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Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár munkáját az 1997. évi CXL. törvény a 

kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló törvény határozza meg.  

 

A Művelődési Központ alaptevékenysége: a település környezeti, szellemi művészeti 

értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

ezen belül az állandó helytörténeti kiállítási anyag állagának megóvása, restaurálása, 

látogatásának biztosítása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a 

helyi ismeretterjesztő, amatőr, alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A 

városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. 

 

Könyvtár alaptevékenysége: a gyűjtemény és a szolgáltatások helyi igényeknek megfelelő 

alakítása, folyamatos fejlesztése, dokumentumainak feltárása, megőrzése, gondozása. 

 

Az alapító okiratában és a Szervezeti Működési Szabályzatában foglalt alapfeladatain túl 

színesebb és árnyaltabb a tevékenységek köre, melyet az éves rendezvénytervek, munkatervek 

és szakmai beszámolók igazolnak. 

A szakmai tevékenység összessége a két intézményegység önálló, ám mégis összehangolt 

munkájának köszönhető.  

 

 

I. Személyi és tárgyi feltételek 

 

A szakalkalmazottak létszáma 6 fő, ebből jelenleg 2 művelődésszervezői álláshely nincs 

betöltve. A 2017. költségvetési évben 1 üres álláshely április 1-jétől tölthető be, így várhatóan  

2 fő művelődésszervező, 1 fő könyvtáros, 1 fő könyvtáros asszisztens és 1 fő ügyviteli 

alkalmazott látja el a szakmai feladatokat.  

A kulturális közfoglalkoztatási program keretében 2018. február 28-ig 4 fő tovább 

foglalkoztatására számítunk, 2 fő könyvtári nyilvántartóra az OSZK közfoglalkoztatásában és 

2 fő kulturális munkatársra a Nemzeti Művelődési Intézet közfoglalkoztatásában. 

 

A szakmai továbbképzési terv alapján 1 fő beiskolázási terve készült el ez évre vonatkozóan. 

Péterné Kiss Petronella Kiadvány szerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a 

könyvtárban akkreditált tanfolyamon vesz részt 2017. március 27 – április 20-ig tartó 

időszakban, 90 órában. 

 

A könyvtár honlapjának továbbfejlesztésével az intézményi weboldal kialakítása tervezett, 

ami fontos eszköze az intézmény népszerűsítésének és a hatékonyabb közönségszervezésnek. 

 

Előző évben több esetben szükség volt a könyvtári szerver gép javítására, karbantartására. Az 

adatok biztonságos tárolása, és a hálózat optimális működtetése érdekében indokolttá vált 1 

db szerver számítógép beszerzése. A rendezvényekhez készítendő igényes plakátok, 

meghívók, programfüzetek, szórólapok készítéséhez 1 db multifunkciós nyomtató vásárlását 

tervezzük.  

Az eszközökre fordított összeg csökkentése érdekében könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásokat igényelünk. 
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II. Szakmai program 

Művelődési Központ 

 

1. Városi rendezvényterv 

A Művelődési Központ elsődleges, főbb irányokat meghatározó tervezete minden évben a 

városi rendezvényterv. Azokat a program elemeket tartalmazza, melyek ünnepeinkhez 

kötődnek, kialakult hagyományuk van, továbbá a város lakosságának körében 

közérdeklődésre tart számot. 

 

A rendezvények az eddigi gyakorlathoz hasonlóan három fő csoportban kerültek 

részletezésre: 

I. Nemzeti és állami ünnepek 

II. Önkormányzati ünnepek és városi nagyrendezvények 

III. Szórakoztató programok, fesztiválok 

A városi rendezvényterv tartalmazza a programelemek megnevezését, rövid tartalmi leírását 

és a megvalósítás időpontját.  (1. sz. melléklet) 

Az ott részletezett eseményekre épül az éves munkaterv a helyi művelődési szokásokhoz 

igazodva, biztosítva a szabadidő kulturált eltöltését és támogatva az amatőr művelődő 

közösségek tevékenységét.  

 

2. Kiállítások 

A kiállítások szervezésénél a helyi alkotókat helyezzük előtérbe. Fontosnak tartjuk, hogy a 

különböző művészeti területek képviselőit ismerje meg a város lakossága.  

Az idén Mátray Anita cukrászt mutattuk be munkáin keresztül. A cukrász artisztika – ehető 

művészet – kategóriában szép eredményeket ért el az ország számos pontján rendezett 

versenyeken. 

Ugyanolyan fontos kitekinteni a szűkebb-tágabb régiók alkotó közösségeinek a 

tevékenységébe is. A  Magyar Kultúra Napja alkalmából a Debreceni Új Fotóműhely 

válogatott munkáiból rendeztünk kiállítást, szeptemberben pedig a Diósgyőri Képzőművész 

Stúdió festő-, és szobrászművészei mutatkoznak be.  

 

3. Színházlátogatások és színházi előadások 

 

Az elmúlt év kezdeményezését folytatva, a színházi előadások iránti igények kielégítése 

végett egyrészt meghívunk társulatokat, előadókat, másrészt elvisszük a közönséget a 

környező nagyobb városok színházi előadásaira. Februárban a Fogi Színház előadása Az 

ördög nem alszik című zenés bohózat kerül bemutatásra, márciusban a Dumaszínház két 

előadója Kőhalmi Zoltán és Felméri Péter vendégszerepel. Szeptemberben a tiszaszederkényi 

Sodrás Színháztársulatot hívjuk meg, novemberben pedig Dr. Csernus Imre tart előadást. 

Márciusban és októberben a Miskolci Nemzeti Színházba szervezünk színházlátogatást. 

 

4. Klubfoglalkozások 

 

Évek óta jól működő csoportjaink a közösségszervező tevékenységen túl lehetőséget 

biztosítanak az egészségmegőrző és egyéb mozgásos formák igényeinek kielégítésére 

(Mazsorett, Hip-hop dance, Zumba, ThaiChi, Jóga, Egészségmegőrző torna). A különböző 
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korosztályok és érdeklődési körök találkozási, szerveződési formáit támogatva 

kezdeményezzük a klubfoglalkozásokat mindkét intézményegységben. A védőnők által 

vezetett Baba-mama klub és az Élet Virága Egyesület képviseletében Sándori-Nagy Jenőné 

természetgyógyászattal és népi gyógyászattal foglalkozó egészségmegőrző klub mellett 

tervezzük az ifjúságot is megszólítani. A nyugdíjas klubokkal együttműködve közös 

programok szervezésében gondolkodunk. (moziklub, kertész klub..stb.) 

 

Művelődési Központ rendezvényei 

 

Időpont Rendezvény neve 

Január 1. Újévköszöntő ünnepség 

Január 20. Magyar Kultúra Napja 

Bencze Ilona – Költők társaságában c. irodalmi pódium műsora 

Január 25. A Debreceni Új Fotóműhely kiállításának megnyitója 

Február 3. Zenebölcsi 

Február 8. Cukrász artisztika 

Mátray Anita cukrász, kiállításának megnyitója 

Február 13. Farsangi játszóház 

Február 20. Színház 

Az ördög nem alszik - zenés bohózat 2 részben 

Március 8. Városi nőnap 

Fellépő: Gájer Bálint 

Március 15. 1848-49’-es Ünnepi megemlékezés 

Ünnepi műsor – koszorúzás 

Március 18. Színházlátogatás 

Viktória c. operett  - Miskolci Nemzeti Színház 

Március 27. Húsvéti játszóház 

Április 1. Hurka-Pite Fesztivál 

Disznóvágás – Pitekészítés-kóstolás, Családi játszóház, 

Gólyalábasok, Kulturális programok 

Sztárvendég: Korda György – Balázs Klári 

Április 8. Költészet Napja 

Versmondó verseny 

Április 20. Mozi 

Május 1. BELAHAPI Fesztivál 

Sportversenyek, Amatőr művészeti, csoportok fellépése, 

Népi játszóház, Kulturális programok 

Sztárvendég: Dér Heni 

Május 12. Madarak és fák napja 

„Gubanc a virágmezők őre” 

Szegedi Látványszínház előadása 

Május 15. Helyi értékeink – szakmai nap 

Május 28. Városi Gyermeknap 

Gyerekkoncert, Filmvetítés, Szabadtéri játékudvar 

Június 22. Polgári Nyári Buliesték 

White Ravens - The Biebers 

Július 8. Szabadtéri színház 

Július 24. Polgári Nyári Buliesték 

Retro est az Old Boys együttessel 
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Augusztus 12. Sárkányhajó fesztivál 

Augusztus 19. Szent István Király és az Új kenyér ünnepe 

Ünnepi műsor, az Új kenyér megszentelése,  

Dobrády Ákos és a TNT koncert 

Szeptember  Színház 

Sodrás Amatőr Színtársulat 

Szeptember A Diósgyőri Képzőművész Stúdió festő- és szobrászművészeinek 

kiállítása 

Szeptember 29. Helyi Önkormányzatok Napja 

Sztárvendég: Princess 

Szeptember 30. Idősek Világnapja 

Sztárvendég(ek): Koós János és Dékány Sarolta 

Október Színházlátogatás 

Október 23. 56’-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója 

Ünnepi műsor – koszorúzás 

November Dr. Csernus Imre előadása 

November 26. I. Adventi gyertyagyújtás 

December 3. II. Adventi Gyertyagyújtás 

December 6. Mikulás napi /gyerekszínház/ 

December 4. Karácsonyi játszóház 

December 10. III. Adventi Gyertyagyújtás 

December 17. IV. Adventi Gyertyagyújtás – Karácsonyváró gála 

December 31. Szilveszteri bál 

 

 

Könyvtár 

 

1. Könyvtári tevékenységek, szolgáltatások 

Az állománygyarapítás során az 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok 

könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes 

szabályairól az irányadó. Ez alapján a normatíva 10%-a, az idei évben 875 e Ft + Áfa 

fordítható könyvtári dokumentum vásárlására. Könyvek,  hangoskönyvek beszerzésére 625 e 

Ft + Áfa, folyóirat vásárlására 250 e Ft + Áfa felhasználását terveztük. 

 

A 2016. évben megtartott állományellenőrzés során leválogatott tartalmilag elavult, 

rongálódott könyveket kivonjuk az állományból.  

 

A könyvtár alapszolgáltatásai: 

• A gyűjtemény helyben használata 

• Állományfeltáró eszközök használata 

• Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

• Tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról, a könyvtár által vásárolt 

adattárakban és az interneten elérhető információkról 

• Szakirodalmi tájékoztatás 

• Helyismereti tájékoztatás 

• Közhasznú információszolgáltatás 

• Egyéni és csoportos látogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások 
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• A könyvtár gyűjtőköréről és szolgáltatásairól adott információk 

• Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés lehetősége 

• Számítógép, Internet használat 

• Nyomtatás és fénymásolási lehetőség 

• Könyvtári rendezvények 

Az oktatási intézményekkel együttműködve rendhagyó könyvtári órák és vetélkedők 

formájában lehetőséget kínál a könyvtárhasználat gyakorlására, egyéni és csoportos 

foglalkozások keretében is.  

 

Az alapszolgáltatásokon túl az emberek tanulási, szórakozási, és szociális igényeinek 

kiszolgálása is része a mindennapi tevékenységünknek. 

 

Könyvtár  rendezvényei 

 

Időpont  Programok  

Január 1 – December 31.  Felhasználóképzés - Rendhagyó könyvtári 

órák - Csoportos foglalkozások iskolák, 

óvodák részére előzetes időpont egyeztetéssel.  

Február 16.  Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

 

Február 26.  Farsangi családi játszóház  
Játszóház, kézműves foglalkozás, farsangi 

alakoskodás. 

Március 21 – Április 9.  Költészet Napja alkalmából  

II. Versíró pályázat meghirdetése  
6 - 16 éves korosztály részére.  

Április  Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

Április 9.  Húsvéti családi játszóház  
Játszóház, kézműves foglalkozás, nyuszis 

táncverseny 

Április - Május  „Barátunk a könyv” - megyei olvasónapló 

pályázat  

készítése alsó és felső tagozatos gyerekekkel 

több csoportban.  

Május  Családi színházlátogatás  

Szabó Magda-Egressy Zoltán: Tündér Lala  

Móricz Zsigmond Színház 

Június 19 – 23-ig  Nyári Szünidei Könyvtári Napok  
6 – 14 éves korosztály számára – kézműves 

foglalkozás – mese – játék – strandolás.  

Augusztus 7 – 11-ig Olvasótábor tiniknek 

„Felnőni kéne már” – válogatás az ifjúsági 

irodalomból. 

Szeptember Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

 

Október 2 – 8-ig Országos Könyvtári Napok 

„Összefogás a könyvtárakért” – 

programsorozat:  

Író-olvasó találkozók   
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Ismeretterjesztő előadások  

Könyves Vasárnap  

Október 6.  „Száll a mese szájrul szájra” 

mesemondó verseny meghirdetése 

December Egészségmegőrző klubfoglalkozás 

December 10. Karácsonyváró családi játszóház  
Kézműves- és, meseposztó foglalkozás 

 

Állandó Helytörténeti Kiállítás 

 

A Polgár, Móricz út 3-5 szám alatt lévő kiállítás az épület rossz állapota miatt nem 

látogatható.  

 

III. Együttműködések 

 

Az intézmény jó kapcsolatot ápol a helyi egyházakkal, civil szervezetekkel, oktatási 

intézményekkel. Az idei év kiemelt feladata az írásba foglalt együttműködések kidolgozása, 

konkrét feladatvállalásokkal. Valamennyi szervezettel, szervezetcsoporttal egyedi 

megállapodás szerint kell dolgoznunk, amiben meghatározzuk az együttműködés célját, 

tartalmát, technikai működésének lehetőségeit és feltételeit, a különböző szolgáltatások 

igénybevételének költségeit. 

 

IV. Önkéntesség 

 

Az önkéntes  munka  folyamatos beépülése a kulturális területre, illetve különböző 

önkéntesek személyes megkeresései kapcsán érlelődött az a gondolat, hogy szükséges az 

intézmény számára egy önkénteseket foglalkoztató koncepció kidolgozása. 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényeinek összesített táblázata ( 2. sz. 

melléklet), Polgár város 2017. évi rendezvény naptárával (3. sz. melléklet) összevetve, azzal 

párhuzamosan készült.  

 

Polgár, 2017. március 7. 

 

 

       Ferenczné Fajta Mária 

        mb. intézményvezető 

 

 

 


