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1. MUNKATERV 2022 

 

1.1. Intézményi feltételek tervezete 

 

1.1.1. Személyi feltételek, képzési terve, beiskolázási terv 

 

Név Beosztás Végzettség Munkaidő 
keret 

Munkaviszony  

B. Bezdán 
Katalin 

ügyvezető 
igazgató 

érettségi,  
fotóriporter 

főállású megbízási 
szerződés 

2022.08.01-ig 

Kis-Buchberger 
Petra 

szakmai 
igazgató 

szakirányú 
egyetem 

főállású folyamatos 
határozatlan 

idejű 

Petike Petra gazdasági 
ügyintéző 

szakirányú 
egyetem 

főállású 2022.02.28-ig 

Várnai-Nagy 
Szimonetta 

könyvtáros 
asszisztens 

érettségi, 
szakirányú 
felsőfokú 

folyamatban 

főállású folyamatos 
határozatlan 

idejű 

Lipóczki 
Eleonóra 

könyvtáros szakirányú 
felsőfokú 

részmunkaidős  folyamatos 
határozatlan 

idejű 

Orsós Mária intézményi 
takarító 

OKJ főállású folyamatos 
határozatlan 

idejű 

Pál Tiborné gondnok nem releváns részmunkaidős folyamatos 
határozatlan 

idejű 

Marosi Éva pénztár ellenőr érettségi, 
szakirányú OKJ 

alkalmi 
munkavállaló 

2022.02.28-ig 
havi 1 nap 

 gazdasági 
ügyintéző 

érettségi, 
szakirányú OKJ 

főállású 2022. 03.01-től 
folyamatos 

határozatlan 
idejű 

Tóth Ferenc piacfelügyelő nem releváns alkalmi 
munkavállaló 

havi 4 nap 

 

Petike Petra, gazdasági munkatárs 2022. február 28-val közös megegyezéssel távozik, helyére 

Marosi Éva jön, aki korábban pénztáros ellenőrként alkalmi munkavállalói státuszban már 

dolgozott az intézménynek. Az ügyvezető, B. Bezdán Katalin szerződése július végével lejár, 

ezt hosszabbítani szükséges. Bár a költségvetésben nem szerepel, további egy fő szakirányú 
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végzettséggel rendelkező munkavállaló felvételére lenne szükség a feladatok szakszerű és 

teljeskörű elvégzésének biztosításához.  

Többen folytatnak tanulmányt ez évben is. 2022 februárjában Orsós Mária szakirányú OKJ 

továbbképzést sikeresen elvégezte. Várnai-Nagy Szimonetta folytatja tanulmányait könyvtár-

informatika szakon. Kis-Buchberger Petra – szerződés szerint – vezetői képzésben vesz részt 

áprilistól az NMI szervezésében.  

1.1.2. Tárgyi, technikai feltételek 

Az intézmény pályázati úton történő fejlesztése az idei évben biztosan nem kezdődik meg. 

Vannak olyan területek, amelyek modernizálása azonban elengedhetetlen a megfelelő 

működéshez, a tervezett bevételek maximalizálásához. 2022-ben a fűtésrendszer 

korszerűsítése elkerülhetetlen. Ez év elején teljesen leállt a színházterem fűtése, ez presztízs 

és bevételkiesést is jelentett az intézménynek. A tavalyi évben fennálló dugulás probléma 

kijavítása februárban megtörtént. Kisebb beruházásként a tervek között szerepel az 

informatika terem és a színházterem festése. Egy beadott pályázat kapcsán a Városi Könyvtár 

hosszútávú áthelyezése körvonalazódott (a volt Takarékszövetkezet épületébe), ettől 

függetlenül a jelenleg használt könyvtári informatikai rendszer fejlesztése ez évre 

beütemezésre került. 

1.1.3. Gazdálkodás-költségvetés 

A Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének nagyobb részét az állami normatíva teszi 

ki: 2022-ben 14.793.905.- Ft. Ezt egészíti ki az önkormányzati hozzájárulás közel 16,9 millió 

forinttal. Saját bevételeink több tételből állnak össze. Az egyik legfontosabb elem a LED fal és 

az intézmény termeinek bérbeadásából származik. Ezek között vannak eseti alkalmak: 

esküvők, különböző szervezetek rendezvényei, workshopok, illetve vannak az állandó 

programok: civil szervezetek foglalkozásai, baba-mama tornák, edzések. A veszélyhelyzet előtt 

a kiemelt időszakokban a termek gyakorlatilag maximális kihasználtság mellett működtek, a 

pandémia negatív hatása már két éve érezhető. A képviselő-testület 2022. január 1-jével 

minimálisan emelt az óradíjakon, illetve az áfa-körös adózás mellett döntött.  

A költségvetés nem tartalmazza a nagy rendezvények és az állami ünnepek (Mislenyi Majális, 

Családi gyermeknap, Városnap, Advent Kozármislenyben - Idősek karácsonya, 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc ünnepe, Szent István napok, államalapítás és új kenyér ünnepe, 
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az 1956-os forradalom emléknapja) költségeit. Ezekre az Önkormányzat külön forrást biztosít. 

A költségvetésben nem szerepel továbbá az elnyert pályázatokhoz kapcsoló bevétel-kiadás. A 

még teljesen le nem zárt pályázatok mellett az idei évben is a tervek között szerepel hat turnus 

Erzsébet tábor megpályázása, míg a kulturális bérkiegészítéssel kapcsolatban leadott 

pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. 

1.2. Intézmény szakmai tevékenységének tervezete 

A város kulturális stratégiájának előkészítése megtörtént, véglegesítése az idei év egyik 

kiemelt feladata. A Kulturális Kerekasztal áprilisra időzítette a vélemények ütköztetését, a 

dokumentum egyeztetését.  

Szakmai programunkban a kisközösségek újraélesztése az egyik cél. Tervek között szerepel 

tematikus klubok létrehozása, de családi napjainkat, programjaink egy részét is ezen 

közösségek mozgósításával tervezzük - ezzel is támogatva a helyi identitástudat erősödését.  

1.3. Közművelődési munkaterv 

➔ Információs tevékenység 

- kulturális információ: online (Facebook, mislenykult.hu), offline (plakát, kültéri 

installációk) 

- kiadványok  

- kulturális stratégia kidolgozása 

➔ Ismeretterjesztés 

- KultúrSzalon Exkluzív – havi rendszerességgel 

- Nők hete 

➔ Kiállítás – havi rendszerességgel 

- Január 20-ig „Utak és találkozások”  

- január 21 - március 6. Mini művészet (partner: Janikovszky Éva Általános Iskola, 

Kozármislenyi Alapfokú Művészeti Iskola) 

- március 11. - @Kádár Insta #Divatos #mindennapok (partner: PTE) 

- április 9. – Révész Sándor „Ré”: A sikátorba nekem nem kell szemüveg A magyar 

költészet napja alkalmából (partner: Drukker) 

➔ Művelődő közösségek 

- Kozármislenyi Alkotó Műhely (alkotó, kreatív foglalkozások – gyerek) kéthetente 

- Kozármislenyi Alkotó Műhely (felnőtt grafikai festészeti műhely) nyártól 

- baba-mama klub (védőnőkkel együttműködve) 

- vállalkozó nők klubja 

➔ Szakmai szolgáltatás 

- kulturális értékek megőrzése 

➔ Rendezvények 

- közösségi-komplex: 

Mislenyi Majális 

Családi Gyermeknap 
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Városnap 

Advent Kozármislenyben 

- népművészeti 

Nemzetiségek napja 

Szent István nap(ok) 

- nemzeti ünnepek 

1848-49-es forradalom és szabadságharc – március 15. 

Államalapítás ünnepe augusztus 20. 

56-os forradalom október 23. 

➔ Kiegészítő szolgáltatás 

Mislenyi Portéka helyi piac 

 

1.4.Rendezvényterv 
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A városi szintű rendezvényeket éves naptár rögzíti. Ezeknek a programoknak célja elsősorban 

a közösségi tudat erősítése, a hagyományok ápolása és nemzeti tudat formálása, 

lebonyolításukhoz az éves költségvetésben meghatározott összeg áll rendelkezésre. A havi 

rendezvények a civil szervezetek eseményeivel összehangolva kerülnek megrendezésre.  

Városi nagyrendezvények: Mislenyi Majális – május 1., Családi gyereknap – május vége, 

Városnap – szeptember első fele, Advent Kozármislenyben - december 

Nemzeti ünnepek: Március 15. – 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe (helyszín: 

Március 15. tér), Augusztus 20. – Szent István napok, államalapítás és új kenyér ünnepe 

(helyszín: Városháza), Október 23. – az 1956-os forradalom emléknapja (helyszín: 56-os 

emlékmű) 

Kisebb tematikus rendezvények: A magyar kultúra napja – január 22., Házasság hete – 

február, Nők Hete – március, húsvét, A magyar költészet napja – április, Nemzetiségek napja - 

június, Kultúrházak éjjel-nappal – szeptember, Márton-napok – november (óvodával, iskolával 

közösen), könyvtárhoz kapcsolható események (költészet napja, OKN), családi napok 

Civil szervezetek rendezvényei:  

• Józsa Gergely Néptánc Egyesület: Józsa nap - június 5., szüreti nap - szeptember 10., 

hagyományokra épülő táncházak    

• Művészetkedvelők és Német Nemzetiségi Egyesület: Tavaszi zsongás – május, Megyei 

Nyugdíjas Dalostalálkozó - szeptember, Őszköszöntő – október, jogsegély előadás – március, 

április  

• Nyugdíjasok Egymásért Egyesület: a magyar költészet napja - április 11., Három megyés 

találkozó - szeptember 6., Kórustalálkozó – szeptember, egyesületi születésnap - november, 

Kakaós-kalácsos karácsonyi délelőtt - december   

• Német Nemzetiségi Önkormányzat: Tóparti zenék – május, július, augusztus, Pünkösdi 

koszorúzás, Bajor est, advent - koszorúkötés  

Egyéb rendezvények külső szolgáltató bevonásával: zenés táncos rendezvény/bál évi 4 

alkalommal külső vállalkozó bevonásával (húsvét, karácsony, szilveszter), „gasztro” bemutató 

évi 4 alkalommal  
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Saját, minimum havi rendszerességgel megrendezésre kerülő rendezvények: 

• KultúrSzalon Exkluzív 

• Kozármislenyi Alkotó Műhely (idei évben további bővítés van tervben mind tematikában, 

mind gyakoriságban) 

• Ingyenes jogsegély szolgálat helyszínének biztosítása 

• Véradás helyszínének biztosítása 

Mislenyi Portéka helyi piac – minden pénteken (nagypiac – a hónap második hetében) 

Napi rendszerességgel baba-mama és torna foglalkozások. 

 

1.5. Kommunikáció, marketing tevékenység 

Célcsoport meghatározása 

A különböző célcsoportok eléréséhez más-más marketingeszközök szükségesek. Célunk az 

ifjúság aktivizálása, a fiatal felnőtt korosztály, az újonnan beköltözők mozgósítása, a 

generációk, valamint a régi és az új rész közötti párbeszéd megteremtése, az identitástudat 

minél szélesebb körben való erősítése. Támaszkodhatunk a 2021-es kérdőívek eredményeire, 

a személyes konzultációkra, az idei évre tervezett felmérésekre egyaránt.  Valamennyi 

rendezvényünk egyedi arculatot kap, melyhez kapcsolódóan különböző promóciós eszközök 

(pl. Nők Hete – kitűző, póló, Városnap – repohár, stb) kerülnek megtervezésre. Ezek az 

esemény színvonalának növelése mellett a Kozármislenyhez tartozás érzését is erősítik. 

Kommunikációs eszközök 

Napjainkban az információáramlás felgyorsult, gyakori, hogy egy-egy hír nem hiteles forrásból 

származik. A bizalom megőrzése végett a tendenciára minél hamarabb, minél 

szisztematikusabb módon kell reagálnia az intézményeknek. A lakosság helyi ügyekkel 

kapcsolatos hiteles és rendszeres tájékoztatása hatékonyan és rendszeresen működtetett 

kommunikációs csatornákat igényel. Fontos az egységes, jól beazonosítható megjelenés.  

A Művelődési Központ és Könyvtár kommunikációs tevékenysége az online és offline 

platformokon párhuzamosan zajlik. Mindkét forma fontos, egyrészt mert egymást erősítik, 

másrészt a különböző kor- és célcsoportok gyakran eltérő fórumokon érhetők csak el. 
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Az intézmény www.mislenykult.hu elnevezésű honlapjának fejlesztése a tavalyi év első 

felének egyik kiemelt feladata volt. Az addigi statikus, nehezen kezelhető felületet egy 

modern, a művelődési központ tevékenységéhez jobban illeszkedő dizájn váltotta. A 

programokról való naprakész információk, hírek, egységes galéria és a kötelezően feltöltendő 

dokumentumok aktualizálása mellett az új, dinamikus és reszponzív weboldal számos 

lehetőséget rejt magában. Mivel az eseti rendezvények mellett napi szinten több foglalkozás 

is szerepel a kultúrház programjában, mindenképp szükséges volt egy napi/heti szinten 

frissülő eseménynaptár létrehozása. Személyesebb kommunikációval, a művelődési ház 

célkitűzéseinek ismertetésével, dolgozóinak bemutatásával valóban egy jól használható, 

lakosságközpontú, kereső- és felhasználóbarát oldal jött létre. A hivatalos dokumentumok 

(beszámolók, munkatervek, statisztikák öt évre visszamenőlegesen, illetve a céges 

alapdokumentumok, könyvtár esetében a küldetésnyilatkozat) megtalálhatósága tovább 

erősíti a bizalmat. Fontos eleme a honlapnak a könyvtár katalógusa, amelyben a kölcsönzők 

valamennyi állományban fellelhető kiadványt megtalálnak, azok aktuális státuszát is 

ellenőrizni tudják. Hírlevél jelen pillanatban a könyvtár Szikla programján keresztül küldhető a 

beiratkozott olvasóknak. A blog/hírek fül, a fényképek, galéria aktualizálására mindenképp 

szükséges nagyobb figyelmet fordítani a közeljövőben! 

A lakosokkal való mindennapos, aktív kapcsolattartás a Facebook oldalakon keresztül 

történik. A gyors információáramlás, a személyesebb kommunikáció, a két irányú 

információcsere miatt nagyon fontos a platformok megfelelő működtetése. A Kozármisleny 

Város Önkormányzata fogja össze a település híreit, míg a művelődési központ saját oldalain 

keresztül kommunikál (Kozármislenyi Művelődési Központ, Kozármislenyi Városi Könyvtár, 

Mislenyi Portéka helyi piac). A felületek különböző érdeklődési területekre koncentrálnak, de 

tudatos használatukkal elősegítik egymás működését, láthatóságát.      

A Misleny APP egy olyan telefonos applikáció, amely a készülékekre letöltve értesítést küld a 

helyi programokról, megtalálhatóak rajta a településsel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, 

elérhetőségek, nyitvatartás. Bár még arányaiban kevesen használják, mindenképp ez a jövő 

útja, a művelődési központnak is jobban kell koncentrálnia erre a platformra, különösképp, ha 

az ifjúsági korosztály megnyerése a cél.    

http://www.mislenykult.hu/
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A pályázati forrásból kiépített, város határában kihelyezett LED fal két szempontból fontos az 

intézmény számára: egyrészt aktuális információk, saját események hirdetései futnak rajta, 

másrészt a felület bérbeadása bevételforrást jelent a Művelődési Központnak. 

A település offline kommunikációs eszközei közül a Misleny Magazin a legmeghatározóbb. A 

város közéleti lapjának szerkesztésében a művelődési központ is részt vesz, az intézmény 

számára kiemelt témák cikk formájában is megjelennek. Az aktuális rendezvények, események 

promotálása, majd azok értékelése így igényesen megszerkesztett formában kerülnek 

bemutatásra a havi szinten megjelenő újságban.  

A Művelődési Központ minden rendezvényéhez eseményt hoz létre, plakátot készít, amely az 

előre meghatározott frekventált helyeken kerülnek kihelyezésre. Emellett szóróanyag készül 

számos programhoz, akcióhoz. Ezek nagyobb számban, eltérő módon, sok esetben célzottan 

jutnak el a lakossághoz, vagy csak egy-egy érintett csoporthoz.   

>A kultúra kiszervezése: az elmúlt időszak tapasztalatait számba véve indokolt a Művelődési 

Központ házon kívüli megjelenése. Tervben van olyan nagyméretű plakáttartó táblák 

elhelyezése a város frekventált területein, amelyek alkalmasak különböző kiállítások 

szabadtéri bemutatására, innovatív installációk kivitelezésére. Így a kultúrát közelebb lehet 

vinni a hétköznapokban is az emberekhez, a látványelemek készítése, de azok befogadása is 

kreatív gondolkodásra sarkall. Emellett különböző események, információk szintén 

megjeleníthetők ebben a formában plusz reklámfelületet biztosítva a városi intézmények, 

civilek programjainak.   

Miért fontos különösen nagy figyelmet fordítani a kommunikáció területére? „Egyértelműen 

növelik helyiek érzelmi elköteleződését azok az intézmények, amelyek gyorsabban, illetve 

pontosabban reagálnak a helyi igényekre, szükségletekre, valamint amelyek a polgároknak 

azt, úgy és akkor nyújtják, amit, ahogyan és amikor az jó nekik.” (Kuthy-Megyesi, Ponyi 2019) 

Kiemelt szempontként kell tekinteni a két irányú kommunikáció lehetőségének 

megteremtésére, érdemes akár írásos formában is rögzíteni a megfelelő eljárásrendet. A 

személyes konzultációk mellett biztosítani kell a vélemények becsatornázására alkalmas egyéb 

eszközöket (pl.: fórum, szavazás), tovább gondolni a - személyes vagy online - kérdőívek 

tudatos használatát. 
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1.6. Külső kapcsolatrendszer 

Intézményeink kapcsolatrendszere két nagy csoportra osztható: egyrészt a város közösségi 

életében szerepet játszó civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, nemzetiségi 

szervezetek), helyi intézmények, irodák, másrészt a közvetlen szakmai tevékenységünkhöz 

kapcsolódó szolgáltatók. Szakmai tevékenységünket a civil szervezetekkel a Közművelődési 

Kerekasztal szabályozza.  

1.7. Szervezetfejlesztési feladatok 

1.7.1. Működéssel kapcsolatos ellenőrzés és feladatok 

A cég törvényi felügyeletét a Felügyelő Bizottság látja el, amely szervezeti működési 

szabályzata alapján jár el, választja tagjait, évente minimum négy alkalommal ülésezik. A 

Művelődési Központ szakmai felügyeletét a Nemzeti Művelődési Intézet látja el. Az ügyvezető 

a képviselő-testület felé minimum két alkalommal beszámolási kötelezettséggel tartozik.  

1.7.2.Belső szabályzatok felülvizsgálata 

A Szervezeti és Működési Szabályzat, a házirend, valamint a munkaköri leírások felülvizsgálata 

és aktualizálása minden év elején szükségszerű. 

1.7.3.Humán erőforrás fejlesztése 

A kompetenciák fejlesztése, motiváció fenntartása, a szakmában fellelhető jógyakorlatok 

beépítése a saját munkafolyamatainkba folyamatosan szükséges. Tervben van a kapcsolat 

elmélyítése több hasonló intézménnyel, többek között Pécsváraddal az ifjúsági munkával 

kapcsolatban. 

2. Szolgáltatási terv (csatolva) 

3. Jóváhagyási záradék  

Az intézmény 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját és 2022. évi munkatervét 

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete           számú határozatával elfogadta.  

 

 

Kozármisleny, 2022. február 28. 
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1. Vezetői összefoglaló 

Integrált intézmény részeként, már a megalakulásunk, vagyis 2015 óta hosszú távú 

fejlesztési irányok mentén haladunk tovább, melynek céljai az alábbiak: 

• Szolgáltatás alapú közművelődési intézmény (programtervezés) 

• Civil ház (a helyi civil szervezetek együttműködésében megvalósuló programok, 

projektek helyszíne) 

• Információs központ (városi könyvtár, képzések, tanfolyamok helyszíne) 

• Szabadidőközpont (játszótér, park fejlesztés, kávézó,stb.) 

A felsorolt célok közül az információs tér kialakítása tartozik elsőrendű feladataink közé. 

A nyilvános könyvtári szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése mindennapi 

tevékenységünk vezérelveként érvényesül.  

2. Szervezeti kérdések 

Lipóczki Eleonóra nyugdíjas kolléganő napi 4 órában dolgozik könyvtári státuszon. Integrált 

intézményünkben a humán erőforrás optimalizálása érdekében 2021. február 1-től Várnai-

Nagy Szimonetta könyvtáros asszisztens munkakörben foglalkoztatjuk. Felsőfokú 

szakirányú végzettségének megszerzése folyamatban van. 

3. Infrastruktúra 

A 2022-es éves terveinkben szerepel a meglévő, de már elavult bútorok cseréje. Indokolt 

a szerverünk korszerűsítése. Tervezzük a világítás fejlesztését. A Művelődési Központtal 

közös honlap megújítása befejeződött, így egy átláthatóbb, modern weboldallal 

találkozhatnak a használók, ami elengedhetetlen a lakosság hatékony eléréséhez. A 

járványhelyzetben is tapasztaltuk, hogy erre a fejlesztésre nagy szükség van, hogy azokat 

is bevonjuk a kommunikációs rendszerünkbe, akik a közösségi felületeken nincsenek jelen. 

4. Gyűjteményi információk 

A gyarapításra fordítható összeg lényegesen változott a 2020-as évhez képest, így bízunk 

abban, hogy a 2022-es évben is hasonló összeget kap intézményünk, ezáltal tovább 

gyarapíthatjuk a meglévő állományunkat. A megnövekedett kölcsönzések következtében 

a dokumentumállomány folyamatosan forog. Az igényes szépirodalom és gyermekkönyv 
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beszerzésekor azt tapasztaljuk, hogy ezeket átlagosan 2 nap alatt kikölcsönzik olvasóink. A 

nemzetiségű irodalom, szakirodalom utáni érdeklődés elenyésző. A hírlapállományt 

olvasóink igényeihez igazítjuk. Mivel az érdekeltségnövelő pályázatnak köszönhetően a 

tavalyi évben a duplájára bővíthettük folyóiratainkat, ezért népszerűsíteni szeretnénk a 

régebbi számok kölcsönözhetőségét.  

5. Szolgáltatások 

A könyvtárral kapcsolatos aktuális információkkal, hírekkel kapcsolatban elsősorban 

közösségi oldalunkon keresztül informáljuk olvasóinkat. Ugyanitt rendszeresen 

megtalálhatók tematikus könyvajánlóink, valamint beszámoló a frissen beszerzett 

könyvújdonságokról. A Kozármislenyi Művelődési Központtal összevont honlapon, a 

mislenykult.hu-n találhatók meg a könyvtárral kapcsolatos információk. Ugyanitt 

lehetőség van katalógusunk használatára. Könyvtárunk heti 5 napon át tart nyitva, két nap 

18.00 óráig, valamint minden szombaton 13.00 óráig. Olvasóink menedzselését nagyban 

megkönnyíti, hogy tudnak e-mailben és telefonon érdeklődni, illetve, ha szükséges a kint 

lévő olvasmányokat meghosszabbítani, esetleg előjegyeztetni.  Megtalálhatóak vagyunk a 

közösségi médiában, naprakész információkkal szolgálunk. Könyveink mellett lehetőség 

van a folyóiratok kölcsönzésére. Folyóirat rendelésnél minden esetben figyelembe vesszük 

az idelátogatók igényeit, életkorát, nemét. Így különböző témájú havilapokat találhatnak 

az olvasók. A 2020 márciusában kezdődő járványhelyzetben bevezettük a veszélyeztetett 

korosztály (65 év felettiek) számára a könyvek házhozszállítását. Ugyan nyitva vagyunk 

már, de ezt a szolgáltatásunkat továbbra is folytatjuk.  Városunkban ez a plusz szolgáltatás 

elenyésző. 

6. Partnerségi együttműködés 

Ahogy a korlátozások enyhültek partnerségi viszonyunkat továbbra is fenntartjuk a 

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolával, valamint a Janikovszky Éva Óvoda és 

Bölcsődével. Úgy, mint kreatív foglalkozások, könyvtári órák tekintetében egyaránt.  
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7. Szakmai tevékenység 

Terveinkben szerepel, hogy a tavalyi évhez hasonló író-olvasó találkozókat, kreatív 

gyermekfoglalkozásokat, könyvtárhasználati órákat szervezünk. Mindezt egy megújult 

belső térrel, régi és új olvasókkal.  Februárban az óvodával közösen könyvtári foglalkozást 

tartunk a gyerekeknek, márciusban a már rendhagyónak számító Női Héten kvíz játékkal 

készülünk, illetve meglepetés csomagokat állítunk össze női témájú könyvekből.  

szervezünk. Áprilisban Janikovszy Éva kiállítást szervezünk a Móra Kiadó támogatásával, 

ebben a hónapban ünnepeljük a magyar költészet napját. Május a könyvtári 

foglalkozások, családi napok hónapja. Nyáron indulnak a Művelődési házzal közösen 

szervezett tematikus táboraink. Októberben kerül megrendezésre az Országos Könyvtári 

Napok, melynek során egész héten át tartó rendezvénysorozat várható. A Csorba Győző 

Könyvtárral szorosan együttműködve kiállításokat tervezünk. 2022 januártól megemeltük 

beiratkozási díjainkat. Könyvtárunk nyitva tartása óta eltekintettünk a késedelmi díjak 

felszámolásától, viszont azt tapasztaltuk, hogy sokan visszaélnek evvel, így szükségesnek 

láttuk, hogy a harmadik felszólítás után 500,-Ft késedelmi díjat kérjünk.  

8. Összegzés 

Fontos, hogy a jövőben is szem előtt tartsuk, hogy olvasóinkat minden nehézség ellenére 

megtartsuk és az újonnan beköltözőket megszólítsuk, valamint a felmerülő igényeket 

kielégítsük.  

 

Kozármisleny, 2022. január 10. 

 

B. Bezdán Katalin 

      ügyvezető 

 

 


