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1. Helyzetelemzés
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára működését a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CL törvény, a
közgyűjteményről és a közművelődésről szóló fejezetei, valamint a Lajosmizse Város
Önkormányzata

Képviselő-testületének

31/2015.(XII.18.)

önkormányzati

rendelete

a

közművelődésről határozzák meg.
A költségvetési intézmény irányítása és felügyelete Lajosmizse Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete feladati közé tartozik, működései területe: Lajosmizse Város közigazgatási
területe, gazdálkodását a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági
Szervezete végzi.

Az intézmény jogállása szerint szakmailag önálló, bankszámlával rendelkező, részben önállóan
gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv.

A közfeladatok ellátására vonatkozó tevékenységeket az alapító okiratban határozták meg, ezek
pedig a következők:
a könyvtár vonatkozásában:
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ-cserében,
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állománnyal rendelkezik.
A törvényben meghatározott módon a könyvtár feladatai közé soroljuk még a
könyvtárhasználók segítését a digitális írástudás (tanfolyamok szervezésével), az információs
műveltség elsajátítását, az egész életen át tartó tanulás folyamatában való segítést, valamint
kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezését.

A közművelődés vonatkozásában az alábbi alapfeladatok fogalmazódnak meg az alapító
okiratban:
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- iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek teremtése,
- a települési környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó- művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének, érdek-érvényesítésének
segítése,
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

1.1 Infrastruktúra:
A TIOP 1.2.3-08/1-2008-00 29 azonosító számú, Bács-Kiskun Megyei Könyvtárak
Információs Rendszere pályázata TIOP 1.2.3. „Tudásdepó-Expressz” - Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése program keretében az Európai Regionális
Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg. A pályázat konzorciumban
valósult meg, amiben hét könyvtár vett részt, a ránk eső támogatás összege 6.023.900 Ft volt.
A nyert pályázat összegéből 12 db új számítógépet szereztünk be, ekkor vettünk még A4-es
multifunkcionális nyomtatót, A3-as, A4-es szkennert, kézi nagyítógépet, wifi elérhetőséget
tudtunk kialakítani. Ez a lehetőség szolgáltatásunkra is kihatott, hiszen így a lakosságnak
biztosítani tudjuk a fekete-fehér, színes nyomtatást, fénymásolást, szkennelési lehetőséget.
Az informatika folyamatos fejlődése miatt a többi elavult számítógépeinket
folyamatosan cseréljük le modernebb, erősebb gépekre, hogy lépést tudjunk tartani a
fejlődéssel. Ehhez nagy segítséget nyújt a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás (a 2016-os
központi költségvetésbe is be van építve), mellyel már két számítógépet tudott a könyvtár
vásárolni és tervezzük további gépek vásárlását.

2. Vezetési feladatok
2.1 Minőségirányítás
Az idei évtől tervezzük bevezetni a minőség irányítás rendszerét könyvtárunkban, ehhez
fontos a minőségpolitikai elvek meghatározása, kidolgozása, a szükséges kötelező
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dokumentumok elkészítése. A feladatok ellátásához az intézmény nagysága miatt
Minőségbiztosítási munkacsoport felállítása szükséges, mely folyamatosan figyelemmel kíséri
majd a minőségpolitikai elvek érvényesülését és fejleszti a minőségirányítási rendszert. Ehhez
a fontos feladathoz segítségünkre lesz az „Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére”
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős Államtitkársága által kiadott szakmai
anyag.

2.2 Alapdokumentumok módosítása
A strukturális változások és a jogszabályi változások miatt módosítani szükséges a
Szervezeti és Működési Szabályzatot, valamint a fenntartóval jóvá kell hagyatni a könyvtár
gyűjtőköri szabályzatát.1 Ennek előkészítése a következő hónapokban várható.

2.3 Partner kapcsolatok
A partnerközpontúság az intézmény működésének fontos eleme. Nagy hangsúlyt
fektetünk a könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, intézményi és civil
kapcsolatokat.
Kiemelt figyelmet fordítunk idén is az iskolával, óvodával való kapcsolattartásra. Egész
évben folyamatosan fogadjuk az iskolás és óvodás csoportokat, a még kötelezően fenntartott
TÁMOP-3.2.11/10/1 –es „A kulturális nevelés új típusú együttműködési formái Lajosmizsén
és mikro-térségében 2010-2011” című pályázaton kívül könyvtári órákat tartunk az általános
iskola mind a nyolc évfolyamának.
A városban lévő más intézményekkel is kapcsolatot tartunk fenn, közös
rendezvényszervezéssel, szabad termeink térítésmentes használatra bocsátásával.

Szoros az együttműködés a civil szerveződésekkel is. Itt is partnerek vagyunk a
rendezvény szervezésben, ill, technikai segítséget is biztosítunk. Ilyen civil szerveződés az
Őszikék Nyugdíjas Klub, Nőegylet, Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör, Lajosmizsei Nőegylet,
Mizsei Kézművesek, Lajosmizsei Helytörténeti Kulturális Egyesület.

E-Magyarország pontként folyamatos szakmai kapcsolatban állunk az eMagyarország
Centrummal. (Kérdőívek kitöltése, személyes kapcsolattartás, rendszeres adatküldés.)

1

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 60/B§
(1)
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A helyi médiával is kapcsolatban állunk ahol, rendezvényeinkről jelennek meg
tájékoztatók.

2.4 Humánerőforrás
Célunk, hogy a kulturális szakterületen dolgozó munkatársak továbbképzése, tudásának
frissítése, a sokoldalú szakmai felkészültség megszerzése kiemelkedő prioritást élvezzen. A
munkatársak képzésének módjai a szervezett képzés, a szakmai konferenciákon való részvétel.
Támogatjuk a munkakörhöz szorosan kapcsolódó továbbképzéseket.
A könyvtár képzési tervében szerepel a helyismereti gyűjteményt gondozó kolléga szakirányú
képzése, mely a Könyvtári Intézetben induló „A korszerű helyismereti munka alapjai”
akkreditált képzésen valósulna meg.
Az intézmény vezetése –a lehetőségekhez képest – támogatja a kollégák részvételét szakmai
konferenciákon.

2.5 Közösségi szolgálat
2012/2013-as iskolai tanévben vezették be a középiskolai diákoknak, hogy az érettségi
megszerzéséhez 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. Intézményünkben már a
kezdetektől lehetőséget biztosítottunk arra, hogy lajosmizsei középiskolás diákok nálunk
töltsék le a szükséges időt. Ez idáig öt középiskolával kötöttünk megbízási szerződést és a 12
diákot fogadtunk, jelenleg pedig 4 diák tölti nálunk az 50 órát. A diákok a következőkben
tudnak segítségünkre lenni: könyvtári rend megtartása, visszahozott könyvek visszasorolása a
polcokra, szakrend megtartása, könyvtári szakjelzet javítása, könyvtári foglalkozáson a
könyvtáros segítése, rendezvényekre való készülésben segítés, ill. a rendezvények
lebonyolításában való segítés. Egész évben várjuk a diákok jelentkezését.

3. Elérendő szakmai célok
3.1 Állomány menedzsment
3.1.1 Állománygyarapítás
Állománygyarapításnál figyelembe vesszük olvasóink igényét, sokak igénye a lektűr
olvasása, de kortárs irodalmat is szívesen olvasnak használóink. A szakirodalmi állományukba
jelentősen megtalálható a pedagógiai módszertan, a pedagógiai pszichológia területe, a
gyermekneveléssel kapcsolatos irodalom, ezzel segítve helyi pedagógusok munkáját, illetve
sok szülő is már szakirodalomhoz fordul a problémájával. Kiemelten keresik még az
6
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ezotériával, a lélekkel, utazással, gazdálkodással kapcsolatos irodalmat. Dezideráta jegyzéket
állítunk össze a hiánylistákból, előjegyzési listákból, pótolandó könyvek listájából, ezt is
figyelembe véve a könyvrendelésnél.
A gyermekkönyvtárban fontosnak tartjuk a sokszínű, magyar ill. külföldi írók műveinek
megismertetését a gyermekekkel.
Állomány gyarapítás módja:
költségvetésből vásárolt dokumentumok
érdekeltségnövelő támogatásból dokumentum vásárlás
ajándék könyvek
kötelespéldány
Márai program
NKA Könyvtámogatási programja.
Reményeink szerint 2016-ban is folytatódik ez a két program.
Az idei évben 59 féle újságra, magazinra, napilapra fizettünk elő, de ezen kívül még a
nyomdától kötelespéldányként is kapunk számos kiadványt, illetve az NKA által kapott
újságtámogatás során további 60 féle időszaki kiadvány érkezik a könyvtárunkba. Az így
állományba kerülő újságokat új szolgáltatásként kölcsönözhetik regisztrált olvasóink, ill. a
legfrissebb számok helyben olvashatóak.
Folyamatos állománygyarapítást folytatunk, a költségvetésben meghatározott összeget egy
naptári évben egyenletesen elosztva használjuk fel. A beérkező dokumentumok a TEXTLIB
integrált könyvtári rendszerben kerülnek feldolgozásra, hogy több szempontból is
visszakereshetőek legyenek. 1998 óta kerül be folyamatosan állományunk a rendszerbe, de még
mindig találunk olyan dokumentumot, mely még nem került feldolgozásra. Ezeket pótoljuk,
formai és tartalmi szempontból feltárjuk.

3.1.2 Állományapasztás
A gyűjtőköri szabályzatunkban megfogalmazott módon vonjuk ki az állományból a tartalmilag
elavult, vagy elhasználódott, elvesztett dokumentumainkat. Az apasztást rendszeresen,
évenként végezzük, a selejtezési jegyzőkönyvek dokumentumtípusonként és az apasztás
okainak feltüntetésével készülnek. Ebben az évben is állomány átvizsgálása után a tartalmilag
elavult és elrongyolódott dokumentumok selejtezésre kerülnek.
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3.1.3 Állományrendezés
Az idei évben kiemelt állományrendezési feladat két állománytípus (szépirodalom
és szakirodalom) fizikai helycseréje. Ehhez 2015-ben megvettük a szükséges polcokat. Ez a
művelet hosszadalmasabb folyamat, mert közben leválogatjuk az elavult, elhasználódott
dokumentumokat, átvizsgáljuk tartalmukat és esetlegesen áthelyezzük másik állományba.

3.1.4 Helyismereti Gyűjtemény
Fontos feladat a helyismereti dokumentumok feltárása, megőrzése, gondozása.
2016-ban kiemelkedő feladat Felsőlajosról szól történeti kiadvány szerkesztése
meglévő anyagból ill, kutató munkát kell végezni.
2017-ben 140 éve lett önálló település Lajosmizse, melyről kiállítással és egy
kiadvány összeállításával szeretnénk megemlékezni, erre már ebben az évben kell kezdenünk
felkészülni. Ez jó alkalom az is, hogy a régi Lajosmizséről szól képeslapokat reprint kiadásként
megjelentessünk. Folyamatosan végezzük a retrospektív anyagok gyűjtését, feltárását
lajosmizsei, felsőlajosi családoktól, levéltárakból, megyei Katona József Könyvtárból ill. az
Országos Széchenyi Könyvtárból.

3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése
A

szolgáltatások

kialakításakor,

működtetésekor

2016-ban

az

alábbi

szempontok

érvényesülnek:
minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani, ennek előfeltétele a minőségirányítás
rendszerének bevezetése a könyvtárban
erősíteni kell a "családbarát könyvtár" képet, új programot tervezünk bevezetni a
"Babusgatót"
hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót,
szolgáltatásinkkal kilépünk az intézmény falai közül

3.2.1 Olvasásfejlesztés
A változó olvasási szokások kihatással vannak könyvtárunk életére is. Az elektronikus könyvek
megjelenése érződik a könyvtárba járó olvasók számában. Jelenleg még nem áll
rendelkezésünkre, olyan technikai feltétel, hogy könyvtárunkba bevezessük az e-könyvek
kölcsönzését.
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Az iskolákban bevezetésre kerülő napközi jellegű oktatás is kihatással van a
gyermekkönyvtárunk életére.
Ezen a két felmerülő problémát próbáljuk megoldani oly módon, hogy különböző olvasási
programokat, könyvtári órákat szervezünk.
2015-ben az Országos Könyvtári Napok alkalmával meghirdettük olvasási versenyünket,
mely ez év októberéig tart. Ekkor hirdetjük ki az idei "Év olvasóját" a könyvtári hét keretein
belül. Három kategóriában - gyermek, fiatal, felnőtt - írtuk ki olvasási versenyünket.
A lajosmizsei általános iskolás gyermekek részére szervezzük meg a "Könyvtári Derbi"-t, mely
négy hónapon át ívelő olvasási verseny. Itt az olvasás élménye mellett a gyerekek
megtanulnak csapat munkában dolgozni, a könyvtár használatot, fejlődik a kreativitásuk,
szövegértésük.
A gyermekek nagyobb arányú megnyerésére törekszik a könyvtár, ill, szolgáltatásinak
megismertetésével. Ezt a folyamatot, már óvodás korban kezdjük, ahol játékos formában
ismertetjük meg a gyermekeket a könyvtárral. Továbbiakban az iskolás korosztálynak, 1.
osztálytól 8. osztályig az életkoruknak megfelelő könyvtári órákat tartunk. Az első
osztálynak szeptemberben "Könyvtárba Csalogató" foglalkozást tervezünk.

3.2.2 Informatikai fejlesztés, web-es megjelenés
Honlap
A honlapot folyamatosan töltjük fel a friss információkkal a korábban közétett szövegrészeket
aktualizáljuk. A már kissé elavult honlap struktúrát le szeretnénk cserélni egy ingyenesen
elérhető tartalomkezelő rendszerre, de ez hosszabb folyamat, hiszen jól át kell gondolni az új
honlap tartalmát, illetve technikai megoldásait. Ehhez a feladathoz nem veszünk igénybe külső
forrást.

Közösségi oldalak, kapcsolatépítés
Intézményünk fenn a Facebook közösségi oldalon is, ahol szintén friss tartalmakat teszünk
közzé programjainkról szolgáltatásinkról. Jelenleg közel 1000 követője van az oldalnak. A
közösségi oldal pozitív hatásainak maximális kihasználását meg kell vizsgálni, meg kell
vizsgálni a potenciális korosztályt, ügyfelet.
Mind szélesebb körben igyekszünk megjelenni internetes fórumokon. Programjainknak és
szolgáltatásainak

népszerűsítésére

az

online
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rendszeresen

közlünk

híreket.

(Facebook,

Instagram,

Lajosmizse

város

kulturális

rendezvénynaptára, programturizmus, aranyhomok,hu, jaszlajosmizse.hu)

3.3 Rendezvények
3.3.1 Könyvtári rendezvények
A könyvtári feladatok elvégzésén túl, összevont intézmény részeként könyvtárunk
kultúraközvetítő szerepét mindig tudatosan vállaltuk és műveltük. Igyekszünk megragadni
minden olyan lehetőséget s módot, amivel a feladatunk teljesítéséhez sikeresen
hozzájárulhatunk.
Fabrikáló
Kreatív kézműves foglalkozás a könyvtárban havi egy alkalommal. Tapasztalatunk szerint sok
gyermek

szeret

különböző

kézműves

technikákkal

megismerkedni,

eltölteni

vele

szabadidejüket, ezen túl pedig fejlődik a gyermek szem-kéz koordinációja. Türelmet, kitartást
tanul.
Babusgató
Ebben az évben tervezzük elindítani a foglalkozást, melyre három éven aluliakat várunk
szüleikkel, nagyszüleikkel. A hangulatos könyvtári foglalkozás alatt olyan höcögtetőket,
mondókákat, gyerekdalokat, versikéket tanulnak a felnőttek, amelyekkel otthon is
megörvendeztethetik a kicsiket.
A kismamákat különböző témájú könyvajánlással segítjük a nevelés szakirodalmának
megismerésében.
Könyvtári Derbi (február – május)
A lajosmizsei általános iskolás gyermekek részére szervezzük meg a "Könyvtári Derbi"-t, mely
négy hónapon át ívelő olvasási verseny. Itt az olvasás élménye mellett a gyerekek megtanulnak
csapat munkában dolgozni, a könyvtár használatát, fejlődik a kreativitásuk, szövegértésük.
Internet Fiesta (március)
Könyvtárunk saját, az országos programoldalon regisztrált tanfolyamokkal, rendezvényekké
csatlakozik az országos kampányhoz, melynek célja az internet gazdag lehetőségeinek
bemutatása annak illusztrálása, hogy ezt az egyre elterjedtebbé váló kommunikációs csatornát
a mindennapi élet megkönnyítésére is felhasználhatjuk.
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Tanfolyamokat, képzéseket, játékdélutánokat, kvíz játékokat szervezünk használóinknak, nem
csak gyermekek részére.
Mesemondóverseny (március)
Szintén a lajosmizsei diákoknak hirdetjük, mely során a legjobbnak tartott kisdiák továbbjut a
felsőlajosi iskolában megrendezésre kerülő területi döntőre
Tavaszköszöntő húsvéti kavalkád és kézműves vásár (március 19.)
Idén harmadjára kerül megrendezésére, melyet hagyományteremtés céljából hoztuk létre.
Tavasszal eddig nem volt nagy rendezvényünk, a húsvéti időszak környékén nem volt
semmilyen családi program. Ezt a hiányosságot pótoltuk ezzel a rendezvénnyel. Itt szorosan
együtt működünk egy civil szerveződéssel, a helyi kézművesekkel. Az ő szervezésüknek
köszönhetően vesznek részt az eseményen a vásározók, akik saját, kézzel készített termékeikkel
jelennek meg. A kulturális és játszóházi programot a művelődési ház és könyvtár biztosítja.
Ennél a rendezvénynél kiemelt szerepe van a népi hagyományoknak, a népi hagyományokkal
való megismerkedésnek. Mivel új keletű programról van szó, ezért még meg kell ismertetni a
lakossággal.
Érsek József gyógynövény előadás sorozata (márciustól)
Márciusban induló előadássorozat témája a gyógynövények. Az előadó már évek óta
foglalkozik termesztésükkel, feldolgozásukkal, felhasználási lehetőségeivel. Több helyen
tartott már előadást, ahol bemutatja a gyógynövényeket, megismerteti a hallgatósággal
felhasználásukkal.
Közönségtalálkozó Hegyi Barbarával (március 10.)
Márciusban nemrég megjelent szakácskönyvét népszerűsíti Jász Mari-díjas színművésznő.
Beszélgetőpartnere Szűcs Anikó újságíró lesz. Író-olvasó találkozó Berg Judittal (május)
Alsó tagozatos iskolásoknak hívjuk meg májusban Berg Judit ifjúsági könyvírót. A cél, hogy
játékos formában megismertessük a gyermekeket az írónő munkáival, ezáltal megszerettessük
az olvasást.
Városi Versmondóverseny (április)
Két évenként rendezzük meg a városi megméretetést, ahol minden korosztály képviselteti
magát. Idén Pilinszky János emlékére ajánljuk a szavalóversenyt.
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Könyvtári Derbi – döntő (május)
A több hónapon át tartó olvasási versenyünk végső fináléjába került osztályok az fogadjuk egy
közös ünneplésre.
Könyvhét / gyermekkönyvnapok (június)
Bartos Erika mesekönyv írót szeretnénk ez alkalomból vendégül látni könyvtárunkban.
Magyar népmese napja (szeptember)
Az évek során hagyománnyá vált, hogy szeptember utolsó hetében, utolsó napján
megemlékezzünk Benedek Elek születése napjára, amely egyben 2005 óta a Magyar Népmese
Napja. Idén rendezvénysorozat keretein belül közönségtalálkozót, játszóházat tervezünk
megvalósítani.
Országos Könyvtári Napok (október)
2016-ban már tizenegyedik alkalommal fog megrendezése kerülni ez az országos program
sorozat. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt követve, de
tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtárakra. Az
évente változó, de mindig egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeire
és érdeklődősére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma
legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji
napokat. A közel 1500 intézményhez csatlakozik könyvtárunk is. Ez alkalomból kiállításokat,
ismeretterjesztő előadásokat, író-olvasó találkozókat szervezünk, melyekkel arra törekszünk,
hogy minden korosztály tudjon legalább egy olyan programot választani, amire szívesen eljön.
Közönség találkozó Tari Annamáriával
Klinikai pszichológus, pszichoterapeuta előadása a generációk közötti különbségekről.
Boszorkányszombat (október)
Ezzel a rendezvénnyel szintén a gyermekes családokat szólítjuk meg. Idén ötödik alkalommal
rendezzük meg ezt a sikeresnek mondható programot, amit évről-évre egyre többen látogatnak.
Kicsit előrevetítve a farsangi időszakot, a jelmezverseny a fő vonala a programnak, de emellett
vannak kézműves foglalkozások, arcfestés, és játszóház, ahol a kollégák által készített
ügyességi és logikai játékokkal játszhatnak a gyerekek. A nap záró műsora egy gyerekeknek
szóló színházi-, bábelőadás, vagy táncház.
12
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Könyvtári teadélután „Érdekes életek – érdekes történtek”
Beszélgetős teadélutánokat tervezünk lajosmizsei ismert, elismert személyeivel életükről,
munkájukról. Különösen fontosnak tartjuk, hogy meg tudjuk őrizni a jövőnek, hogy a sok éves
tapasztalattal és emlékekkel rendelkező emberek meséljenek múltjukról. Ezek az archív
anyagok fontos részét fogják képezni a helyismereti gyűjteményünk anyagának.
Hírnév felé
Beszélgetés a lajosmizsei fiatalokkal, akik már zsenge koruk ellenére kiemelkedően teljesítettek
választott hivatásukban.

3.3.2 Kulturális rendezvények
Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napján a figyelem középpontjában áll mindaz, ami tevékenységünk alapja.
Ezen alkalomkor olyan művészeket hívunk meg, akik méltó módon adják vissza ennek az
ünnepnek a szellemét. Az idei évben könyvtáros kollégák adták a megemlékező műsort, utána
pedig Bakacsi Ernő legújabb könyvének bemutatójára került sor.
Dr. Csernus Lajosmizsén (február 12.)
Teltházas előadás várható a népszerű pszichiáter előadásán.
Március 15. – Ünnepi műsor
Több éve már, hogy a lajosmizsei általános iskola diákjai és tanárai adnak színvonalas ünnepi
műsort a nemzeti ünnepünkön. Idén is fel lettek kérve a műsor megtartására.
Vidám színházi esték (március 18.)
A településnek nincs épített kőszínháza, viszont az igény, hogy színházi előadások kerüljenek
bemutatásra mindig felmerült a lakosság részéről. Ezt próbáljuk kielégíteni azzal, amikor
színielőadásokat hozunk el a nézőközönségnek. A tapasztalat az, hogy a lajosmizseiek főként
vidám, szórakoztató darabokat néznek meg szívesen, a program sorozat neve is innen adódik.
A márciusi darabot a József Attila Színház hozza el a lajosmizsei közönség elé. Eric Assous:
Boldogság című darabja kerül bemutatása Pikali Gerda és Rékasi Károly főszereplésével.
Kiss Ádám előadó estje (április 7.)
Kiss Ádám a nagy világban – 80 perc alatt a föld körül címmel tart előadó estet a népszerű
humorista.
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Grillázs Majális és Gyermeknap (május 8.)
Rimóczi László grillázs mester hozta négy év után szülővárosába a grillázsosok ünnepét. Idén
is láthatóak lesznek a művelődési házban a grillázs műremekek. A kiállítás és verseny
megszervezése az ő feladata, míg a kulturális programokért felelős az intézményünk felel. Az
egész ország területéről érkeznek versenyzők és vendégek, megismertetve így a saját területük
hagyományos motívumait, sajátosságait. Mialatt a felnőttek versengenek egymással, addig a
gyermekek a nekik szervezett programokon vehetnek részt, ezért is szervezzük egy időben a
grillázs majálist és a gyermeknapot, melyre a finanszírozást a támogatóinknak köszönhetjük.
Szamócás vásári forgatag (május 21. )
Ez a rendezvény civil kezdeményezésre jött létre, de -úgy mint tavaly- a májusban megtartásra
kerülő 7. Sszamócás vásári forgatag már közös megrendezéssel kerül megvalósításra. A
rendezvény a népi vonulatot tükrözi, a helyi és más településről érkező fellépő néptáncosoknak,
népi együtteseknek köszönhetően. Népi játékokkal játszhatnak a gyermekek, a vásárosok is
saját, kézzel készített termékeikkel vehetnek részt.
Tarhonya fesztivál (július)
A művelődési ház fenntartója a helyi Helyismereti Gyűjtemény épületének, de a benne lévő
anyagot a Lajosmizsei Helytörténeti Egyesület kezeli. A gasztronómiai rendezvényük
megvalósításában a művelődési ház is bekapcsolódik. Ezen az alkalmon a ház csoportjai lépnek
fel, illetve a szükséges technikai feltételeket biztosítja intézményünk.
Nyár esti koncertek (július 29., augusztus 5., 13., 26.)
Két éve szerveztük meg először a nyári koncertsorozatunkat, mellyel egy hiányosságunkat
szerettünk volna pótolni, hiszen ezen időszakban a felnőtteknek nem kínáltunk nyári
kikapcsolódási lehetőséget. Négy alkalommal, péntek esténként, különböző zenei stílusban
alkotó együttesek léptek fel az érdeklődő közönség előtt. Célunk az, hogy a különböző zenei
stílusokat megismertessük a közönséggel, professzionális előadók által. Idén is megrendezésre
kerül a Lajosmizsei Kultúrapártoló Alapítvány támogatásával.

Augusztus 20.
A városi ünnepség kulturális programja a művelődési ház szervezésében kerül megvalósításra.
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Lajosmizsei Napok (augusztus 18-21.)
A város kiemelkedő kulturális a programja. Minden évben törekszünk arra, hogy egy olyan
programsorozatot állítsunk össze, ahol minden korcsoport megtalálja a neki való, a neki tetsző
műsort, illetve a különböző érdeklődésű csoportok is találjanak maguknak programot. Törekszünk
arra, hogy minden évben legyen valamilyen újdonság, ne legyen egyhangú a rendezvény. Fellépési
lehetőséget biztosítunk a néptánc-, modern tánccsoportoknak, népdalkörnek, citerazenekarnak.
Ezek a helyi fellépők mindig nagy tömeget vonzanak, hiszen Lajosmizse közönsége szereti látni a
helyi teljesítményeket is.
Fontos még az is, hogy ezen a rendezvényen országosan ismert előadó is fellépjen, hiszen ez a néző
számára a legnagyobb vonzerővel bíró program lehet, mivel úgy tapasztaltuk a lakosság is várja,
hogy egy ismert művészt, együttest élőben láthasson a településén. A műsorok kiválasztásában
szempont az, hogy populáris legyen a művész, de értéket képviseljen.
Az idei program összeállításánál is figyelembe vettük ezeket a kritériumokat. Az idei évben a
testvérvárosi uniós pályázat jóvoltából színesedik a Lajosmizsei Napok programja.

Családi Főzőnap (augusztus 20.)
Lajosmizsei Nőegylettel közösen idén is megrendezésre kerül a Bográcsos főzőverseny. A
rendezvény megvalósításában intézményünk is részt vesz.
Szüreti felvonulás (szeptember)
A tavalyi évben hosszú idő után felélesztett szüreti felvonuláson a művelődési ház is rész vesz.
Egy állomáson a ház zenei-, és táncos csoportjai lépnek fel, illetve kézműves standokat állítunk
fel.
Október 23.
Nemzeti ünnepünket méltó módon ünnepeljük meg színvonalas irodalmi,- zenés műsorral.
Vidám színházi esték (november)
Az év második felében is rendezünk színházi előadást.
Adventi Napok (december)
A Lajosmizsei Nőegylet és a művelődési ház közös szervezésében kerül megrendezésre az
adventváró programsorozat.
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Jótékonysági Karácsonyi Gála
A Gyermekek a gyermekekért alcímű ünnepi rendezvény műsorát a művelődési ház állítja
össze. A bevételt jótékony célokra használja fel a Kéznyújtás Alapítvány.

3.3.3 Kiállítások
A kiállítások összeválogatásánál arra törekszünk, hogy helyi, vagy helyi vonatkozású
képzőművészek munkáit mutassuk meg a nagyközönségnek. Érdeklődésre tarthat számot az
érdekes gyűjtemények bemutatása is. Felmerült nevek, akiknek kiállítást fogunk rendezni
alkotásaikból vagy gyűjteményükből ebben az évben, vagy a közel jövőben: Sápi Szidónia,
Gombkötő Gizella, Móczó István, Tari Endre, Bojtos Béláné, Jászgulyás András.

01.15-02.5 –Takács Jolán Anna képzőművész kiállítása
02.15 – 02.26 - Kiállítás az óvodások téli munkáiból
03.11-03.18 - Tárlat a könyvtár dokumentumaiból Március 15. tiszteletére
05.23-06.10 - Kiállítás az óvodások tavaszi munkáiból
06.20-07.05. - Fürkész tábor jubileumi kiállítása
08.15-08.26. - Helyi értéktár kiállítás
09.05.-09.23. - Kézműves szakkörök kiállítása
10.04-10.11 - Az Aradi Vértanukra emlékezünk – tárlat a könyvtár dokumentumaiból
10.20.10.27 - Tárlat a könyvtár dokumentumaiból Október 23. tiszteletére
11.14-11.28 - Kiállítás az óvodások nyári munkáiból
12.06-12.21 - Jászolkiállítás

3.3.4 Táborok
Fürkész tábor (június)
A könyvtár már 16. alkalommal fogja megszervezni gyermektáborát általános iskolás
gyermekek részére. Célunk, hogy szűkebb hazánkat, a lakóhelyünket megismertessük a
gyermekekkel. Helyi programokat, kirándulásokat, biciklitúrákat tervezünk be a tábor idejére.
Szokássá vált, hogy egy hosszabb útra is elvisszük őket, ilyenkor arra törekszünk, hogy érdekes
tájakat, érdekes látnivalókat mutassunk meg nekik. Nagyon népszerű ez a tábor, mindig gyorsan
összegyűlik a maximális létszám.
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Tűzzománc tábor (július)
Hétéve működő képzőművész kör hagyományos nyári táborát idén július első hetében szervezi
meg a szakkörvezető Skultéti Árpád. A tábor helyszíne, úgymint a szakkörnek, a művelődési
ház műhelye. Az alkotók munkáit a kézműves szakkörök közös kiállításán tekinthetik meg az
érdeklődők.
Fazekas tábor (július)
Szintén hét éve működő fazekas szakkör nyári tábora, mely július második hetében kerül
megrendezésre Vinnainé Csurpek Ágnes szakkörvezető szervezésében. Az elkészült
alkotásokat szintén a szakkörök kiállításán lehet majd megtekinteni.
Néptánc tábor (augusztus)
Bitai Judit csoportvezető augusztus második hetében rendezi meg a Mizsei Vadrózsák
néptánccsoportnak a néptánc tábort.
3.4 Közösségek / Szakkörök / Klubok
Fazekas szakkör
Vinnainé Csurpek Ágnes fazekas vezetésével 2009-ben kezdte meg működését a szakkör.
Kéthetente gyűlnek össze a szakkörtagok, hogy az agyagból különböző díszeket, használati
tárgyakat alkothassanak. Alkalmanként 8-9 tag vesz részt egy-egy foglalkozáson. A kész
alkotásokat helyben égetik ki. A tagok alkotásait megismerhetjük az évenként megrendezett
szakköri kiállításon, ill. fel lehet fedezni egy-két alkotást a jászolkiállításon is.
Foltvarró klub
Kis Kata varrónő vezetésével szintén 2009-ben kezdte meg működését. A foltvarrók havonta
egyszer gyűlnek össze, hogy megismerkedhessenek a foltvarrás rejtelmeivel. Alkalmaként 10
körüli a létszám, munkáikat a szakköri kiállításon mutatják be.
Jász Hímzőkör
Konyor Józsefné vezetésével alakult hímzőkör helyileg az Egészségházban funkcionál.
Hagyományos

jász

motívumokkal

dolgoznak.

megmutatkoznak.
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Jóga
Heti egy alkalommal tartanak foglalkozást.
Karate
Heti két alkalommal, ettől az évtől már két (kezdő és haladó) csoportban folyik edzés.
Kötő-horgoló klub
Két hetente gyűlnek össze a tagok. Önálló kiállítást szoktak tartani. A jászolkiállításon
kiemelkedő munkákat mutatnak be.
Mizsei Vadrózsák Néptánccsoport
Vezetőjük Bitai Judit. 20-30 főt számláló gyermektánccsoport hetente gyűlnek össze
gyakorolni. Helyi rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel.
Nyugdíjas Pedagógus Olvasókör
Lajosmizsei nyugdíjas pedagógusokból öntevékeny módon alakult kör. Minden hónap utolsó
szerdáján tartják összejövetelüket könyvtárban. A jelenleg 15-20 tagot számláló kör olyan
irodalmi alkotásokat olvas és vitat meg, ajánlj, melyek felkelthetik a tagok érdeklődését. Ezen
felül kirándulásokat is szerveznek, idén Kalocsa lesz az úti cél. A szervezett közönség-, íróolvasó találkozókon a kör tagjai rendszeresen részt vesznek.
Mozgássérültek klubja
Vezetőjük Szántóné Sáfrán Mária. Havi egy alkalommal tartanak összejövetelt.
Őszikék Nyugdíjasklub
Kéthetente tartják összejövetelüket. A közel 60 tagot számláló közösség változatos
programokon vehet részt. Rendszeresen részt vesznek a művelődési ház kulturális programjain,
főszervezője a jászolkiállításnak. Kirándulásokat szerveznek. Szeptemberben ünneplik 30 éves
fennállásukat.
Őszirózsa Népdalkör és Rózsa Sándor Citerazenekar
A népdalkör 1974-ben alakult és azóta folyamatosan működik. Kóródi Antalné tavaly ősszel
lemondott a csoport vezetéséről, azóta Kovács Gáspár vette át a csoport irányítását. Helyi
rendezvényeken, ill. más településeken lépnek fel.
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Pszichológus
Intézményünk ad helyet azoknak a foglalkozásoknak, melyet szakképzett pszichológus tart
azon gyerekeknek, akiknek az általános iskolában javasolták szakember felkeresését.
Sakk szakkör
Móczó István vezetésével heti két alkalommal tart foglalkozást a szakkör. Tehetséges fiatalok
több versenyen is indulnak, melyeken szép eredményeken érnek el. Ebben évben két
sakkverseny ad otthont a művelődési ház, melyeknek házigazdája a szakkör. Májusban és
augusztusban két napos megmérettetés lesz.
Tűzzománc szakkör
Skultéti Árpád képzőművész 2009 óta tartja szakkörét. A környező településekről
(Tiszakécske, Izsák, Kecskemét) is járnak a szakköre. Alkalmanként 8-10 tag vesz részt a
foglalkozásokon. Alkotásaikat a szakköri kiállításon és a jászolkiállításon állítják ki.
Városi Kamarakórus
A 10-15 főt számláló énekkar Berta István vezetésével idén ünnepli a 20 éves fennállását. Helyi
ill. környező települések rendezvényein lépnek fel.
Tervezett szakkörök, klubok
Idei évben több új foglalkozást szeretnénk elindítani. Ezek pedig, rajzszakkör, ékszerkészítő
szakkör, színjátszókör, lakberendező klub, egészséges életmód klub.

4. Szolgáltatások
4.1 Könyvtár szolgáltatásai
Ingyenes szolgáltatások:
könyvek kölcsönzése
kölcsönzött könyvek hosszabbítása
helyben olvasás
könyvek, dokumentumok előjegyzése
felvilágosítás, tájékoztatás
a könyvtár bemutatása, könyvtárhasználati órák
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
fénymásolás (fekete-fehér, színes; A/4, A/3)
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nyomtatás (fekete-fehér, színes; A/4; A/3)
szkennelés
laminálás (A/4)
fax küldés, fogadás
internet szolgáltatás (napi első fél óra ingyenes az esélyegyenlőség
megteremtése céljából)
könyvtárközi kölcsönzés (postaköltség

4.2 Művelődési ház szolgáltatásai
Helyiségek (díszterem, mozi- és színházterem, klubszobák) bérbeadása konferenciákra,
előadásokra, termékbemutatókra, összejövetelekre, árusításra.
Kiállító terek biztosítása.

5. Reklám tevékenység
A már 10 éve megjelenő városi újság a Hírlap, a település intézményeinek megjelenési
fóruma, a város lakossága itt értesülhet az intézmények munkájáról, programjairól, felhívásokat
tehetnek közzé. A lap szerkesztése alap feladataink között szerepel, felelős kiadó az
intézményvezető. Jelenleg évi 6 lapszámmal jelenik meg, így jól át kel gondolni, illetve előre
megtervezni programjainkat, hogy azok időben eljussanak a célközönséghez.
A helyi médiát erősíti még a MizseTv, a helyi kábeltelevízió, amely rendszeresen tudósít
a településen, az intézményben lévő rendezvényekről, megmozdulásokról. Jászlajosmizse.hu
egy civil személy által írt online újság, ahol szintén helyi hírek olvashatók, ezáltal az
intézménynek is egy fontos hirdetési felülete.
A megyei napilap munkatársával is jó viszonyt ápolunk, rendszeresen tudósít az
intézmény életéről, a településen történtekről. Fontosabb, érdekesebb rendezvényekről a
kecskeméti televízió is beszámol, ami szintén jó fórum arra, hogy a nagyközönség
megismerhesse városunk kulturális életét.
Az intézmény jelen van az online világban is. Van saját honlapja, melyen a közhasznú
információkon túl rendszeresen kerülnek fel a programjaink. Jelen vagyunk több közösségi
oldalon is. Egyik kiemelt reklám felületnek tekintjük a Facebook-ot, mely a nagyszámú
felhasználók miatt sok érdeklődőhöz juthatnak el az intézmény szolgáltatásai, rendezvényei.
Ezen túl még regisztrálva vagyunk az Instagram képmegosztó oldalon,a Youtube videó
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megosztó oldalon, rendezvényeinken készült képeket a Picasa oldalra töltjük fel. Folyamatosan
keressük még a további lehetőségeket, ahol megjelenhetnénk.
Rendezvényeinkhez 15-20 db plakátot nyomtatunk, melyet a házban és kinn lévő
reklámtáblára ragasztunk ki, partner intézményeinknél helyezünk el, valamint nyilvános hirdető
oszlopokon, boltokban.
Havonta megjelentetjük Lajosmizsei Kínáló című kiadványunkat, melyben szintén az
aktuális programjaink, szolgáltatásaink találhatóak, mely helyben, intézményi terjesztésben
elérhető kiadvány.
Szórólapokon is hirdetjük rendezvényeinket, melyek a könyvtár ill., a művelődési ház
pultján található meg.
A tavalyi évben beruházott fényreklám is azt a célt szolgálja, hogy reklámozzuk
rendezvényeinket.
A kiemelt kulturális rendezvényeinkre meghívókat küldünk ki, fontosnak tartva azt,
hogy személyesen szólítsuk meg látogatóinkat.
Ezeket a hirdetési felületeket, módokat idén is alkalmazzuk, folyamatosan keresve az új
lehetőségeket.

6. Műszaki feladatok
Az intézmény épületének és berendezési tárgyainak állagának megóvása érdekében a
karbantartási munkákat rendszeresen elvégezzük, de a régi illetve elhasználódott bútorzat
cseréje szükséges.
A technikai eszközök karbantartási munkáinak elvégzése elsődleges feladat, mivel
szolgáltatások biztosításának alapfeltétele a műszaki eszközök működőképességének
fenntartása.
Az informatikai eszközök legelavultabb, amortizálódott darabjait a lehetőségek szerint
lecseréljük,

kisebb

kiegészítő

eszközök

beszerzésével

biztosítjuk

zökkenőmentes

üzemeltetését.
Az idei évben villanykorszerűsítést tervezünk, energiatakarékos ledes fénycsövekre cserélnénk
a meglévő neoncsöveket, illetve lecserélnék a nagy használatnak kitett, elért, töredezett
villanytesten lévő rácsot. Az elöregedés miatt a fényforrás vesztett hatékonyságából,
gazdaságosságából.
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Fontos az olvasótermünkben is kiépíteni egy olyan fényforrást, mely a terem közepén lévő
asztalokat világítja meg az itt tartott különböző foglalkozások miatt. (Foltvarró klub,
gyermekfoglalkozások)
Szükséges lenne a színház terem felújítása, az ülőhelyek cseréje illetve a fénytechnika
korszerűsítésre szorul.

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy támogassa idei munkánkat is, hogy tartalmasabban
szolgáljuk Lajosmizse kulturális életét.

Lajosmizse, 2016. január 30.

_____________________________

_______________________________

Dudás Klára

Guti Istvánné

könyvtár vezető

igazgató
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