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A József Attila Könyvtár munkaprogram-javaslata a 2014. évre 

 

 

A könyvtár nevelő, önművelő, önművelést és tájékoztatást egyaránt szolgáló munkájával elősegíti a 

lakosság általános és szakmai műveltségének növekedését. Biztosítja a kultúrához a művelődéshez, a 

tanuláshoz, az önképzéshez, a közéleti és a szakmai tájékozódáshoz, valamint az igényes szórakozáshoz 

szükséges könyvtári anyagokat, és e téren szolgáltatásokat nyújt. Fontos szerepet vállal az olvasási kultúra 

terjesztésében, színvonalának emelésében, az olvasóvá való nevelés fejlesztésében.  

E feladatok ellátása során elsősorban az ifjúság igényeit valamint a lakosság anyanyelv szerinti 

összetételét vesszük figyelembe.  A magyarkanizsai József Attila Könyvtár az információs társadalom s a 

mindenütt jelen lévő multikulturális viszonyok között olyan nyitott művelődési élet kialakításában fáradozik, 

amelynek ismérve a külső hatásokra fogékony, azokat folyamatosan feldolgozni és integrálni képes kultúra. 

Amely önazonosságát nem változatlanságban őrzi, hanem tudatos megújulásban és szintézisben munkálja ki. 

Ennek, a kor által megkövetelt, nyitott településkultúra fenntartásának és továbbépítésének az elemei: az 

anyanyelvű kultúra magas szintű ápolása, és a környezetnyelv hatékony ápolása. 

Az elkövetkező esztendőben Könyvtárunk továbbra is végzi a törvény által előírt alapvető feladatait:  

 gyűjti (feldolgozza), megőrzi és az olvasó rendelkezésére bocsájtja gyűjteményét. 

Könyvtárunkban folytatódik a helyismereti gyűjtemény megalapozása. 

A téli szünidőben, január 7-től 11-ig szünidei foglalkozásokat szervezünk, majd pedig január 21-től 

kiállítást készítünk a diákok által készített alkotásokból. A gyermekosztályon a téli időszakban kiállítást 

készítünk Vidámság, farsang címmel.  

A Könyvtár 2014-ban is számos kiállítás, vitaest, író-olvasó találkozó, könyvbemutató, irodalmi műsor 

és vetélkedő valamint ismeretterjesztő előadás színhelye lesz, különös tekintettel az általános és a középiskolás 

tanulók igényeire. 

  2014. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepséget szervezünk a  Könyvtárban.  

        2014. áprilisában a Nemzetközi Könyvnap alkalmából versmondó versenyt szervezünk az általános- és  

középiskola tanúlóinak. 

       Májusban megtartjuk az iskoláskor előtti gyerekek községi mesemondó versenyét. 

            Szintén májusban a könyvtár dolgozói felkeresik azokat a településeket, ahol nincs könyvtár (Velebit,  

Tóthfalu, Völgyes, Adorján, Kispiac) és az iskoláskor elötti gyerekeknek és a diákoknak előadást tartanak az 

olvasás  

szépségeiről. 



 

 A 2013/2014-es tanév  képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdetünk az általános iskolák és a  

középiskola részére. 

        A könyvtárban szerveznénk meg kiemelkedő teljesítményt nyújtott diákjaink bemutatkozását. 

       Ezen a nyáron is megszervezzük az olvasónapló írást a község általános iskolásai részére, az olvasás  

népszerűsítése érdekében. A diákoknak  5 db könyvet kell elolvasni és életkoruknak megfelelően feldolgozni.  

•  2014 szeptember első hete hagyományosan a magyarkanizsai Írótáboré, amelynek minden évben 

könyvtárunk volt a szervezője.  A MNT és Magyarkanizsa Önkormányzata, mindeddig maximálisan 

támogatta az Írótábor megszervezését. Sajnos a 2013-as évben költségvetésünk felére csappant. Ezért 

a 2014-as Írótábort sorrendben a 62.-et kénytelenek leszünk szerényebb körülmények között 

megszervezni. Az Írótábor mindössze 3 napra, csütörtökre, péntekre és szombatra (szeptember 4,5.,6.) 

korlátozódik.  

   

•  Az általános iskola alsó tagozatosai részére folytatjuk a könyvtári foglalkozásokat, amelynek célja a könyv- 

és  

könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása.  

•  A Könyv – és Könyvbarátok Körének tagjai a 2014-es évben is havonta találkoznak, valamint 

együttműködést  

tervezünk a gerontológiai központtal, felolvasó órákat tartunk igényeik szerint. 

•  Magyarkanizsa Monográfiája II. része (1848-tól 1960-ig) már készülőfélben van. A szerzők szerződést írtak 

alá a 

József Attila Könyvtárral a második kötet elkészítéséről.  

•  Anyagi lehetőségeink és a kínálat függvényében könyvbemutatókat, folyóiratok és kiadók bemutatását is  

tervezzük. 

•  Nemzetközi együttműködés keretében továbbra is ápoljuk kapcsolatainkat a kiskunhalasi,- budaörsi-, tatai 

és  

nagykanizsai könyvtárakkal. 

•  Szakmai tájékozódás céljából tervezzük a belgrádi-, az újvidéki-, a budapesti-, a kecskeméti és a szegedi  

nemzetközi könyvkiállítások megtekintését.  

• Aktív tagjai maradunk a Kapocs Könyvtári Csoportnak.  

•  Könyvtárunk továbbra is együttműködik a kulturális és művészeti  egyesületekkel, valamint a község  

iskoláival. 

 •  A 2014-es évben tovább folytatódik a könyvtár állományának számítógépes feldolgozása. Ehhez szüksége 

van  

a könyvtárunknak három számitógépre. 

•  Fiókkönyvtáraink (Horgos, Oromhegyes) aktivizálását tervezzük. 

.      2014-ben tervezzük honlapunkon a hangkönyvtár bővítését és lehetővé szeretnénk tenni az olvasók részére 

az 



intertnet korlátlan használatát. A a felvítt információk nagysága miatt szükségessé válik legalább 3 gigabite-ra  

bőviteni honlapunk tárhelyét.  

• Könyvtárunkban három szinten nagy értékű könyvállomány van szabadpolcos elrendezésben, védett 

könyveink nem zárható szekrényben állnak és az eddig megszokott mondón gyakorlatilag őrzésük lehetetlen, 

ezért  

kérem a biztonsági technika fejlesztését, chip rendszer bevezetését.                    

 

                                                                                                                                                   Tisztelettel 

a József Attila Könyvtár igazgatója, 

Bús János 

 

 


