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Bevezető

2020. november 1-je óta vagyok az intézmény vezetője. Azóta határozza meg munkánkat,

feladatainkat is a világjárvány, amelynek következtében a működésistrukturánkat alapjaiban
kellett megváltoztatni. Az év első felében zárt ajtók mögött dolgoztunk, az elmaradt
rendezvényeket, programokat váltva új munkafolyamatok jöttek létre. Üj módszereket,

technikákat alkalmazva elmondliatjuk, hogy a tervezett rendezvényeket, ünnepi műsorokat
silcerült megvalósítanunk, átvive azokat a virtuális térbe, illetve az utcákra, terekre (példáu!
Versfa a köztereken). Ezek mellett több idő jutott a művelödési ház belső tereinek kisebb-

nagyobb felújitási munkáira, melynek nagy részétmi magunk végeztük el. Ide tartozott az
irodáktisztasági festése, falak lambériávalellátásaa kényes teriileteken, új irodai függönyök
kerültek fel az egységesebb összkép megteremtéséhez.
A 2021. év is rámutatott arra, hogy az állandóságnak nincs nagy szerepe ezen a területen,

sokkal inkábbaa.állandóváltozás,az igényeknekvalómegfelelésjelent kihívást ésszépséget,
melytényhez maximálisan igyekeztünk alkalmazkodni.

I. rész

1. A PMHK szervezeti felépítése, személyi összetétele

Minden szervezet akkor éri el céljait, ha a rendelkezésre álló erőforrásokat a lehetö
leghatékonyabban használja fel, legyen az infrastrukturális, pénzeszköz vagy humánerőforrás.
Az intézmény vezetését az igazgató, mint egyszemélyi felelős vezető látja el, akit pályázat

útjánaz adott Képviselö-testületválasztmeg és nevez ki. Mellette a pénzügyivezetö egyben
igazgatóhelyettes is, a szakmai munkát a beosztott kulturális szakemberek végzik, akiknek
munkáját és az intézmény működésének fenntartását a Városgazdálkodási

Kft. által

alkalmazott dolgozók segítik. Jelenleg 2 fővel végezem a szakmai mimkát. A gazdasági
feladatok ellátását 1 fő végzi, amelyek mellett 1 fö - szakmai munkát kisegítő-, szerkesztő
informatikusként dolgozik. A könyvtár szakfeladaton is egy főállású dolgozó van.

2. A PMHK anyagi feltételel
Az intézmény gazdálkodása 2021-ben is kiegyensúlyozott és biztonságos volt, köszönhetően
az Onkormányzat

Képviselö-testíileténck,

amiért hálásak vagyunk,

és amit ezúton is

köszönünk. A Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve részben önálló
költségvetési intézmény. A feladatok ellátásáhozszükséges forrást a telepűlési önkonnányzat

költségvetése biztositotta és ezek hatékony felhasználását a Képviselő-testűlet felügyelte. A
megvalósult bevételeket a saját bevételek, (belépődijas rendezvények, terembér stb. ) és a
költségvetésből kapott támogatás biztosftotta. 2021-ben az önkormányzati költségvetésen
felül állami támogatással illetve pályázati pénzzel is sikerült növelni bevételűnket, amit nem
csak rendezvényeinkre fordítottunk, de tárgyi eszköztánmkat is szépen tudtuk bővíteni.
Többek közöU pályázati pénzből vásároltunk a nagy rendezvényekhez elengedhetetlen: 50
méter kordon keritést, 40 gamitúra sörpadot, 2 db kisebb méretíi sátort, 1 db 8x20 méteres
rendezvény sátort.

BLi

mobil kordon kerités

sörpadgamitúra

harmonikasátor

rendezvénysátor

3. A PMHKtárgyifeltételei
Az intézményvalamennyi dolgozója nagy felelősséggel őrizte, védte az intézmény eszközeit.
Az eszközök nagy részének javitását, karbantartását magunk végezzük, a nagyobb

munkákhoz szakember segitséget a VárosgazdálkodásiKft munkatársaitól kaptunk. Nagyon
fontosnak érezzük, hogy tiszta, szép kömyezetet nyújtsunk látogatóinknak!
Tudjuk, csak úgy lehetünkversenyképesek,hatereink, eszközeinkis fejlődnekés korszerűen
szolgálják városunk lakóinak komplex kulturális fejlódését, életesélyeik növelését. A vírus
okozta bezárás ideje alatt igyekeztünk mi magunk megoldani a kisebb belső felújftásokat,
tisztasági festést, falak lambériázását stb. Am ami nem tür halasztást, az a nagyterem
padlózatának felújítása. A parketta nagyon csúnya, megkopott állapotú, ami nem utolsó
sorban esztétikailag nagyban befolyásolja a terem összképét. Az épületlábazatának felújítása
is elengedhetetlen. A vakolat lehullott több helyen is, egy időtálló burkolati réteggel
szükségesazt ellátni.

szinházterem, kopott parketta

épület lábazat, lehullott vakolat

Allami támogatásból sikerült új laptopoltat és okostelefonokat vásárolnunk, amelyek
segítségével könnyedén meg tudtuk oldani a munkavégzést a bezárás idején, illetve máig
megoldás arra, ha valamelyikünk betegség miatt nem tud közösségbejönni, otthonról végzi a
feladatokat az eszközök segítségével. Ez kűlönösen megnövelte a hatékonyságot, hiszen az
eleve kis létszámú csapatból ha rövid időre is kiesik valaki, nagyban befolyásolja a
munkafolyamat maradéktalan megvalósítását.
Ezen felül a technikai eszköztárunk is szépen bővült pályázati összegből, többek között
csiptetős mikrofonokkal, 1 db gimballal, 1 db súgógéppelhozzárögzithető állvánnyal, illetve
fotós állvámiyal.
Tárgyi feltételeiriket növelte a 2019-ben felavatott Petöfí Szabadidö- és Sport Park, aho) a
kinti sportlétesítményt 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 elkészitettük a "koreográfiaját" annak, hogyan
tudjuk a legtöbbet kihozni a létesitményböl, egyúttal a település azon területén 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, így igény szerint, de legalább heti 1
nap alkalommal tartunk ott könyv kölcsönzésre nyitvatartási időt. Ezen felül minden olyan
kiállítást, amely nem igényel nagy helyet, odatervezzük.

4. Partnerkapcsolatok

Munkánk eredményessége elképzelhetetlen lenne a kiváló partneri együttműködések nélkűl,
ezért nagy hangsúlyt fektettünk kapcsolataink megőrzéséreés folyamatos fejlesztésére. Elsők
és legfontosabbak a helyi kapcsolatok: fenntartónkkal, Dunavarsány Város
Onkormányzatával, a Képviselö-testülettel és Humánpolitikai Bizottsággal, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóival, a város intézményeivel, a városban működő egyházközösségekkel,
vezetőikkel kiváló együttmüködésben tudtunk dolgozni, amely biztos alapja volt a
mindennapi munkánknak.
Jelentös

és eredményes

volt

az együttmüködésünk

a

város

civil

szervezeteivel,

közösségeivel, művészeti csoportjainkkal, azok szakmai vezetőivel, az intézményhez kötődő
fiatalokkal és szüleikkel, a városban működővállalkozásokkal, cégekkel, országos és megyei
szakmai

szervezetekkel

/néhány

kiemelt

partner/:

Magyar

Közművelődési

és

Közgyűjteményi Intézet, Nemzeti Kulturális Alap, Országos Szécheiiyi Könyvtár, Magyar
Népművelők Egyesüiete, Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
a
KIebelsberg
Intézményfenntartói Központ oktatási intézményei, valamint a média.

II. rész

A szakmai munka legfontosabb szempontjai, amelyeket figyelembe vettünk a 2021-es év
soran

/. KuhuráUs értékek megorzése, fejlesatése: Meglévő kulturális közösségek életben tartása,
működésükhöz pályázati forrás felkutatása Alkotó kozösségek intézménybe történő
befogadása, számukraközösségitérill. szakmai segítség biztosítása.
2. A helyi társadalom köwsségeinek szerepe és eró'sitése: Nyitott és befogadó intézményi
szerep erősítésével a helyi közösségekbefogadása, tevékenységüksegítése.
A közös programok megvalósitása alapvető fontosságú, hiszen az idelátogató közönségnek a
legfontosabb, hogy hozzajusson a szolgáltatáshoz. Közösségek élefre hivása, a
megfogalmazódó közművelőáési programok, lehetöségének megvizsgálása és az intézményi
adottságoktól függöbiztosítása.
3. A lakosság közmílvelödési tájékoztatása: A propaganda különbozö módszereinek alkalmazása.
Hagyományos módon az írott, nyomtatott formában, illetve elektronikus ÚÍOIL

Az intézmény önálló weblapjának folyamatos fnssi'tése az infonnáció-áramlás alapvetö
eszköze volt ebben az évben. Mára mái elfogadott az intézmény új aiculata, amelynél

legfontosabb szempont a gyors, biztos, átlátható, könnyen eligazodó, naprakész információkat
tartalmazó honlap, a Facebook oldal fiatalos, lendületes, fi-iss arculati felépítése. "Netfuggő"
világunkban a leggyorsabban terjedő információs háló, nem mindegy, hogy milyen a
megjelenése, mindazonáltal mit, hogyan kinálunk általa. A helyi újságbanis állandó rovatunk
volt, ahol az előremutató programok beharangozásán túl visszatekintö élménybeszámolókkal
isjelentkeztünk.
4. Valós egyűttműködés kialakitása a müvelödési ház és egyeb intézmények közStt: A
dunavarsányi Petőfí Művelödési Ház és Könyvtár évek óta kölcsönösen segíti a telepűlés
egyéb intézményeivel egymást, amely kapcsolat az alábbiak szerint állandó:
Az intézményünkáltal szervezett programokon való részvétel,
Eszközkölcsönzésaz intézményekközött,
Külsős intézmények által rendezett eseményekhez terembiztosítás, hangtechnika és
dekorációbiztosítása, szakmai segítségnyújtás,
Közös rendezvények szervezése.

5. Allami ünnepek és nagyrenilewények megtartása: Teljes körű szervezése, lebonyolítása
az állami ünnepeknek 2021-ben is az intézmény feladata volt, amelynek a veszélyhelyzet
fennállása miatt az év elsö felében online tettünk eleget, az év második felében már
maradéktalanul sikerült a rendezvényeket megtartani.

A hosszú évek óta töretlen sikerrel meg\'alósult Dunavarsányi Napokról nem szerettünk volna
lemondaiii, így június helyett az Allamalapításunk ünnepén tartottuk meg, amikor is
korlátozások nélkül megvalósulhatott, rendkivül nagy látogatottsággal.

Dunavarsányi Napok 2021
6. Kapcsolat az önsiervej. Bdo civil siervezetekkel: Az Intézményünk - mint befogadó
intézmény - teret, lehetőséget biztosított a rendkívül sokrétű civil szervezetek részére.
Segítette munkajukat, programjaikat, szakmai és pályázati lehetőségeiket figyelemmel kisérte.
Fontos szerepük és helyük van nemcsak a városunk életében, de országosan is. Jelentős

szCTqriik van a közösségikohézióés a magyarkulturális örökségértőápolásában,a varsányi
állampolgárok közéletbe történő bekapcsolásában, a közösségi programok szervezésében.

Kantátilca Férfikar

Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes

7. Helyi hagyományok ápolása, hagyománySnS/teremtó' és müvéswti tevékenység
támogatása: Advent időszakában civil szervezeteink és saját csoportjaink aktív
kőzreműködésével szines programok, meghitt rendezvények valósultak meg, illetve már
hagyományt teremtettünk a Mikulás-járással, amelynek következtében több százdunavarsányi
kisgyermek találkozhatott élöben a Mikulással és gazdagodhatott ajándékokkal a sok-sok
helyi vállalkozó ésmagánember által felajánlott adományozások révén.
A Kalamajka Néptánccsoport közreműködésével megvalósult Márton napon egy táncház,
illetve szintén a néptánccsoportgazdagította az Adventi programot egy kimagaslószínvonalú
Betlehemes müsorral.

KalamajkaNéptánccsoport, Betlehemiműsor, Városikarácsony 2021

->

\

Mikulás-túra 2021

Adventi koszorúkészités, advent }. vasárnapja

8. Olvasásra, könyvtárhasználatranevelés: Könyvtárunkfő feladata az olvasók és látogatók
teljes körű kiszolgálása, dokumentumok szolgáltatása. Könyvkölcsönzés, könyvtárak közötti
kapcsolat fejlesztése, tájékoztatás, irodalomkutatás, adatgyűjtés, könyv-és egyéb dokumentum

kiemelések, iskolás csoportok fogadása, könyvtári tájékoztatása, könyvtárhasználati ismeretek
átadása.

A dokumentumok beszerzése intézményi költségvetésből és ajándékozásbóltörtént. 2021-re
már elavult a könyvtár polcrendszere, zsúfolt, nehezen hozzáférhetőek lettek a kiadványok,
nincs elérhető online kapcsolat a használókkal. Már 2021-ben elkezdtük a könyvtár
korszerűsítését, nagy hangsúlyt fektetve annak digitalizációjára.

Könyvtár rendezés kezdete...

A könyvlár rendezésefolyamalban.
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9. Kapcsolataink: A fenntartó Dunavarsány Város Onkormányzatával kiváló a kapcsolat, de a
város valamennyi intézményével, civil szervezetével gyümölcsöző kapcsolatot tartottunk.
Igen jó volt az együttműködésünk nemcsak a helyi médiával, de a régió TV, Rádió
szolgáltatóival is, elözetesen beharangozóiként és utólag, beszámolóként is rendszeresen
megjelentek programjaink mind a városi újságban, mid a TV-ben vagy a rádióban. A helyi
médiában fix helyen tudtunlc, általunk szerkesztett híranyaggal megjeleiini, amit ezuton is
köszönünk, igy közel minden háztartásba eljutottak a fontosabb eseményekről a friss hírek.

Kiválóvolt (és jelenleg is az) az együttműködésa város polgáröregyesületével és a helyi
rendőr őrssel. Eredményes volt az együtlmüködésűnk a város civil szervezeteivel,
közösségeivel, művészeti csoportjainkkal, azok szakmai vezetőivel, az intézményhez kötödő
fiatalokkal és szüleikkel, a városban működő vállalkozásokkal, cégekkel, országos és megyei
szakmai szervezetekkel.
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10. 2021-es évben megvalósitott programok:
Rendezvén

me nevezése

Vi ázz,kész,ESKÜVÖ!
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Véradás

Véradás
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Allamala ításunk Unn e

Dunavarsán Le s ortosabb Család'a vetélkedö
A a-Lan aTáncshow
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Táncház a Kalama'kával
Bababörze - Játék és ruha adok-veszek
O eraestazO eraház művészeivel
Adventi koszorú-készítés
1. adventi

ert a me

' 'tása

A Mikulás lovas kocsin érkezik!
2. adventi

ert a me

' 'tása

Luca-na Í vásár a müvelődési házban
3. adventi

ertame

tása

Adventi konceri

G ermekkarácson
4. adventi

ert a me

' 'tósa

Városi Karácson

Rendezvén datuma

Me valósulísi formí'a

2021. 01. 06-01. 20
2021. 01. 22
2021. 02. 02

online

2021. 05. 10
2021. 05. 13
2021. 05. 30
2021. 06. 04
2021. 06. 11-07. 11
2021. 06. 19
2021. 07, 06
2021. 07. 19-07. 23
2021. 07. 31
2021. 08. 20-08. 22
2021. 08. 20
2021. 08. 21
2021. 08. 21
2021. 09. 08
2021. 09. 08. -09. 17
2021. 09. 11
2021. 09. 18
2021. 09. 22
2021. 10. 15
2021, 10. 16
2021. 10. 23
2021. 11. 04
2021. 11. 10
2021. 11. 13
2021. 11.20
2021. 11.20
2021. 11. 28
2021. 11.28
2021. 12. 04
2021. 12. 05
2021. 12. 12
2021. 12. 12
2021, 12. 12
2021. 12. 19
2021. 12. 19
2021. 12. 19

online

élő/személ es
élö/személ es
onlme

élő/személ es
élö/személ es
élö/személ es
élő/személ es
élő/személ es
élő/személ es
élő/személ es
élő/személ es
élö/személ es

élő/személ es
élő/személ es
élő/személ es
élö/személ es
élö/személ es
élő/szemét es
élö/személ es
élö/személ es
élő/személ es

élö/személ es
élő/személ es
élö/személ es
élö/személ es
éiö/személ es

élö/személ es

élö/személyes
élö/személ es
élö/személ'es
élö/személ es
éiö/személ es
élÖ/személ 'es
élö/szeinél es
élÖ/személ es
élÖ/személ es

élÖ/személes
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III. rész
A művelodési házban miiködő Idubok és szakkörök2021-ben

Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes: 2020-ban Pest Megye Népművészetéért

Díjban részesült, amelyre nagyon büszkék vagyunk. 2021-ben az egyűttes szervezésében
megvalósulhatott

egy

sikeres

népzenei

találkozó.

ÖszirózsaNyugdíjas Klub: Rendkivüli küldetésüknek tartják, hogy az idősebb korosztály is
fontosnak érezzemagáta társadalomban,amihezjó keretet adott mindig a klub. Városunkban
folyamatosan nő a harmonikus életvezetésű időskorúak száma, aktív közösségi életet élnek és
szívesen megismerik a kor új vívmányait. Fontos társadalmi réteg városunk életében,
érdeklődőeka közéletminden területén.

Kézimunka szakkör: új vezetőjükkel, Batu Emma irányításával végezték munkájukat. A
szakkör szinte állandó kézműves segítői a mi munkánknak. Rendezték a falumúzeum

hagyatéki anyagát, gyűjtötték a helyi tárgyi emlékeket, illetve számos programunlc aktiv
résztvevői, szinesitői voltak.

Kalamajka Néptánccsoport: fentebb említettem már, hogy az elmúlt évben többször is
bemutatták tehetségüket, hagyományőrzést segítő munkájiik kimagasló volt.

Bízunk abban, hogy ajó szakmai együttműködésa pandémiaidőszakánakelmúlásávalmég
gyümölcsozöbblesz.
Baba-Mama KIub: amelyet az intézmény dolgozóinak kezdeményezésére a

védőnői

szolgálat elképzelései alapján müködtettünk. Fontos szerepet tölt be a családok életében,
hiszen a kisgyermekekkel otthon töltött idöre a kismamák kiszakadnak az addig megszokott

kömyezetükből,s problémáikkal,kétségeikkel,kérdéseikkelegymáshozfordulhatnak, azokat
megbeszélve szakemberekkel együtt megoldást kaphatnak. Igy a kismainák jólléte az egész
családjólétére kihat.

A Varsány Poetica Irodalmi Klub zenét, irodalmat kedvelők és művelök köre, ahová
elsősorban a

helyi művészi vénával rendelkezök jártak.

Poglalkozásaik

egy-egy

rendezvényhez, fellépéshez,bemutatkozáshozkötött, de már többszörálltak a nyilvánosság
elé szmvonalas műsorral. A 2021. évben mind az online megjelenő, mind az élő
műsorainkhoz nyújtottak gyakori segítséget.
Málnás Cukor Társulat: 2018 óla működik ez a csoport, amelyik a 8-12 éves korosztály

színészi vénajú fiataljaiból állt össze, kollégám szakmai irányításával. Egész évben nagy
aktivitással vettek részt a rendezvényeken.
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Egyéb swlgáltalások, terembérletek: Rendszeresen teret adtunk a vásárosoknak, akilcnek a
szolgáltatásai a lakosság körében igen népszerűek voltak. Evente több alkalommal
biztositottunk helyszmt a Magyar Vöröskereszt Dunavarsányi Szervezete részére, akik
véradással, egészségmegőrző progranunal álltak a lakkosság szolgálatában. Ezen felűl
megdupláztuk a terembérietből befolyó összeget, aimak köszönhetően, hogy kollégáim
vállalták a hétvégi ügyeleteket, amikor kisebb családi rendezvényekre vették bérbe a
helyiségeinket, illetve a Polgárok Házát.

IV. rész
2022-es célkitűzések

" Ha sikeres akarsz lenni, a dolog nagyon egyszerű. Erts ahhoz, amit csinálsz! Szeresd, amil
csinálsz! Éshiggy abban, amit csinálsz! Igen, ilyen egyszerüez. " - Will Rogers

.

Célom, hogy komplex, kultúraközvetítö, szabadidősés élményprogramokat szervezö,
közösségfejlesztő, tehetségtámogató intézményként működjünk a jövöben is és
szolgáljuk a város éstérségfejlődését.

.

Olyan szervezet felépítése a további cél, amelyben a dolgozók a látogatók igényeit,
kömyezetünk elvárásait és partnereink tudását kívánjuk hasznosítani és beépiteni a
szakmai munkába.

.

Atfogó cél, hogy településünk lakói ne csak a közönségszámot növeljék a
rendezvényeinken, hanem elkötelezett, odaadó, igényes és tudatos munka
következtében valódi közösségek formálódjanak, szülessenek Dunavarsányban.

.

Minden, valamiben tehetségetmutató, érdeklödölátogató találjon magánakmegfelelő
elfoglaltságot, ahol a saját szórakozása mellett fejlesztheti adottságait a közösség
szamara is.

.

A munkavállalóktól elvárt kompetenciák: tervezettség a feladatvégzésben, határidők
betartása, jó kommunikáció, szakmai felkészültség, csapatmunka, kreativitás,
ötletesség, előre gondolkodás, változás iráni rugalmasság, a munkahely iránti
elkötelezettség, magas értelmi intelligencia, kezdeményező képesség, feladattudat,
etíkus magatartás, rugalmasság, önállóság, előkészités, tervezés, végrehajtás, értékelés,

jó konfliktuskezelés,fegyelmezettség,lojalitás.
.

Személyiéstárgyi feltételek folyainatosjavitása,pályázatiforrásokfelkutatása.
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V. rész

Osszegzés
Visszatekintve az elmúlt esztendőre azt gondolom, hogy egy rendkivül nehéz és új kihívások
e]é állított időszakon vagyunk túl, amely sok mindenre megtanitott minket. Elsősorban az
alkalmazkodásra, hiszen az év elsö felében zárt ajtók mögül kellett közvetítenünk a kultúrát,
amelyre még sosem volt példa. Büszke vagyok a "csapatomra , mert bizonyították, hogy
minden helyzetben megállják a helyüket, maximálisan alkalmazkodnak az új feladatokhoz, az

új élethelyzetekhez, nem veszítve el a lelkesedésüket. Ezek olyan értékek, amelyek nélkűl
lehetetlen lenne dolgozni, alkotni.

Minden esetre, bármit hozzon a jövő, az eddigi tapasztalatok és megélések alapján állunk
elébe, hogy a lehetőségek maximális kihasználásával végezzük a küldetésünket, amelyre úgy

gondolom, most mégnagyobb szükségvan. Hiszen annyi nehézség,rossz közérzet,fájdalom
ésgyásztelepedett az emberekre, aminekazenyhítése a mi feladatunkis. Szükségvan ránk, a
szépet, a jót, a vidámságot, a szórakozástújra elhinteni és úgy tálalni, hogy a sok rossz emlék
egyre távolibbnak tűnjön, hadd kerüljön előtérbe újra az öröm!

Ehhez a közösségépítőmunkáhozkérjüka jövőbenis a HumánpolitikaiBizottságvalamint a
Képviselő-testület segitő együttműködésétés támogatását. Mindezek figyelembevételével
kérem a Tisztelt Képviseló-testületet a PMHK 2021. évi szakmai munkajáról készült
beszámoló elfogadását.
Dunavarsány, 2022. január 24.

Tisztelettel:
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VI. rész

Beszámoló
A KönyvtÁr 2021. évi niunkáj'áról.

Statisztikai adatok:

A beszámolási időszak végéig beiratkozott olvasók száma összesen:

620 fo

Ebböl 14 éves és fiatalabb:

126 ío

Héveafelüli:

494 fo

Az olvasók közü!férfi:

203 fö

Nő:

417 fö

A beiratkozottlétszámból:

Szakmunkás:

19 fö

Betanitott ill. segédmunkás:

9 fő

Vezető,iranyító:

5 f6

Szakalkalmazott:

5 fő

Ügyintéző,ügyviteli alkalmazott:
Pedagógus:
Egyénivállalkozó.
Nyugdíjas:

12 fő
36 fö
16fő
126 fő

GYES-GYED-en lévö:

34 fo

Egyébjövedelmű:

97 fő

Munkanélküli:

33 fő

Övodás:

18fö

Altalános iskolás:

108 fő

Középiskolás:

75 fő

Felsőokt, Intézmény hallgatója;

27 fö

A könyvtar látogatottsága a kovetkezőképpen alakult:
14 éven aluli:

14 éven felüli:

2072

Látogatók száma:
Ebböl kölcsönzö:

1598
1608

Kikölcsönzött kötetek száma:

7423

1943
10424

39

39

Helyben használt dokumentum:

összesen;

3670
3551
17847
78
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A Dunavarsányi Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár általános gyűjtőkörűközművelödési
intézmény, amely ingyenes alapszolgáltatást biztosit az olvasók számára.

Elsődleges feladata, a város lakosságának könyvtári szolgáltatásával való ellátása. A
nyilvános könyvtár 19. 879 kötetes állománya szabadpolcos térben helyezkedik el. A nemzeti
könyvtermés magyar nyelvü irodalmából a könyvtár fünkciójának megfelelően gyűjti a
műveket.

A klasszikus és kortárs magyar szépirodalmi műveket, valamint a klasszikus és kortárs
gyennekésifjúságiirodalmi alkotásait.

A könyvtár arra törekszik a könyvek és idöszaki kiadványok gyarapitásakor, hogy a nemzeti
értékeinketképviselőkiadványok szerepeljenek a gyűjteményben.
Minden évben a helyi igényebiek megfelelően folyamatosan fejleszti, gyarapítja
könyvújdonságokkal frissiti állományát.

2021. évben 894 db új dokumentumot szereztűnk be. A költségvetésben meghatározott
állománygyarapitásrafordított összeg1.800.000Ft.

Az érdekeltségnövelő pályázaton nyert támogatás összege 229. 000 Ft volt, ezt az összeget is
könyvbeszerzésre tudtuk fordítani.

A Nemzetí Kulturális Alap támogatásának valamint a Könyvtárellátó Kft-nek köszönhetően
217.800Ft értékben72 dbkönyvetkaptunkajándékba.
Az állományból az előzőévben 696 kötet került selejtezésre.
A Nemzeti Kulturális AIap a 2021. évi folyóirat pályázati program keretében, kulturális

támogatásbóltéritésmentesen, 50 félefolyóiratotjuttat a könyvtárrészére,melyből azolvasók
is kölcsönözhetnek.

A könyvtár jelenleg elsösorban hagyományosnak tekintett dokumentumból hozza létre
szolgáltatásait,konyvekre időszakikiadványokrakorlátozódik.

A könyvtár szolgáltatásai:
ingyenes beiratkozás
helyben olvasás
kölcsönzés (könyv, folyóirat)

könyvtárközikölcsönzés
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A beszerzetl könyvállomány a tartalom főjellege szerint a következöképpen oszlik meg:
Filozófía, pszichológia:

48 kötet

Vallás
Természettudomány:

Mkötet
39 kötet

Alkalmazotttudományok:

61 kötet

Művészet

21 kötet

Nyelv ésirodalomtudomány:

9 kötet

Szakdokumentumok összesen:
Szépirodalom:

192kötet
476 kötet

Gyermek és ifjúságiirodalom:

226 kötet

Beszerzett kötetek száma összesen:

894 kötet

A könyvtármunkaját föfoglalkozásúdolgozókéntegy személyben látom el.

Feladatomhoz tartozik még a cimleltárkönyvek, a csoportos leltárkönyvek vezetése, a könyv
rendelés, az új könyvállomány leltárba vétele, raktárijelzettel való ellátása, a könyvállomány
rendszerben tartása, leltári könyvek negyedévenkénti lezárasa, munkanapló, beiratkozási
napló vezetése, levelezés lebonyolftása, késésben lévő olvasók felszólftósa, visszahívók

kiküldése, elhasználódott könyvek kivonása az állományból, selejtezési jegyzőkönyvek
elkészitése, raktári katalógus, bibliográfiai leírása, rendszerezése, statisztíkai jelentések,
munkaterv, költségvetéselkészitése,rendelésésbeszerzés,készpénzkifizetésekteljesítése.
Mindezeket igyekszein naprakészen elkészíteni.

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

Dunavarsány, 2022.január 24.

Tisztelettel:
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VásárheW Emőke

könyvtáros
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