
lkt. szám: /2018.
Elótejesztó: Császiné Csát.i Réka igazgató

Kész!tette: Császiné Csáti Réka Igazgató
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár

Az előtetjesztés jogszerú:

77UT Arii’’ rrQk7rfl -
.Ld..i..J 4dt.4

Rákőezifalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 22-i sorcs yi2t ülésére

a Varíny Közösségi Ház 2018. évi közniűvelődésl inunkatervéről
és Rákóczifalva rendezvénytervéről, valamint a

Városi Könyvtár 2018. évi szakmai munkatervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményektől, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmúvelődésről 78.
(5) bekezdésének b) pontja szerint az önkormányzat joga és kötelessége azáltala fenntartott közniúvelődési intézmény éves murikatervénekjóváhagyása.

A közmüvelődési munkatervben rögzítjük a közművelődési feladatellátás
tervezését meghatározó alapelveket. Sorba vesszük, hogyan tervezzükszakmai munkánkat a 2018-ben, milyen feladataink lesznek az EFOP 3.3.2
és az EFOP 1.5.2 pályázat kapcsán, s hogy milyen rendezvények
megvalósítását tervezzük az idén.

A munkaterv mellékletét képezi Rákóczifalva város intézményeinek ésszervezeteinek 2018. évi rDndezvény-tervezete, amelyet a Rákóczi Kerekasztaljanuári ülésén véglegesítettünk.

Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeálisintézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmüvelődésről 54. .(1) bekezdésének h) pontja szerint a nyilvános könyvtárak éves szakmaimunkaterv alapján látják el feladatukat.

A fentiek értelmében (a kulturális törvény módosítása miatt idén először)önállóan keUett elkészíteni városi könyvtár munkatervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hagy megvitatás után a VarsányKözösségi Ház és Könyvtár 2018. évi közmüvelődési munkatervét, valamint avárosi könyvtár szakmai munkatervét a melléklet szerint az alábbihatározattal fogadja el.

Rákóczifalva, 2018. február 22. ; tss tS
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Csósziné Csát Réka



HATÁROZATI JAVASLAT

Rákóczlfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018. (II. 22.) Önkormányzati határozata
a Vanány Közösségi Ház és Könyvtár 2018. évi közmüvelödési és
könyvtári nunkatervének és rendezvény tervének Jóváhagyásáról

Rákóczifa.lva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak
védelméről ős a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról ás

a közmúvelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. (5) bekezdésének b)
pontjában foglalt jogköre alapján az alábbi döntést hozza:

1. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsány
Közösségi Ház ás Könyvtár 2018. évi közmúvelődési munkatervét az 1.
melléklet szerint jóváhagyja.

2. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsány
Közösségi Ház ős Könyvtár 2018. évi könyvtári szakmai munkatervét
az 2. melléklet szerint jóváhagyja.

3. Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Varsány
Közösségi Ház ős Könyvtár 2018. évi rendezvény tervét a 3. melléklet
szerint jóváhagyja.

azonnal
Felelős: Császiné Csáti Réka igazgató

Értesülnek: Képviselők, helyben
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója

Rákóczifalva, 2018. február 22.



A VARSÁNY KÖZÖSSÉGI HÁZ És KÖNYVTÁR

2017. Évi KÖZMOVELöD€3l MUNKATERVE
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TEVES MAPEWM

Munkateünk összeáflításM az Mábbi szempontok alapján végeztük:
• megőrizzük rendezvényeinket, közösségeinket, amelyek értéket képviselnek, s amelyek

elnyerték látogetóink elismerését,
• figyelmet fordWnk eddig elért eredményeinkre,

figyelembe vesszük az előző év(ek) során hozzánk érkezett véleményeket, egsdettségl
kérdőívek kiértékelésének eredményeit,

• figyelembe vesszük a tevékenységre fordítható k tségvetési keretet,
• folyamatosan keressük a bevonható egyéb (humán és gazdasági) forrásokat
• beépítjük a nyertes EFOP 3.3.2, Illetve az EFOP 1.5.2. intézményünket érintő tennivalóit ás

rendezvényeit
EFOP 3.3.2-16-2016-00233 pályázat: G település 8 Intézményénél, 35 szakmai megvalósitó
közreműködésével, 2 éven keresztül zajló, közel félszáz gyermekprogramok (szakkör, tábor,
vetélkedő, stb.) teljes körű lebonyolitását az intézményünk végzi. Elnyert támogatás:
24.920.839 Ft

A SZAKMAI MUNKA TERVEZÉSE

1. Információs tevékenység
• programajánló (2.300 példány/alkalom)
• Facebook
• sajtó
• meghívá
• címlisták
• elégedettségmérés (írásbeli ás szóbeli)
• igényfelmérés (írásbeli és szóbeli)

2. Ismeretterjesztő tevékenység
• Rákóczifalvai Értéktár folyamatos karbantartása
• ismeretterjesztő tevékenységet folytató közösségek segítése (Kertbarát Kör, Rákóczifalvai
Katolikus Karitász, Örök Ifjak csoportja, Együtt Egymásért Rákóczi Klub)
• Egészségnap szervezése ingyenes szürésekkel, egészségügyi tájékoztatással

közösségfejlesztő trénlng lebonyolítása
• külső szervezők által meghirdetett képzések, tanfolyamok

EFOP 1.5.2 pályázat keretében:
• Előadássorozat a lelki egészség Jegyében (5 alkalom)

A hátrányos helyzetű emberek hétköznapjainak legkritikusabb problémáira fókuszál az
előadássorozat, amelynek témái a függőség, gyermeknevelés, munkanélküliség, életközépi válság,
párkapcsolati válságok. Az adott téma 1-1 neves szakemberét hívjuk meg, tervezetten például Pál Feri
atyát, dr. Csernus Imrét Vekerdy Tamást. Az előadásokat követően mentálhigiénés szakember
irányításával olyan gyakorlatokat végeznek a résztvevők kiscsoportos formában, amelyek rögzítik
(,‚begyakoroltatják”) az elhangzottakat.

• Előadássorozat segítő és támogató klubok részére
A Belszervi betegek Egyesülete, a Mozgássérültek Egyesülete, a II. Rákóczi Ferenc Nyugdijasklub, az
Együtt Egymásért Rákóczi Klub, a katolikus karitász, a Rászorulókat Támogatók Egyesülete és a
Rákóczifalvai Segítők tagjai részére szervezünk előadásokat szakmailag elismert előadókkal (pi.:
hatékonyabb családi költségvetés-készítés, időskori válság kezelése, stb.).
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• Gordon tréning 30 6ré
A Gordon módszer szemlélete sz emberek közti tisztelet ás szeretet nyelve, egyszersmind ehatékony, modern együttműködés eszköztára is. A Gordon szülői tanfolyamon a gyermeklélektan, Sviselkedéstudornény egltségével közeUtünk a problámákhoz, kipróbáljuk sz értő figyelem, aközléssorompók, sz értékütközés hatásait „szervizeljük” családi életünket. A legélveretesebbtanulnlvaót sajétitjuk el csoportmunkában, vidám és támogató közösségi légkörben. Ezer apróhétköznapi eseten múlik házasságunk sikere, gyermekeink boldog felnőtté válása.

• Közösségfejlesztő tróning (ön- és társlsn,eret) —30 órásA közösségfejlesztő tréning során az emberi kapcsolatok javítása a cél. Ennek első lépcsőfoka azalapos önismeret. A tréninget több évtizedes tapasztalattal rendelkező mentálhigiénés szakembertartja.

EPOP 3.3.2 pál keretében:
Mlnecraft Ifjú épitészeknek foglalkozássorozatFoglalkozássorozat 5 alkalommal a közösségi házban felső tagozatosoknek. A makerspace épületét (a„makerspace” az alkotók tere, ahol az alkotók zavartalanul alkothatnak; van fizikai hely és vannakeszközök) hozzák létre Minecraftban, miközben tanulnak mérést, építészeti alapismereteketanyagismereteket, stílusismereteket. A végén tesz egy közösen felépített, egységes épületük működővilágítással, fűtéssel, szellőzőrendszerrel.

• KI lehetek? személylsógfejlesztő foglalkozássorozat
Felső tagozatos általános iskolásoknak szóló foglalkozássorozat mentáthigiénés szakemberirányításával, kiscsoportos formában. A foglalkozások témakörei: önismeret, erőszakmenteskommunikáció, értő figyelem.

3. Művelődő közösségek
2018-ban Is nálunk tartják foglalkozásaikat a következő közösségek:• II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjasklub

• Kertbarát Kör
• Krisztus Szeretete Egyház

Együtt Egymásért Rákóczi Klub
• Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Téncorgók
• Rákóczi Daloskör
• Örök Ifjak
• Örömdalkör
• ping-pong
• Dalma Dance SE
• R-Dance Tánccsoport
• zumba-salsa táncklub

4. Rendezvényszervezés

EPOP 1.5.2 pályázat keretében:

Egészségnap
Egész nap tartó, ingyenes szűrővizsgálatokkal kombinált egészségügyi tájékoztatás a város napon. Aszfnpadi programok között is lesznek egészségmegőrzéssel kapcsolatos programok neves előadókközreműködéséveL
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slki ésség Vágapje
A Szoínoki Kistérségi Egészségfejlesztési !rodával, valamint a Magyar Lelki Elsősegély
Telefonszolgálatok Szövetségével közös szakmai napon a segítő munkakörben dolgozó szakemberek
hahatnak gyakorlati, a hátrányos he!yzetCí kliensekkel való napi munkában jól hasznosítható
ismereteket neves szakemberektől. Tervezett időpont: 2018. október 10.

• Mogj már?
Különféle nrnzgásformák bemutatásával is kipróbálási lehetőségével ösztönöuük a résztvevőket az
egészségmegőrzésre, az egészségtudatos életmódra Ismert edzők, trénerek közreműködésével. Több
helyszínen zajló, egész napos rendezvényen különféle sportbemutaták (kocsmasporttól kezdve a
fitneszig, kutyás agility-ig) és táncbemutatók (népi tánctól a modern táncig) zajlanak, amelyekbe
aktívan bekapcsolódhatnak a legkisebbektől a legnagyobbakig. Minden korosztály számára kínálunk
mozgásos programot a m2minbaba tornátál kezdve a gerinctornán keresztül a táncházig. Tervezett
időpont: 2018. június 23.

• Sportágválasztó nap
A szeptemberre tervezett rendezvényen a szolnoki kistérségben működő sportegyesületek
mutatkoznak be az ércieklődőknek. A rendezvény egyik legfontosabb célkitűzése a sportolási igény
felkeltése, s ehhez a „klasszikus” kedvcsinálás, azaz a látványos bemutató a legcélravezetőbb eszköz!
A programon közreműködnek sportágak neves sportolói, edzői.

Folytatjuk népszerű és sikeres rendezvényeink szervezését:

Évek óta töretlen népszerűsége van a Filharmóniai Hangversenysorozatnak, ezért tervezzük azt
folytatni a 2018-2019-as tanévben Is, szorosan együttműködve az általános iskolával. Egy-egy
tanévben 3 előadást láthatnak-hailhatnak a gyerekek.

Az idén, mint a városi ünnepségek rendezője, az alábbi megemlékezéseket, helyi sajátosságú
ünnepségeket rendezzük meg: Dani-áttörés évfordulója, 1848-49-es szabadságharc kitörésének
évfordulója, II. Rákóczl Ferenc születésének napja, Triarioni emléknap, Város Napja, 194.4-es
bombázás évfordulója — Szent István és az Új kenyér ünnepe, aradi vértanÚk emléknapja, 1956-os
forradalom kitörésének évfordulója, Mikulás, Mindenki Karácsonya. A Rákóczi Kerekasztal januári
ülésén született döntés alapján az idén immár négy alkalommal koszorúznak közösen a civilek az
önkormányzattal: március 15-én, március 27-én, június 4-én és október 23-án.

Mivel van érdeklődés kézügyességet fejlesztő programjainkra, az idén is meghirdetjük a neves
ünnepekhez kötődően általános iskola alsó tagozatába járó gyerekek részére a kézműves
foglalkozásokat, amelyek helyszíne általában a városi könyvtár.

A Város Napja lesz ismét a legnagyobb rendezvényünk. Az elmúlt esztendő tapasztalatait, Illetve az
ezer elégedettségmérő kérdőív eredményeit felhasználva alakítjuk ki a főtér különböző részeit
rendezvényhelyszínekké.

Az Idén április utolsó napján rendezzük meg a majálist, s május utolsó szombatján a gyermeknap
programjait.

A kisgyermekes családok segítése érdekében fogadjuk a Rákóczifalvai Segítők kezdeményezte
ingyenes nhabörzékat, amelyek célja, hogy a szWők egymás között elcserélhessék gyermekeik kinőtt
ruháit, Igy nyújtva Segítséget a családi kassza könnyítésére.
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Termeinkei, eszközeinket ebben sz évben is bérbe adjuk váialkozóknak, intézményeknek,szervezeteknek és magánszemélyeknek amennyiben szakmai tevékenységünket ez nem szortjshttérbe.

Xiaduk termehket sts és családi ; rdyflrs. Fogadiuk S vrDs! Intézményekrendezvényeit, e civil szervezetek programjait. Helyet biztosftunk egészségügyi szűrővizsgálatoknak.

S. Rákóczi Kerekasztal

A Rákáczi Kerekasztal több mint 14 éve működik a településen. A települési intézményeket, pártokat,civil szervezeteket és egyéb közösségeket évente két-három alkalommal ültetjük egy asztal mellémegbeszélni az aktuális kérdéseket, rendezvényeket, pályázati lehetőségeket. Hatékony, jól működőfórum, amelynek működtetését folyamatosan tervezzük.

A MŰKÖDÉST, GAZDÁLKODÁST rnÁNv[ró MIINKAFELADATOK

Ebben az esztendőben az Intézmény működésében és gazdálkodásában ismételten aköltséghatékonyságon van a hangsúly, a szakmai munkánkban pedig a közösségi, kulturális feladatokJó színvonalú ellátása a cél.

A vezetői ellenőrzések kiterjednek az intézmény egész tevékenységére. A szakmai munka területén:• munkatervi feladatok megvalósltására,
• rendezvények dokumentumainak meglétére (forgatókönyv, rendezvénylap, költségvetés),• szakmai dokumentumok vezetésére (teremnyilvántartás, teremberendezéssel és egyébigényekkel kapcsolatos dokumentumok, intézményi napló, látogatottsági adat-nyilvántartás)

A gazdálkodás területén:
• az egyes rendezvények bevételének és kiadásának alakulása,
• az intézményi bevételek és kiadások alakulása.

Rorf;. ?een részt veszünk szakmai értekezleteken, továbbképzéseken. Az itt tanultakatközvetlenül, s azonnal tudjuk helyben, a rákáczifalvaiak érdekében hasznosítani.

Rákóczlfalva, 2018. február 16.

Császiné Csátl Réka
igazgató
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RÁKŐCZIPALVA VÁROS

INTÉZMÉNYEINEK És SZERVEZETINEK

2018. Évi RBNDEZVÉNY-TERVZ



- Rendezvény meinevezése: Helyszín: Szen’e26

Január 6. Hobbi állat kiálHtás VKH külső szervező

Január 10. Tartósítás, vitaminok parókia Caritas

Január 12. Emlékezzüi± együtt a doni hősökre! Hősök parkja VKF1K
(nemzeti emlélmap, megemlékezés)

..ár 13. Farsangi maskara parókia Caritas

z±abörze VKH Rákóczifalvai Segítők

‘j]esztő tréning VK.H VK}IK

Január 20. Cirkuszj eíöadás VKH külső szervező

Január 22. Magyar Kultúra Napja VKH VKHK
Szolnoki Szigligeti Színház művészeinek műsora

Január 26. Tűzoltó közgyűlés VKJ-1 Tűzoltó Egyesület

Január 30. Ingyenes pénzügyi tanácsadás VKN Fogyasztóvédelmi Egyesület

Január 31. Filharmónia: Kodály VKH VKHK



EUÁL

i2jendezvénY mewvezése: Helyszín:

____

Febmár 2. Közösségfej]iesztő tréning VKH VKEK
Február 6. Rákóczi Kerekasztal V Ki-I VKHK
Február 7. Húsok tartósitása

parókia Caritas
Február 10. Papp Lajos professzor előadása VKH Nagy Tímea
Február 10. Télüzés

parókia Caxitas
Február 16. Közösségfejlesztő tréning VK}{ VKHK
Február 17. Batyus farsangi mulatság VKH II. R. E. Nyugdíjasklub
Február 17. Rákóczifalvaiak ás elszármazottak találkozója VKH R.BBKÓ
Február 17. Sportbál

sportcsarnok RSE(közösségi, szórakozás)

Február 22. Véradás
VK}{ Vöröskereszt

Február 24. Fegyverneki Szírijátszókör előadása
VKHK



I -

Időpont: Rendezvény megnevezése: Helyszín: Szenező:

Március 3. Vi. Rékáczi Gála sporcsurnck II. R. F. ÁMI
(művészeti, közösségi)

Március 7. Böjt és gasztronómia parókia Caritzs

Március 10. Húsvéti horgolás, kötés parókia Caritas

Március 10. Metszésbemutató magán porta Kertbarát Kör

Március 10. Táncház VK.H Kiss-Györe Ágnes

Március 10, Régiós diákolimpia tollas döntő sportcsarnok Diák Sportszövetség

Március l4 Fáklyás emlékfutás s.pálya-48-as emlékműsportszervező

Március 15. 184849-es forradalomra emlékezünk VKH VKHK
(nemzeti tümep, megemlékezés)

Március 21. Filharmónia: MÉZ együttes VKH VKHK
(ismerettwj esztés)

Március 22. Óvodai tehetségnap VKH Virágoskert Óvoda
(művészeti, közösségi)

Március 24. Borok és sütemények versenye VK}I Kertbarát Kör

Március 24. Megyei női teremlabdarúgó torna sportcsarnok sportszervező

Március 27. II. Rákóczi Ferenc szü]etésnapja VK}I VKHK
(városi megemlékezés)



Jot1: ndezvén_y megnevezése:

____________

Április 3. Munkanélküliek regisztrációja VUt konnánybivatah
Április 7. Dying Minds koncert VKI-I Engel R6bert
Április 7. Vadészbál sportcsarnok Vadásztársaság
Április 11. Húsvéti tojásfestés parókia Caritas
Április 13. Költészet napi szavalóverseny VKH II. R. F. Nyugdíjaskiub
Április 14. Húsvéti ürmepkÖr: tavaszhozó parókia Caritas
Április 14. 11. Rákáczifalvai Garézsvásár Fesztivál VK}I ős magánporták VKHK(ismeretteijesztő, közösségi)

Április 20. Ovi-gála sportcsarnok Virágoskert Óvoda
Április 28. Mulatás bál sportcsarnok külső szervező
Április 30. Majális kupa, felnőtt és utánpótlás labdarúgó torna sportpálya RSE
Április 30. Rákóczi Majális Szabadság tér VKHK(közösségi komplex rendezvény)

Április Gordon Iréning kisgyermekes szülőknek VKH VK}{K(EFOP 1.5.2 keretében)

Április Közösségfejlesztő (Ön- és társismeret) tréning VKI-l VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)



wIÁJu

k1őoRt Rendezvény mevaevezés: Helyszín:

Méjus 9. Primőrök, dudvák, vitaminok parókia Carütas

Május 12. Családi Folk Délután VKH KissGyöre Ágnes

Május 12. Gyermeknapi tortasÜtés pazókia Caritas

Május 25. Óvodai ballagás sportcsarnok Virágoskert Óvoda

Május 26. Rákóczi Gyermeknap VKN előtti tár VKHK

Május 28-tól Tüdőszűrés VKH önk,(egészségügyi)

Május Előadássorozat a segítő ás támogató klubokxiak VK}i VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)

Május Előadássorozat a lelki egészség jegyében VKH VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)



—Iw

Rendezvény megnevezése:
Szen’ező

Június 2. Rákóczi NéptáncgáJla sportcsarnok Rákóczi Néptánc.(táncművészeti)

Június 4. Trianoni rnegem]ékczés Hősök parkja VKHK(nemzeti emléknap, megemlékezés)

Június 6. Idényzőidségek és gyümölcsök parókia Caritas
Június 9. Makramézás, kaspókészítés parókia Caritas
Június 16. Iskolai ballagás

iskolaudvar II. R. F. ÁM(közösségi rendezvény)

Június 16. 11 Rákóczi Ferenc szobrának avatása ? Önkormányzat
Június 20. Dráma Gála

VKH Suliszfupad(közösségi rendezvény)

Június 22. Tanévzáró ünnepély
iskolaudvar II. R. F. AMI

Június 23. Mozgássérültek megyei találkozója sportcsarnok Mozg. Egyesület
Június 23. Mozdulj már! egész napos egészségprogram VKH VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)

Június 25-29. Sokszínű tábor
VKH VKHK(EFOP 3.3.2 keretében)

24 órás horgászverseny, benne gyermekverseny Tisza II. R. F. Horgász Egy.
Június Kétfordulós páros horgászverseny I. forduló Tisza II. R. F. Horgász Egy.
Június Előadássorozat a segítő és támogató kluboknak VKN VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)

Június Előadássorozat a lelki egészség jegyében VKH VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)



JLU

Időnont: Rendezvény n)eEnevezésa: Ilelyszmn: Szerve7ző:

Július 7. Elszámiazottak országos találkozója VKH
(közösség)

Július 7. IX. Rákóczifalva Wzos Napja Szabadság tér VKHK

(komplex közösségi rendeény)

Július 7. Egészségnap (EFOP 7.5.2) Szabadság tér VKHK

Július ‘7. Véradás VK}i Vöröskereszt

Július 14. Napernyő készítés, gythnölcsaszalás parókia Caritas

Július Boldogság tábor parókia Caritas



AUZUZTU$

ppn:Renderév gevezése: Rtyszin:
Augusztus 11. Papírséxkány készítés, gyürnöksaszalás parókia Caritas
Augusztus 20. Megeniiékezés a bombázás áldozatairól Hősök Parkja VKMKSzent !stván ás az Új kenyér Ünnepe katolikus templom kat. egyh.(nemzeti Ünnep, megemlékezés)

Augusztus 273 I .Ki vagyok? önisinereti tréning iskolásokriak VK}i VKHK(EFOP 3.3.2 keretében)

Augusztus 24 órás horgászverseny II. forduló Tisza II. R. E. Horgász Egy.
Augusztus Kétfordulós páros horgászverseny II. forduló Tisza II. R. F. Horgász Egy.



SZEPTEMBER

Rendezvény meEnevezése: Helyszín: Szen’ező

Szeptember 8. Szüret, gyQmökspréselés, kompótkészítés parókia Carűtas

Szeptember 9. Mária-napi búcsú búcsútér/ önkormányzat
(vallási, közösségi) katolikus templom k. egyh.

Szeptember 15. III. Civil Kavalkád Szabadság tér civilek
(közösségi)

Szeptember 15. Szüreti felvonulás fejiv. útvonal Rákóczi Lovasai
(hagyományőrző)

Szeptember 15. Terménykiállítás Szabadság tér Kertbarát Kör
(ismeretterjesztő, kiállítás)

Szeptember 17- Minecraü kis épitészeknek — foglalkozássorozat VK}I VKHK
október 15. (EFOP 3.3.2 keretében)

Szeptember 29. Idősek Világnapja sportcsarnok II. R. F. Nyugd.
(rnűsoros rendezvény, kiállítás)

Szeptember Páros horgászverseny II. forduló Tisza II. R. F. Horgász Egy.

Szeptember Sportágválasztó nap több helyszín VKHK
(EFOP 1.5.2 keretében)

Szeptember Előadássorozat a segítő és támogató kluboknak VKFI VKHK
(EFOP 1.5.2 keretében)



4pont Rn2véy megnevezése: HeLtyzín: SzeneOktóber 1-7. Országos Könyvtári Napok Városi Könyvtár VKHK(irodalmi, ismeretteijesztő)

Október 6. Az aradi vérta.núkra emlékezank! 48-as emlékmű VKFIK(nemzeti gyásznap, megemlékezés)

Október 10. Lelki Egészség Világnapja VKH VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)

Október 5-ig Minecrafl kis épitészeknek — foglalkozássorozat VKH VKHK(EFOP 3.3.2 keretében)

Október 23. 56-os forradalom évfordulója VK}! és Hősök Parkja VKHK(nemzeti Ünnep, megemlékezés)

Október 25. Véradás
VKH Vöröskereszt

Okt6ber 26. Lámpás felvonulás ésjátszóház városi könyvtár VKHK(ismeretterjesztő, közösségi)

Október Filharmóniai etőadássorozat VKH VK}IK(zenés, ismeretterjesztő)

Október Előadássorozat a segítő és támogató kluboknak VKH VKHK(EFOP 1.5.2 keretében)

Október Előadássorozat a lelki egészség jegyében VKH VKHK(FF0? 1.5.2 keretében)



Időpont: Rendezvény me2nevezése: Helyszin: Szervező:

November 1. Mindenszentek temető önkormányzat

(közösségi)

November 4. Megemlékezés a gyásznapon 56-os büszkeségpont Kuruc H. E.

November 9. XIII. Hagyományőrző Disznóvágás VKI-I udvar Együtt Egymásért

(ismeretterjesztő, hagyoniányőrző) Rákóczi Klub

November 10. XIII. Hagyományőrző Disznótor sportcsarnok Együtt Egymásért

(közösségi rendezvény) Rákóczi Klub

November 16. Ládaíla szakkör városi könyvtár VKHK

(EFOP 3.3.2 keretében)

November 17. V. Márton-napi vigadalom II. R. E. Nyugd.
(szórakoztató, közösségi)

November Előadássorozat a segítő és támogató kluboknak VKH VKHK
(EFOP 1.5.2 keretében)

November Előadássorozat a lelki egészség jegyében VKHK
(EFOP 1.5.2 keretében)



őt__ zvoy m2nevezése:

December 2. Adventi koszorú kész5tése VKH bit. egyb.(közösségi, kézműves)

December 2. RÁCSA-kupa, nyitó mérkőzés sportcsarnok Link.(sport)

December 5. Télapó itt van! VKH VK}IK(szórakoztató gyermekmüsor)

December?. Láda.fia szakkör városi könyvtár VKHK(EFOP 3.3.2 keretében)

December 14. Mindenki karácsonya VKH VKHK(művészeti, közösségi rendezvény)

December 28. Karácsony kupa— Felnőtt sportcsarnok RSE(sport)

December 31. Szilveszteri futás Szabadság térről sportszervező
December 31. Évbúcsúztató a fótéren Szabadság tér önk.(közösségi)

December 31. Szilveszteri bál soportcsarnok kü]ső szervező
December Előadássorozat a lelki egészségi egyében VKJ{ VK}IK(EFOP 1.5.2 keretében)





VárosI Xönyvt5z 2018. évi s alc’aai mrye

A városi könyvtár számára a 2018. év céljai ás feladatai között elsődleges szempont a szakmaieredmények megőrzése. A közgyüjteményi intézmény számára feladatai közé tartozik ameglévő szolgáltatások fenntartása, a lakosság igényeinek magasabb színvonalon valókielégítése.

A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

a,)a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti ás működési szabályzatbanmeghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltátja, megőrzi, gondozza ás rendelkezésre bocsátja,c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól ésszolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának ás szolgáltatásainak elérését,e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- ás hifonnációcserében,j) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában,az egész életen át tartó tanulás folyamatában,h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és azadatbázisokból történő inforinációkérés lehetőségét,Q kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,j) tudás, információ- ás kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőségjavításához, az ország versenyképességének növeléséhez,k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.(la) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internethozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő,könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúaklelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.

Ciálkodás

A könyvtár működési feltételeit az éves költségvetési keretek határozzák meg, melyet azönkormányzat biztosítja. Amennyiben tovább folytatódik a Márai-program, azérdekeltségnövelő támogatás, akkor élünk a pályázati lehetőséggel.
Személyi feltételek

2018. július 1-jétől Új szakmai vezetője lesz az intézménynek. l-la a kulturálisközfoglalkoztatási program tovább folytatódik, akkor egy személy segíteni fogja akönyvtárosok mindennapi munkáját.

Dokumentáció

Az év elején lezárjuk a könyvtári nyflvánrnrtásokat (cirn, és csoportos leltárkönyv), elkészüla 2017. év könyvtár szakmai tevékenysége, a 201. évi munkaterve. A 288/20O. (Xii. 15.)konnányrendelet alapján eleget teszünk statisztikai adatszolgáltatásnak is. Az adatszolgáltatáskötelező,

1



VYTi tn’tysg

Állornányalakítás

Az áHománygyarapítás a gyüjtőköri szabályzatbal2 meghatározott elvek szerint kell végezni.

A folyamatos dokumentum beszerzéséné]1 figyelembe vesszük az online webáruház

kedvezményes ajánlatát és az olvasók részéről jelentkező igényeket.

A tervszerű állományapasztás keretében az év elején selejtezésre kerülnek az olvasókná]I

megrongálódott kötetek, melyek kölcsönzésre alkaimatlasmá váltak.

3/1975. (VIli.17.) KM-PM együttes rendelet alapján a könyvtári állományeilenőrzést tartunk.

A leltár után készített jegyzőkönyvben szerepei a hiány, a megtérített könyvek, ill. ekkor

kerülnek jegyzékre a megrongálódott könyvek Is.

A könyvtári nyilvántartás pontos vezetése és az új könyvek könyvtári integrált rendszerbe

történő rögzítése folyamatos munkát igényel. Hiszen csak a naprakész nyilvántartás ad pontos

képet a könyvár dokumentumállományáról.

Tovább folytatjuk az olvasótermi kötetek kiválogatását kölcsönzési célra.

Mindennapi feladatunk a könyvtári rend fenntartása.

Ebben az évben sem kell lemondani az olvasás öröméről azoknak az idős embereknek, akik

nem tudnak ellátogatni a könyvtárba. Az olvasnivalót kérésükre házhoz visszük.

Könyvtári tájékoztatás, információszolgáltatás

Az új könyveket elhelyezzük az erre a célra kialakított polcon. A közösségi portálon is

népszerűsítjük az Újonnan beszerzett dokumentumokat, illetve könyvajánlókat készítünk.

!(tr,trj ismertető

Az újonnan beiratkozott olvasónak könyvtári tájékoztatót adunk, amely tartalmazza a

könyvtár elérhetőségét, a könyvállomány kinálatát és az igénybe vehető különböző

szolgáltatásokat.

Relyismereti tevékenység

A megyei lapban megjelenő Rákóczifalvára vonatkozó cikkeket gyűjtjük. Figyelemmel

kíséijük a helyisniereti gyűjtőkörbe tartozó dokumentumok megjelenését.

Könyvtári programok

Az óvodai csoportoknak könyvtár bemutató foglalkozásokat tartunk.

A költészet napja tiszteletére az óvodásoknak szavailóversenyt hirdetünk.

A könyvtár kienielt figyelmet fórdit az áhalénes iskolások könyvtárhaszxtáiati óráira.

A Mese, mese, mátka olvasópáiyá7atot rregbhdetük az alsó tagozatos tanulóknak.

Ajeien iapokhoz kapcsolódóan kézműves foglalkozásokot szervtzünk.
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Az októberi Országos Könyvtári Napok prograrnsorozatához kapcsolódunk.

Könyvbemutatókra, interaktúv közönség találkozókra hívunk szerzőket, előadókat.

Az elmúlt évben hagyományteremtő céllal fáklyás fevonulásra hívtunk kicsiket és nagyokat,
melyet az idén is lebonyolL’tuk.

XFO? 33.2 pályázat keretében va2ósui meg:
„Ládaí!a” szaickör a városi könyvtárban. A szakkör foglalkozásain l-l „kincsesládát” kapnak
a gyerekek, akik párban, vagy kiscsoportban dolgoznak. A ládikákban lévő eszközökből (p1.;
újrahasznosítható tárgyak) alkotások elkészítése. Különböző kézműves technikák
megismerése. Kézflgyesség, kreativitás, eszközhasználat, esztétikai érzék, konununikációs
képesség, valamiit az együtt dolgozás élményének fejlesztése.

Összegzés

A könyvtár feladata továbbra is hagyomáiiyos könyvtári szolgáltatások mellett a könyv-és
olvasás népszerűsítése, a modern informáciátechnológia és eszközök hozzáférésének
biztosítása és a közhasznú infonriáció nyújtása.

Alapvető törekvésünk, hogy a közgyűjteményi intézmény szakmai tevékenységével méltó
helyet foglaljon el a város kulturális életében.

Készítette: Hellenpach Rozália könyvtáros
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