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A József Attila Könyvtár munkaprogramja a 2019. 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 2019-es 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. 

           2019-ben tovább folytatódik a könyvtár állományának számítógépes feldolgozása.  

           2019-ben rendszeresen végezzük honlapunk és  Facebook profilunk folyamatos 

frissítését, aktualizálását. A továbbiakban is  lehetővé tesszük az olvasók részére az internet 



korlátlan használatát. Ebben az évben szeretnénk bevezetni a könyvek számítógépes 

kölcsönzését. 

 Amennyiben a horgosi fiókkönyvtárunk átköltözhet az új művelődési házba, mindezeket a 

tevékenységeket, programokat ott is meg kívánjuk valósítani. 

 

3.  MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 

 

 Hagyományainkhoz híven a téli szünidőben foglalkozásokat szervezünk, majd pedig  

kiállítást készítünk a diákok által készített alkotásokból.  

A Könyvtár 2019-ben is számos kiállítás, vitaest, író-olvasó találkozó, 

könyvbemutató, irodalmi műsor valamint ismeretterjesztő előadás színhelye lesz, különös 

tekintettel az általános és a középiskolás tanulók igényeire, de természetesen a felnőttkorúakat 

sem hanyagoljuk el. 

2019. áprilisában a költészet napján versmondó versenyt szervezünk a község 

tanúlóinak. 

        Májusban megtartjuk az iskoláskor előtti gyerekek községi mesemondó versenyét. 

         

   A 2018/2019-es 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  könyvet kell elolvasni és 

életkoruknak megfelelően feldolgozni, rajzban vagy írásban.  

  2019. 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 az önkormányzat segítségével továbbra is 

ápoljuk kapcsolatainkat a kiskunhalasi,- budaörsi-, tatai és nagykanizsai könyvtárakkal. 

     Szakmai tájékozódás céljából tervezzük könyvkiállítások megtekintését.  

    Könyvtárunk továbbra is együttműködik a kulturális és művészeti  egyesületekkel, 

valamint a község iskoláival. 

     Közös programokat tervezünk a  magyarkanizsai Regionális Kreatív Műhellyel. 



 

 

 

 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, bár helyszűke miatt az állomány elhelyezésével 

gondok vannak. Az épület kihasználatlan helyiségeit birtokba kívánjuk venni.    

 

4.2. Felszerelés 

A horgosi könyvtár műszaki felszerelésének igényeit kellene lehetőség szerint biztosítani. 

4.3. Foglalkoztatottak 

A magyarkanizsai József Attila Könyvtárban négy egyetemi végzettségű könyvtáros, egy 

egyetemi végzettségű informatikus-könyvtáros, egy adminisztratív munkás és két takarítónő 

van állandó munkaviszonyban. A könyvállományra és a normativákra való tekintettel indokolt 

lenne még újabb munkaerők alklamazása. (Például a horgosi fiókkönyvtárba és a helyismereti 

állomány részlegébe.)  

Továbbra is törekedni fogunk arra hogy könyvtárosaink minél több szakmai továbbképzésen 

vegyenek részt, szemináriumok, tanácskozások keretén belül. 

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,  

 

                                                                                                  

                Vörös Anna, 

                                                                        a József Attila Könyvtár megbízott igazgatója, 



 

 

A JÓZSEF ATTILA  KÖNYVTÁR PROGRAMJAINAK  TERVEZETT  

KÖLTSÉGVETÉSE 2019-RE 

 

S.sz. Tevékenység Összeg 

1. Szünidei játszóházi foglalkozás gyerekeknek 12.000,00 

2. Versmondó verseny - április 20.000,00 

3. Mesemondó verseny - május 20.000,00 

4. Képzőművészeti és irodalmi pályázat 10.000,00 

5. Olvasónapló 40.000,00 

6. Írótábor 700.000,00 

7. Könyvbemutatók 100.000,00 

8. Könyvkiállításokon való részvétel 100.000,00 

9. Kultúrális szervezetekkel iskolákkal való együttműködés 

(nyomdai költségek és útiköltség) 

25.000,00 

10. Könyvállomány bővítése 350.000,00 

11. Közös programok a Regionális Kreatív Műhellyel 120.000,00 

 ÖSSZESEN 1.497.000,00 

 

 


