BESZÁMOLÓ
az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
2016. évi szakmai tevékenységéről

Ferenczné Fajta Mária
mb. intézményvezető

Bevezetés
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár évi tevékenységét az 1997. évi CXL.
törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, nyilvános ellátásról és
közművelődésről, a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 14/2016.
(II.18.) h. számmal elfogadott 2016. évi városi rendezvények tervezete és a 18/2016. (II.18.)
h. számmal jóváhagyott munkaterv szerint végezte.

Személyi és tárgyi feltételek
I.

Személyi feltételek

Az intézmény SZMSZ szerinti struktúrája a következő: 1 fő intézményvezető, 2 fő
művelődésszervező, 1 fő könyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens, 1 fő ügyviteli alkalmazott
és 2 fő technikai munkatárs.
A személyi állomány a 2016-os évben több alkalommal változott. Az eredeti feltételekkel
május 31-ig működött az intézmény, ezt követően 1 fő művelődésszervező álláshely
megüresedett, erre a státuszra 2016. december 1-től 2017. február 28-ig volt lehetőség egy
segítő munkatárs alkalmazásra adminisztrátori munkakörben.
Augusztus 15-től 1 fő GYES-en lévő művelődésszervező munkatárs aktív állományba lépett.
November 1-től, az intézményvezető lemondásával és távozásával további 1 álláshely
üresedett meg, ami azóta is betöltetlen. A vezetői feladatokat az SZMSZ szerinti helyettesítő
könyvtáros szakalkalmazott látta el.
A Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységét ez évben is az önkormányzat által
támogatott, illetve az OSZK és az NMI által közfoglalkoztatásban lévő kulturális munkatársak
segítették.
A szűkös létszám miatt rendkívül terhelt évet tudhatunk magunk mögött. A hagyományos
rendezvények, a városi és társadalmi ünnepségek megszervezése, valamint a csoportjaink
működésének biztosítása, felügyelete feszített munkatempót, alapos munkaszervezést, és
rendkívüli koncentrációt igényelt. A könyvtári állomány ellenőrzésének befejezését is a
tervezett időponton túl tudtuk megvalósítani.

II.

Tárgyi feltételek

Az épület kívül-belül esztétikus, a tárgyi feltételek optimálisnak mondhatók a
munkavégzéshez. Nagyobb karbantartási munkálatokra nem volt szükség, de több
helyiségben (előcsarnok, folyosók, lépcsőház, információs iroda, Megyesi fivérek terem)
végeztek tisztító festést a Városgondnokság dolgozói.
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2016. évben nem volt lehetőség színes multifunkciós nyomtató vásárlására, így a
rendezvényeket hirdető igényes plakátok, meghívók, szórólapok és a programokhoz szorosan
kapcsolódó emléklapok, oklevelek nyomtatását az AMI PC – Anter Kft.-től rendeltük meg.
Szerződés alapján kiszervezve tudjuk megvalósítani az informatikai eszközök karbantartását,
a rendszergazda feladatok ellátását, továbbá a városi rendezvények egy részének hangosítását,
a video anyag elkészítését és archiválását.
A könyvtár információs terében kialakításra került a Rack szekrény és a szerver gépek
tárolására alkalmas, hang- és hőszigetelt helyiség. Ez megoldást jelent az ideális hőmérséklet
és a zajmentes munkakörülmény biztosítására.
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 25 %-át digitális fényképezőgép vásárlására
fordítottuk. Az eszköz paraméterei alkalmassá teszik a helytörténeti anyagok digitalizált
feldolgozására.
A számítógéppark amortizálódik, egyre többször kényszerülünk a gépek alkatrészeinek
cseréjére, a hálózati rendszerek újratelepítésére. A szervergép állapota kritikus, mihamarabbi
cseréje indokolt.

Szakmai munka
Az intézmény elsődleges, főbb irányokat meghatározó tervezete az éves városi
rendezvényterv. Erre épül az éves munkaterv a helyi művelődési szokásokhoz igazodva,
biztosítva a szabadidő kulturált eltöltését és támogatva az amatőr művelődő közösségek
tevékenységét. Továbbra is hangsúlyos szerepet kap kulturális értékeink, ezen belül is a helyi
értékeink felkutatása, színvonalas bemutatása, megőrzése, és ápolása.
A 2016-os év a lehetőségek és a kihívások éve volt, - hiszen a városi rendezvényterv
megvalósítási költségeit tekintve – az előző évekhez képest egy gazdagabb költségvetési
kerettel tervezhettünk. A lehetőségek nyilván szakmai feladatbővülést is indukáltak, ami nagy
kihívás elé állította a leredukálódott szakmai állomány tagjait, ami komoly összefogást,
csapatmunkát követelt a feladatellátás során. Mindemellett sok esetben kaptunk szakmai
támogatást, segítséget városunk civil szervezeteitől, egyesületeitől, társintézményeitől és
minden körülmények között számíthattunk az Önkormányzat Humánfeladatok és Ügyrendi
Bizottságára.

I.

Művelődési Központ

1. Városi rendezvények
A városunk hagyományosan megrendezendő ünnepségei, programjai három fő fejezetre
tagolhatók:
1.1. Nemzeti és állami ünnepek
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Nemzeti ünnepeink évfordulóin műsorokkal, előadásokkal emlékeztünk az eseményekre,
hősökre és áldozatokra. Az ünnepi megemlékezések végén az intézmények és szervezetek
képviselői elhelyezték koszorúikat az emlékhelyeknél.
Március 15. - Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére „A forradalom
hangjai” című ünnepi műsort láthatta a közönség a Pesti Zenés Színpad Társulat előadásában.
Résztvevők száma: 90 fő
Október 23. - Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából C. Tóth
János történész tartott ünnepi előadást.
Résztvevők száma: 100 fő
Október 18 – 20. között filmklubot szerveztünk, melynek keretében ’56-os témájú filmeket
vetítettünk a különböző korosztályok számára.
Szent István király és az Új kenyér ünnepe - Államalapításunk évfordulójáról kétnapos
rendezvénysorozattal emlékeztünk meg. Augusztus 18-án a Vouge modellügynökség
divatbemutatója és a Brassdance együttes koncertje várta a szórakozni vágyókat. Augusztus
19-én a hagyományos programelemek valósultak meg. Az ünnepi felvonulást és az ünnepi
beszédet az Új kenyér megszentelése és megáldása követte. Az est további részében brazil
tánc show, valamint Horváth Charlie és az Abrakazabra együttes koncertje nyújtott önfeledt
élményt a városlakók számára. Egész napos vidámpark és kirakodóvásár várta a kicsiket és a
nagyokat, majd utcabál zárta a rendezvényt.
Résztvevők száma: 2000 fő
1.2. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények
Újévköszöntő - A január 1-jén tartandó Újévköszöntő ünnepségen hagyománya van a
városbögrének, a várostűz gyújtásnak, a tombolának, az újévi malacok kisorsolásának és a
tűzijátéknak. A rendezvényen kulturális műsorral közreműködtek a Polgári CSEMETE
Szociális Szövetkezet dolgozói, a Fortuna Táncstúdió és Polgári Lovas Hagyományőrző
Egyesület. A tombolasorsoláshoz a madáretetőket és ajándékcsomagokat a Polgári
Lokálpatrióta Mozgalom biztosította.
Résztvevők száma: 1400 fő
Magyar Kultúra Napja - A Magyar Kultúra Napját többnapos programmal ünnepeltük.
Január 22-én Kiss Áfra Mária helyi amatőr festőt mutattuk be alkotásain keresztül. A
kiállításmegnyitón nem csak polgáriak tették tiszteletüket, hanem a festő szülővárosából
Hajdúnánásról is érkeztek vendégek.
Január 23-án „Apáról fiúra” címmel helyi hagyományainkat elevenítették fel gálaműsorunk
közreműködői: az Újszentmargitai Százszorszép Dalkör, a Tisza Dráma- és Táncszínház, az
Újtikosi Borockás Néptánc Együttes és a Polgári Tiszavirág Citerazenekar.
Vujity Tvrtko újságíró „Tvrtko túlmegy minden határon” című fantasztikus előadása zárta
január 30-án a rendezvénysorozatot.
Résztvevők száma: 450 fő
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Városi Nőnap - A Nemzetközi Nőnap alkalmából megrendezett városi ünnepségen illatozó
virágok sora és Soltész Rezső táncdalénekes jó hangulatú előadása köszöntötte a kedves hölgy
vendégeket.
Résztvevők száma: 260 fő
Költészet Hete - 2016. április 8-16. - A Költészet Hete programsorozatot „A költészet és a
drog viszonya” című kiállítással és Dr. Zacher Gábor drog prevenciós előadásával nyitottuk
április 8-án. Április 9-én az Óz, a nagy varázsló címmel interaktív zenés előadás várta a
gyermekeket. Április 11-én „Végtelen vers” elnevezéssel, versfelolvasó napot tartottunk,
melynek keretében bárki felolvashatta, elszavalhatta kedvenc versét a Művelődési Központ
előtti téren. Április 13-án „Ákom-Bákom” címmel Radics Zoltánné drámapedagógus tartott
verses-zenés foglalkozást az óvodásoknak. Az április 14-én, hagyományosan megrendezett és
igen népszerű versmondó versenyen a szavalni vágyó gyerekek öt kategóriában mérhették
össze tudásukat, tehetségüket. Április 15-én „Rajzban mondom el” címmel illusztrációs
versenyt hirdettünk, melyre sok szép pályázat érkezett. A rajzokból kiállítást állítottunk össze,
amit a művelődési központ előcsarnokában tekinthettek meg a látogatók. Ugyanezen a napon
zajlott a könyvtár „Tiszta szívvel” címmel meghirdetett versíró pályázatának ünnepélyes
eredményhirdetése is. Az egész hetes, tartalmában is gazdag rendezvénysorozatot Megyesi
József: Zárszó című hangos könyvének bemutatója zárta.
Résztvevők száma: 350 fő
Közalkalmazottak Napja - 2016. szeptember 30. – A köztisztviselőket és
közalkalmazottakat ünnepeljük már több éves hagyomány szerint ebben az időben. A Polgár
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által odaítélt kitüntetések, illetve polgármesteri
elismerések átadására kerül sor ez alkalomból. A kitüntetések átadását követően Varázslatos
dallamok címmel zenés műsor szórakoztatta az ünneplő közönséget, majd vidám
beszélgetéssel, állófogadással zárult a rendezvény.
Résztvevők száma: 300 fő
Idősek Napja - 2016. október 1. – A szépkorúak tiszteletére szervezett ünnepség szintén
hagyománnyá vált városunkban. A délután sztárvendége Kovács Kati énekesnő szórakoztatta
a közönséget. A rendezvény vendéglátással és tombolasorsolással ért véget.
Résztvevők száma: 330 fő
ADVENTTŐL – KARÁCSONYIG - 2016. november 27., december 4.,december 11.,
december 18. - ünnepségsorozatunk alkalmaival színvonalas adventi, karácsonyi
műsorszámokkal készültek a helyi óvodás, iskolás és amatőr táncos csoportok, illetve, a
történelmi egyházak helyi hittancsoportjai. A rendezvényen felléptek a Hajdúsági Görög
katolikus Gyermekvédelmi Központ Nevelőszülői Hálózatának Gyermekcsoportja, a
Művelődési Központ Mazsorett csoportjai, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola 4. évfolyama, a
Napsugár Óvoda és Bölcsőde csoportja, a Római Katolikus Egyház hittan csoportja, a
Református Egyház hittan csoportja és a Black Time Hip-Hop Dance School polgári
csoportjai, továbbá Luca Balduccio énekes.
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Az Adventi koszorú és a város karácsonyfája az idei évben is méltó helyet kapott városunk
Főterén.
A várakozás időszakában „Adventi koszorú” versenyt hirdettünk, a legszebb alkotások
díjazására a Karácsonyváró Gálaműsoron került sor.
A II. Adventi ünnepséget a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány hagyományos
jótékonysági estje előzte meg Művelődési Központ színháztermében. A rendezvényen
fellépett Malek Andrea énekesnő és verssel közreműködött Taskó Zsuzsanna.
December 3-án és 10-én a Művelődési Központ előcsarnokában, az Adventi Mézeskalács
Műhely foglalkozásaira vártuk a lelkes családokat: szülőket, nagymamákat, unokákat. Ezen
alkalmak lehetőséget adtak arra, hogy a résztvevők beavatást nyerjenek a mézeskalács
készítés fortélyaiba. Jó hangulat, vidám társaság, finom tea, mézeskalács és játszósarok várta
a gyerekeket.
Résztvevők száma: 750 fő
1.3. Szórakoztató programok, fesztiválok
III. Polgári Hurka-Pite Fesztivál - 2016. március 19. - A Polgár Városért Alapítvány
támogatásával és fővédnökségével immár harmadik éve megrendezett gasztronómiai fesztivál
a városi rendezvények kiemelkedő szereplője, és a polgári hurka-pitét vagy más néven véres
pitét hivatott népszerűsíteni. A szórakoztatáson túli, valódi szándéka a helyi kulturális
értékeket megőrzése, a polgáriak lokálpatrióta szellemiségének és közösség összetartó
erejének erősítése. A fesztiválon négy helyi csapat és Újszentmargita település vendégcsapata
versengett. A program a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet jóvoltából látvány
disznóvágással egészült ki, és a résztvevők megismerkedhettek a hurka-pite helyi elkészítési
módjával is. A kulináris élvezeteken kívül kulturális programok sora, furfangos játszóház,
valamint iparművészeti, népművészeti, termelői kirakodó vásár várta a látogatókat.
Közreműködtek intézményünk mazsorett csoportjai, az Újszentmargitai Borisszák Nóta
Egyesület, a Százszorszép Dalkör, a Tiszavirág Citerazenekar, Újvári Marika operett és
nótaénekes, valamint az Irigy Hónaljmirigy. Az eseményen, meghívott vendégként,
tiszteletüket tették városunk testvérvárosainak és környező településeinek képviselői.
Résztvevők száma: 1800 fő
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X. BELÁHAPI FESZTIVÁL - 2016. április 30. - A klasszikussá vált délelőtti programok
(felnőtt- és gyermek horgászverseny, főzőverseny, rajzverseny, „Polgár Város Vándorkupája”
futball verseny) mellett a majálisi hangulatra építve hagyományőrző együttesek, amatőr
művészeti csoportok, ügyességi vetélkedők, játszóház, neves előadóművészek színesítették a
programot. Fellépett a Polgári Tiszavirág Citerazenekar, az Ady Endre Művelődési Központ
Mazsorett csoportjai, Komáromi Pisti és a Cit-Car Tánccsoport, Jolly & Suzy. A gyerekeket a
Tulipános Népi Játszóház és Alkotóműhely programjain körhinta, játékpark, kézműves
foglalkozások, arcfestő és lufi hajtogató bohóc várta. Vízipók, csodapók címmel interaktív,
zenés bábszínházi előadáson, valamint Lujzi és Majzi zenés bohócműsorán szórakozhattak a
kisebbek.
Résztvevők száma: 3000 fő
II. Polgári Nyári Buliesték - 2016. május 14., június 25., július 23. - Városi rendezvényeink
palettáját tovább színesíti a 2015-ben életre hívott Polgári Nyári Buliesték zenés, szórakoztató
programsorozat. Az idei rendezvényeken is olyan kiváló zenészeket, együtteseket hallhattunk,
láthattunk Polgáron, mint a Takács Tamás Blues Band, a Balkán Fanatik, a The Scarlett, az
Ed Philips and the Mamphis Patrol és természetesen a házigazda Black Start és a White
Ravenst.
Résztvevők száma: 1500 fő
2. Programok
A Művelődési Központ bérleti kihasználtsága ideálisnak volt mondható. Rendezvényeink
látogatottsága az előző évekhez képest emelkedett. Rendszeres csoportfoglalkozásaink
viszonylag állandó létszámmal, jól működnek. Legkedveltebbek, leglátogatottabbak a
színházi, a zenés programjaink és a szabadtéri fesztiváljaink voltak. Ezen kívül számos
alkalommal adtunk lehetőséget a helyi szervezeteknek rendezvényeik lebonyolítására,
szükség esetén szívesen nyújtottunk szakmai segítséget is.
2.1. Ismeretterjesztő előadások
Januárban Vujity Tvrtko: Túlmegy minden határon címmel tartott előadást Föld körüli
utazásairól, azok tapasztalatairól, élményeiről.
Februárban Bebe (a Blak II Black együttes frontembere) közreműködésével zenetörténeti
előadáson vehettek részt az általános iskolások.
Március hónapban a X. Polgári Prevenciós Napokat tartotta az Élet Virága Egészségvédő
Egyesület. Az egészségmegőrző előadások mellett szűrővizsgálatot is kérhettek az
érdeklődők, valamint lehetőség volt biotermékeket vásárolni.
Áprilisban Dr. Zacher Gábor
szakközépiskolás diákoknak.

tartott

drogprevenciós

2.2. Színháztermi előadások
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előadást

a

gimnáziumi

és

Dumaszínház
- Kiss Ádám és Hadházi László humorestje
Színházi előadások
-

Félrelépni tilos! című vígjáték két felvonásban a Fregoli Színház előadásában
Mágnás Miska című színdarab a Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában
Marc Camoletti: Négy férfi gatyában című két felvonásos zenés vígjátéka a Pesti Színház
előadásában

Résztvevők száma összesen: 1400 fő
2.3. Gálaműsorok, koncertek
III. Mazsorett és táncgála - 2016. június 24. - A Gálán az Ady Endre Művelődési Központ
Mazsorett csoportjai, a Derkovits Felnőtt Majorette csoport, a Fitt Dance Tánccsoport, a
Grand Dance Tánc- és Mozgás Stúdió- TFQ és a Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola
SuperGym csapata lépett fel.
Résztvevők száma: 350 fő
Kárpátia koncert ( 2016. április 2.), Bunyós Pityu és Dankó Szilvi est (2016. május 20.)
Résztvevők száma: 280 fő
2.4 Kiállítások
A „Megyesi fivérek kiállító terem” egész évben látogatható. Itt láthatók Megyesi István
festőművész, Megyesi László asztalosmester művei, és Megyesi József író elismerő oklevelei,
relikviái. Az állandó kiállítással a három Megyesi fivér munkássága előtt tisztelgünk.
A 2016-os évben öt, időszakos kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.
Januárban Kiss Áfra Mária helyi amatőr festő művei voltak láthatóak,
Februárban helyi alkotók egy csoportjának (Kiss Balázsné, Török Ferencné, Kovács Edit)
gobelin- és díszpárna kiállítását tekinthették meg az idelátogatók.
Márciusban Anna Frank életéről szóló emlékkiállítás volt látogatható a BSZC JAGSZI
diákjainak közreműködésével.
Áprilisban a Méhek világnapja alkalmából, illetve a Költészet napja alkalmából „A költészet
és a drog viszonya” címmel rendeztünk fotókiállítást.
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2.5 Egyéb rendezvények
Emlékünnep - Barankovics István születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
megemlékezést a Polgár Városért Alapítvány Kuratóriuma. Azon kívül, hogy intézményünk
helyet biztosított a rendezvénynek, annak megszervezésében, lebonyolításában is fontos
szerepet vállalt.
Bálok és lakossági zártkörű rendezvények - Keresztény bál; Méhész bál; lakodalmak;
évfordulós-, születésnapi-, ballagási ünnepségek; halotti torok.
Konferenciák, bankettek - A Művelődési Központ egész évben helyet biztosított városunk
intézményeinek, klubjainak, egyesületeinek, pártjainak, vállalkozóinak a szakmai és
társadalmi célú rendezvények lebonyolításához.
Igénybevevők: Polgári Bank Zrt., TVK Nyugdíjas Klub, Polgári Polgárőr Egyesület, Méhész
Egyesület, Polgári Római Katolikus Plébánia, Vöröskereszt Szervezete, Pétegisz Nonprofit
Zrt., Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület, BSZC JAGSZI.
Egészségmegőrző programok - Számos egészségmegőrző programot biztosítottunk az év
folyamán városunk lakóinak saját klubjaink, csoportjaink által, illetve a városban működő
egyesületek, egészségügyi intézmény segítségével: Pétegisz Nonprofit Zrt. szervezésében
állapotfelmérések, Vöröskereszt helyi szervezete által kezdeményezett véradások, Prevenciós
Napok, Egészségmegőrző torna, Zumba, Air Dance, Tai-Chi Chuan, Jóga.

3. Csoportok
3.1. Alkotó közösségek
Árvácska Népdalkör
Az időseket, fiatalokat egyaránt összefogó dalárda 10-15 fővel kezdte meg működését 1972ben. Akkor még Pávakör néven szerepeltek az Ady Endre Művelődési Központ csoportjaként,
ahová a mai napig tartoznak. Jelenlegi vezetőjük: Szekeres Józsefné.
Az eltelt évek során számos megmérettetésen vettek részt, s ezekről rendszerint dobogós
érmekkel tértek haza. 2015 óta – idős koruknál és hanyatló egészségi állapotunknál fogva –
már kevésbé aktív résztvevői a helyi rendezvényeknek és városhatáron kívül nem vállalnak
fellépést.
Polgári Tiszavirág Citerazenekar
Az 1974-ben Virágh Sándor vezetésével, 10 fővel alakult citerazenekarból a mostani
zenekarban már csak két fő szerepel. Céljuk a folklór, a szellemi hagyományok őrzése és
továbbadása, illetve a közönség szórakoztatása. Jelenleg, a polgári Tiszavirág Citerazenekar
4 főből áll. Aktív szereplői a helyi rendezvényeknek, időnként fellépnek a környező
települések programjain (Vámospércs, Tiszaújváros) és országos népzenei találkozókon is
(Nyíracsád). A zenekar vezetője: Bacsa Gyula
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Foltvarró Kör
A Polgári Foltvarró Kör 17 éve alakult, egy tanfolyamot követően. Idővel lemorzsolódtak a
fiatalok, a gyesen lévő anyukák és maradtak az idősebbek, 12 főből 7-en. A csoport vezetője
Bacsa Gyuláné, aki ma is összetartja az alkotó közösséget. Rendszeresen közreműködnek
rendezvényeink játszóházi foglalkozásain, képviselik városunkat bemutatkozásaink
alkalmával. Meghívás alapján szívesen részt vesznek falunapokon is. Állandó vendégek
Hajdú-Bihar és Borsod- Abaúj Zemplén megye településein is. Foglalkozásaikat kéthetente
tartják.
3.2. Mozgásos tevékenységi formák
Mazsorett csoportok
A 2014-ben alakult csapat létszáma folyamatosan gyarapszik. A tagok négy csoportban
táncolnak, van külön manó, gyermek, ifjúsági és felnőtt csoport. A csoportok vezetője Török
Judit okleveles majorette oktató.
Évente több alkalommal lépnek fel városunk különböző rendezvényein és a környékbeli
településeken is. 2016-ban részt vettek a Debrecenben megrendezett „Év tánca” országos
minősítő versenyen, ahol a Gyerek csapat korcsoport szerinti produkcióját bronz minősítéssel
jutalmazták, az ifjúsági csapat ugyanerről a versenyről arany minősítéssel tért haza. Mazsorett
kategóriában pedig az év táncbajnokai lettek. Foglalkozásaikat minden héten kedden (gyerek
csoport) szerdán (felnőtt) és csütörtökön (manó csoport) tartják.
Hip-Hop Dance School
Black Time Hip-Hop Dance School polgári csoportja 2015 óta működik intézményünkben. A
Tánciskola több világ- és európa bajnok csapatot nevelt már ki. Két korcsoport szerint
csütörtökönként tartják foglalkozásaikat. A csoport vezetője Elek László, a Black Time
Tánciskola tanára.

Egészségmegőrző torna - Az 1990-es évek óta rendszeresen és jól működő csoport, sok
állandó taggal. A foglalkozások időpontja: kedd-szerda 17-18 óra.
Tai-Chi Chuan - Szerdáként 18.00-20.00-ig tartja foglakozásait.
Jóga - Csütörtökönként 17.30-18.30- ig.
Mozgásterápia - Keddenként 18.00-20.00 óráig.
Zenés alakformáló torna - pénteken 18.00-19.30-ig

II.

Könyvtár
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A könyvtár szakmai tevékenysége, a lakosság felé nyújtott szolgáltatásoknak az alappillére. A
dokumentum- és információszolgáltatás, felhasználóképzés, rendezvények szervezése,
internet hozzáférés biztosítása és az elektronikus ügyintézés segítése (online felültek kezelése,
nyomtatás, szkennelés, fénymásolás).
A felsorolt szolgáltatások nyújtásához többek között a gyűjtőköri szabályzatnak és a helyi
igényeknek megfelelő, tervszerű állományalakító munka végzése, a dokumentumok lehető
legszélesebb tartalmi feltárása és a rendezvények potenciális célcsoportjainak kiválasztása
szükséges. Az olvasói igények felmérése, és kiszolgálása érdekében napi tanácsadó, ajánló,
tájékoztató munkát végzünk.
1. Állományalakítás
1.1. Állománygyarapítás
A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására
2016. évre kapott támogatás 10%-át, és az érdekeltségnövelő támogatás 75 %-át fordítottuk a
könyvtár dokumentum állományának gyarapítására, a kifizetett számlák alapján 1 261 e Ft
értékben. Ebből 996 e Ft összegben tartós megőrzésű dokumentumot, 265 e Ft –ért pedig
folyóiratot vásároltunk. Összesen 25-féle napilapot, hetilapot, havilapot fizetett elő a
könyvtár.
A dokumentumokat többnyire a Líra Könyv Zrt. honlapján elérhető újdonságok, és a
Könyvklub Magazin kínálata alapján szereztük be, továbbá éltünk a Libri-Bookline Zrt. által
kínált online akciókkal. A kéthetente és havonta megjelenő folyóiratokat a Könyvtárellátó
Nonprofit Kft.-től rendeltük meg.
A Márai Program V. és VI. fordulójában és a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából 391 e Ft
értékben részesültünk könyvtámogatásban. Az igényelt könyveken keresztül a hazai és a
határon túli magyar kiadók által megjelentetett kortárs magyar szerzőket tudjuk megismertetni
az olvasókkal.
Kötet / db
Felnőtt részleg
Gyermek
részleg

Összesen / db

337
128

Audiovizuális
dokumentum / db
54
54

391
182

Leltári érték /
Ft
1 016 638
370 023

465

108

573

1 386 661

1. táblázat Állománygyarapítás

1.2. Állományapasztás
A dokumentumok fizikai állapotát, tartalmi elavulását tekintve 2013 – 2015-ig mindkét
részleg állományát alaposan átvizsgáltuk, leválogattuk és előkészítettük az állományból
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történő kivonásra. Összesen 2048 db kötetet töröltünk a leltárkönyvekből és az elektronikus
katalógusból 314 e Ft értékben.
A törlési
jegyzék
száma
1/2016
2/2016
3/2016

Dokumentum
/ db

Szakirodalom

Szépirodalo
m

531
1028
489
2048

238
323

293
705

561

998

Gyermek- és
ifjúsági
irodalom

489
489

Leltári
érték / Ft
40 483,50
205 613,50
67 648,00
313 745,00

2. táblázat Állományapasztás

Az állományból kivont fölös példányokból könyvvásárt rendeztünk az intézmény
előcsarnokában 2016. szeptember 01 – 30-ig. A köteteket 200,- Ft és 300,- Ft darabáron
lehetett megvásárolni. Az eladott könyvekből származó bevétel összesen: 78 e Ft.
1.3. Dokumentum állomány alakulása
A polgári könyvtár állományának 95 % -a könyv (papíralapú kötet), a többi audiovizuális
dokumentum (diafilm, hanglemez, DVD, hangoskönyv). Az elmúlt két év során kezdtük
tudatosan gyarapítani a hangoskönyv állományrészt. 2017-ben jelentősebb mértékű növelést
tervezünk.

Az állomány alakulása tartalom és dokumentumtípusok szerint / db
Felnőtt
Felnőtt
Gyermek- és
Összesen
szépirodalom
szakirodalom
ifjúsági irodalom
Könyv
2015. évi
10 034
7 583
9 782
27 399
könyvállomány
2016. évi
245
146
182
27 992
gyarapodás
Törlés
998
561
489
2 048
2016. évi
9 240
7 144
9 352
25 924
könyvállomány
Audiovizuális dokumentum
Hangoskönyv
41
24
62
137
Hanglemez
67
266
95
428
DVD
2
2
Diafilm
20
155
429
604
2016. évi
audiovizuális
128
447
586
1 161
dokumentum
állomány
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2016. évi állomány

9 368

7 591

9 999

26 958

3. táblázat Dokumentum állomány alakulása

2. Állomány ellenőrzés
A könyvtár állományának teljes körű ellenőrzésére 2007-ben került sor utoljára. A kötetek
számát tekintve, a soron következő leltározást 2012-ben kellett volna elvégezni, de a
városfejlesztés részeként intézményünkben abban az évben munkálatok folytak, a könyvtári
szolgáltatás ideiglenes helyen működött. A könyvtár oda- és visszaköltöztetése igen
megterhelő munkát jelentett a dolgozóknak, így a leltározást elhalasztottuk.
Formáját és mértékét tekintve - időszaki, fordulónapi és teljes körű leltárt végeztünk.
A leltározás üteme az eredeti időpontoktól /2016. augusztus 1 – 18./ eltérően alakult, a
következők szerint:
Előkészítő munkák: 2016. augusztus 1 – 6.
Ellenőriztük a nyilvántartásokat és helyre állítottuk a szoros raktári rendet az egyes
állományrészlegek polcain.
Helyszíni munkák: 2016. augusztus 8 – 23.
A számítógépes ellenőrzés során a dokumentumokat példányazonosítójuk alapján leltárba
vettük és dátumbélyegzővel láttuk el.
Utómunkálatok: 2016. augusztus 24 – szeptember 8.
Az elektronikus leltárkönyvet és a kölcsönzött dokumentumok nyilvántartását behasonlítottuk
az egyedi nyilvántartással a hiány megállapítása végett.
A teljes könyvtári állomány alakulása 2016. szeptember 8-án:
Könyv:
27368 db
Audiovizuális dokumentum:
1066 db
Összesen:
28434 db

16 051 040,- Ft
90 318,- Ft
16 141 358,- Ft

Az ütemtervtől való eltérés okai:
-

-

Az állományellenőrzést egy munkacsoportban végezte a 3 fő könyvtári munkatárs (1 fő
könyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens és 1 fő könyvtári nyilvántartó). Az állomány
nagyságát és a leltározásban résztvevő személyek számát tekintve szükség volt a
leltározási időpont meghosszabbítására, így az utómunkálatokat a könyvtár nyári zárva
tartási idejében valósítottuk meg.
Az eddigi leltáraktól eltérően az elektronikus katalógus szerinti nyilvántartást is
ellenőriztük. A leltár teljessége érdekében az adatbázisban felfedezett hibák korrigálására
kényszerültünk.
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-

A leltározás során a köteteket újra alaposan megvizsgáltuk, a tartalmilag elavult, a
fölöslegként jelentkező és a rongálódott példányokat leválogattuk kivonásra.

3. Forgalmi mutatók
A tényleges könyvtárhasználat a forgalmi mutatók által realizálódik. A könyvtárhasználók
aránya, a látogatások száma, és az általuk igénybe vett szolgáltatások alkalmai, és
formái teszik ezt láthatóvá.

Olvasói osztály

Beiratkozott olvasók

Gyermek
(16 év alatt)
Diák
Pedagógus
Felnőtt
Nyugdíjas
70 év felettiek
Összesen

553

Regisztrált
könyvtárhasználók
722

39
19
73
48
65
797

68
19
82
48
65
1004

Könyvtári
honlap
látogatottsága/
alkalom

6 943

13 544

190

1 178

203

17 339

2013

4 808

10 953

90

542

190

19 169

2014

5 999

13 621

102

750

191

23 623

2015

6 305

15 718

100

720

233

34 745

2016

6 360

14 709

136

774

239

41 045

5. táblázat Könyvtárhasználati mutatók
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Kölcsönzési
napok

Látogatók / fő

2012

Internet és
számítógép
használat / fő

Év

Kölcsönzött és
helyben
használt
dokumentumok
/
db
Könyvtárközi
kölcsönzés / db

4. táblázat Regisztrált könyvtárhasználók

A beiratkozások száma a költségvetési évhez kötötten a 2016.01.01 – 2016.12.31- ig tartó
időszakra vonatkoznak. Ezen létszámon túlmutat a tárgyévi érvényes regisztrációval
rendelkező olvasók száma, és lényegesen magasabb azoknak a könyvtárhasználóknak a
száma, akik napi rendszerességgel, vagy alkalmanként veszik igénybe a könyvtár
térítésmentes szolgáltatásait.
Továbbra is a 16 év alatti olvasói osztály van jelen legnagyobb arányban, hiszen részükre
többször van lehetőségünk csoportos látogatásokat, könyvtári órákat és egyéb programokat
szervezni, ezáltal népszerűsíteni a könyvtárat. Mindemellett a gyermekrészleg látogatóit
térítésmentesen regisztráljuk.
3. Szakfelügyeleti vizsgálat
2016. november 8-án szakfelügyeleti ellenőrzésre került sor. A könyvtár nyilvánosságával
összefüggésben vizsgálták az alapdokumentumainkat: Alapító okirat, SZMSZ,
Könyvtárhasználati szabályzat, Gyűjtőköri szabályzat. A könyvtár belső esztétikai
megjelenését, a feliratozást, a különböző állományegységek áttekinthetőségét kiválónak
ítélték. „[…]Világos, ízléses, modern és tiszta, kulturált könyvtári szolgáltatásokat biztosít az
itt élők számára.” A könyvtár szakmai dokumentumai, nyilvántartásai a vizsgálat idején
naprakészek voltak, adataik megegyeztek a szolgáltatott statisztikai adatokkal (Munkanapló,
leltárkönyvek, rendezvények kimutatásai). A szakfelügyeleti vizsgálat egyértelműen
megállapította, hogy könyvtárunk nyilvános könyvtárként működhet, képes folyamatosan
ellátni a nyilvános könyvtári feladatát.
4. Rendezvények
A könyvtári rendezvények fő célja a könyvtár- és az olvasás népszerűsítése,
következésképpen a meghirdetett programok többsége az adott térben, egy szűkebb
célközönségnek, limitált részvételt feltételez. Az elmúlt évben több alkalommal túlértek a
könyvtár falain az események.
A jeles napokhoz kötődő Családi játszóházak továbbra is népszerűek könyvtárhasználóink
körében. Szívesen vesznek részt az ünnepi készülődés idején a meghirdetett kézműves
foglalkozásokon és játékos vetélkedőkön. Az elmúlt évben a farsangi, a húsvéti és a
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódóan, valamint az Országos Könyvtári Napok keretein belül
négy alkalommal tartottunk játszóházat.
Résztvevők száma: 160 fő
A Barátunk a könyv olvasónapló pályázatra öt csapattal készültünk. A Méliusz Juhász Péter
Könyvtár által meghirdetett programba be tudjuk vonni azokat a könyveket és az olvasást
kedvelő alsó- és felső tagozatos gyerekeket, akik szívesen tesznek eleget a pályázati
feltételeknek. Négy csapat munkáját jutalmazták ünnepélyes keretek között 2016. május 21én a Megyeháza dísztermében.
Résztvevők száma: 14 fő
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Tiszta szívvel címmel versíró pályázatot hirdettünk a Költészet Napja tiszteletére 14 éves
kortól diák és felnőtt kategóriában. Szabadon választhattak az alkotók a vers témáját és
formáját illetően, az egyetlen kikötés a 12 sor terjedelem volt. Összesen 43 pályamű érkezett.
Diák kategóriában 6 fő – 18 verssel, felnőtt kategóriában 10 fő – 25 alkotással nevezett. A
zsűri Költészet Napján, április 11-én a könyvtár olvasóterében, véleményüket egyeztetve
hozta meg döntését. Április 15-én az eredményhirdetésen kiváló verselők tolmácsolásában
hallhattunk egy-egy költeményt minden pályázótól.
Résztvevők száma: 85 fő

Országos Könyvtári Napok - 2016. október 3-9. - Október első hetében újra előtérbe
kerültek a könyvtárak. Az idén is példamutató volt az összefogás, a sokszínű, tartalmas
programok kínálata, melyek a könyvtárak népszerűsítését és a használói tábor növelését
szolgálják. Az országos Nagy könyvtári beavatáshoz csatlakozva, könyvtárunk a test és a
lélek egészségének megőrzését helyezte előtérbe meghirdetett rendezvényeivel. A népi
gyógyászat újragondolása, a népmesék világa és a közös családi játszóház minden korosztály
számára lehetőséget adott a mentális kikapcsolódásra. Sándori-Nagy Jenőné egy általa ismert
és nagyra becsült természetgyógyász tanítását választotta előadásának címeként: A jövő
tanuljon a múlttól. Jutka évek óta mélyíti tudását a természetgyógyászat, valamint a népi
gyógyászat terén. Örömmel osztja meg ismereteit az emberekkel, elhivatottan alkalmazza
tudását az emberek gyógyítása és jó közérzete érdekében. Október 5-én tanúbizonyságot is
szerezhetett erről közönsége. Megmutatott néhány akupunkturás pontot, meridián gyakorlatot
egészségünk védelmében, és sok hasznos tanáccsal szolgált a növényekben rejlő gyógyító
erőről.
A Népmese Napja tiszteletére hirdettük meg a Száll a mese szájrul szájra mesemondó
versenyt a 6 – 14 éves diákok körében. Több, mint harminc mesemondó érkezett október 7-én
a megmérettetésre. Három korcsoportban, három helyszínen hallgatták - a zsűri tagjai mellett
- gyermekek, szülők és pedagógusok a mesefolyamot. Végül az eredményhirdetést követően,
mindenki szeretettel fogadta a három legjobb mesemondó előadását.
Az oktatási intézményekkel együttműködve rendhagyó könyvtári órák és vetélkedők
formájában lehetőséget kínálunk a könyvtárhasználat gyakorlására, egyéni és csoportos
foglalkozások keretében is.
III.

Közönségszervezés

Több csatornán keresztül értesítjük a lakosságot rendezvényeinkről, figyelembe véve egy-egy
programelem célközönségét. Az intézmény Facebook oldalán igyekszünk naprakész
információkkal szolgálni. A felhívás és figyelemfelkeltés mellett, képi beszámolókat is
közzéteszünk a megvalósult eseményekről. Plakátokat, szórólapokat juttatunk el az
intézményekbe, és a hirdetőtáblákra.
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IV.

Az intézmény kapcsolatai

Intézményünk jó kapcsolatot ápol a város intézményeivel. Továbbra is a Városgondnokság
dolgozóival együtt bonyolítjuk le a rendezvények technikai szervezését. A városban működő
oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, Vöröskereszttel, Polgári Polgárőr Egyesülettel,
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Védőnői Szolgálattal, a nevelőszülőkkel, a Polgári Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal, a Nyugdíjas klubokkal, és az egyházakkal is törekszünk az
ideális együttműködésre. Támogatjuk rendezvényeiket, hiszen programjaik a város kulturális
és közéleti eseményeinek palettáját színesítik, gazdagítják. Szakmai és baráti kapcsolatot
tartunk fenn testvérvárosaink kulturális intézményeiben dolgozó munkatársaival.
A 2016-os év személyi feltételeiben történt változások, és a többletfeladatok ellenére,
városunk lakóinak pozitív visszajelzései nagyban támogatták munkánkat, ösztönzőleg
hatottak a programok megvalósítása során. A továbbiakban is a helyi igények szem előtt
tartásával és minőségi értékközvetítő tevékenységgel kívánunk városunk kulturális életében
meghatározó szerepet vállalni.

Polgár, 2017. március 14.

Ferenczné Fajta Mária
mb. intézményvezető
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