfejlesztési
támogatások – fogadóóra

*
*
*
*
12.
*
*

*

*

*

*

*

09*
15.

*

*

*

*

20.
22.
25. 01.
*

*
27.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tankör
foglalkozások: *
hetente szerdai napokon
Ringató klubfoglalkozások: *
hétfői napokon kéthetente
Nyári szünidei programok
gyermekeknek
Kenyérsütés és tárlatvezetés
Mihály napi vásár

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
19.
24.

Állatok
Világnapjára
programok.
Gyermekprogramok az őszi
szünetben
Eü. hónap rendezvényei:
gyermek
és
ifjúsági
programok
Adventi
készülődés:
kézműves foglalkozás

*
*
19- *

*
3.sz. táblázat
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Könyvtári feladatok:
2016-ban az első legnagyobb feladatunk a könyvtári állomány ellenőrzése volt. 2016. január
4-11-ig a teljes körű leltározás megtörtént. (Korábban ez a munkafolyamat 1 hónapig tartott.)
Ez a rövid idő köszönhető annak, hogy az előző évben a teljes könyvtári állományt rögzítettük
a Corvina Integrált Rendszerben. A vonalkód olvasó segítségével gyorsan és hatékony
végezhettük el a leltározást.
Szeretnénk minél több gyermekfoglalkozást szervezni ebben az évben is, amihez
felhasználjuk a 2014-ben megvásárolt diafilmeket, illetve a sok szép bábot. Így szeretnénk
színesebbé tenni a gyermekprogramjainkat. A Ringató foglalkozásokon, illetve
hétköznapokon is sok anyuka látogat el a könyvtárba kisgyermekekkel. Ilyenkor arra
törekszünk, hogy ne csak a mama, hanem a baba is jól érezze magát. A kicsiket mesével,
játékokkal, illetve színezővel foglaltuk le a kölcsönzés idejére. Idén nyáron is várjuk a
gyermekeket könyvtári táborunkba. Egy kedvelt ifjúsági regényt dolgozunk fel az 5 nap alatt,
amiben mind az öt érzékszervünk szerepet kap. Célunk, hogy felkeltsük a gyerekek
érdeklődését a regény teljes elolvasásához, és rávilágítsunk az olvasás élményszerűségére.
Ezen kívül még kézművesedünk, kirándulunk, és sokat játszunk.
A helyismeret, helytörténet szempontjából fontos, Szajolról írt cikket, fotót gyűjtjük, majd
rendszerezzük, illetve szolgáltatjuk olvasóink részére.
A könyvár eseményeiről rendszeresen beszámolunk a Szajoli Krónikában, illetve a Verseghy
Ferenc Könyvtár „Kaptár” című szakmai folyóiratában.
Csoportos foglalkozásokat, mesekuckót, lapozgatót ebben az évben is tervezünk óvodások és
kisiskolások számára. A célunk, hogy a településünkön élő gyermekek minél korábban
megismerkedjenek a könyvtárunkkal.







Az irodalmi jeles napokról megemlékezünk az iskolások és civil szervezetek
bevonásával.
Fazekas Mihály születésének 250. évfordulója (rajzpályázat)
755 éves lett településünk (tervezünk fotókiállítást, vetélkedőt)
II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulója
A forint bevezetésének 70. évfordulója (kiállítás)
Az 56-os forradalom kitörésének 60. évfordulója ( nyílt történelmi óra Ladnai
Bálinttal)

2016-ban is bekapcsolódunk a Megyei Könyvtár által kezdeményezett Internet Fiesta
(március), és az Országos Könyvtári Napok (október) szervezésébe. A tavalyi évhez
hasonlóan az idén is végzünk igényfelmérést arra vonatkozóan, hogy olvasóink milyen
könyveket és folyóiratokat olvasnának szívesen az intézményünkben. Olvasóink a
„kívánságlistára” írhatják fel a javasolt művek, folyóiratok címét. A javaslatokat már 2016.
évi beszerzéseknél figyelembe vesszük.
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Az idén kevesebb folyóiratot rendeltünk az előző évekhez képest. Kivettük a listából azokat,
amelyeket nem forgattak az olvasók. Ebben az évben 10 különböző témájú, minőségben jobb
folyóirat közül lehet válogatni. Gyermekeknek Tapsi magazin, fiataloknak és idősebbeknek a
Reader’s Digest, nőknek a Vidék íze receptújság, Magyar Burda, férfiaknak Autó-motor
magazin.
Új program indul a 2016-os évtől „Könyvtár mozi” címmel, amit az Informatikai és
Könyvtári Szövetség koordinál a megyei könyvtárak közreműködésével. Havonta 1 film kerül
levetítésre, amit már előre hírelni fogunk. A vetítések szombat délutánonként lesznek. A
palettán kiváló hazai filmek szerepelnek, melyek kínálata folyamatosan bővül. Reméljük,
hogy a „Könyvtár Mozi” sokak számára tartalmas hétvégi programot nyújt.
A gyermekeket az iskolai szünetekben tartalmas programokkal várjuk. A játszóházban
lehetőség nyílik kézműveskedésre, sütkérezésre és társasjátékozásra.
Célunk, hogy változatos programjainkkal minél több olvasni vágyót csábítsunk be a
könyvtárba, megkedveltetve az olvasást kicsikkel és nagyokkal egyaránt.

Szajol, 2016.01.14.
Czékmási Csilla
ig.
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