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ELOTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselö-testületének

2022. december 13-ai rendes, nyilt ülésére

Hiv. szám: DV/12520/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petöfí Művelődési
Ház és Könyvtár 2023. évi Munkatervének és Dunavarsány Város
Onkormányzata 2023. évi rendezvényprogramjának elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár elkészítette a 2023. évre vonatkozó - a Művelödési Ház 2023. évi
Rendezvényprogramját is magábm foglaló - Munkatervét (1. számú melléklet) és DunavarsányVáros'OnJmimanvzata

^ éyi Rendezvmyprogramját (2. számú melléklet). Kérem a Tisztelt Képviselö-testíiletet, hogy amellékelt'szakmai
anyag alapján a határozatijavaslatot elfogadni sziveskedjen.

Hatarozati 'avaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) -apetofi-Muvelő(Iési Házés Konyvtar2023; é''rev""atkoz6, jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés
1. szam^melléklete szennti. a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi ReDdezvényprogramiát'ma'Eaba'D
foglaló - Munkatervét elfogadja.
b) a Dunavarsany Város Önkormányzata 2023. évre vonatkozó, jelen határozat meghozatalát segftő előterjesztés
!. s/áuiú melléldete szerinti Rendezvényprogramját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgarmester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű tobbséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzűgyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Mellékletek: 1. számú: Petöfí Muvelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Munkaterve
2. számú: Dunavarsány Város Önkormányzata 2023. évi rendezvényprogramja

Az előterjesztést készítette: Lex Lilla intézményfelügyeleti referens

Dunavarsány, 2022. december 6.
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Dunavarsány város Önkormányzat
Petőfí Művelődési Ház és Könyvtár

2023. évi munkaterve

2022. december 1.



Â.

^ Dunevarsány Petőfi Muvelődési Ház ̂Kon^ár

"A művehségnem ünneplöruha, amií hordani kell.
A Msés a hefy^ ̂ es^e, a ^é, ̂ T, " M^fe^e^e, -

(Németh Lásztó)

1. Bevezető

^eSSSáSSS ?^^, S>: ̂mem-^ -E1=ss%?^^?^ss
2tt^^sse rs ̂ ^^-^-

tartjuk"annaku 'bi^S/^Te^he|tS^rn^eitségte, kZz^Zt m^Ís^°hsJaÍkls sagaL_vdamÍnt , a-ho^"'é'S
Jogaikat'frrénye^tSr" mmej szélesebb körben gyaraPíth^ák, kö^égimwüödé^

s^^^^as^s^^^
^^ttle^ZSS^ SlS?^<aSÍWtít?á?^
helyitársadalomfcimáiásáhor""""" ""'" larsalvai' a1101 tevékenységével hozzájárulhat a

2. A munkaterv főbb célkitűzésej

szorakoz.aSZlőS i^?'"n^ ,l^sdd"1'. miközl)e" >-gi
^ss^s'sa. -.ss^^Ei.S
tZbeho8y a petőfi Művelődés- Ház és Kö^ "s és közösségfon"a,6 sze. pet

.
' ,T"aIla'lfeM"aIt CTtékreDddeI. P^kínalatával, szolgiltatásaival
. rógyen meghatározó központja a település kulturális életének"
.
* íegyenbá2isa a művelő(ini vágyó és totevékenyközösségefaek
J Ss!t"lm egfae10 l((>myezetet' ^ ^'ek^k^^eknek
'. ^^;etsÍT(tozas-esfeilesztésfeltetdeinAb^^
: ̂ =^s^sssw :z- >.""

. kulturális értéket és minöséget nyújteon program)a7va7
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^ Dunevarsány Pefőfi Muvelődési Ház ̂Kön^ár
3. A munkaterv alapjául szolgáló^lapdukumentumok ---

^ZdSCTL-törvény a muzeális intézm^<>i a nyilvtoos könyvtóri ellatósról és a

32: 8A220, 'Q1 '^ cxc^tö^eny az á"^háztartásról

,^
....... ^

4. A kozmuvdődési programok jeliemzői

^sss^stt^sn^^nd^nyek vánt mu^ ^ -

Muteag~áetvT^Tdv^K^3r ez^ha^^sanZNTk'a^p??m^e^avS u^nelSk!nTÍ^
""tatók'Syt^saLZé?^ r^^, ^wíI^SSS =^
programokat igényb^enZItffiZneolS ̂ l, ^6dJvk. l. dTasa. }eSyekk^ terhelt
giva^ S^^z^S^'S^S^S^^1^
y^P^">°eprmlsoroTS^Se^ecks^^ZZ°^
rendezvemyef'TaquT"MásTdrTk^^dnÍk!. '. az-Ídőszalcot, Pedi8 a városi Karacsony'
ÍS-w Z S^S^^fLTJSa^'=S
állithatom, hogy''az"Öss2^7u'na^Ty^'Aamd"Lp^graml'm minden tú^néÍkffl'
találkoznia '^U^ é^töLTSS^NréSelALSZeretae .szmlé)yeseD'
^^^^TSSb S^^^,S ^ss^iZ~s^°^ "^sS-sHS
Setiaffln?k^^Sn ő ^a^^- Pro^
lebonyolításaisamifehdatunk"'""v^ Mu'vu"alas megtartasa, teljeskörű szer^ezése,

^^^é!>3al^zs^SS,5^]S^^^
kepességénekerősítésében;-Mind'ezt~sok7riJen"7n, T^Tb^aJd5ulesüIAme§tartó
vévekeÍÍmeaelemtenunk. " """""' :>u'tszlnuen' a mal mode" ködési módokat figyelmib'e

5. Az intézmény tevékenységi területei

^tisT?^^ ^eS^^^^. J-1-'-^=, ssis s s^^s^^
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^ Dunevarsány Petofi Muvelődési Ház ̂Kon^ái
S^^?Í??nűvelőd&nek- ameuyü a h^titastu^ e.sf.T

^^o^ödé. te^^Z^^^^S^^
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
- az egész életre kiterjedő tanulás feltétdeinek biztosítása,
' "ah>agyoln anyo.slcozosségl. la"turális értékek átörokit&e'feltételeinek b. ztositás,

a teheteéggondozás- és - fejlesztés feltételeinekbiztositésa"'
sjlesztés. '"""'

^s^^^^^'s^^^^
biztosításar~'""""' ";l';'lt:nysegeK és a művelődő kozösségek számára he'IyszÍD"

^:S, hS, 1:kSt,j(ü;??^^^^fiködík heti, -aSSge'ön^z^őe'T SS* l^"Sési' fei^ a'^°?
teyékenyseg;inekTeTye^rLoe^ásmS\?eS^, ""^^

Saját csoportjalnk:
Baba-mama Klub

Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyűttes

Kalamajka Néptánccsoport
Kézimunlca Szakkör

Málnáscukor gyermekszínjatszó kör
Klub

Rendswes bérlöink:

Mesyházi Karate SPOrtegyesü)et - sport foglalkozás
^Sn^BaptistaGyuielcezet -^ntíS^kalmak

tó Táncegyesület - néptánc oktatás
sné Fauszt Tiinde gyógytomász

Fidesz Dunavarsányi Szervezete -iroda bériés
s-klubfoglalkozások

/án Gábor - bábos mesefoglalkozás
i-klub'foglalkozások

1 Emília - Maszatoló fejlesztő fogÍalkozas"
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^ Dunevarsány Pefőfí Muvelődési Ház ̂Kön^ár
Multitalent Stúdió - tehetséggondozas----

t-íünkcionálistoma
Sziget Dance TSE - társastánc oktatas"

i Sportegyesület-ritmikus gimnasztika

^^E^swozás babá^

ss'^s.s-^-ss^s^. ^,.^.
'-e.n^lon^S S^S, ̂ 2^^2:2^ :
S^S?e^ményi szerepünk - a ^ ^ségdc befogad^,

hiszCT az ̂ - ̂ ^ a
!^^?os<slé^6^^^ I-geszülve ^ -elinditottuk7Mnó7^S^esS^, Zs^séee" etíen. 2022.;szepSét>en
Nem^'^S ̂ ^^^I^^^sm^v^1^^
pn)fi-mento7s^tiM faSS^fcl^S^rll t.b?e^^^^^
Nemzet, S2inházyszmp^"^Zt2^T^TPldLprodukcióra- 2023^január"2r-"én a
^^^Z^fSS^. is^eí^eíwbr^'^
hétről hétre' "° ~ """"-""^' "'"paaon', amelyre lelkesen és izgatottan készüfacsapat

S?"s^ets^ss sa^--^ ^
^elŐad^saT^^Se/S^S ^ Sy_^fo^^,

ai'?"?S^2?=''==Ji d^'1' '^'"
be^T^^'S^S^^^'?^"5 20-25 töt tudw^^szTVSAÍ, hS^é3a8 fÍlS?^^
íta^SWJes^l^^^?^sfogIalkoz^'7'' ^
M^^^^^ía5!^^^zmtén fo-
ldkapcso sokaTb^ousÍtrp ^o^tTlcTr^^fTo^!nÍ^^"^pí^^T^^^^^^'^J^^^'testT^ts^
^á;a^tiTaTkaÍ:"amall ̂ fSS^^ esen biztosi^^^^^
II. A közosségi és társadalnu részvétel fejlesztése

^SS ̂ ^1S^S-^1^/^ ^
szervezimeg, egyeztetrie~akö^Tl^^^'^Tnyunk. / rendezvé"yek kulturál'is részéts ss^ ss^ b?^a. aíukse ^::h'zi^^<s
munkálatait'v"égzÍ'erv

^"" "Inuzo KlaclvaDyok (meghivó, plakát) grafikai és sokszorosftási
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9̂ Dunevarsány Pefőfi Művelődési Ház &Kön^tár

A2 intézményt is érintő rendezvények a kovetkezők.--

. Március 15-i ünnepség
. Nemzeti Összetartozás Napja
. Kőzaücalmazotti és Pedagógus Nap
. Dunavarsányi Napok
* Allamalapításunk űnnepe
. Szüreti Felvonulás és Mulatság
. Október 23-i ünnepség
. Adventi programok
. Városi Karácsony

Kapcsolati tokék:

^^''^^'^^.. 'S^^S''-^
^^i^^Sii*?S=^j
Prograrnjaika; a^eS hSlLiSS,,^lkT^, "^, "tézmen>;ek~7 ^h

azepébtechnikai:infos^alTshZ.T^Tl a.fl?^re^-^^^^^^^
^^Í^eddem"S^aSTii^1u ^;;^ TCT2^mnePimű^t
kiemefkedő^ BÍzom"benneu''t;o"gy I^7natéTS ̂  CTfoil^na""adJa'_meI?lel< színvoMlaévekigtö^lenTsz'. S nT^s^SS ;: ̂MkTle gZÍttműködés"meg"h°^
kezdetónTerekaTrtal muegTesXXSek^^ hof.mindm év eleJén'és"^
a2eg&2'éves"kÖ^muZrSZtossze a polgámlester asszony> aho1 %ye2tetni"tud,^

aközosségíkohéz, o'e7a'm'ae^^Z^"^! Mldeországos'ul is- Jelentős szerepükvan
^^^^pac^Kl S^S^^ !bw:^^^
Jövőben'is"fokoza^haanI^^'fZ^é^^kSzése^'^
^^^^^"s^ys^^^^^^^
=sS^??Sla^s^TOtek íözös^

s^iS^á^riSr5^  k, nuiyelőd-

éÍetunkb'enTgen'3t IáZ'ZXTb^ztí^f^^S^S?, lS?~z- T=e=^
^St^^sssiSB, ^^^sikert'aratottBK"or^V"e^glőTeut^J^ol^>aÍovlb m^^
bevMvTa7ehetö'^ynoTKb^T?érfoJ^LlLnep^tőkenkvfoko^nS^. számban a térség településeit-'amelY h^aruÍhat^ kapcsZi
Testvértelepüléseinkkel évi renris7firTróo">i ."i.u
alkalmávaÍTpro'gr^t, iS;lvtíveraCTSSL. <taIálkomnk' szerve2zűk látogatásaik^siSSőKsStS^i^E^i^^
^.KS^SXTSS'^^ZST'S^;

.
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9̂ DunBvarsány Pefőfi Muvelődési Ház ̂Kön^vfár

III. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosftása

S^T^^t^?Er:S^ aKalama'ka Néptanc
foÍyam&il'eherc satTaZ01 es uteTaeSyütteseken toesztöl, amely csoportokho'z egé^

^^^ss^sss^^-^ ""-

^SSSís?ís!il^^
gaz^áJfeJleTztést^td^ésú^0 sorban általa abszolválJuk ^ kulM"^

IV. A hagyományos kozössegi kulturáii, értékek atör6kítése feltétdeinek biztosítása

S?SS^SS?.kultóraval ̂solatos cso^ ^

gazdTS\p^aM TenteAÍt^lSLtóTÍm. eüett^Mfsesi^
gyerm6ek°e^elc, "mZTSnóZk ̂ ^^wle mellaachaz.^ aho'~;índ a°
rmag^pTSSt neJalek neves oktatólí segítenek me8ismertetmfflet^elsaJatíÍaDÍ

An^^k^'S^^SSí^^jü^^^
megsz^'ezTk'esu^boncSI ase^^p^tJS, aIm!k.mulAa)at'.,mmden évben sikere;en
^^^S^x^^^S1 ^^^

V. Az ainator alkoto és elöadó-m.ivfezeti tevckenység feltételelnek biztositása
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^ Dunevarsány Petőfi Muvelődési Ház ̂Kon^ár

kiaMuTását. A^ZI^LT?La^".m^l^es^_^'^l^^^ns^^^ T^^önt"^ m^^^^^
fogékonyabb"add^]es2K1.3^T^"lz:mle^^^^ teékenyebb, "mŰ^zeS'
^atörTzÍnját^rS^lTu S Sele^=^S^^S?^^^^^^^

^'SsS^^^Sl ^átsm
önb^lman6akueTősft^Xe Iavd^S°nm^s"l^^
m^ln'AT'Zt seniTTaíolobge^^T^dik;, h^
renlezvényeken ^ f^KSk2oTdsw'La. smp^Jelenlé<Ie ís- 'xz"^vetíi
szÍnh7z7re^énra ^]1^LTe lSzS
mmES=A^^S^S^mindas^M
^eS^^SaSES8/^! v- p-'°

^^^zs^ s^s:^,:^"í^=^
od:fi^elé"sí;teh:Se^. TeS^^^
ÖDbÍ2dom7önértékeÍSZláTábeansmerését' amely nagyban hozzásegíthet' ̂  egSzseges

6. Az intézmény reklámja

^ ^^KSS^SS,^^ ̂asal ára tö^^
h^o^'lZSTn ^boS SbS^J:.^
^^tonS^^^^1^^^^^^^
kapcsán. Minden rendezvényli^Ik&?aTfnS^^TWk^Tle lzésel( Pro8ramJaink
e7raFaceb^roMa]TZTS^^lTódokumentóció' elyfelkerólato5aP^^^^^^

^^^^^^^^^^^'^^
szTt:^^^^^^^^^i^^^e"^nd^l
an^s-^3^s^s^sények vezetöremaiibCT

S=2^^SS^13?^^ T&
ssS^E33 S^^S'i5

.=rs'ss"^s\?;;^la'í?insH
.336 Dunava^ny, Petdfí t.r,. | Tel. & Fax .36 ,4 /534-. 50 | igazgato@va.any. uvha. hu



sy DuiiBvarsány Pefőfi Muvelődési Ház &Könyvtár

kiállítasainkhoz meghivót Ezeket az in&rmációhordozókat saját, színes fénymásolóval
történő sokszorosítással adjuk ki esetenként nyomdai szolgáltatással tesszűk igényesebbé.
Plakátjainlcat szórólapjainlcat a város és városkőmyék közintizményeiben sikerüfkiheiyezni
ya lamint a sajat városi Urdetési felületünlket vesszük erre a célra igénybe. TÖbb mint egyéve
4 db kultéri hirdetö vitrin is segíti az infonnáció szélesebb körhöz való eljutását. A hirdetö
eszközöket pályázat útján sikerűlt beszereznűnk.

7. Az intézmény szervezeti felépítése, személyi osszetétele

Jelenleg yezetésemmel hárman végezzült a szabnai munkát, ezen felül egy fóállású

munkatarsunk yégzi a gazdasági feladatokat, illetve egy fö informatikai-technikai kolféga
dolgozik az mtézményben. A könyvtár szakfeladaton egy főállású dolgozó van.
A gondnoki és takaritói feladatokat a Városgazdálkodási Kft-veÍ kötött megállapodás
keretében a cég munkatársai végzik.
A könyytaros kolléga 2023. február hónapban eléri a 40 éves foglalkoztatási korhatárt,
amelynekbetöltése után nem sokkal, azaz június 30-i dátummal, közös megegyezés'ai'apjan
megszüntetjuk a munkaviszonyát. Az ő helyét veszi át teljes munkaidőben az'ak'olléganő. 'aki
jelenleg már a konyvtárral kapcsolatos feladatok nagy részét és a rendezvényszervezói
mimkakört is betölti. A jelenleg 1 db üres státuszt 2023" márdusi munkakezdéssel tervezem'
betöltetm rendezvényszervező munkaköri pályázat kiírasával. Bizom benne, hogymegtalálom
azt az elhívatott, szakmailag kompetens munkatársat, akivel hosszú távon tudok tervezni. és
igy a szakmai munka színvonala továbbra is megfelelő működés mellett folyamatosan
növekedni tud majd. Ez a célunk és kűldetésünk.

8. Az intézmény anyagi és tárgyi kornyezete

A Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve részben önálló
koltsegvetesi intézmény. A feladatok ellátásához szülcséges forrást a települési önkormifflyzat
költségvetése illetve az intézmény saját bevétele biztositja. Ezek hatékony felhasznáiásáta
Itípviselő-testulet felügyeli. Saját bevételeink a bérleti dijakból származnak, amely-összegek
2023 januártól emelkednek, önkoimányzati döntés alapján. Minden évben igyekszünk olyan
pályázati lehetoségeket keresni, amelyek álta] plusz anyagi forráshoz jutuní. Folyamatosm
sikeresen pályázunk a Déryné Országos Szinházjáró Programba, amely által évente tőbb
alkalommal hozunk minőségi színházi előadást Dunavarsányba. Á Petőfi emléicév
(bicentenanum) kapcsan^is már 2022-ben elnyertünk minőségi efőadásokat a településnek,
amely 2023-ban tovább folytatódik, januárban a Magyar Kultúra Napján Tóth Péter Lóránt
versvándor es Kálló Bela színművész szinpadi művét (Szabadságharc^avagy Arany János és
Petőfi barátsága címmel) hozzuk el Dunavarsányba.
A Petőfi Művelödési Ház és Könyvtár épületének belsö kflmyezete első ránézésre rendben
van, hiszen mindnyájan magunkénak érezve a legnagyobb gonddal űgyeljük azt. A vírus
okozta bezarás ideje alatt igyekeztünk mi magunk megoldani a kisebbbelső felujításokat,
tisztasági festést, falak lambériázását stb. Nagyobb jellegű beruházásokat, mint a
szfnházterem padlózata, a tűzvédelmi rendszer kiépítése, az épület külsö lábazatának
felújitása, az előttünk álló évben a jelenleg kialakult áremelkedések miatt nem tudunk
betervezni de ezekre mindentöl fíiggetlenül mihamarabb szükség lesz. Igyekszünk addigis
pályázati lehetöségeket kutatni kisebb-nagyobb felújítások tekmtetében.
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^ DunBvarsány Pefőfi Művelődési Ház ̂Könyvtói
JSle!zk,OSk?=,bár:" elmúltCTben "került bővitenráUami^ámogatásút,án,-ám7
^ss^^^t^'b=^l^=J=s1 '^

 

5L^myezetünk, kapcsán. említésre méltó> ho8y ldé" ősszel a MÁV Zrt-vel kötött
^?S ̂ ^S !^^^yto^MTndc'heIye^cépSZ
Z^!.f <szolÍá!taü"mk-a tulaidonosának/ A ^.eum,~^gyakat"Ídtá, -baa""ve^TsL

.
a2..önkormanyzati terilletű réSi lakta"ya ép<iletében;''JerenÍeg~a"megoÍdáson

dolgozunk, hogy telepűIésimkkincsemekmi?m3meS'aÍ'álJcuukcS, STeI^émeg<"clason

Vezetőként célom:

^nMTjtan,i'.,^lesztem_azokat. az értéke)<;et-. amelyeket az intfamény jelen pillanatban
képvisel. Szem előtt tartani a város és az itt élők ercTekeTt'

2LFe"smerni.., T agazatot fenyegető veszély^et, megkeresni azokat az új feladatokat.
^So^!ŐLá!íoza5t ^e^terüieteket"^^^Ti^é^^5

;, kisugárzása nem fejleszthető. ' ' --"~~ ~~ '""'".' .°^lslK'

^^a'm"kodni".,a.vltozásokhoz' Ez mmdenkor isa2' his2en ^zetöi kinevezésem ota

^TÍ. már"egy-világIárványt és amlak mindenh°^déká'UeÍmlerp róÍ8"^v^rórcT^^^aae^zsé8^:sm^7m^^'S^^^^^
alkahnazkodóképességünkfolyamatosfejlesztésere;' "" l""'c" .wlucuycsseS[e es

továbbrfisszkS S"^e8iteSl a h_asyományos. proyamok meg'^ása mellett
Sl"JC^, feladafamknak_tekintjük a hel^ kö2°^gikezSyezéTert toaogS,1

segítését, illetve új programok rendezését, bevezeté^ét. -- ""'".' ~~~" . -."e-1'"'11.
IS^,^^we t^b^ú3ahan foglaTheÍyet. A régió innovatív "ódon

LilBu.ropal.,umó_spro?amokhoz- 'syebben a fe'íesztési veTsenyben7sheÍyt"M
^^^^tsg5^^^^^^ra^^"^'s s ^
^^el. E>i';OTenÍJl moyáaokat., úgy 'ken. me^'r^"i~hSy"hamionTkus^ Zl^jFa
varos Kulturális, ökológiai és spirituális fejlődését.

E^LL^O^gépítLmun-kához kérjuk. a. j.ovőben is a Képviselo-tcstület segfto
együttmnkodését, es ezért dolgozunk mi is a legjobb szakmai tudásunk'szerint"'

^DdT. ek^:e!enlbe:. éteuvelkérem a TiszteltKépviselő-testuletet a Petofi Művelodési
H^Z, jL"K'my':tar_20.23- evi .szakmai ._"'"°katervénekT'a'"h"ozzát"art^r
rendezvénytervnek az elfogadására és jóváhagyására.

városi

A nyilvános könyvtár

Du"?vm'smyváros. önkormányzat. petőfi Művelődési Ház és Könyvtár stratégiai tervének
z^oíako^íig^brv ^'a;w^^
SLiSaL tCTVet;. A.. konyvtáI . straté8iai ^'hatóroz2a"meg"a'"Í^Z
mmőségpolitikáját és minőségirányitási rendszerét°'A stratégiaTJÖ^kotóTUözT^
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^
Dunevarsány Pefőfi Művelődési Ház Í^Kön^vfár

az intézmény hosszú távú célkitűzéseinek és szándékainak rögzítése, ezek megvatósításához
szükséges anyagi és humán eröforrások számbavétele. A célok eléréséhez szűkséges
cselekvési program megfogalmazása.

Az infonnációs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő,
feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Azon dolgozunk, hogy lényeges szerepet töltsön
be az információkat szolgáltató intézmények között, miközben megőrzi hagyományos
könyvtári fünkcióit is. Bövíteni kívánjuk a felhasználólc körét (diákok, tanulók, nyugdijasok,
vállalkozók, pedagógusok, szabadidőt eltöltők, 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 modem
technikának, a színvonalas, személyes, bensőséges előadásoknak, az elmélyült tanulásnak,
rendezvényeknek ez a fontos feladat kialakulóban van, a könyvtári állomány számitógépes
programjának feldolgozásához szűkséges licenszet megvásároltuk, és az év folyamán a teljes
könyvtári állomány számítógépre történö felvitele megvalósult.

Olvasásra, könyvtárhaswálatra nevelés; Könyvtárunk fo feladata az olvasók és
látogatók teljeskörii kiszolgálása, dokumentumok szolgáltatása. Köayvkölcsönzés, könyvtárak
közötti kapcsolat fejlesztése, tájékoztatás, irodalomkutatás, adatgyüjtés, könyv-és egyéb
dokumentum kiemelések, iskolás csoportok fogadása, könyvtári tájékoztatása,
könyvtárhasználati ismeretek átadása.

Minden év október e]ső hetében zajlanak az Országos Könyvtári Napok, amelyhez 2022-
ben csatlakoztunk, ezáltal két ingyenes előadást tudtunk elhozni az iskola alsó évfolyamos
tanulóinak, tanóra keretében. A jövő évben is kihasználjuk ezt a nagyszerű lehetöséget,
igyekezve még több programot elhozni a megadott hét folyamán.
Idén ősztől igazodunk a házban zajló délutáni foglalkozásokhoz a könyvtári nyitva tartás
kapcsán. Ez aztjelenti, hogy amíg a szulö a folyosón várja egyik gyermeke foglalkozásának a
végét, most már ez idö alatt be tud kapcsolódni a másik gyermekével a könyvtári
foglalkozásokba; kézműveskedés, meseolvasás, rejtvényfejtés és hasonló hasznos idötöltés áll
a látogatók rendelkezésére.

A Petőfi Művelődési Ház és Konyvtár
nyilvános könyvtari eUátásának alapfeladatai

dokumentumok, gyűjtemények folyamatos fejlesztése, feltárása, megörzése,
gondozása és rendelkezésre bocsátása

az állomány adatbázisba történö feldolgozása
a könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi
kölcsönzés

részvétel a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében

szakmai pályázatokon való részvétel
helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, helytörténeti kutatómunka
végzese
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közhasznú informaciós szolgáltatás nyújtása

Lptíofi.. MuveIÖ_dési ,Ház .és Könyvtár könyvtári szakfeladatán a könyvtár olvan
lokT!lToklT":teídolgozfeuaro7&
^^^". WSJ^yíszow- 's='3^^tS'T(3
tSs é8nI.TT.CÍU^°E. egyéneket_és^
So:^a;?a, ámációhoz' tudáshoz^ult= ̂ '^as

^kJmyrór allományának, gyarapításakor figyelembe vesszük a felhasználók ieénveit.
^^^,., !^e"^.,^^~^ze='^a^u^^^n^t. lgS

1 folyamatos összehasonlitó állományelemzést végez7" """""""'"" ""' *".
^TT^b^kk^a".. állományunkat- amelyre igyekszünk - lehetöségeinkhez

t":-nagyhangsulyt, feldetni;tíszen esvtudás- és infoimádó'a]apútársadaJ~omb'^"eÍü'nr
ahol egyre inkább háttérbe szorul ̂  olvasas, az elektronikus"tá, ékortaitá's^da^t'.u"ll"ffl G'unK'
]E^L^TT .,me&llapT'_hogy konmk kultúrája a képen'y° kultúrája. A TV-
S^a^^^^^^M^1m. riS°^3; Mtt^e
szorKml"de"más szabadidos tevékenységet, de az olvasást leginkabb."
^ae'^tvéSÍS;kalfeltödesl~SOÍ olyanu)donsag^Tozott, amelyek alkalmasak
T^osl , lníézmmyesrtett, keretek. l(özott- Aár egy"köSégi"'kÖny^r'-faTairST
^^lSl ^SO SS%iaet, végzesére- EU ^W^S^le^

1 szűkség vm, amely által egy mformációsközpontibázistTudunkJ D:yu'itan7a
^s^^^e:^s^^s^^

' van szűkség, amelynek a megvalósitásán dolgozunk. - ' ~"''

Petőfi Müvelődési Ház és Könyvtár
2023. évi inunkaterve

Me evezés:

Könyv és folyoirat rendelés ill. beszerzés a kv-i keret terhére
Határidő:

folyamatos

Uj könyváltománycimleltárba és csoportos leltárba való bevételezése.
könyvekraktárijelzettelvalóellátása ---.--,

Leltárkönyvek negyedévenkénti lezárása

Raktári katalógus készitése, blbliográfíai lefrással
Katalögus rendszerezése

Beiratkozási napló vezetése

Munkanaplö vezetése

Munkanaplö negyedévenkénti lezárása

folyamatos

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

folyamatos

folyamatos

folyamatos

folyamatos

31. V1. 30. 1X.30.
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'V Dunevarsány Petőfi Művelődési Ház &Kön^ár

Könyvállomány rendszerben tartása

Elhasznátódotttönyvek kivonása az állományból és selejtezésre való
előkészftése (állomán apasztás)

ts^2ésijegy2 °kö"yv e"<észítése' seleJteze> k°"yvek állományból való

Éves Szakmaj Beszámoló elkés;ítése

Beszámotó, Munkatervtovábbitása a Pest Megyei Könyvtárfelé

Eves Statisztikal Jelentés összeállitása és elküldése
Levetezés: késedetemben lévő olvasók felszólítása, visszahivók kiküldése

Kölcsönzés (heti 40 óra)

Célkitűzés

!it"penf"atmanLI(ezelése-és etaám°l"a, valamint a2 elveszett könyvek
ellenértékének befizetése a Polgármesteri Hivatal PénzügyiC^rort'a^''

Xll. 31.

folyamatos

szükség szerint 1
31.

111. 31.

11. 15.

11. 28.

11. 28.

folyamatos

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

olvasói létszám
emelése

minden hő végén
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ty Dunevarsány Petőfi Muvelődési Ház &Könyvtár

A Petőfi Muvelődési Híz és Könyvtár
2023. évi tervezett rendezvényei, programjai

havi bontásban

Vasta OD szedve a város éves ro ramtervében is szere lő rendezvén ek!

Január

. Magyar Kultúra Napja rendezvényjanuár 23-án: Tótfa Péter Lóránt és Kálló Béla
szmművész előadása Arany és Petőfi barátságáról; illetve Petőfi alkotópályázat
eredményhirdetése

Február

. Déryné -színházi előadás február 12-én

. Farsangi Batyus Bál jelmezversennyel február 18-án

. Hatásszünet AmatőrSzínpad szfnjátszó csoportunk bemutatkozó színházi előadása

Március

. Március 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés és koszorúzások

. Bor, vers, zene cfmmel Petőfi irodalmi emlékest

. Tűzoltó Bál - nőnapi rendezvény március 11 -én

r

Apriüs

. Húsvéti családi nap a Pest Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal
együttműködve

. Tavaszi vitalitásnap - véradás szervezése

. Országos Roma Szavalóverseny, a Cigány Nemzetiségi Önkomiányzat szervezésében

. Magyar Költészet Napja - április 11 -én, Eperjes Károly műsora a Déryné páfyázati
program keretében

Május

. Május 1. Majális a Petőfi Szabadidő Parkban, parkátadóval egybekotve

. Az én Dunavarsányom - fotópályázat

. 24 órás vetélkedő

. Hősök Napja -május utolsó vasámapja

Június

. Zeneiskola évzáró hangversenye

. Pedagógus és kozalkalmazotti nap, illetve egészségűgyben dolgozók köszöntése
< Dunavarsányi Napok június 2-4.:

június 4. Trianoni megemlékezés,
Gyermekelőadások,
Amatőröké a Színpad - helyi csoportok bemutatkozása
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Július

Ujszűlöttek polgárrá fogadása, ~
Városnapi utcabál
Sztárfellépők - meghívott vendégekkel

.

* Sln2hTík. lc,lládLsrb/adldőp"kbanés/vagy a polsárok H^ "d-rán
. ueryné színházi előadás: János Vitéz, július 15-én
. EIményTáborgyermekefai ek

Augusstus

.

* summerfest N?mzetközi Folldórfesztivál dunavarsanyi rendezvén
. Nemzeti Ünnepi megemlékezések a városban és az7gyhazaid>an'j

Szeptember

. szeptember 16. Szüreti Felvonulás és Mulatság
* Déryné -szinházi ejőadás

. Vendéglő Vetélkedő a Pizza5 1 étteremmel együttműködve
Október

.

* Z^^8TW 1zenésrcndezvény. közremüködik a Multi Talent Studió

.
* ^er4; Áuatokn"SnaPJa - érzekenyítö rendezvénygyermZ'kn'er
. Uktóber 6. Aradi Vértanukra emlékezűnk
. Október 23. Nemzetí Ünnepj megemlékezés és koszorózis
. Színházi dőadás gyermek+ felnőtt~(saját szmjátszócsopo'mnk)

November

Márton napi "ludasságok"- családi program
Táncház aKalamajka Néptánccsoport szervezésében
Könyvtár vadászat
Vendéglő Vetélkedő

Ady Endrére emlékezunk - emlékmű koszorúzása november 22-én
December

' ?oSu lként Adventi készulődés - kézmuves ío ^ csaladi

december 6. Mikulásjön mindenkihez

^LFlrelc"Al!pfoku. Művészetoktatási Intézmény karácsony hangversenye
.ácsonyi évzáró rendezvény

Willpower Karácsonyi Gálakoncert
Baptista Gyűlekezet karácsonyi ünnepsége
december 13. Luca Napi vásár
Városi Karácsony

Dunavarsány, 2022. december I.

^y.,
A'r^;,. ]el<íd(, ^"r..

^'.i^''" ~'w-<yU
^'

'.k-> '^:
t~ ^
c^ O.

'.^

0- ^

/Port^-^seres Éva
intézBÍenyvezető

)"
y , y/

^'-'" ^7
'~:;?'J6tön'é'.:V ^
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2. swmú melléklet

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselö-testülete 2023. évi
rendezvényprogramját az alábbiak szerint állapítja meg, melynek kivitelezését,

lebonyolítását a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár rendezvényprogramjába építi be.

2023. 01.23. A magyar kultúra napja: Tóth Péter Lóránt és Kálló Béla előadása

2023. 03. 15. nemzeti ünnep: Az 1 848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 175.
évfordulója (városi ünnepségek és a város különböző pontjainál koszorúzások)

2023. 04. 11. A magyar költészet napja: Eperjes Károly műsora

2023. 05.01. Majális a Petöfi szabadidő- és sportparkban

2023. 05.28. A magyar hősök napja: emlékműsor és koszorúzás a Hősök terén

2023. 06.01. KözaUcalmazottak napja és az egészségügyi dolgozók köszöntése

2023.06.04. Trianoni megemlékezés az emlékparkban

2023. 06.02-04. Dunavarsányi napok

2023. 08. 19. Summerfest - Nemzetközi Folklórfesztivál dunavarsányi állomása

2023. 08.20. Államalapítás és Szent István ünnepe - városi megemlékezések

2023.09.16. Szüreti felvonulás és mulatság

2023.10.06. Aradi vértanúk napja - koszorúzások

2023. 10.23. Nemzeti ünnep - városi megemlékezések, koszorúzások

2023. 11.26-tól Adventi Vasámapok és gyertyagyújtás (nov. 26., dec. 3, 10, 17.)

2023. 12. 15. Onkormányzati évzáró rendezvény

2023. 12.17. Városi karácsony


