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„Természetesen nem árt, ha van bizonyos munkaterved. 
Csak ne határozd el mesterségesen ezt a tervet. Egy napon 
A várakozásból, tanulmányokból, hajlamból, 
A köznapok rendjéből és a rendkívüli pillanatok 
Sugallatából kialakul ez a munkaterv.” 
(Márai Sándor) 
 
 
 
A mottóban megfogalmazottakon túl, a jövő haladási útja egyértelműen kijelölt 
a TÁMOP pályázati kiírásában: „a kulturális intézmények, szervezetek nem 
kellő intenzitással jelennek meg a formális oktatás és az egész élten át tartó 
tanulás eszköztárában, ugyanakkor a formális oktatási rendszer sem kellően 
felkészült azok tudatos használatára. A kulturális intézmények formális 
oktatásba történő bekapcsolása, szerepének megerősítése érdekében 
elengedhetetlen ezen intézmények tevékenységi körének „Iskolabarát” elvű 
kibővítése, s az új típusú tevékenységek disszeminációja,(eredmények, 
tapasztalatok átadása) különös tekintettel a nevelési-oktatási igényekre. 
Hasonlóan alapvető fontosságú a közoktatás és az egész élten át tartó tanulás 
szereplői felé való nyitás és együttműködés, valamint a versenyképes tudás 
támogatása a közgyűjtemények segítségével.” 
Az út adott, csupán egy a kérdés, tudunk-e együtt haladni, s akarnak-e velünk 
haladni!? 
 
 
A lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét az 
alábbi dokumentumok alapján készítettem: 
 
1./ Az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak védelméről és muzeális 
intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről 
2./ 10/2000. sz. rendelet: A közművelődési tevékenység feladatairól 
3./ A képviselő-testület 2010-2014 évi ciklusprogramja 
4./ Lengyeltóti város Önkormányzatának az intézményre vonatkozó határozatai 
5./ A lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzata 
6./ A Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirata 
 
Színházi előadások 
A hagyományos színházi előadások megrendezésének egyre kevesebb 
lehetőségét tudják fogadni a vidéki közművelődési intézmények. A produkciók 
számunkra nemigen fizethetők meg, illetőleg az előadások magas költségei nem 
háríthatók át a helyi közönségre a belépőjegyek árában. 



2011-ben kisebb előadások vásárlásával próbálkozunk a Kaposvári Egyetem 
fiatal színi növendékeivel. 
 
 
A gyermekszínházi előadások mindig népszerűségnek örvendenek. Ezek 
sorában is megfigyelhető, hogy a színvonalas produkciók árai igencsak 
magasak. Tapasztaltunk az, hogy évi három ilyen előadásnál többre nincs 
fizetőképes kereslet kisvárosunkban, sőt még ennyi esetben is a kistérségből 
érkező látogatókkal sikerül megtölteni a termet. 
Az igazi színházi élményeket igénylők számára a Csiky Gergely Színház 
előadásaira kedvezményes autóbuszos bérleteket vásárolunk. Jelenleg 30 fő 
rendelkezik a mi szervezésünkben bérlettel. 
 
A társadalmi ünnepek 
Anyagi lehetőségeink szűkülésével az ünnepeink megrendezésénél arra kell 
törekednünk, hogy a költségkímélő lehetőségek kihasználásával a helyi fellépők 
közreműködésével gazdagítsuk a programkínálatot. Számítunk a tehetséges 
lengyeltóti fiatalok zenei, táncos és irodalmi formációinak közreműködésére. 

- Március 15 
- Augusztus 20 – 2011-ben a Templom téren az egyházzal közösen 
- Október 23 

 
Fiatalok 
Hosszú évek óta komoly problémát jelent a fiatalok szórakozásának helyzete. A 
megoldás kulcsát az önszerveződésben látom. (jelenleg van egy felmérésünk, 
kérdőívünk feldolgozás alatt) Fontos hogy el tudják mondani, mit szeretnének, 
mi érdekli őket. Ennek hiányában nehéz bármilyen rendezvényt kitalálni 
számukra. Tapasztalataink azt mutatják, hogy azok a kisebb csoportok, baráti 
társaságok akik összetartanak, megszervezik a saját programjaikat illetve 
segítséget kérnek ahhoz, hogy kulturáltan szórakozzanak. A megoldást nem 
diszkó szervezésben látom (bár próbálkoztunk azzal is!) mivel egyrészt a közeli 
Balaton nagyrészt kielégíti az ez irányú elképzeléseket, másrészt az a réteg, aki 
szórakozna, nem ezt igényli, ugyanakkor komoly összegbe kerül egy ilyen 
rendezvény biztonságos megrendezése is. 
Amikor rákérdezünk, hogy volt-e ezen vagy azon a rendezvényen kiderül, hogy 
nem látogatják a rendezvényeket, sőt azt sem tudják, mire lenne szükségük. 
Nem egyedi, hanem országos problémáról van szó. A középiskolás korosztályt 
barátai elsősorban ahhoz a városhoz kötik, ahová középiskolába jár, ugyanez 
elmondható a felsőoktatási hallgatókról is. Ahhoz a településhez, ahová este 
vagy hétvégeken hazaérnek, elsősorban családjuk köti őket. 
Természetesen mi lennénk a legboldogabbak ha, mindent igényt ki tudnánk 
elégíteni, minden rétegnek megfelelő műsorral tudnánk szolgálni, azonban 
költségvetésünk szűkös keretek közé szorítja munkánkat. 



 
2011-ben az éves munkaterv elkészítésénél a hagyományos feladatokon túl 
kiemelt figyelmet fordítunk az év jelentős kulturális eseményeire, évfordulóira: 
 
- Egészség turizmus éve – Magyar Turizmus Zrt 
- A kémia nemzetközi éve 
- Önkéntesség Európai éve 
- A Család éve az egyházban 
- Liszt éve – 200 éve született 
 
Helyi vonatkozású 
160 éve született Zichy Béla 
20 éves az Ördöngös Néptánc Együttes 
 
Könyvtár 
 
A fő feladat a 2011. évben is az olvasók, látogatók teljes körű kiszolgálása, 
dokumentumok, információk szolgáltatása. 
A napi  adminisztratív és szakmai feladatok ellátásának biztosítása:  kölcsönzés, 
kölcsönzési idő meghosszabbítása,  könyvtárközi kölcsönzés,  tájékoztatás, 
előjegyzések vezetése, különféle szolgáltatások, úgymint fénymásolás, Internet-
használat, adatbázisok használata, nyomtatás, fax küldése és fogadása, 
irodalomkutatás, adatgyűjtés, könyv-és egyéb dokumentum-kiemelések, a 
könyvvel és az irodalommal, helyismerettel foglakozó előadások, író-olvasó 
találkozók megszervezése és lebonyolítása, valamint iskolás csoportok fogadása, 
könyvtári és egyéb irodalmi órák megemlékezések megtartása, vetélkedők 
lebonyolítása. EU-s információk szolgáltatása -EU Információs Pont- aktuális 
évfordulók kapcsán könyvkiemelések, figyelemfelkeltő kiállítások rendezése az 
olvasóvá nevelés célja érdekében. A szabályzatunk értelmében, pénzes 
szolgáltatásokért nyugta és számlaadási kötelezettségünk van. 
A szakmai munka – ami abból áll, hogy az általunk megrendelt vagy számunkra 
ajándékként felajánlott dokumentumokat könyvtári kölcsönzésre vagy helyben 
használatra alkalmassá tesszük, azokat szolgáltatjuk. A dokumentumok 
beszerzése az intézmény költségvetéséből és a könyvtárat látogatóknak az 
ajándékaiból tevődik össze. Az állomány megfelelő és nem zsúfolt elhelyezése, 
valamint a dokumentumok és a polcok fertőtlenítése folyamatos, ezért 
rendszeres a dokumentumrevízió. Az elavult tartalmú könyveket, a rongált, 
hiányos könyveket pedig kiemeljük az állományból és leselejtezzük. 
A dokumentumok formai és tárgyi feldolgozását az újonnan megvásároltak 
esetében, mindkét, azaz hagyományos cédulakatalógus építésével és 
elektronikus adatbázisba való bevitellel tesszük, a SZIRÉN könyvtári 
integrációs rendszer segítségével. A helyismeret, helytörténet szempontjából 



minden Pogányvölgyéről írt, megjelent cikket, fotót, dokumentumot a teljesség 
igényével gyűjtjük, feldolgozzuk és szolgáltatjuk a nagyközönség részére. 
Az olvasási kultúra, az olvasóvá nevelés területén mutatkozó drámai helyzeten 
való változtatás szándékával egyeztetést szeretnénk folytatni az iskola vezetőivel 
és javasoljuk a közös cselekvési program kidolgozását. Az együttműködés 
rendkívül fontos ezen a területen, hiszen a könyvtár önmagában tehetetlen, mi 
csak azokkal az iskolásokkal tudunk pozitív eredményeket elérni, akik 
megtanultak olvasni, akiket szülői-pedagógusi motiváció inspirál 
könyvtárlátogatásra. 
Csoportos foglalkozásokat, könyvtári órákat, vetélkedőket, kézműves 
foglalkozásokat 2011-ben is tervezünk saját erőforrások bevonásával. Magyar 
Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Gyermekkönyvhét 
alkalmából író-olvasó találkozókat, ankétokat, kiállításokat tervezünk. 
 
Mivel az élet minden területén egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus, a 
virtuális világ, feltétlenül szükséges azoknak, akik számára – anyagi helyzetük, 
képzetlenségük miatt ez a lehetőség egyébként elérhetetlen lenne. Különösen 
indokolttá teszi a meglévő szolgáltatások jó színvonalú működtetésének 
biztosítását az a tény, hogy a településen, üzleti alapon működő hozzáférési 
pontok nincsenek, így minden igényt az intézményben működő számítógépnek 
kell kielégíteni. 
2004 óta működik nálunk az e- Magyarország-pont melynek keretében többféle 
számítógépes szolgáltatást, nyomtatást, ill. internet használatot biztosítunk. 
Lengyeltótiban csak nálunk van nyilvános Internet használati hely. 
 
Évek óta szeretnénk a helytörténeti anyagokat összegyűjteni, rendszerezni és 
kiállítás formájában a látogatók elé tárni. A jövő évben a Tóti Napok alkalmával 
szeretnénk megnyitni a helytörténeti szoba ajtóit. 
Mozgókönyvtár 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8 településén mozgókönyvtári 
ellátást végzünk. 
Feladatunk: A szolgáltatásnyújtáshoz a szükséges szerződések megkötése. 
Dokumentumszolgáltatás: könyvbeszerzés és egyéb dokumentumtípusok (DVD, 
hangos könyv, zenei CD) szolgáltatása a települések számára. A szolgáltató 
helyek állományának folyamatos fejlesztése az olvasói igényeknek 
megfeleltetve (elégedettség- és igényfelmérés alapján). 
Információszolgáltatás: rendszeres tájékoztatás a szolgáltató központ 
rendezvényeiről, programjairól, ill. a kistérségi könyvtárak híreiről és 
információról. 
Módszertani szolgáltatás: szolgáltató helyek könyvtárosainak képzése a 
szolgáltató központban, pályázat figyelésen túl, közreműködés a pályázatok 
elkészítésben/ megírásában, az eredményesség érdekében. Statisztikai adatlapok 
kitöltéséhez segítségnyújtás. 



Felnőttképzés 
A közművelődési intézmények és szervezetek nélkülözhetetlen és hézagpótló 
feladatot látnak el a felnőtt nevelésben, annak kötöttebb és lazább formáiba 
egyaránt.  
Ellátó tevékenységük nagymértékben differenciált, és lehetőséget nyújtanak a 
helyi szükségletek, speciális igények kielégítésére, külön tekintettel a hátrányos 
helyzetű, kirekesztett népcsoportokra, munkanélküliekre, roma lakosságra.  
A művelődési házak, közművelődési egyesületek és alapítványok mind a tanulás 
formális (akkreditációt nyújtó), mind a non-formális (bizonyítványt nem adó) 
tanfolyamain – úgy is, mint közhasznú ismeretterjesztés – a lakosság széles 
rétegeit vonják be a tanulásba, művelődésbe. Hatékonyságukat növeli közösségi, 
személyes, párbeszédes jellegük, amelyekre a médiák és az elektronikus 
eszközök nem alkalmasak. Aktivitásuk potenciális területei: az alapképzés 
hiányainak pótlása, kereset-kiegészítő tanfolyamok szervezése, a vállalkozóvá 
válás segítése; oktatási, tanulási, életviteli tanácsadás, akkreditáció esetén OKJ-s 
tanfolyamok szervezése; esetlegesen a szakmai, munkahelyi tanfolyamokban 
való aktív részvétel. A pályázataink része a fenti igények felmérése, melyet 
pályázatírók végeznek el. A TÁMOP pályázat keretében 20 nehézgépkezelő 
kapott OKJ bizonyítványt és jelenleg folyik a pályázatíró (400 órás) tanfolyam 
10 fővel, ezzel a tanfolyammal akkreditáljuk intézményüket. Június végére meg 
lesz az intézmény akkreditációja és ezzel már bármilyen felnőtt képző 
tanfolyamot lebonyolíthat. 
Elképzeléseink között szerepel kisgépkezelői és gyógynövénytermesztő 
tanfolyam.  
Folyamatában fontos a tanulással kapcsolatos attitűdök megváltoztatása, a 
tanulással szembeni negatív előítéletek lebontása (sikerélmény nyújtása, 
önbizalom erősítés, nyitottság, rugalmasság, vállalkozókészség, stb.), amelyek 
gyakorlóhelyei a közösségi művelődés színterei lehetnek. 
 
Fesztivál jellegű rendezvények 
Tóti Napok 2011. július 2-3. 
(Javasolnám, hogy két napos legyen. Szombat-vasárnap.) 
 
Diófesztivál – Szüreti vígságok 2011. szeptember 10-11. 
Ezen programunk a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás településeinek 
közös kulturális bemutatója is. 
 
Nagyobb rendezvények 
 
Hóvirágnyílástól a szőlővirágzásig 

- Laki Krisztina tanítványainak tavaszi hangversenye 
- Hagyományos borral kapcsolatos programok – bormustra-borverseny 
- Óvodások Tavaszköszöntő találkozója 



- Majális 
- Pünkösd:  20 éves az Ördöngös Néptánc Együttes 

 
Aratástól az új kenyérig 
- a népi élet bemutatása 
 
Október Idősek hónapja – program az időseknek 
 
Karácsonyi Ünnepkör rendezvényei 

- Mikulás koncert 
- Emlék műsor Németh Márta emlékére 
- Templomi Karácsonyi koncert 
- Karácsonyváró 
- Újévi koncert 
 
Kiscsoportos tevékenység 
Alapelvünknek tartjuk, hogy minden kiscsoportos (civil) tevékenységet 
támogatunk, s örömmel adunk helyszínt számukra intézményünkben Ennek 
következtében egyre gazdagodó kínálatot nyújthattunk az egyes területen 
tevékenykedni kívánók számára. 

Néhány éve felélénkülőben van a külső szervek tevékenysége. Többen veszik 
igénybe külsősként társasági és politikai rendezvényekre az intézményt.  
A helyi civil szerveződések közül többen nálunk tartják összejöveteleket (bálok, 
megbeszélésék.) 

Az idei évben a volt „DRV” irodát szeretnénk átadni a civileknek 
Sportcsarnokban pedig szabadidő és sport tevékenységekre adunk 
lehetőséget. 
Kiadványaink 
Évente kétszer Tóti Napok előtt és Karácsony előtt egy hírlevelet szeretnénk 
kiadni. 
„A Csalogányok völgye” című Tóti történet monográfia elfogyott, lehetőség 
szerint újra ki kellene adni, ill. az utóbbi 10 év eseményeivel kiegészíteni. 
 
Tóti TV 
A TÓTI TV felvételeit, az adásmenetek gondozását is intézményünk végzi. A 
filmek forgatása, vágása, a technikai háttér biztosítása érdekében egy 
munkatársunk tevékenykedik, riporteri feladatokat pedig mi végezzük. 
Reklám bevételeink jelentéktelenek. Heti egy alkalommal 50-60 perces 
közötti friss hírműsort készítünk, melyet egy alkalommal ismételünk.  
2011-ben adásainkat az Interneten is meg lehet majd nézni. 
2011-ben kamera cserében is kell gondolkodnunk. 

 
 



 
 
Pályázatok 
Két pályázatunk van végrehajtási folyamatban a fentiekben említett TÁMOP 
3.2.3 „Építő közösségek” egész életen tartó tanulásért című felnőttképzési és a 
TIOP 1.2.5. „az iskolapadtól a tanulópadig” melyben eszközfejlesztés, a 
Művelődési Ház és Könyvtár villamos hálózatának felújítása, és egy 
lépcsőfeljáró felvonó szerepel. 
Továbbra is nyitott szemmel figyeljük milyen pályázatok jelennek meg 
rendezvénytámogatásra, ill. felújításra, mert a „Luxin” részt is sürgősen fel kell 
újítani.(fűtés, villamoshálózat, nyílászárók cseréje) 
 
Tárgyi, technikai fejlesztések 
A TIOP 1.2.5 pályázati támogatásból kicseréljük a számítógépparkot, több gépet 
tudunk kihelyezni a látogatóknak használatra. Új nyomtatót, vonalkódolvasót 
kisebb számítástechnikai eszközöket vásárolunk. Így több évre biztosított a jó 
minőségű géppark. 
Fontos lenne a színházterem hang és fénytechnikai megoldása, keressük a 
pályázati lehetőségeket. Továbbá a szabadtéri színpad fedése, ill. nézőtér 
árnyékolása. A parkoló világításának megoldása, mivel az, az ideiglenes 
lekötésről működik. 
 
 
Szemelyi feltételek 
Személyi állomány: 4 főállású szakalkalmazott, 3 technikai dolgozó. 
A 4 fő szakalkalmazott közül, 1 fő az intézményvezető.(vezetői munka mellett 
művelődésszervezői és könyvtárosi munkát is ellát.) 
(1+1 takarítói státuszban, 1 dolgozó karbantartó (1 takarító + karbantartó 
TANUSZ alkalmazottja), 1 könyvtáros dolgozó látja el a könyvtári, 1 fő 
művelődésszervező a közművelődési és képzésszervezői feladatokat 
(napi 6 órában) látja el és 1 fő TV-s operatőr, szerkesztő, e-magyarország 
mentor,+ 1 kistérségi iroda alkalmazásában EKF munkatárs). A személyenkénti 
feladatok részletes megbontását a munkaköri leírások tartalmazzák. Mindenki a 
végzettségének megfelelő munkakörben dolgozik. Nagy rendezvények, 
intézmény egészét érintő munkafolyamatokban mindenki részt vesz.  Minden 
dolgozó gyakorlott számítógép, internet használó. 
 
Képzések, tanulmányok: 
Intézményünk igyekszik lépést tartani a könyvtár – közművelődés, mint szakma 
újdonságainak nyomon követésével, a nemzetközi és hazai trendek 
megismerésével. Lehetőség szerint részt veszünk a megyei intézmények által 
szervezett továbbképzéseken, egyéb szakmai napokon, konferenciákon.  
 



Anyagi feltételek 
Jelentősen romló gazdasági körülmények között kell egyensúlyban tartani 
költségvetésünket. 
Bevételi oldalunkon a fenntartási támogatás és a saját bevétel is várhatóan 
csökkeni fog. Ennek megfelelően kiadásainkat is erőteljesen vissza kell 
fognunk. Beruházásra, nagyobb fejlesztésre idén nem gondolhatunk.  
Az intézmény részben önálló gazdálkodású intézmény, a Pénzügyi Iroda 
felügyeletével és segítségével, az önkormányzattól kapott költségvetésből 
gazdálkodik. 
 
 
 
 
A 2011.évi munkatervben foglalt feladatok végrehajtását a rendelkezésre álló 
működési és személyi feltételek figyelembe vételével, racionális és takarékos 
munkavégzéssel valósíthatja meg az intézmény. 
 
 
Megjegyzés: A Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár éves 
eseménynaptárra jelenleg készül. 
 
 
 
 
 
 
Lengyeltóti, 2010. december 06. 
                                                                       
 
                                                                   Peitlerné Takács Éva 
                                                                               Igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 


