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A József Attila Könyvtár munkaprogram-javaslata a 2016. évre 

1. ELŐSZÓ 

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.  

2. ALAPTEVÉKENYSÉG 

A könyvtár 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. 

A 2016-os évben újabb könyvek beszerzését tervezzük vásárlással, pályázatok útján, 

ajándék  útján, a kiadó adományaként, a szerző ajándékaként  stb. 

Könyvtárunkban folytatódik a helyismereti gyűjtemény megalapozása és feldolgozása. 

A 2016-os évben tovább folytatódik a könyvtár állományának számítógépes feldolgozása.  

A  2016-ban tervezzük honlapunkon a hangoskönyvtár bővítését és lehetővé tesszük az olvasók 

részére az intertnet korlátlan használatát.  

 



 

3.  MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

A téli szünidőben,  szünidei foglalkozásokat szervezünk, majd pedig  kiállítást készítünk 

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

farsang idején “És eljő a farsang” címmel, melynek témája: találkozás Lúdas Matyival a 

könyvtári játszóházban.  

A Könyvtár 2016-ban is számos kiállítás, vitaest, író-olvasó találkozó, könyvbemutató, 

irodalmi műsor valamint ismeretterjesztő előadás színhelye lesz, különös tekintettel az általános 

és a középiskolás tanulók igényeit. 

2016. áprilisában a költészet napján versmondó versenyt szervezünk az általános- és 

középiskola tanúlóinak. 

       Májusban megtartjuk az iskoláskor előtti gyerekek községi mesemondó versenyét. 

         

  A 2015/2016-ös tanévben   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.  

  2016. szeptember első hete hagyományosan a magyarkanizsai Írótáboré, amelynek 

minden évben könyvtárunk az egyik szervezője.   

  Az általános iskola alsó tagozatosai részére folytatjuk a könyvtári foglalkozásokat, 

amelynek célja a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elsajátítása.  

  Helyet adunk a Bárka irodalmi csapatának. 

  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. 



 

 Közös programokat tervezünk a  magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhellyel : 

- Vallomások a művészetről – vendég Tamás Menyhért, költő, író és Rátóti Zoltán, színművész 

- Vasárnapi könyvbemutató – „Egyszer csak” – vendég Villányi László, író, közreműködik                

Mezei Kinga, ének. 

- Vallomások a művészetről – vendég Cakó Gábor író és Juhász Zoltán, népzenész. 

 

 4. FELTÉTELEK A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ 

4.1. Épület 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár székhelye Magyarkanizsán a Damjanich utca 2. 

szám alatt található. Maga a könyvtár épülete jelen pillanatban kielégítő és eleget tesz a rendes 

könyvtári tevékenység ellátására, de a 2016-os évben szükség lesz az épület  meszelésre, 

festésre.  

4.2. Felszerelés 

A könyvtár felszereltsége kielégítő, de a még egy számítógép vásárolását tervezzük. 

4.3. Foglalkoztatottak 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtárban három egyetemi végzettségű könyvtáros, egy 

adminisztratív munkás és egy segédszemélyzet van állandó munkaviszonyban. A 

könyvállományra és a normativákra való tekintettel indokolt lenne még újabb munkaerők 

alklamazása, különöskép egy könyvtáros-informatikus alkalmazása.  

Továbbra is törekedni fogunk arra hogy könyvtárosaink minél több szakmai továbbképzésen 

vegyenek részt, szemináriumok, tanácskozások keretén belül. 

Szeretnénk bevezetni a heti belső tanácskozásokat, amelyen megbeszélnénk a heti teendőket, 

terveinkben előlátott feladatok megvalósítását. 

A Könyvtár Igazgatóbizottsága rendszeresen ül össze de szükség szerint többször is, míg az 

Ellenőrző bizottság szükség szerint tart ülést, amelyen megvitatják a hatáskörükbe tartozó 

kérdéseket.                                                                     

                                                                                               Tisztelettel,                                                                                                      

         Katkics Zoltán, 

                                                                        a József Attila Könyvtár igazgatója, 



 

 

A JÓZSEF ATTILA  KÖNYVTÁR PROGRAMJÁNAK  TERVEZETT  

KÖLTSÉGVETÉSE 2016-RA 

 

S.sz. Tevékenység Összeg 

1. “És eljő a farsang” 12.000,00 

2. Versmondó verseny - április 10.000,00 

3. Mesemondó verseny - május 20.000,00 

4. Képzőművészeti és irodalmi pályázat 5.000,00 

5. Olvasónapló 20.000,00 

6. Írótábor 700.000,00 

7. Könyvbemutatók 100.000,00 

8. Könyvkiállításokon való részvétel 100.000,00 

9. Tagsági díj a  Kapocs Könyvtári Csoportban  20.000,00 

10. Kultúrális szervezetekkel iskolákkal való együttműködés 

(nyomdai költségek és útiköltség) 

25.000,00 

11. Könyvállömány bővítése 350.000,00 

12. Számítógép és fénymásoló vásárlása 120.000,00 

13. Közös programok a Regionális Kreatív Műhellyel  

120.000,00 Ezen programok megvalósítására a pénzeszközöket 

Pályázatok útján fogjuk beszerezni 

 ÖSSZESEN 1.602.000,00 
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ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Библиотека ће својим, како културним тако и информативним радом, бити 

усмерена на задовољавање растућих општих културних и стручно-информативних 

потреба становништва. Обезбедиће потребан материјал намењен просвећивању и 

образовању као и политичком, друштвеном и стручном информисању и разоноди 

становника општине, те пружати све неопходне услуге на овом плану.  

2. РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ 

Библиотека има значајну улогу у даљем ширењу читалачке културе, путем 

организовања неколико десетина дискусионих вечери, књижевних приказа, предавања, 

као и подизању општег културног нивоа, а такође и у потпомагању формирања будућих 

читалаца. Приликом испуњавања ових задатака Библиотека ће у првом реду своју пажњу 

усмерити ка испуњењу захтева средњошколаца и студената, побољшању пружања 

библиотечких услуга становништву сеоских средина, те праћењу језичке структуре 

становништва и из ње проистеклих читалачких захтева.  

Током 2016. године Библиотека ће обављати своју Законом утврђену основну 

делатност која обухвата прикупљање, обраду, чување и давање на коришћење књига, 

часописа и новина, као и друге некњижне библиотечке грађе.  

У 2016. години у плану је набавка  књига куповином, конкурсима, поклоном 

донатора, поклоном издавача,и поклоном аутора. 

У току је формирање завичајног фонда.  

Наставићемо са компјутеризованом обрадом библиотечке грађе.  

У 2016-ој години планирамо проширење аудиобиблиотеке на нашем веб сајту а да  

читаоцима омогућимо неограничено коришћење интернета.  

3. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ 

За време зимског распуста, организује се зимски програм за ђаке.  

У холу Библиотеке ће се поставити изложба везана за зимске забаве и обичаје.  



 

 У априлу 2016. године биће организовано општинско такмичење рецитатора за 

ученике основних и средњих школа.  

У мају 2016. године предвиђено је финално општинско такмичење у причању 

прича, деце предшколског узраста.  

Библиотека ће током школске 2015/16 године организовати ликовни и књижевни 

конкурс за уечнике основних школа и средње школе.  

Током школске 2015/16 године планира се постављање изложбе најуспешнијих 

ликовних радова ученика основних и средњих школа са територије општина Кањижа.  

У просторијама библиотеке планирамо одржавање промоције успешних ученика 

основне и средње школе. 

Библиотека ће и овог лета организовати већ традиционалну акцију «Читалачки 

дневник», за ученике основних школа са целе територије општине, а све у циљу 

популарисања књиге. За успешно написан Читалачки дневник, ученици треба да 

прочитају 5 књижевних дела изнајмљених из библиотеке и у свом дневнику напишу 

кратак садржај, а ученици нижих разреда ће илустровати исте.  

У септембру се одржава традиционална Колонија књижевника у Кањижи, где је 

наша библиотека организатор.  

За ученике нижих разреда основне школе настављамо одржавање библиотечких 

часова.  

У просторијама библиотеке месечно се окупљају љубитељи писане речи.  

У складу са понудама и материјалним могућностима, током године ће се 

одржваати промоције књига, часописа и издавачких кућа.  

И ове године ћемо сарађивати са библиотекама у земљи и неговаћемо постојећу 

сарадњу са библиотекама у Кишкунхалашу, Будимпешту, Тати и Нађкањижи. 

Сарађиваћемо и даље са културно-уметничким друштвима на територији општине, као и 

са основним и средњим школама.  

И у 2016-ој години планирамо посету међународном сајму књига у Београду, 
Новом Саду, Будимпешти, Кечкемету и у Сегедину.  

И даље ћемо остати чланови библиотечке организације „Капоч“.  

Такође ћемо наставити сарадњу са културним и уметничким организацијама и 
школама општине.  

Планирани програми у сарадњи са Региолналним креативним атељеом су: 

- Исказ о уметности – гост Тамаш Мењхерт, писац и Золтан Ратоти, глумац 



 

- Приказ књиге, недељом – „Само једном“ - гост Вилањи Ласло, песник, писац, 
наступа Кинга Мезеи, вокал.  

- Исказ о уметности – гост Цако Габор писац, сарађује Золтан Јухас, флуре. 

4. УСЛОВИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПРОГРАМА 

4.1. Простор 

Седиште  библиотеке је у Кањижи, улица Дамјнићева 2. Простор који поседујемо 

тренутно је довољан и задовољава потребе. У  2016-ој години планирамо  кречење објекта. 

4.2. Опрема 

Опрема коју поседујемо је у добром стању, и задовољава неометан рад установе. 

Планирамo набавку још једног рачунара. 

4.3. Кадар 

Структурa запослених радника je задовољавајућа. Тренутно имамо три библиотекара са 

високoм стручним спремом, једног административног радника и једну чистачицу. 

Неопходно би било повећање броја запослених, нарочито ангажовање једног 

библиотекара-информатичара.  

Треба створити још боље услове за стручно усавршавање запослених кроз учешће на 

семинарима, саветовањима и праћење стручне литературе. 

У плану су недељни састанци на којима ће бити речи о плановима и текућим, 

активностима и пословима у библиотеци. Управни одбор библиотеке ће се састајати 

редовно и по потреби, а Надзорни одбор  састајаће се по потреби и разматрати питања из 

своје надлежност.                                                

                                                                                              Директор Библиотеке „József Attila” 

                                                                                    др Золтан Каткич   

 

 

 

               

   

 

 

 



 

СРЕДСТВА  ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 

Р.б. Програм Износ 

1. Програм за ђаке у току зимског распуста  12.000,00 

2. Такмичење рецитатора - април 10.000,00 

3. Општинско такмичење у причању прича - мај 20.000,00 

4. Ликовни и књижевни конкурса 5.000,00 

5. „Читалачки дневник”  20.000,00 

6. Колонија књижевника 700.000,00 

7. Промоција књига, часописа и издавачких кућа 100.000,00 

8. Посета међународним сајмовима књига 100.000,00 

9. Чланарина у организацији “Капоч” 20.000,00 

10. Сарадња са културним и уметничким организацијама и 

школама (штампарски трошкови и превоз) 

25.000,00 

11. Набавка књига 350.000,00 

12. Набавка рачунара и фотокопир апарата 120.000,00 

13. Програми у сарадњи са Регионалним креативним атељеом  

120.000,00 Средства за реализацију ових програма биће обезбеђена 

путем  Конкурса 

 УКУПНО: 1.602.000,00 

 

 


