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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról szóló 16/2000. (IV.27.) rendelete határozza meg Lengyeltóti város alapvető 
céljait és feladatait a kultúra és a közművelődés terén. A rendelet figyelembe veszi a kulturális 
javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény előírásait is. 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata még nem rendelkezik közművelődési koncepcióval. A 
közművelődési koncepció elkészítésének célja az Önkormányzat közművelődés-feladatellátási 
kereteinek megfogalmazása a hagyományok és az eddigi tevékenységek tapasztalatai alapján. 
Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési igényeit, a lakosság szocio-kulturális 
helyzetét, és egységes alapelvek szerint meghatározni a város által támogatott tevékenységek körét, 
azok ellátásának módját és feltételeit, kijelölni a prioritásokat, a szakmai és finanszírozási 
alapelveket, továbbá a jogszabályi kereteket. 
 
Jelen előterjesztés mellékletét képező Közművelődési Koncepció 5 éves időtartamra, 2011-2016-ig 
tartalmazza a rendeletben és az ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat, a jövőben elérni 
kívánt célokat. 
 
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés 
megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. 

 
Határozati javaslat: 

 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyeltóti Város 2011-2016. 
időtartamra szóló középtávú Közművelődési Koncepcióját jóváhagyja. 

 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Lengyeltóti, 2011. július 20. 
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Zsombok Lajos 
polgármester 
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SZAKMAI ALAPVETÉS 
 
1. Bevezető 
 
Egy közművelődési koncepciónak rendeltetése nem lehet csekélyebb annál, minthogy a kultúra 
sajátos, mással nem helyettesíthető eszközeivel hozzájáruljon a társadalomban a szolidaritás és a 
tolerancia eszméinek terjedéséhez, a demokrácia elmélyüléséhez, támogassa a különböző rétegek és 
csoportok sajátos kulturális igényeinek felismerését, végső soron pedig, otthonossá, szerethetővé 
tegye mindenki számára azt a közeget, amelyben él. Az élhető környezet alatt fontos figyelembe 
venni annak kulturális és örökségi aspektusát. Kiemelkedő fontosságú a települési központok, 
történelmi városmagok fenntartható fejlesztése, az épített környezet védelme és az élhető környezet 
szempontjainak figyelembe vétele. 

A kultúrában rejlő hatás kibontakoztatása csak a legszélesebb, antropológiai értelmezéssel 
lehetséges: a kultúra az emberi élet teljességét átszövő minta- és normarendszer, amely biztosítja, 
hogy az egyén a társadalom kompetens és kreatív részévé váljon. A város társadalma, gazdasága 
dinamikus fejlődéséhez nagymértékben hozzájárul a kulturális élet fellendítése. A Város 
Közművelődési Koncepciójának célja, hogy kijelölje azt az utat, amelyen végighaladva Lengyeltóti 
egy pezsgő kulturális központtá válhat. A változtatáshoz minden adottság rendelkezésre áll, melyek 
közül a legfontosabbak az eltökélt szándék és a tenni akarás. 

A Városi Közművelődési Koncepció tehát nem cél, hanem eszköz, melynek révén a fejlődési 
irányokat meghatározzuk. Ezen értelmezés szerint a Közművelődési Koncepció soha nem lehet egy 
kész anyag, inkább egy olyan folyamatos tevékenység, amely annál sikeresebb, minél több 
szereplőt és célt képes hatékonyan integrálni a város fenntartható fejlődésének elősegítése 
érdekében. 
 
2. Lengyeltóti Város Közművelődési Koncepciójának rendeltetése 
 
A Városi Közművelődési Koncepció feladata, hogy középtávon, 2016-ig kijelölje azt az irányt, 
amelyben a város kulturális életét, közösségi tevékenységeit és az ezzel kapcsolatos határterületeket 
fejleszteni kívánja. Ennek érdekében a koncepció meghatározza a célokat és rendszerezi a 
végrehajtandó feladatokat. 
 
3. A Közművelődési Koncepció elkészítésének módszere 
 
A koncepció-tervezésénél fontos szempont volt, hogy a lehető legtöbb helyi szereplő véleményét 
meghallgatva és beépítve öltsön végleges formát a dokumentum. Így maga a tervezési folyamat is a 
közösségfejlesztő munka első állomásának tekinthető. 
 
Alapok 
Önkormányzati dokumentumok elemzése, városi fejlesztési tervek, nyilvános egyeztetés 
eredményei, interjúk, Interneten érkezett javaslatok. 
 
Módszerek 
Dokumentum-elemzés, SWOT- analízis. 
 
 
 
4. Jogszabályi háttér 
 
"A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről" szóló 1990. évi LXV. törvény 
"Az épített környezet alakításáról és védelméről" szóló 1997. évi LXXVIII. TÖRVÉNY (Étv.) 
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"A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről" szóló 1997. évi CXL. törvény 
Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2000. (IX.25.) sz. rendelete „A helyi 
közművelődési  és nyilvános könyvtári feladatok ellátásáról” 
 
HELYZETELEMZÉS 
 
1. Lengyeltóti Város Önkormányzatának közművelődési partnerkapcsolatai: 
 

- Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
- Fodor András  Általános Iskola  
− Csalogány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
- Helytörténeti Gyűjtemény 
− Sportcsarnok 
− Csalogány Tanuszoda 
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
- Közművelődéssel, kultúrával foglalkozó civil szervezetek 

 
2. Hagyományőrző csoportok 
 

- Ördöngös Néptánc Együttes 
- Lengyeltóti Brass Band 
- Nyugdíjas Kórus 

 
3. Alapítványok - Egyesületek 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata hozta létre a Lengyeltótiért Közalapítványt egyebek közt azzal a 
céllal, hogy támogassa a városban folyó művészeti tevékenységeket. 
Támogatja a néptáncegyüttes fenntartására létrejött „Ördöngös Néptánc Alapítványt”, továbbá a 
Lengyeltóti Brass Band Zenei Egyesületet. 
 
4. Műemlékek, emlékművek 
 

- Római Katolikus templom 
- Szent János szobor – Kaposvári utca vége 
- Zichy kastély 
- II. világháborús áldozatainak emlékműve 
- Zichy emlékkő 

 
 
 
 
5. Humán erőforrás 
 
A Polgármesteri Hivatalban a közművelődéssel összefüggő feladatokat külön munkatárs nem látja 
el. 
 A kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, javaslatok előterjesztésében 
az Oktatási, Sport Ifjúságpolitikai Bizottság is segíti az Önkormányzat Képviselő-testületét. 
 
6. Civil szervezetek tevékenysége a város kulturális életében 
 
A városban működő kultúrával foglalkozó civil szervezetek működését elsősorban a civil 
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keretre benyújtott támogatási igények alapján ismerjük. Ennek ellenére a 
szervezetek nagy száma arról árulkodik, hogy van civil aktivitás és önkéntes munka a 
városban. A civil szféra problémái között meg kell említeni az intézményesülés, a stabil 
működés feltételeinek hiányát, a források esetlegességét. Törekedni kell a civil szervezetek 
bevonásával történő programok szervezésére, a közös szakmai anyagok készítésére. 
 
7. Nemzetközi kapcsolatok 
 
Testvérvárosok: 

- Németország - Dielheim 
- Horvátország – Durdevac 
- Lengyelország – Wengierska Górka 
- Szlovákia – Lég 
- Románia- Farkaslaka 

 
8. Pénzügyi-költségvetési feltételek 
 
A központi költségvetés a helyi önkormányzatok közművelődési és közgyűjteményi feladatainak 
ellátására lakosságszám arányosan normatív támogatást biztosít. A normatíva mellett az 
Önkormányzat jelentős mértékben szabad bevételei terhére előirányzatokat különít el kulturális, 
közművelődési feladatok ellátására. A saját szabadon felhasználható források csökkenése mutatja az 
önkormányzatok mozgásterének szűkülését, amelyekből egyre kevesebbet tudnak költeni a 
közművelődési feladatok finanszírozására. 
A Városi Művelődési Ház és Könyvtár az Önkormányzat intézményeként működik és így 
intézményfinanszírozásban részesül. 
 
9. Lengyeltóti kulturális életének SWOT-analízise 
 
Erősségek - Gyengeségek 

- civil szervezetek jelenléte a közművelődésben; 
- oktatási intézmények, művészeti iskolák színvonalas tevékenysége; 
- felújított Művelődési Ház és Könyvtár; 
- sokrétű programkínálat (domináns kultúra, sport,  programok); 
- kulturális rendezvények sokszínűsége; 
- kiépült info-kommunikációs szolgáltatások, televízió, honlap; 
- testvérvárosi kapcsolatok; 
- városmarketing hiánya a város által kínált kulturális és idegenforgalmi termékek 

kidolgozatlansága); 
- nincs ifjúsági közösségi színtér; 
- kiszámíthatatlan finanszírozás (pályázatok függvénye); 
- gyenge helyi identitás (magas elvándorlás), alacsony társadalmi részvétel; 
- forráshiány; 
- kevés a turisták számára vonzó,versenyképes turisztikai attrakció 
- tőkeerős vállalkozások hiánya; 
- fejlett zenei kultúra; 
- természeti adottságok (Csalogány erdő, Kéktó); 
- műemléki épületek (Szent Jakab templom); 
- kistérségi központ. 

 
Lehetőségek Veszélyek 

- infrastruktúra-fejlesztés, közösségi terek létrehozása; 
- a civil szféra és a lakossági kezdeményezések ösztönzése; 
- pályázatok által forrás teremtése; szponzoráció, mecenatúra; 
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- nemzetközi és hazai kulturális kapcsolatok erősítése; 
- a külső és belső kommunikációs csatornák fejlesztése; 
- hatékony városmarketing beindítása; 
- kulturális klaszter kialakítása (eszköz, szakember, pályázat, programok); 
- közművelődési tevékenység elismertségének erősítése; 
- a tervezett források elmaradása; 
- az infrastrukturális fejlesztések elmaradása; 
- a lakosság anyagi lehetőségei (munkanélküliség); 
- nagyszámú, de alacsony minőségű programkínálat; 
- fokozódó elvándorlás; 

 
10. Közművelődési folyamatok 
 
A közművelődés városi gyakorlatában a legnagyobb igény az ünnepi kultúra, a szabadtéri 
programok és nagyrendezvények iránt mutatható ki. A rendezvények bemutatkozási lehetőséget 
biztosítanak az öntevékeny csoportoknak, alkotóknak. Egy-egy ilyen bemutató rangos turisztikai 
vonzerővé is válhat, a megfelelő hozzáállás, partneri viszony és együttműködés eredményeként. 
Több hagyományteremtő céllal elindított rendezvény színesíti a település életét: városi ünnepek, 
Tóti Napok, Diófesztivál, Pünkösdölő, Mikulás koncert, Idősek Napja, Szüret, Disznóölés, 
Szőlővirágzás. 
Lengyeltóti fontos küldetésének tartja a helyi, térségi, kulturális sokszínűség bemutatását, mert a 
város hagyományaihoz kötődő rendezvények közösségi összetartó erőt jelentenek. 
 
STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAM 
 
Jövőkép 
 
Lengyeltóti sokszínű, pezsgő kulturális életű kisvárossá fejlődik, ahol a nyitott, öntudatos helyi 
társadalom magas színvonalú kulturális igényekkel bír, és az ezeket kiszolgálni képes kulturális 
infrastruktúra rendelkezésre áll. Erős a helyi identitás, a helyi társadalom aktivitása hozzájárul a 
város népességmegtartó erejének és turistavonzó képességének növekedéséhez, ezáltal Lengyeltóti 
összekapcsolja, új elemekkel gazdagítja a dél-balatoni régió Keszthely és Siófok dominanciájára 
épülő kulturális kínálatát. 
 
Célkitűzések 
 

- a város természeti, környezeti, kulturális értékeinek közismertté tétele; 
- az intézmények és civil szervezetek a város kulturális életében betöltött súlyának növelése; 
- a lakosság élet- és munkaképesség növeléséhez felnőttoktatási, (LLL) képességfejlesztő 

lehetőség biztosítása; 
- a kultúra területén a humán erőforrás fejlesztése; 
- a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése; 
- az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek támogatása; 
- az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása. 

 
Javasolt intézkedések 
 
I. A kultúra és közművelődés kibontakoztatásának elősegítése: 
 
A város természeti, környezeti, kulturális értékeinek közismertté tétele 

- Lengyeltóti és a körzetében található tájegységek természeti értékeinek közismertté tétele az 
itt élők és az ide érkező turisták számára. 
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- A turizmus trendjeinek megfelelő programkínálat összeállítása, mellyel az itt töltött 
vendégéjszakák száma növelhető. 

- A városmarketing megerősítése elsősorban az online piacon, hiszen folyamatosan növekszik 
az egyéni utazás-szervezés aránya. 

 
Az intézmények és civil szervezetek a város kulturális életében betöltött súlyának növelése 

- Folytatni kell a szövetségépítést elsősorban az oktatási intézmények és a civil szervezetek 
között. 

- Civil szféra szakmai támogató rendszerének kialakítása (Civil Iroda). 
- Létre kell hozni egy Művelődési Műhelyt. 
- Tudatos ösztönzéssel el kell érni, hogy a kulturális élet helyi szereplői – pedagógusok, 

amatőr művészek - személyes közreműködésükkel színesítsék és gazdagítsák a város 
kulturális életét. 

 
A lakosság élet- és munkaképesség növeléséhez felnőttoktatási, képességfejlesztő lehetőségek 
biztosítása 

- Az egész életen át tartó tanulás népszerűsítése, és feltételeinek megteremtése. 
- Igényfelmérés kérdőívek, interjúk, fókuszcsoportok segítségével. 
- Háttérbe szorult tevékenységek fejlesztése (népfőiskola). 
- Munkanélküliek számára képzési lehetőségekről széleskörű információgyűjtés, átadás és 

igényfelmérés, praktikus tanfolyamok szervezése. 
- Kulcskompetenciák fejlesztésére ismeretterjesztő előadások szervezése, általános 

műveltségi modulok beillesztésével. 
- Hátrányos szociokulturális környezetben élő gyermekek kulturális „felzárkóztatása” 

önkéntes segítők bevonásával. 
 
A kultúra területén a humán erőforrás fejlesztése 

- Idegen-nyelvi tanfolyamok szervezése. 
- Az emberi erőforrás-igény felmérése, munkakörök meghatározása, feladatok felosztása a 

kulturális turizmusban résztvevő szervezetek között. 
A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése 

- A városi honlap szerkezetének megújítása, ezen belül a programajánló, programsoroló 
menüblokk fejlesztése. 

- Közösségi oldalakon a várost érintő információk és programok népszerűsítése. 
- Kulturális kiskönyv megjelentetése. 

 
Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek támogatása 

- Az ifjúság által kezdeményezett programok támogatása (fesztiválok, koncertek, 
sportesemények). 

- A helyi kötődést erősítő programok szervezése (helytörténeti vetélkedő, városismereti 
túrák). 

 
Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása 

- Civil szervezetek, művészeti csoportok helyi kezdeményezések támogatása. 
- A helyi és egyetemes kultúra értékeinek a nagyközönség, az időskorú népesség számára 

befogadható módon való bemutatása és népszerűsítése. 
- Az időskorú, de aktív népesség humán erőforrásának kihasználása (előadások, hátrányos 

helyzetű gyermekek felzárkóztatása). 
 
1. A Művelődési Ház programjainak bővítése 
 
 A Művelődési Ház által megfogalmazott új alapelvek szorosan kapcsolódnak a korábbi 
tevékenységek folytatásához, megújításához és bővítéséhez. A nem iskolarendszerű ismeretszerzés 
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külön figyelmet és erőkoncentrációt fog igényelni az elkövetkező években. A közművelődés 
eszközeivel nem formális, új tanulási formákkal a gyermek és ifjúsági korosztály, hátrányos 
helyzetű csoportok, rendszeres munkát nem végzők, etnikai kisebbségek, Gyed-en, Gyes-en lévők 
bekapcsolása az egész életen át tartó tanulás folyamatába. E csoportok kompetencia-, készség és 
képességfejlesztéssel lehetőséget kapnak a számukra eddig hozzáférhetetlen vagy nehezen elérhető, 
hiányt pótló tudás, ismeret elsajátítására, ezáltal elősegítve az esélyegyenlőség érvényesülését. 
 
Természetismereti- és madarász előadások 
A program során nemcsak a gyermekek természet- és környezetszemlélete, környezettudatos 
magatartása formálódik, kialakul a környezetért felelős életvitele, hanem kiterjed a testi-lelki 
egészségnevelésre is, a személyiségfejlesztés részévé válik. A tanulási folyamat hatékonyságát 
növelik a rendhagyó- és a szabadban tartott órák, a gyerekhez közel álló játékos, egyedi 
foglalkozások. Célcsoport 10-12 éves gyerekek. 
. 
Sakk-Matt szakkör 
A sakkozás a szabadidő eltöltésének egyik elterjedt, játék- és sportjellegű, ugyanakkor kulturált 
formája. A sakk fejleszti az analizáló és szintetizáló képességet, emlékezőtehetséget, elvont 
(absztrakt) és logikus gondolkodást, a megosztott figyelem képességét, a produktív képzeletet, az 
összpontosítás képességét, kreativitást, elvonatkoztatási és általánosítási képességet, 
problémaérzékenységet. Célcsoport az ifjúság. 
 
Nemzedékek együttműködése - Híd a generációk között 
Kompetenciafejlesztési csoportmunka megvalósítása. Célja a generációk közötti kapcsolat, a város 
és a falu szorosabb kapcsolatának kiépítése.  
 
Drámapedagógia – a hátrányos helyzetű, kiemelten a roma tanulók integrált nevelésének 
elősegítésére 
A drámajátékok során a tanulók személyiségéről sokkal lényegesebb információk derülhetnek ki 
mind a tanár, mind pedig a társak számára, mint a hagyományos osztálytermi keretek közt. 
A dráma segítségével új, fontos ismeretekre tesznek szert egymásról, ezzel előítéleteiktől 
könnyebben megszabadulhatnak. A tanfolyamon a hallgatók megismerkednek a képességfejlesztő 
gyakorlatok alkalmazási lehetőségeivel, a dráma módszertanának alapjaival,a tanítási dráma 
stratégiával és technikáival, színjátékos (színházi dramaturgiai) alapismereteket szereznek.  
 
„Történelem és nemzetismeret” 
Az ismeretterjesztő előadássorozat bemutatja a magyar nemzet kulturális és történelmi 
örökségének, hagyományainak legújabb kutatásait. Külön figyelmet szentel a nemzeti történelem 
bemutatásán belül az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés következményeinek 
feltárására, a történelmi igazságosság szempontjainak megismerésére. 
Célcsoport az ifjúság. 
 
Munkaerő-piaci, motivációs és álláskeresési tréning 
A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a munkavállalás fortélyait. A képzés magában 
foglalja a motivációt, az önismeretet, a kommunikációs készségfejlesztést, az álláskeresési 
technikákat: az önéletrajzírást, az érdeklődést és a helyes magatartást a felvételi beszélgetéseken. A 
tartósan munkanélküliek szakma felett álló képességeit fejleszteni kell, mert így növelhető a 
munkához jutási esélyeik. 
 
II. A Városi Könyvtár  
 

Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele olyan intézmény 
és intézményrendszer léte, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára 
hozzáférhetőek. 
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Mindig is a könyvtár volt az az intézménytípus, amelyekben a dokumentumokat gyűjtötték, 
feltárták, rendszerezték és szolgáltatták. Mind a múlt, mind a jelen, és a jövő társadalmának 
működését meghatározza a korszerű könyvtári ellátás biztosítása A könyvtári ellátásnak át kell 
fognia és segítenie kell az oktatásügy egészét, a kutatásfejlesztést, a közművelődést, a művészeti 
életet, és a gazdaságot. 
A könyvtári információs rendszer alapján az ország minden települése egységes kulturális 
informatikai hálózatba szerveződik. 
Az információhoz, a könyvtári dokumentumokhoz, szolgáltatásokhoz való jog megilleti a magyar 
állampolgárokat és Magyarország területén élő külföldi személyeket, mindenféle nemzetiségi, 
etnikai, és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül. 
E jogok gyakorlását nyilvános könyvtárak rendszere teszi lehetővé. 
A Lengyeltóti Városi Könyvtár - általános gyűjtőkörű nyilvános könyvtár, amely tartalmi 
összetételeiben és az információhordozók formai változatosságában igazodik a helyi igényekhez, és 
az országos könyvtári és információs rendszer tagjaként biztosítja az állampolgárok számára a más 
könyvtárakban és információs központokban tárolt információkhoz és információhordozókhoz való 
hozzáférést. 
 
Lengyeltóti város közművelődési könyvtári feladatait az alábbi szakmai egységek látják el: 

- Felnőtt könyvtár 
- Gyermek könyvtár 
- Olvasótermek 
- Folyóirat olvasó 
- Helytörténeti gyűjtemény 
- Közhasznú információk tára 

 
Könyvtár alapfeladatai: 
 

- Állományának kezelése, gyarapítása, feltárása, rendelkezésre bocsátása; 
- Tájékoztatás az országos könyvtári és információs rendszerekről; 
- Más könyvtárak és információs központok szolgáltatásainak és dokumentumainak 

közvetítése a használók számára; 
- Az országos könyvtári rendszerben betöltött szerepéből adódó feladatok ellátása - körzet 

központi feladatok; 
- Statisztikai adatszolgáltatás az országos statisztikai adatgyűjtési program számára; 
- Helytörténeti, helyismereti információk gyűjtése, feldolgozása, szolgáltatása, helytörténet 

kutatás segítése; 
- Könyvtárhasználók életkori, egészségügyi, szociális, társadalmi, nemzetiségi, etnikai 

helyzetéből adódó speciális információs szolgáltatások ellátása; 
- Helyi közérdekű információk és önkormányzati, kisebbségi önkormányzati dokumentumok 

gyűjtése, és hozzáférhetővé tétele; 
- Művelődést, szórakozást, kikapcsolódást, az önművelést, átképzést, egzisztenciális kérdések 

megoldását segítő információk, dokumentumok gyűjtése, és hozzáférhetővé tétele; 
- Együttműködés a település és a körzet nevelési-oktatási, közművelődési intézményeivel. 

 
Fejlesztési tervek 
 

1. A gyűjtemény fejlesztése a differenciált használói igények szerint, városi és körzeti 
feladatok figyelembevételével. 

2. Információ közvetítő funkciók tekintetében: 
− Helyi adatbázisú információs szolgáltatás fejlesztése, városra vonatkozó közhasznú 

információk feldolgozása, helytörténeti adatbázisok fejlesztése, folyóiratok analitikus 
feldolgozása, sajtótörténeti jelentőségű folyóiratok CD-ROM-ra telepítése. 
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3. Könyvtári munkafolyamatokat gépesítő programok fejlesztése, megyei és országos hatókörű 
könyvtárakkal létesített kapcsolatok lehetőségeinek kihasználása, Internetes honlap 
elkészítése. 

4. Együttműködés fejlesztése a település nevelési-oktatási, közművelődési intézményeivel, 
Városi Könyvtár és környező települések könyvtárai közötti integráció tovább fejlesztése. 

 
Kistérségi könyvtári online elérhető adatbázis kiépítése 
Az új adatbázis létrehozása a konzorciumi tagok könyvtáraiban fellelhető dokumentumainak 
feldolgozásával indul meg. A Városi Könyvtár megújuló, akadálymentes korszerű honlapján új 
szolgáltatások lesznek elérhetőek. Lehetőség lesz internetes hosszabbításra, előjegyzésre, olvasói 
állapot lekérdezésre, könyvismertetőre, elektronikus olvasóazonosításra. A közös katalógus 
megmutatja, hogy a kistérség településein milyen könyvek találhatóak. A fejlesztés elősegíti a 
kulturális esélyegyenlőség megteremtését a kistérségi lakói számára. 
 
A lakosság számára elérhető számítástechnikai tanfolyamok indítása 
„Amit Önnek is tudnia kell” A Városi Könyvtár 20 órás számítógépes tanfolyamot hirdet két 
felhasználói szinten. 1. „Az alapok” (operációs rendszer, szövegszerkesztés, internethasználat) 2. 
„E-ügyintézés” (internethasználat, banki ügyintézés, ügyfélkapu). 
 
Könyvtárosok szakmai továbbképzése 
A kistérségi szolgáltató helyeken dolgozó könyvtáros végzettségű és nem könyvtáros végzettségű 
kollégák szakmai képzése a projekt teljes ideje alatt. 
A Könyvtár legfőbb célja, hogy a település és a kistérség információs központjává váljon, az 
olvasáskultúra népszerűsítésével kapcsolódjon be a kistérség kulturális életébe, hozzáférést 
biztosítson a kölcsönzéssel kapcsolatos mindenfajta információhoz és könyvtári szolgáltatásokhoz 
jelentős részéhez lakóhelytől, településtípustól, nyitva tartástól függetlenül. 
Ezen kívül közhasznú szolgáltatásokat közvetítsen, az ismeretekhez való hozzájutás képességét 
fejlessze a jövőben. 
 
Ütemezés 
Kulturális ágazat programja 
 
I. A kultúra és közművelődés kibontakoztatásának elősegítése 

− Új közművelődési koncepció elkészítése - 2011. 
− Új közművelődési rendelet elfogadása - 2011. 
− Városmarketing megerősítése, elsősorban az online piacon - 2011. 
− Művészeti csoportok, helyi kezdeményezések támogatása - folyamatos 

 
II. Infrastrukturális háttér biztosítása 

− Művelődési Házban vendéglátás kialakítása. 
− Raktárhelyiségek felújítása 
− Szabadtéri színpad fedésének kialakítása  

 
Zárszó 
 
Lengyeltóti város kulturális és közművelődési koncepciója a város kulturális fejlődésével, 
lehetőségeivel és szolgáltatásaival foglalkozik. Lengyeltóti Város Önkormányzata hiszi és vallja, 
hogy egy városi önkormányzat nem csak intézményfenntartó, hanem szolgáltató, fejlesztő szerepet 
is betölt a területen élő polgárok boldogulását elősegítve. E felfogás szerint a jövőbeni tevékenység 
alapgondolata olyan értékrend kialakítása, létrehozása, ahol harmonikusan ötvöződik egymással a 
kulturális hagyomány, a gazdaság és a modernizáció. 
 


