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Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. december 14-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/12352-1/2021. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Onkormányzat Petöfi Művelődési
Ház és Könyvtár 2022. évi Munkatervének és Dunavarsány Város
Onkormányzata 2022. évi rendezvényprogramjának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár elkészítette a 2022. évre vonatkozó - a Művelődési Ház 2022. évi
Rendezvényprogramját is magában foglaló - Mimkatervét (1. számú melléklet) és Dunavarsány Város Onkormányzata
2022. évi Rendezvényprogramját (2. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szahnai
anyag alapján a határozatijavaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
1. szamú melléklete szerinti - a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi Rendezvényprogramját magában
foglaló - Munkatervét elfogadja.
b) a Dunavarsány Város Onkormányzata 2022. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
2. számú melléklete szerinti Rendezvényprogramját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

.Mellékletek: 1. számú melléklet: Petöfí Müvelödési Ház és Könyvtár 2022. évi Munkaterve
2. számú melléklet: Dunavarsány Város Onkonnányzata 2022. évi rendezvényprogramja

Az előterjesztést készítette: Fenyvesi-Jóri Teréz Intézményfelűgyeleti-ugyintézö

Dunavarsány, 2B21. december 7.
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Dunevarsány Petófi Művelődési Ház ̂ Könyvtár

" Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvunket, a magyar kultúrát, a magyarországi

nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit

ápoljuk és megóvjuk Felelösséget viselttnk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti

eröforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunkjövő nemzedékek életfeltételeit.

(Magyarország Alapförvénye)

A Magyarország Alaptörvényében, a Nemzeti Hitvallásban található sorok is bizonyítják,
hogy a kultúra szűkebb és tágabb értelemben vett identitásunk egyik legfontosabb
meghatározója, alapelve. Egy állampolgámak a kulturálódás ugyanolyan alapvető érdeke és
joga, mint bánnely más, a városi civilizáció adta infrastrukturális lehetőség igénybevétele. A
városi ember komfortérzetének megteremtése pedig, még ha kisvárosról is van szó, korszerű
kultúra és ennek igénybevételi lehetőségei nélkül elképzelhetetíen. Fontosnak tartjuk annak
biztosítását, hogy a város lakossága, valamint a hozzánk érkezök műveltségüket,
készségeiket minél szélesebb körben gyarapíthassák, közösségi művelődési jogaikat
érvényesíthessék.

A jelenlegi megváltozott körülményekhez is igazodunk, mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a kultúra ne szüneteljen, e nehéz időkben is minden igyekezetünket és
tehetségünket bevetve azon dolgozunk, hogy minél nagyobb réteghez eljuttassuk a kultúrát, és
a lehetőségekhez képest bevonjuk a közművelődésbe a közösségeket.

A Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár -
mint klasszikus közművelődési intézmény

Elsödleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a
helyi lakosság felé. Szerepet kell vállalnia a hagyományok ápolásában, megőrzésében,
átadásában valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában, Az intézmény fontos szintere a
lokális közösségi művelődésnek, amellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelödési formák
igénybevevőiben.
Kötelezően előüt, ellátandó feladatok az 1997. évi CXL. tv. II. fejezet 76. §-ban
meghatározottak alapján, a 20/2018. (VII.9. ) EMMI rendelet értelmében a közművelődési
alapszolgáltatások közül az első minden intézmény számára kötelező feladat, a dunavarsányi
intézménynek a további öt feladatból kettő választható. Intézményünk szinte mindegyik
feladatból részt vállal.

művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődö közösségek számára helyszín
biztosítása,

a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztositása,
a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása,
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^? Dunevarsány Petőfí Művelődési Ház & Könyvtár

kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Dunavarsány Város Önkonnányzatának a közművelődési tevékenység helyi feladatairól szóló
önkormányzati rendeletében meghatározott tevékenységek a következők:

a) Közmuvelődési intézményrendszer fenntartásával lehetőséget biztosítani a város polgárai
számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégitésére, a szabadidő kulturális
célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.

b) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképzö tanfolyamok, éleüninőséget és
életesélyt javító tanulási és felnöttoktatási lehetöségek támogatása, fejlesztése.

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesitésének
segítése, a külőnböző kultúrák közötti kapcsolatok épftésének támogatása.

e) Dunavarsány kömyezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományaink gyűjtése,
rendszerezése, megismertetése, gondozása.

f) A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus
médiumok által, helyi adatbázisok, információhordozók kialakitása, gyarapítása, az intemetes
hozzáférés segitése.

g) A város kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek támogatása, az
együttműködések ösztönzése, csoportjaik menedzselése, bemutatkozási alkalmak szervezése.

h) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
bemutatkozási, fellépési lehetőségek szervezése.

i) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelödési kezdeményezéseinek fokozott
támogatása.

j) A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segitése.

k) Együttműködés kialakítása a közművelődési és a helyi művészeti élet mecénásaival.
Kapcsolatépítés a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli magyar
müvelődési közösségekkel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
művelődési közösségeivel.

A munkaterv alapjául szolgáló alapdokumentumok

1. Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelödésről
2. A2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
3. 8/2019. (III. 13. ) számú önkormányzati rendelet a Közművelődésröl
4. Dunavarsány Város Onkormányzata által jóváhagyott és elfogadott intézményi
alapdokumentumok: Alapító Okirat és SZMSZ.
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Dunevarsány Petőfi Művelódési Ház ̂ Kön^vtár

5. 20/2018. (VII.9. ) EMMI rendeletben felsorolt szakmai feladatok.
6. Dunavarsány Város Önkormányzata által intézményünknek a 2022. évre biztosított
költségvetése.

Az intézmény szakmai tevékenysége

Az intézmény szakmai tevékenységét a törvényben foglaltaknak megfelelően végzi, amely a
közcélok, a kötelező szakfeladatok és a közösségi színterek, valamint közművelődési
intézmények biztosításáról szólnak.

Jól látható a feladatok szerkezeti megosztása a következők szerint:
. az intézmény által szervezett városi nagyrendezvények
. a kiemelt rendezvények szervezése és lebonyolítása
. az önszerveződő művészeti csoportok, szakkörök, klubok működtetése
. az állami és nemzeti ünnepek megszervezése, lebonyolitása
. színházi elöadások megszervezése

. nyári táborok megszervezése, lebonyolítása

. képzőművészeti kiállítások megszervezése, lebonyolítása

. helyi alkotók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása

. együttműködés az SDG Közösségi Ház programjaiban

. közösségi színterek üzemeltetése

A közművelődési programok jellemzői

a.) Ünnepi kultúra, a swbadtéri programok és nagyrendezvények iránt mutatható ki a
legnagyobb érdeklődés. (Dunavarsányi Napok, Szüreti felvonulás, Adventi Unnepkör)
/Legtöbb pályázati lehetőséget az ilyenjellegű programokra írják ki./ Szabadtéri programjaink
fogadtatása egyértelműen pozitív, megfígyelhető, hogy az egyébként is rendszeres látogatók,
a közösségi aktivitást mutatók között megjelennek azok, akiknek nincs módjuk a drága
jegyekkel terhelt programokat igénybe venni. A rendkivűl költséges programok, (pl.
városnapok) koncertek dijtalan elérhetösége örömteli a tudatos "kultúrafogyasztó" rétegnek,
de ami talán még fontosabb, segíti egy új minőséget választó költségérzékenyebb publikum
kialakulását is. Az utóbbi évek fenntartói szándéka sikeresen találkozott a közművelődésben

dolgozó szakember-gárda koncepciójával azon a téren is, hogy a költségvetési többlet-
lehetőségeket az ingyenes rendezvények szervezésére fordíthattuk. Ezzel látványosan
építhetjük kapcsolatainkat a jövöben kialakuló, megjelenő, új, igényes programokra reagáló,
elsősorban fiatal, családos közönséggel. A téli ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényeink
összefogója a téli fesztiválunk. Az adventi időszakban gyermekprogramokat, komolyzenei
hangversenyeket és színházi előadásokat szervezünk, melyek évek óta nagy népszerűségnek
örvendenek.

Állami ünnepek és községi nagyrendezvények színvonalas megtartása, teljeskörű szervezése,
lebonyolítása.
Az önkonnányzat által meghatározott feladatoknak, programoknak a szervezése,
lebonyolitása, közineghallgatások, stb.
Nemzeti ünnepeink méltó módon történő megünneplésejeles napokhoz fuződő programok.
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DunBvarsány Petőfi Művelődési Ház ̂ Kön^vtár

b.) A helyi kultúra ápolása: A helyi társadalom dinamikájának pontos jelzője a
közművelődés gyakorlatában megvalósuló közösségi aktivitás. A helyi közélet szervezésében,
a helyi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében meghatározó szerepe van a
közművelődési intézményünknek. A lakóhely, a lokális közösség múltját, értékeit megőrző,
ápoló, identitást erösitő helytörténeti gyűjteményünket bemutató kis falumúzeumunk is
évenként rendez olyan tematikus kiállítást, mely a helyi értékeket hivatott a nagyközönség elé
támi, ahol örömmel fogadjiik az arra érdeklődő közönséget. A helytörténeti gyűjtemények
mellett teret adtunk kortárs, városunkban élő és alkotó művészek kiállításának is, melyet a
következő évben is folytatni kívánunk. Ehhez rendelkezésre áll állandó jelleggel a fő épület
folyosojának fal felülete, illetve 2022. évtől a Petőfi Szabadidő- és Sport Park épületének
benti helyisége. Minden alkotónak felváltva egy teljes hónapig rendelkezésre bocsátjuk azt a
felületet, amit használni tud (fal vagy vitrin).

c.) Az Snkifejezés, kreativitás és néphagyomány kultúrája: Stratégiai feladatainkba beépitve
tudjuk, hogy a múlt ismerete biztos eligazodást nyújt ajelenben, és segít meghatározni ajövő
feladatait. Ezért tartjuk talán az egyik legértékesebb közművelődési feladatunknak a
hagyomány, a magyar kultúra ápolását. Mindez fontos, hogy folyamatosan jelen legyen
városunk életében, a lakosság hiteles identitásának kialakitásában, a településünk megtartó
képességének erősítésében. Mindezt sokszínűen, a mai modem közlési módokat fígyelembe
véve kell megjelenítenűnk.

A közmuvelődési alapszolgáltatások

I. A művclődő kozösségek létrejöttének elősegítése, műkodésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő kozosségek számára helyszín
biztosítása.

Alapfiuikcióinknál fogva, mint a város legnagyobb közösségi tere, biztosítjuk a helyszínt az
intézményt igénybevevők számára. Ugyancsak biztosítunk minden külsős
rendezvényszervezőnek teret, eszközöket és szakmai segítséget, akik valamilyen
rendezvénnyel kívánják programkínálatunkat bőviteni. Arra törekedünk, hogy ezekkel a
programokkal a közművelődési lehetőségek tárházát gazdagítsuk.

1. Kulturáiis értékek megonése, fejlesztése: Meglévő kulturális közösségek életben
tartása, működésükhöz pályázati forrás felkutatása. Alkotó közősségek intézményben történő
befogadása, számukra közösségi tér illetve szakmai segítség biztosítása. A téli ünnepkörhöz
kapcsolódó rendezvényeink összefoglalója az Advent. Az adventi időszakban
gyermekprogramokat, komolyzenei hangversenyeket és szíiiházi előadásokat szervezünk,
amelyek évek óta nagy népszerűségnek örvendenek. Visszatérö program a Luca napi vásár,
ahol kizárólag helyi, kézműves termékeket kínálunk.

2. A helyi társadalom közösségeinek swepe és erosttése: Nyitott és befogadó intézményi
szerep erősítésével a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése a feladat.
A közös programok megvalósitása alapvetö fontosságú, hiszen az idelátogató közönségnek a
legfontosabb, hogy hozzájusson a szolgáltatáshoz. Közösségek életre hívása, a
megfogalmazódó közművelődési programok, lehetőségének megvizsgálása, majd az
intézményi adottságoktól fiiggö biztosítása. 2021-ben csatlakoztunk a Déryné Országjáró
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Színház programhoz, amelyet folytatunk, kiegészülve gyermek és ifjúsági színházi
elöadásokkal. A pandémiás időszak elhúzódása végett a tervezetthez képest fél éves
csúszással, januárban elindítjuk a felnőtt színjátszó csoportot Varsány Poetika Amatőr
Színpad néven.

3. Családi programok: Intézményünkben mindig nagy hangsúlyt fektetünk a családi- és
gyermekprogramok szervezésére. Egy-egy családi hétvégén kézműves foglalkozásokkal,
játszóházzal, kreatív gyermekfoglalkozásokkal és koncerttel vagy színházi előadással várjuk a
gyermekeket és szüleiket. Ezeken a programokon egy teljes délutánt tölthetnek el nálunk az
érdeklődök, ahol a maguk által készített kézműves tárgyakkal és az iu kapott élményekkel
térhetnek haza. Ezekre a délutánokra alacsonyan tartott jegyárak megfizetése mellett tudnak
részt venni a családok. Az év folyamán a legkiemeltebb gyermekeket célzó rendezvényünk a
Városi Gyermeknap május utolsó vasámapján, ahol az egész napos rendezvényen sokszínű,
izgalmas eseményeken vehetnek részt a családok. Ehhez kapcsolódik a városi
Kutyaszépségverseny megrendezése, amely a felelős állattartásra hivatott a fígyelmet felhívni.
A Családi vasárnapok c. tematikus programjaink elsősorban a nagyobb ünnepkörökhöz
kapcsolódnak, Pl. (Farsang, Húsvét, Karácsony, ) de akadnak más olyan vasámapok is, amikor
olyan programot kinálunk, amelyekben a gyermekek foglalkoztatása mellett a szülők is
tartalmasan tölthetik idejüket.

4. Ifjúsagi és gyermek korosztály: A város önszerveződő csoportjainak támogatása,
szabadidös és közművelődesi tevékenységek szervezése ebben a korcsoportban. Kiemelt
feladatnak tekintettük kapcsolatrendszerűk gazdagítását. Biztosítjuk a gyermek, ifjúsági és
nyugdijas közösségek intézményünkben történő működését, programjaik szakmai segítségét,
próbatennet biztosítunk és segítjük őket a fellépéseikben. Az udvaron található sakktábla
2021-ben kibövült egy kombinált kézilabda- illetve lábtengó pályával, amelyet pályázat utján
szereztünk be. A szerkezet mobilis, éjszakára beszedésre keriil, mert sajnálattal még mindig
tapasztalható az eszközök rongálása. 2019-ben kezdtük Mozgó Mozi sorozatunkat, amelyet a
2022-es évben újratervezzük indítani elsösorban a gyermek és ifjúsági korosztály számára.

5. Nyári táborok: Több éve szervezünk élménytábort a nyári szünet idöszakában. Egy-egy
tumus 20-25 főt tud befogadni, a résztvevő gyermekek hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig
vehetnek részt a foglalkozásokon. A részvételi díj magába foglalja a foglalkozások részvételi
díját, a különböző kiállítások, belépők jegyárát, valamint a háromszori étkezést.

6. Nyugdíjas társadalom: Az életesély növelése, az élethosszi^ tartó tanulás esélyének
biztosítása a város legaktívabb rétege számára. Nemcsak az Oszirózsa Nyugdíjasklub
foglalkozásainak keretében, hanem aktív kikapcsolódásokat biztositó programok által.
Kírándulások szervezésével ismeretterjesztő városi séták, szinházlátogató buszok és
idetartoznak a testi fíttséget megörző programok. A nyugdíjas tomát 2022-től ingyenesen
biztositjuk a célkőzönség számára nem csak a íöépületben, hanem immár a Petőfi Szabadidő-
és Sport Parkban is.

II. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Városunk társadalmi kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesitésének, az
állampolgári részvétel fejlődését elősegitő, közösségfejlesztö programok, szolgáltatások
szervezése és biztositása az alábbi eszközökkel, formáklcal.
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A lakosság közmuvelödési tajéko'statása révén:
A propaganda különböző módszereinek alkalmazása által. Hagyományos módon az írott,
nyomtatott formában, illetve elektronikus úton. A nyomtatott verzió nyomatékositásaként
felszereltük a ház déli oldalára az EU-s szabványoknak megfelelő "óriás-plakátoló'
felületünket, amelyet bérieti díj ellenében reklám céljára is kiadunk, amikor éppen nem
jelentetünlc meg saját programot.
Pályázat útján sikerült vásárolnunk 5 db kültéri hirdető táblát, amelyből már négyet
kihelyeztünk a település iegtöbbet látogatott köztereire: Művelődési Ház udvarára, iskola
napközi épülete elé, Habitat utcai Egészségházhoz illetve a Petőfi lakótelepi Egészségházhoz.
A hirdető eszközökön egységesen a legfrissebb havi programok szerepelnek.
Az intézmény önálló weblapjának folyamatos fi-issítése az információ-áramlás alapvető
eszköze. Évek alatt kialakítottuk az intézmény új arculatát, amelynél legfontosabb szempont a
gyors, biztos, átlátható, körmyen eligazodó, naprakész információkat tartalmazó honlap
kialakitása volt. Az intézmény facebook oldalának fíatalos, lendületes, fi-iss arculati kiépítése
után a jövőben is fontos a naprakész infonnáció. "Netfíiggő" világunkban a leggyorsabban
terjedó információs háló, nem mindegy, hogy milyen a megjelenése, mindazonáltal mit,
hogyan kínálunk általa. Letisztult formában, kialakult stílussal várjuk a virtuális látogatókat
is, akiket ajövőben még inkább szeretnénk bevonni az interaktív használatba.

Kapcsolatok révén:
a.) A fenntartó Dunavarsány Város Őnkormányzatával kiváló a kapcsolat, de a város

valamennyi intézményével, civil szervezetével gyümölcsöző kapcsolatot tartunk. A szakmai
szervezetek által rendezett konferenciákon, szakmai fórumokon rendszeresen részt vesznek az
intézmény munkatársai. Igyekszünk kihasználni a díjtalan továbbképzéseket, melyeket uniós
források tesznek lehetővé. Igenjó az együttműködésünk nemcsalc a helyi médiával, de a régió
TV, rádió szolgáltatóival is, előzetesen beharangozóként és utólag, beszámolóként is
rendszeresen megjelennek programjaink mind a városi újságban, mid a TV-ben, rádióban. A
helyi médiában fix helyen tudunk - általunk szerkesztett - híranyaggal megjelenni, amit
ezúton is köszönünk, így közel minden háztartásba eljutnak a fontosabb eseményekről a friss
hírek. Kiváló az együttműkodés a város polgárőr egyesületével és a helyi rendőrőrssel, akik
minden alkalommal biztosítják rendezvényeinket. A fenntartó önkormányzatunk alkalmi
rendezvényeinek tárgyi, szellemi kömyezetet biztosítunk. Pl. Anyatejes Világnap, Idösek
Napja, Lakossági Fórumok, Pedagógus és Közalkalmazotti nap, stb.

b. ) oktatási intéwények: A művelödési ház programkínálatának nagy része az
óvodás, és általános iskoláskoruakat célozza meg. Az intézmények igazgatóival és
pedagógusaival hatékony munkakapcsolat alakult ki az elmúlt évek folyamán, aminek
köszönhetően kölcsönösen segítjük egymás munkaját. Az intézmények a kiemelt
programjaikat intézményünkben tartják, kihasználva a színházterem adottságait, valamint az
egyéb technikai, infrastrukturális hátteret. Annak érdekében, hogy ez a jövőben még
eredményesebb legyen, illetve még gördülékenyebben működjön, célom egy kulturális
konzorcium létrehozása az intézmények vezetőivel, ahol pontosan meghatározzuk azokat a
feladatokat, amelyekben számítunk egymásra.

c. ) dl önszervew'ílö civil szerveutekkel: Az Intézményünk - mint befogadó intézmény
teret, lehetőséget biztoslt a rendkívül sokrétű civil szervezetek részére. Segíti munkajukat,
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programjaikat, szakmai és pályázati lehetőségeiket fígyelemmel kíséri. Fontos szerepűk és
helyük van nemcsak a városunk életében, de országosan is. Jelentős szerepük van a közösségi
kohézió és a magyar kulturális örökség értő ápolásában, a varsányi állampolgárok közéletbe
történö bekapcsolásában, a közösségi programok szervezésében. A fent említett konzorciumot
a szervezetek vezetöivel is létre kívánom hozni, így pontosan ésjó előre megtervezve tudunk
egymás segítségére lenni.

d.) Egyháwk köwttí kapcsolatok: Szerves részét képezi az intézményi munkánknak a
történelmi egyházak művelődési tevékenységével végzett közös program. (SDG kulturális
programjain való közreműködés, stb. ) Az egyházi jelenléte a mi szűkebb (Dunavarsány)
közösségi életünkben igen meghatározó szereppel bír a társadalmi összetartozás, a
nemzettudat, az erkölcsi normák és alapértékek megőrzésében, közvetítésében.

e.) Településen kivüli kulturális kapcsolatok: A kömyékbeli településekkel aktív
kapcsolatot ápolunk, egymás programjain kölcsönös együttműködéssel veszünk részt, de ez
évek óta működő, jó kapcsolat, amire ajövőben is építünk.
Jófonnán ennek a térségnek valamennyi városi és falunapján közreműkődtünk csoportjainkkal
eddig is, amire ajövőben is számítunk.

f. ) Testvértelepülésl, partneri kapcsolat: Testvértelepűléseinkkel évi rendszerességgel
találkozunk, szervezzuk látogatásaik alkalmával a programokat, ill. a viszontlátogatásokat.
2021-ben, az augusztusban megtartott Dunavarsányi Napokon mind három
testvértelepülésünk képviseltette magát, amely különösen nagy öröm volt mindenki számára,
hiszen az előző évben nem tudtunk találkozni.

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a város szélén helyet foglaló ipari parkkal is legyen
kapcsolódási pontunk, ez ügyben az Ibiden vezetőségével előzetes megbeszéléseket
folytattunk, amely arra irányult, hogy a 2022. évi programjainkba szeretnének bekapcsolódni
támogatóként. Bízunk benne, hogy sikerül létrehozni egy kölcsönös kulturális kapcsolódási
pontot az ott dolgozó polgárok és a helyben élők között.

g. ) Valós együttmüködés kiatakitása a niűvelödési ház és a város egyéb intéynényei
között: A dunavarsányi Petöfi Művelődési Ház és Könyvtár évek óta kölcsönösen segíti a
település egyéb intézményeivel egymást, amely kapcsolat az alábbiak szerint állandó:

Az intézményünk által szervezett programokon való részvétel,
Eszközkölcsönzés az intézmények között,
Külsős intézmények által rendezett eseményekhez terembiztositás, hangtechnika és
dekoráció biztosítása, szakmai segitségnyújtás,
Közös rendezvények szervezése.

h. ) A lelki egészség megó'rzéséí siolgáló pmgramolc, életminöséget javító
tevékenységek: Az egészségmegőrzés és közösségteremtés foglalkozásai alkalmával az
életkori sajátosságokon alapuló foglalkozások megmozgatják a testet, emellett fejlesztik a
koncentrációképességét, a memóriát, egyensúlyérzéket, koordinációt, összehangolják a két
agyféltekét, miközben beindítják az öngyógyitó folyamatokat, oldják a feszültséget,
életenergiát adnak, kiegyensúlyozottabbá, boldogabbá teszik az azokra járó polgárokat.
Ezeket segítik:
- Nyugdijas torna - lehetőséget biztosft arra, hogy a nyugdijba vonulást követően a
megnövekedett szabadidőt hasznosan, kellemesen töltsék el, fizikai kikapcsolódást kínálva.

2336 Dunavarsány, Petöfi tén. | Tel. & Fax +36 24 / 534-250 | igazgato@lvarsanymuvhaz. hu



Dunevarsány Petőfi Művelődési Ház Í^Kön^vtár

- Jóga különböző korosztály számára, Meridián torna - Az énkép fontos kialakítása ahhoz,
hogy tudjuk helyünket a társadalomban nemcsak képességeink, de testünk megismerése
szempontjából is.
- Singató - családi művészeti nevelési program, melyben a szülők és a gyermekek közös
játék és éneklés örömének élményét élik át.
- Baba-Mama Klub - hasonlóan életminőség javítását, közösségépítést szolgáló tevékenység,
mely frissítő kikapcsolódás a kismamának. Olyan egészségmegőrző, hangulatjavító
foglalkozás, ahol kicserélhetik közös gondolataikat a kismamák, miközben a gyemiek
közösségi élménye is fejlődik.
-Nyugdíjas Klub - ahol az összetartozás érzésén túl az életesély növelése a cél.

III. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

Kirándulóbusws helytörténeti séták az orswgban, célunk ezzel a programmal az
ismeretterjesztés, életmódjavítás, közösségépítés. Kirándulásaink legföbb vonzereje, hogy
miközben közösségben vagyunk, különleges történelmi helyszíneket felkeresve szellemileg
és fizikailag is aktiváltak a résztvevők.
Sdnházbuswk indítása közkedvelt program, amelyben azon túl, hogy biztosítjuk a csoportos
utazást, a színházba jutást, bemutatjuk irodalmi értékeinket, szórakoztató műsorok mellett a
magyar kultúra alapértékeit képviselö művek mellett az európai és egyetemes irodalmi
alkotások bemutatása a fő cél.

IV. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

A helytSrténettel, a népművészettel, a várus szellemi kultúrájának örökségével
kapcsolatos csoportjaink:

Dunwarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes - a mintegy negyedszázada működő együttes
töretlen lelkesedéssel végzi a munkaját, többszörös aranypáva és aranyminosítést magáénak
tudó együttes. Rendezvényeink állandó fellépöi, emelleU 2021-ben házigazdái voltak egy
sikeres népzenei találkozónak, amelyet itt a művelődési házban szerveztek meg.
Kalamajka Néptáncegyüttes - 2019-ben űnnepelte tíz éves évfordulóját az együttes, melynek
tagjai nemcsak a közösségi órákon sajátítják el nemzetünk tájegységeinek fontosabb táncait,
hanem részt vállalnak közösségi rendezvényeinken, közösségfonnáló és kovácsoló
programjainkon, ahol az értékes táncok mellett közösségi élménnyel is gazdagítanak
bennűnket. Legutóbbi tevékenységük a novemberben megszervezett táncház, ahol mind a
gyermeknek, mind a felnötteknek neves oktatók segítettek megismertetni illetve elsajátítani a
magyar népi táncok típusait.
A Csujjogató Néptáncegyüttes "befogadott"csoport, intézményünk biztositja számukra a
próbatermet, fellépési lehetőséget, bemutatkozási lehetőséget, de kulturális örökségünk
továbbvivőiként ide kell sorolnunk tevékenységüket.
A Kéümunka swkkör nemcsak a népművészt és népi ipannűvészet gondozását hivatott
szolgálni, de a húsz éves szakkör gondozója a helytörténeti kis gyűjteménnyel rendelkező kis
városi "múzeumunknak" és közösségi rendezvényeink színesítöi is.
A Csenderitök három évvel ezelőtt alakult együttes, akik a népi énekek nem teljesen
autentikus formában torténő előadását tűzték zászlójukra. Kedves szinfoltjai
rendezvényeinknek. Sajátos hangvételük és stilusuk a fiatalabbakat is megérinti, szívesen
hallgatják vagy akár táncra :s perdülnek a muzsikajuk áital.
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Fenti csoportok mindegyike részt vállalt a 2021. évi Dunavarsányi Napok rendezvényének
sikeres lebonyolításában.

V. Az amatőr alkotó és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek a biztositása a
képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a
filmművészet terén tevékenységet folytató amatőr csoportok, szakkörök, klubok szervezése,
támogatása terén 2019-ben és az azt megelőző években tettünk elörelépéseket, melyek
támogatása a jövő évben is feladatunk. Megalakítottuk a VarsányPoetica irodalmi kört,
amelyben helyi amatőr versmondók és alkotók készülnek egy-egy irodalmi bemutatóra vagy
más művészeti programhoz társulnak előadásukkal. Ennek "kistestvére" a gyermekekbö) álló
Málnáscukor Társulat, amely már több fellépést és bemutatkozási lehetőséget kapott egy-egy
rendezvényen. 2022-ben, hosszú elökészületi munka eredményeként elmditjuk a Varsány
Poetika Amató'r Sdnpadot. Az amatőr színjátszás meghatározóan befolyásolhatja az
egészséges személyiségfejlődést, a közösségi szellem erösödését, a kommunikációs készségek
és a humorérzék fejlődését, erösíti az önbizalom kialakulását. Az amatőr színjátszás
hozzajárul az egészséges öntudatú, magabiztos közösségi ember személyiségének
kialakulásához. Szemléletmódja érzékenyebb, művészetre fogékonyabb látásmóddal lesz
gazdagabb. Egészen egyszeriien úgy fogalmazhatnánk, hogy az amatőr színjátszás nyelyünk
és kultúránk megőrzése szempontjából is kivételes értékű. Azok számára is, akik játszanak, és
azok számára is, atík nézik.

KBzösségek, szakkörok, klubok, civil szervezetek: A kozösségi művelődés a helyi
közösségben zajló közösségi tanulási-művelődési, tehát kulturális folyamat az egyének és
csoportjaik aktív részvétele révén, a tervezéstől a megvalósításig. Az intézményben Jelenleg
14 különféle klub, szakkör működik heti, havi rendszerességgel, saját csoportként, ezen felűl
5 csoport, amelyek terembérletesként épülnek a programunkba. Intézményünk kmálata már az
egész kicsi gyermekeknek is biztosit közösségi részvételt. Az óvodás és kisiskolás korosztály
művészeti csoportokban vehet részt, a fiatalok különbözö hobbi tevékenységet biztosító
közösségekhez" csatlakozhatnak. A felnőttek és időskorúak számára a társas együttlétet
biztosító, különböző érdeklődési kör mentén szerveződő klubok, életminőséget javitó
foglalkozások biztosítottak intézményünkben. A közösségek működéséhez éves
rendezvényeikhez szakmai segítséget nyújtunk, programjaikat 2022-ben is beépítjük éves
munkatervünkbe.

Több "külsős" csoport is igénybe veszi intézményűnket. A hét minden napjára jut egy-két
olyan csoport, akik nálunk tartják összejöveteleiket / próbáikat.
Évek óta intézményünk ad otthont a MISA alapítvány által szervezett Senior Foglalkoztatási
Klubnak. A foglakozásokat a térség több településéről felkeresik az érdeklődők.

A helyi civil szervezetek közül is többen élnek a művelődési ház nyújtotta lehetőségekkel.
Számos csoport tartja nálunk nagyrendezvényét, legyen az zenei vagy táncmulatság.
(Kantátika Férfikar Adventi hangverseny, Willpower Tánccsoport - Karácsonyi rendezvény, a
Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány évzáró eseménye, a Városgazdálkodási
Kft Karácsonyi ünnepe stb.)
Egyéb szolgáltatások, terembérletek: Rendszeresen teret adunk a vásárosoknak, aldknek a
szolgáltatásai a lakosság körében igen népszeriiek. Termékbemutatókra is kibérelik a
tenneinket különféle cégek. Ezek látogatottsága változó, de általában havi rendszerességű.
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Marketingkommunikáció: Marketing stratégiánk aktív eszmecserét igyekszik elindítani és
fenntartani lehetséges és korábbi igénybevevők között. Megfelelő gondosság esetén jól
szolgálja a következő, űgyfélszerzéshez szükséges, alapvető fontosságú feltételek teljesülését.
Két tfpusa az organikus (a fogyasztók által kezdeményezett és irányított) és a szponzorált (egy
cég által kezdeményezett és irányított) közösségi marketing.

a.) Az online social network (online közösségi hálózat) olyan emberek közössége,
akik intemetes felűleteken megosztják másokkal érdeklődési körüket és tevékenységeiket, és
kiváncsiak másokéra is. A legtöbb ilyen közösség számára különböző lehetőségek adottak az
egymás közötti interakcióra (azonnali üzenetküldés, levelezés, videó és egyéb fájlok
megosztása, fórum stb. ).

b.) A facebookon jelenlévő közösségi oldalunk felhasználóinak széma meghaladja a
2000 föt, ami naponta növekszik, hiszen nagy fígyelmet fordítunlc ezen a közösségi oldalon az
aktív reklámlehetőségek kihasználására. Az oldalon a kommunikációs aktivitás magas,
gyakran érkeznek visszajelzések programjaink kapcsán. A felhasználók létszámának
növelésére nyereményjátékokat indítunk, valamint folyamatos megosztásokkal próbáljuk meg
az érdeklödéstmégjobban felkelteni műsoraink iránt.

c.) Klasszikus reklámhordozók
Egyes nagyobb rendezvényünk, önálló programunk vagy a városi fesztiválprogramjaink
hirdetéséhez hagyományosan műsorfiizetet jelentetünk meg alkalmanként 3000 példányban,
amelyben az érdeklődők valamennyi programunkról bővebb tajékoztatást kaphatnak.
Intézményünk valamennyi, saját szervezésű rendezvényéhez készít plakátot, szórólapot,
valammt a kiállitásamkhoz megtívót. Ezeket az infonnációhordozókat saját, színes
fénymásolóval történő sokszorositással adjuk ki, esetenként nyomdai szolgáltatással tesszük
igényesebbé. Plakátjainkat, szórólapjainkat a város és városkömyék közintézményeiben
sikeriil kihelyezni, valamint a saját városi hirdetési felületíinket vesszük erre a célra igénybe.
2021. év végétől 5 db kültéri hirdető vitrin is segíti az információ szélesebb köihöz való
eljutását. A hirdetö eszközőket pályázat útján sikerült beszereznünk.

A PetőH Művelődési Ház és Könyvtár
szervezeti felépítése, személyi összetétele

Jelenleg vezetésemmel hámian végezzük a szakmai munkát, ezen felűl egy főállású
munkatársunk végzi a gazdasági feladatokat és egy fő informatikai-technikai munkatársunk
dolgozik az intézményben.
A könyvtár szakfeladaton egy főállású dolgozó van.
A gondnoki és takaritói feladatokat a Városgazdálkodási Kft-vel kötött megállapodás
keretében a cég munkatársai végzik.
A rendezvényszervezö munkatárs 202! .december 15-i határidőig felmondási idejét tölti,
amely állapotra azonnali reakcióra volt szükség ahhoz, hogy a szakmai munka továbbra is
megfelelően működni tudjon. A könyvtáros 2023. év elején eléri a nyugdíj korhatárt, és azért,
hogy időben megtaláljuk a megfelelő utódját, időben nekiláttam a tervezéshez. A könyvtár
korszerii, digitalizációs működésére állitásához értő szakember kollégát, utánpótlást
megtaláltam, aki nagy örömömre 2023-ig szívesen betölti a most megüresedő helyet 2022.
január 1 -töl. Ez nagyban megkönnyíti a munkánkat, hiszen egy teljes évünk áll rendelkezésre,
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hogy megtaláljuk azt a rendezvényszervező kollégát, aki hosszú távon tervezi nálunk, velünk
szakmai jövőjét.
A szakmai munka színvonalának emelése és a megnövekedett feladatok ellátása reményeim
szerint igy továbbra is megvalósítható lesz, hiszen ajanuár 1-jén rmmkába álló kolléga már
hosszú ideje segíti munkánkat önkéntesként, illetve megbízással.

A Petőfi Muvelődési Ház és Könyvtár
anyagi feltételei

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve részben önálló
költségvetési intézmény. A feladatok ellátásához szükséges forrást a települési önkormányzat
költségvetése biztosítja és ezek hatékony felhasználását a Képviselő-testület felügyeli. 2021-
ben az önkormányzati költségvetésen felül állami támogatással illetve pályázati pénzzel is
sikerült növelni bevételünket, amit nem csak rendezvényeinkre fordítottunk, de tárgyi
eszköztárunkat is szépen tudtuk bővíteni. Többek között pályázati pénzböl vásároltunk a nagy
rendezvényekhez elengedhetetlen: 50 méter kordon keritést, 40 gamitúra sörpadot, 2 db
kisebb méretű sátort, 1 db 8x20 méteres rendezvény sátort.

A Petőfí Művelodési Ház és Könyvtár
tárgyi környezete

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár épületének belső kömyezete első ránézésre
rendben van, hiszen mindnyájan magunkénak érezve a legnagyobb gonddal ügyeljűk azt. A
virus okozta bezárás ideje alatt igyekeztünk mi magunk megoldani a kisebb belső
felújításokat, tisztasági festést, falak lambériázását stb. Am ami nem tűr halasztást, az a
nagyterem padlózatának felújitása. A parkeHa nagyon csúnya, megkopott állapotú, ami nem
utolsó sorban esztétikailag nagyban befolyásolja a terem összképét. 2022-ben szakértői
vélemény bekérésével hosszú távú megoldásra törekszem. Ezen felül szükséges kiépíteni egy
riasztóval ellátott tűzvédelmi rendszert, illetve az épület lábazatának felújftása is
elengedhetetlen. A vakolat lehullott több helyen is, egy időtálló burkolati réteggel szükséges
ellátni, amely illeszkedik az épület összképébe.

Szintén állami támogatásból sikerült új laptopokat és okostelefonokat vásárolnunk,
amelyek segítségével könnyedén meg tudtuk oldani a munkavégzést a bezárás idején, illetve
máig megoldás arra, ha valamelyikünk betegség miatt nem tud közösségbe jönni, otthonról
végzi a feladatokat az eszközök segitségével.

Ezen felül a technikai eszköztárunk is szépen bövült pályázati összegből, többek
között csiptetős mikrofonokkal, 1 db gimballal, 1 db súgógéppel hozzá rögzíthető állvánnyal,
illetve fotós állvánnyal.

Intézményünk udvarára még 2016-ban került elhelyezésre egy leendő szoborpark elsö
szobra, gr. Széchenyi István mellszobra, amelyhez 2017-ben Deák Ferenc portreja került,
2018-ban gr. Tisza István, 2019-ben Batthyány Lajos szobra került felavatásra.

Tárgyi feltételeinket növelte a 2017-ben használatunkba adott (Cserkészház) Polgárok
Háza, amely kiváló teret biztosít kisebb foglalkozásoknak, illetve a 2019-ben felavatott Petöfí
Szabadidő- és Sport Park, ahol a kinti sport létesitményt folyamatosan használni tudják az
arra igényt tartók. Az épület belső tereit már 2021-ben szerettük volna kihasználni,
felhasználni, de sajnos a pandémia keresztülhúzta a terveinket. Viszont 2022-re elkészítettük a

2336 Dunavarsány, Petöfi tér 1. | Tel. & Fax +36 24 / 534-25° I igazgato@varsanymuvhaz. hu 11



^ DunBvarsány Petőfi Muvelődési Ház & Kön^vtár

"koreográfiáját" annak, hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni a létesítményből, egyúttal a
település azon terűletén lakóknak is közelebb vinni ezzel a kultúrát, a szolgáltatásokat,
rendezvényeket. A csoportokkal, foglalkozás vezetőkkel egyeztetve több rendszeres esemény
is átkerül, illetve duplázódik, mint például a nyugdíjas toma és a jóga. A nagyvarsányi
könyvtár állomány évek óta lerakatban van, az teljes egészében bekerül az épületbe, igy igény
szerint, de legalább heti 1 nap alkalommal tartunk ott könyvtár kölcsönzésre nyitvatartási időt.
Ezen felül minden olyan kiállitást, amely nem igényel nagy helyet, oda tervezzük. A szintén
2022-ben induló könyvklubnak is helyet fog adni az épület. Mindemellett a szép, korszerű
udvart is tervezzük kihasználni, nyári zenés estek helyszinéül.

Vezetőként célom:

l/ Megtartani, fejleszteni azokat az értékeket, amelyeket az intézmény jelen pillanatban
képvisel. Szem előtt tartani a város és az itt élők érdekeit.

11 Felismerni az ágazatot fenyegető veszélyeket, megkeresni azokat az új feladatokat,
változást igénylő, változást követelő területeket, amelyek nélkül az intézmény szerepe,
jelentősége, kisugárzása nem fejleszthető.

3, Alkalmazkodni a változásokhoz. Ez mindenkor igaz, de most a vírushelyzetben a túlélés
záloga az alkalmazkodó képesség.

A szakmai tevékenység területén a hagyományos programok megtartása mellett
továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjűk a helyi közösségi kezdeményezések támogatását,
szakmai segítését, illetve új programok rendezését, bevezetését.
Településünk az ország legfejlettebb régiójában foglal helyet. A régió innovatív módon
kapcsolódik az Európai Uniós programokhoz, így ebben a fejlesztési versenyben is helyt kell
állnia. Ugyanakkor hagyományait tisztelő, ápoló, a tudásra alapozó jövőt teremtő várossá kell
fejlődnie. E jövőbeni innovációkat úgy kell megtervezni, hogy harmonikusan szolgálja a
város kulturális, ökológiai és spirituális fejlődését.

Ehhez a kozosségépftő munkához kérjük a jovoben is a Képviselő-testület segftő
együttműködését, és ezért dolgozunk mi is a legjobb szakmai tudásunk szerint.

Mindezek fígyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Petőfi Müvelődési
Ház és Könyvtár 2022. évi szakmai munkatervének és a hozzátartozó városi
rendezvénytervnek az elfogadására és jóváhagyására.

A nyilvános könyvtár

Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár stratégiai tervének
meghatározásakor figyelembe vettük az 1997. évi CXL. törvényt illetve a mindenkori
országos stratégiai tervet. A könyvtár helyét, feladatát, szerepét a város nyilvános könyvtári
ellátásában. A könyvtár stratégiai terve határozza meg a könyvtár minöségpolitikaját és
minöségirányitási rendszerél. A stratégia a jövőalkotás eszköze. Célja az intézmény hosszú
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távú célkitűzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvalósításához szükséges anyagi és
humán erőforrások számbavétele. A célok eléréséhez szükséges cselekvési program
megfogalmazása.

Az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az infomiációt gyűjtő,
feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Terveink között szerepel, hogy a következő 5
évben lényeges szerepet töltsön be az információkat szolgáltató intézmények között,
miközben megőrzi hagyományos könyvtári funkcióit is. Bőviteni kívánjuk a felhasználók
körét (diákok, tanulók, nyugdíjasok, vállalkozók, pedagógusok, szabadidöt eltöitök, felnőtt
tanulók, intézményekben dolgozók, közigazgatásban dolgozók, civil szervezetek). Legtöbben
továbbra is a különböző dokumentumok kölcsönzéséért, illetve a helyben használatért keresik
fel az intézményt. Ezen dokumentumok mellett azonban egyre növekszik az elektronikus
dokumentumok, adatbázisok száma. Az Intemet használata is általánosan elterjedt, ezért
jelentős szerepet kell vállalni az emberek közérdekű információkkal való ellátásában, az
igényekhez alkalmazkodó új szolgáltatások bevezetésében. Ez idáig a könyvtár nem tudott
teret biztositani a modern technikának, a színvonalas, személyes, bensöséges elöadásoknak,
az elmélyült tanulásnak, rendezvényeknek ez a fontos feladat kialakulóban van, a könyvtári
állomány számítógépes programjának feldolgozásához szükséges licenszet megvásároltuk, a
feltöltés folyamatban van, így már a 2022. évben a teljes könyvtári állomány számítógépre
történő felvitele megvalósul.

Olvasásra, könyvtárhaswálatra nevelés: Könyvtánmk fö feladata az olvasók és
látogatók teljeskörű kiszolgálása, dokumentumok szolgáltatása. Könyvkölcsönzés, könyvtárak
közötti kapcsolat fejlesztése, tájékoztatás, irodalomkutatás, adatgyűjtés, könyv-és egyéb
dokumentum kiemelések, iskolás csoportok fogadása, könyvtári tajékoztatása,
könyvtárhasználati ismeretek átadása.
A dokumentumok beszerzése intézményi költségvetésből és ajándékozásból történik.

A Petöfi Muvelődési Ház és Könyvtár
nyilvános könyvtári ellátásának alapfeladatai

dokumentumok, gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése,
gondozása és rendelkezésre bocsátása
az állomány adatbázisba történő feldolgozása
a könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi
kölcsönzés

részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és infonnációcserében
szakmai pályázatokon való részvétel
helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, helytörténeti kutatómunka
végzese

közhasznú információs szolgáltatás nyújtása

A Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári szakfeladatán a könyvtár olyan
dokumentumokat szerez be, dolgoz fel, tárol és tesz hozzáférhetövé, amelyek a helyi lakosság
és a városban tanuló diákság igényeit szolgálják. Számos lehetőséget biztositunk a heiyi
közösség számára. Célunk, hogy egyéneket és csoportokat egyaránt bátoritsunk és képessé
tegyük őket a könyvekhez, információhoz, tudáshoz, kultúrához és a kreatív képzelet
világához való korlátlan hozzájutást.
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A könyvtár állományának gyarapításakor figyelembe vesszük a felhasználók igényeit,
foglalkozási, képzettségi, korosztályi összetételét valamint érdeklődési körét. Ennek
érdekében folyamatos összehasonlító állományelemzést végez.

Folyamatosan bővítjük könyvtári állományunkat, amelyre igyekszünk - lehetőségeinkhez
képest - nagy hangsúlyt fektetni, hiszen egy tudás- és infonnáció alapú társadalomban élünk,
ahol egyre inkább háttérbe szorul az olvasás, az elektronikus tájékoztatás mellett.

Egyre sajnálatosabb megállapítás, hogy korunk kultúrája a képemyö kultúraja. A TV-
készülékek tömeges elterjedése és az intemet "zsebben történő elérése, hozzáférése"
hamarosan háttérbe szorit minden más szabadidős tevékenységet, de az olvasást leginkább.
Az elmúlt évtizedek technikai fejlődése sok olyan újdonságot hozott, amelyek alkalmasak
arra, hogy intézményesített keretek között, akár egy községi könyvtár falain belül is
alkalmasak legyenek közösségi élet végzésére. Ehhez a helyi könyvtárjövöbeni fejlesztésére
elengedhetetlenül szükség van, amely által egy információs központi bázist tudunk nyújtani a
jövő nemzedéke számára. Ehhez esztétikus, kulturált, tágas kömyezetre, modem technikai
eszközökre van szükség, amelynek a megvalósításán dolgozunk.

Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár
könyvtári munkaterve a 2022-es évre

Me nevezés:

Könyv és folyóirat rendelés ill. beszerzés a kv-i keret terhére

Határidő:

folyamatos

Űj könyvállománycimleltárba és csoportos leltárba való bevételezése, a
könyvek raktárijelzettel való ellátása

Leltárkönyvek negyedévenkénti lezárása

Raktári katalógus készitése, bibliográfiai leírással

Katalógus rendszerezése

Beiratkozási napló vezetése

Munkanapló vezetése

Munkanapló negyedévenkénti lezárása

Könyvállomány rendszerben tartása

Elhasználódott könyvek kivonása az állományból és selejtezésre való
előkészitése (állományapasztás)
Selejtezési jegyzőkönyv elkészítése, selejtezett könyvek állományból való
törlése

folyamatos

111. 31. V1. 30. 1X. 30.
Xll. 31.

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

III. 31. V1. 30. IX. 30.
Xll. 31.

folyamatos

szükség szerint III.
31.

111. 31.
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Éves Szakmai Beszámoló elkészftése
1. 15.

Beszámoló, Munkaterv továbbítása a Pest Megyei Könyvtár felé 11.28.

Éves Statisztikai Jelentés összeállítása és elküldése

Levelezés: késedelemben lévő olvasók felszóli'tása, visszahívók kiküldése

Kölcsönzés (heti 40 óra)

Célkitűzés

Készpénzellátmány kezelése és elszámolása, valamint az elveszett könyvek
ellenértékének befizetése a Polgármesteri Hivatal Pénziigyi Csoportja felé

11. 28.

folyamatos

H-K-SZ: 9-17, Cs: 9-
18, P: 8-15

olvasói létszám

emelése

minden hó végén

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi teryezett rendezvényei, programjai

havi bontásban

Vasta on szedve a város éves ro amtervében is szere lő rendezvén ek!

Január

Magyar Kultúra Napja január 22., könyvbemutatóval, író-olvasó találkozóval
egybekötve

Február

. Déryné -színházi előadás: Pindroch Csaba: Segítség, megnősültem!

. Téltemető mulatság kézmüves foglalkozásokkal

. Önkéntesek bálja - segítöink, önkénteseink, szponzoraink részére
köszönetnyilvánítás

Március

. Március 15. Nemzeti Unnep megemlékezés és koszorúzások

. Alkotó pályázat és kiállítás a Petőfi Szabadidö Parkban a 48-as forradalom
évfordulójára

o Kultúrkuckó - családi nap kézműves foglalkozással egybekötve
. Köszönjük Magyarország program keretében zenés előadás

Aprilis
Húsvéti családi nap a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal
együttműködve
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. Tavaszi vitalitásnap - véradás szervezése

. Vigyázz a Földre - interaktiv programokkal, kiállitással a Föld napján

. Országos Roma Szavalóverseny, a Cigány Nemzetiségi Onkormányzat szervezésében

. Kőltészet napja - Multi Talent Stúdió megzenésített szerelmes versek premier
előadása

. A tánc világnapja - meghívott előadás

. Mozgó PIanetárium

. Déryné - gyermek szinházi előadás

. Déryné - szinházi előadás felnöttek részére

Május
. Május 1. Majális a Petőfi Szabadidő Parkban
. Anyák napja - rajz pályázat
. Kiránduljunk Együtt
. 24 órás vetélkedő

. Gyermeknapi programok, UIetve a IV Kutyaszépség Verseny

. Hősiik Napja -május 29.

. Weöres Sándor Ovoda ballagásai

Június

június 4. Trianon
Komolyzenei hangverseny
Zeneiskola évzáró hangversenye
Pedagógus és közalkalmazotti nap
Dunavarsáayi Napokjúnius 2-5.:
Oyermekelőadások,
Amatöröké a Színpad - helyi csoportok bemutatkozása
Üjszülöttek polgárrá fogadása,
Városnapi utcabál
Sztárfellépők - meghivott vendégekkel
Múzeumi - kiállítás
V. Oldtimer találkozó és felvonulás

Július

. Semmelweis Nap

. Zenés nyári esték a Családi Szabadidőparkban

. Élmény Tábor gyermekeknek

Augusitus
o Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál dunavarsányi rendezvénye

. Nemzeti Unnepi megemlékezések a városban és az egyházakban

Swptember
. Színházbusz

. szeptember 17. Szüreti felvonulás és mulatság
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^ Dunevarsány Petőfí Művelődési Ház & Kön^vtár

. "Tudományos játszótér" interaktív ismeretterjesztő számítógépes programok

. Déryné -színházi előadás

. Vendéglö Vetélkedő

Október

. Zene Világnapja - zenés rendezvény

. Október 4. Állatok világnapja - érzékenyítő rendezvény gyermekeknek

. Kirándulóbusz

. Október 6. Aradi Vértanúkra emlékezünk

. Október 23. Nemzeti Unnepi megemlékezés és koszorúzás

. TOK Jó Nap!- Családi program

. Szfnházi előadás gyermek+ felnőtt (saját színjátszó csoportunk)

November

. Márton napi "ludasságok"- családi program, táncház

. Színházbusz

. Könyvtár vadászat

. Magyar nyelv napja - közös hangos olvasás

. Vendéglő Vetélkedő

. Mozgó mozi

December

. Vasárnaponként Adventi készülődés - kézműves foglalkozások, családi
programok

o Kiránduljunk Egyűtt - Adventi kirándulás
. Erkel Ferenc Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény karácsonyi hangversenye
. Onkonnányzati karácsonyi vacsora
. Kalamajka Néptánccsoport évzáró összejövetele
. Merkapt-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány karácsonyi ünnepsége
. Willpower Karácsonyi Gálakoncert
. Baptista Gyülekezet karácsonyi ünnepsége
. december 13. Luca Napi vásár
* Városl Karácsony
. Szilveszteri Buli

Dunavarsány, 2021. december 7. '-./'
Portfk-Cseres Eva

intézményvezető
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Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi
rendezvényprogramját az alábbiak szerüit állapítja meg, melynek kivitelezését,

lebonyolítását a Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényprogramjába épít be.

2022. 01.22. Magyar Kultúra Napja PMHK

2022.03.15. Nemzeti ünnep. Az 1848-as Forradalom kitörésének 174. évfordulója (városi
ünnepségek és a város különböző pontjainál koszorúzások)

2022. 04. 11. Költészet napja és ebből az alkalomból Országos Roma Szavalóverseny, irodalmi
est

2022.05.01. Majális a Petőfi Szabadidö- és Sport Parkban

2022. 05.23. Gyemieknap és kutyaszépségverseny

2022.05.29. Magyar Hősök Napja

2022. 06.02. Közalkalmazotti nap

2022. 06.04. Trianoni megemlékezés az emlékparkban

2022.06.03-05. Dunavarsányi Napok

2022.07.01. Semmelweis Nap

2022. 08.19. Summerfest - Nemzetközi Folklórfesztivál

2022.08.20. Allamalapítási és Szent Istváni megemlékezések,

2022.09. 17. Szüreti felvonulás és mulatság.

2022. 10. 06 Aradi Vértanúk Napja - koszorúzások

2022. 10.23 Nemzeti Ürmep - városi megemlékezések, koszorúzások

2022.11.27-től Adventi Vasámapok és gyertyagyújtás (nov.27., dec.4,11,18 ).

2022. 12. 18. Városi Karácsony


