Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár
2020.évi munkaterv

A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár integrált intézmény, amely közművelődési és
közgyűjteményi (könyvtári) feladatokat lát el. Munkánk alapja a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvényt (Kultv.), Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) és az 1990. évi LXV. (Ötv.) 16 § (1) bekezdése alapján a
nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati
feladatok meghatározására alkotott képviselő-testületi közművelődési rendelet, az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Alapító Okirata.
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. novemberében új közművelődési
rendeletet fogadott el, melyben meghatározta, hogy a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény alapján mely kulturális alapszolgáltatásokat látja el.
Az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok (Alapító Okirat, Szervezeti és
Működési Szabályzat, Könyvtárhasználati Szabályzat és Gyűjtőköri Szabályzat, szolgáltatási
terv) aktualizálása az 1997. évi CXL. törvény változása miatt vált szükségessé.
Az intézmény új alapító okiratát Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2020.
(II.13.) sz. határozatával fogadta el.
Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 101/2019. (XI.28.) sz. határozatával
fogadta el az intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben a legfontosabb
változás az intézmény nyitva tartásának/munkarendjének változása.
2020. évi feladataok:
2019. évi Statisztikai jelentések (közgyűjteményi, közművelődési) elkészítése
Határidő: 2020.03.01.
Felelős: Czékmási Csilla
Jászberényiné Farády Ildikó
2019. évi szakmai beszámolók elkészítése, 2020. évi munkaterv/szolgáltatási terv készítése
Határidő: 2020.03.01.
Felelős: Czékmási Csilla
Jászberényiné Farády Ildikó
Intézményi honlap karbantartása- hatályos rendeletek, szabályzatok megjelenítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Czékmási Csilla

Az intézmény a szolgáltatási tervében (1. sz. melléklet) határozta
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (programok, tevékenységek, célok).
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Kiemelt feladataink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helyi értéktár Bizottság munkájának segítése (értéktár javaslatok előkészítése, Szajoli
Emlékek Oldala, kisfilmek készítése, írásos dokumentumok felkutatása, ).
Tartalmas szabadidős és kulturális programok szervezése fiatalok és gyermekek
számára (pl: színházi előadások, kézműves foglalkozások, szünidei programok)
Értékteremtő kiállítások szervezése. (helyi gyűjtők, alkotók kiállítása)
Ismeretterjesztő programok szervezése (Utazók a könyvtárban, „Kertész előadások”)
Hagyományteremtő programok szervezése. Pl: Értéktár nap, kenyérsütés, Mihály napi
vásár.
Civil szervezetek, közösségek tevékenységének a segítése. Együttműködési
kapcsolatok kiépítése, ápolása. Közös programok megvalósítása.
Rendszeres rekreációs foglalkozások szervezése.
Óvodai, iskolai rendezvényekhez hely biztosítása (ballagás, gála)
Középiskolások bevonása a település programjaiba,az Iskolai Közösségi Szolgálathoz
(IKSZ) kapcsolódva.

Pályázataink:
Az „Együtt a térség összefogásáért” TOP 5.3.1-16-JN-2017-00008 pályázatban segítjük az
identitásfejlesztő programok megvalósítását.
Klubok:
Baba-Mama Klub
Együtt Egymásért Klub
Szajoli Összefogás Jövőnkért Klub
Szajoli Daloskör és Tinóka Citerazenekar
Szegfű Klub
Szent György Cserkészcsapat
Mozgássérültek helyi csoportja
Egyéb foglalkozások:
Jóga
Pilates
Örömtánc
Szajol, 2020.02.25.
Czékmási Csilla
int. vez
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