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Bevezetés 
 

Az éves terv leadásakor Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetését – benne a Petőfi Sándor Városi Könyvtárét még nem fogadta el, ezért  

nem ismerjük annak végleges  számait. 

 

I. MŰKÖDÉSI KÖRÜLMÉNYEK 
 

A szolgáltatások nyújtásának feltétele a tárgyi és a technikai feltételek javítása: a 

számítógépeink felújítása, lehetőség szerinti cseréje. Igény lenne színes fénymásolóra. 

A digitális tábla beszerzése a számítógéphasználati képzésekhez szükséges. 

Továbbra is megoldandó feladat az intézmény külső fa felületeinek újrakezelése, a Hattyúház 

lábazatának további megerősítése, a klímatizálás a regisztrációs övezetben.  

 

II. MUNKASZERVEZÉS – SZABÁLYZATOK 
 

Határidőre elkészítjük a 2016. évi munkánkról szóló beszámolót, statisztikát és a költségvetés 

alakulásától függően 2017. évi részletes munkatervünket. 

 

III. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI MUNKÁJA 

 
A kulturális alapszolgáltatások alapintézményei a könyvtárak, így azok mindenki 

számára rendelkezésre kell, hogy álljanak. Intézményünknek  ezért ezen elvárások 

nyújtásában kiemelt feladatai vannak. 

A könyvtárak fontos szerepet vállalnak az olvasáskultúra fejlesztésében, népszerűsítésében és 

együttműködnek az oktatási, kulturális, szociális,  egészségügyi intézményekkel, a 

családokkal, civil szervezetekkel. 

A könyvtár a kultúra, a közösségi találkozások színtere, a kulturális sokszínűség támogatója. 

Részt vállalnak a digitális kompetenciák fejlesztésében, a hátrányos helyzetűek bevonásában. 

 

A 2015-ben megalakított könyvtári minőségirányítási munkacsoport folytatja munkáját. 

Célja a Minősített Könyvtári Cím pályázat benyújtása  2019-ben.  

Ennek érdekében tovább végezzük a felkészülést a pályázat benyújtásához.  

(A létrehozott munkacsoportok - stratégiai-, folyamatszabályozási-, partnerségi - tovább 

működnek, s megalakítjuk a teljesítményértékelési csoportot, amely kérdőíves felméréseket, 

elemzéseket készít). 

 

Könyvtári rendezvények 
 

A különböző könyvtári programok kiemelt helyet töltenek be kínálatunkban, amelyek 

elsődleges célja az irodalom- és a szolgáltatásaink népszerűsítése. 

 

A könyvtár gyűjteményét, a könyvtári szolgáltatásokat bemutató, azokat népszerűsítő 

kulturális és közösségi rendezvények a gyermek- és a felnőtt korosztály számára 

az 1997. évi CXL. törvény 55. §-a szerint a nyilvános könyvtárak alapfeladatai. 
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Január-december 

 Folytatjuk az irodalmi, történelmi, helytörténeti témájú, ill. ismeretterjesztő előadások 

szervezését. 

 Kiemelt figyelmet fordítunk a magyar kultúra napja, a házasság hete, a költészet 

napja, a városalapítók hete, Szent István ünnepe, az ünnepi könyvhét 

rendezvényeinek szervezésére. 

 Folytatjuk földrajzi szabadegyetemi sorozatunkat, NKA támogatással. 

 2017-ben bekapcsolódunk a Holló László-emlékév programjaiba (Holló-díjasok 

bemutatkozása a Hattyúházban). 

 Márciusban az internet fieszta keretében  az internet használatát népszerűsítő programokat 

szervezünk. 

 Bekapcsolódunk a múzeumok éjszakája programjaiba. 

 Nyáron a könyvtár belső udvarában szabadtéri rendezvényeket szervezünk (Hattyúkerti 

zenés esték). 

 Részt veszünk a gasztronómiai napok rendezvénysorozatában. 

 A védőnőkkel közösen megszervezzük a családi minikonferenciát, a születés hete és az 

anyatejes világnap programjait. 

 Októberben megszervezzük az országos könyvtári napok helyi programjait. 

 Decemberben megemlékezünk Petőfi Sándor születésének 195. évfordulójáról. 

Egyéb programjaink 

 

 Családi szombat délelőttök jeles napokhoz (farsang, húsvét, gyermeknap, Luca-nap). 

 Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja, minden második kedden tartja 

összejövetelét a Gyermekbirodalomban. 

 Könyvek klubja. A városi könyvtár olvasóköre, havonta egy alkalommal kedden este. 

  Szine-java klub (színező klub gyermekeknek és felnőtteknek) havonta. 

 Helytörténeti vetélkedő a város általános és középiskolás tanulói részvételével a 

múzeummal és a levéltárral közösen. Ideje: tavasz. 

 2017 nyara: olvasó- és helytörténeti táborok a könyvtár szervezésében. 

 2017 ősze: Városi mese- és prózamondó találkozó - általános iskolás tanulók 

részére.  

 NAV előadások, fórumok: március, május. 

 Madárbarát klub negyedévente tartja összejövetelét Meizl Ferenc vezetésével. 

 Kiemelt feladatunk: segítjük a digitális írástudás elsajátítását (számítógépes és 

internethasználati képzések). 

 A 2016-ban megkezdett a Reformáció 500. évfordulója tiszteletére szervezett 

előadássorozat tovább folytatódik 2017-ben. 
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Tervezett kiállításaink a Hattyúházban 

 
Január 19. Élőtárlat címmel Gubcsi Lajos kiállítása. 

Március 10.  Válogatás Holló László-díjas alkotók munkáiból. 

Április 21. Rátkai Zsuzsa képzőművész kiállítása. 

Május 18.   Fekete Zsolt festőművész kiállítása. 

Augusztus 20. Molnár István festőművész kiállítása. 

Október 3. Damó István könyvművész kiállítása. 

December 8. Pálfy Gusztáv szobrászművész életműkiállítása. 

IV. PÁLYÁZATOK 

 

Élünk a hazai és az új uniós pályázatok adta lehetőségekkel. 

 

Részletes programjaink 

JANUÁR 

 

Január 10., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. Vendégünk Kisgyőri Krisztián 

népzenész. 

 

Január 12., csütörtök  

15 óra Öreglaktanya – 16 óra Felsőtemető: 

Emlékezés a doni tragédia 74. évfordulójára. 

 

Január 17., kedd  

Könyvek klubja olvasókör. Téma: Szabó Zoltán Szerelmes földrajz c. művéből részletek. 

Vezeti dr. Szabó Imre filozófus. 

 

Január 19., csütörtök  

Élőtárlat. Gubcsi Lajos galériája Félegyházán. A Magyar Művészetért kortárs alkotóitól. 

A kiállítást megnyitja dr. Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Díj kuratóriumának elnöke. 

 
Január 20., péntek  

Himnuszmondó verseny a középiskolák tanulóinak részvételével.  

 

Január 20., péntek  

Magyar kultúra napi rendezvény. 

 

Január 24., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

Vendégünk dr. Ónodi Izabella fogorvos. 

 

Január 26., csütörtök  

A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében dr. Tarjányi József előadása A 

hunok őshazája Belső-Mongólia címmel a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  

Bevezetőt mond: Bense Zoltán tanár. 
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FEBRUÁR 

Február 2., csütörtök  

90 éve, 1927. február 8-án nyitotta meg kölcsönkönyvtárát Kiskunfélegyházán dr. Roykó 

Viktor. Emlékére „Roykó Viktor élete és munkássága” címmel Mayer Lászlóné és Mayer 

László vetítéssel egybekötött előadást tart. 

 

Február 3., péntek    

Móra Ferenc műveiből olvasnak fel az általános iskolások a Hattyúházban. 

Vendégek: Jenesné Móra Zsuzsa, Móra István dédunokája. Vészits Andrea, Móra Ferenc 

dédunokája. 

 

Február 7., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. Vendégünk: dr. Lászlóné Bíró Lili 

családkonzulens hallgató. 

 

Február 7., kedd   

Felolvasással emlékeznek Móra Ferencre  a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, a 

Móra Ferenc Társaság és a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjai. 

 

Február 9., csütörtök  

A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében Harkányi Árpád és Zárug Zita: 

„Kerékpárral  a világ körül – 40 ezer kilométer, 4 év és 46 ország érdekességei és 

tanulságai” című  előadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  

Bevezetőt mond: Bense Zoltán tanár. 

 

Február 14., kedd 

A HÁZASSÁG hete alkalmából Rónaszéki Gábor plébános  előadása A család a 

boldogság bölcsője (egész-ség, harmónia, biztonság) címmel. További programunk 

honlapunkon. 

 

Február 16., csütörtök  

Juhász István ny. gimnáziumi tanár előadása  A cigányok Petőfije címmel Dankó Pista 

(1858-1903) cigánymuzsikusról, dalszerzőről. 

 

Február 17., péntek 18 órától 

Február 18., szombat 19 óráig 

15 órás Wass Albert felolvasóest a Hattyúházban. 

 

Február 21., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

 

Február 23., csütörtök  

Félegyháziak a gulágon – könyvbemutató, kiállítás és előadás az 1944 és 1947 közötti, a 

Szovjetunióba hurcolt magyar kényszermunkások történetéről. Előadó: Hajagos Csaba és 

Molnár László történész. A kiállítást megnyitja Kollár László, a Huszka József 

Hagyományőrző Egyesület  titkára.  

 

Február 24., péntek  – Platán Utcai Általános Iskola 

Fazekas Ágnes Mária Blandina nővér táblájának avatása. 
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MÁRCIUS 

 

Március 2., csütörtök  

„… Nekem áldott az a bölcső,  

Amely magyarrá ringatott.” 

200 éve született Arany János  költő, újságíró. Juhász István ny. tanár előadása. 

Március 6., hétfő  

HOLLÓ László-emléknap programjai. 

 

Március 7., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

 

Március 9., csütörtök  

A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében Varga Csaba  hegymászó  előadása 

Broad Peak címmel, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  

Bevezetőt mond: Bense Zoltán tanár. 

 

Március 10., péntek  

Válogatás Holló-díjas alkotók munkáiból. A kiállítást megnyitja Rosta Ferenc 

alpolgármester. 

 

Március 14. kedd  

Weöres Sándor szavalóverseny a városi könyvtár szervezésében. 

 

Március 16., csütörtök  

50 évvel ezelőtt hunyt el Kodály Zoltán. Közreműködnek a Kiskunfélegyházi  Alapfokú 

Művészeti Iskola növendékei és tanárai. 

 

Március 21., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

 

Március 21., kedd 17 óra  

Őstermelőket és családi gazdaságokat érintő 2017. évi adóváltozások. 

Előadó: Szabó Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály  osztályvezetője. 

 

Március 22-29. 

Internet Fieszta rendezvény programjai. 

 

Március 23., csütörtök  

A Reformáció emlékére – Tisztelet az 500. évforduló alkalmából. 

Dr. K. Csontosné Tompa Anna ny. pedagógus előadása  Szépirodalom a protestáns költők 

és írók tollából címmel. 

 

Március 30., csütörtök  

A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében Hazajáró közönségtalálkozó: 

Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral,   a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  

Helye: Művelődési Központ. 
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ÁPRILIS 

 

Április 4., kedd  

Minikonferencia a Nagycsaládos Egyesület szervezésében. 

 

Április 4., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

Április 6., csütörtök  

A városi könyvtár költészet napi műsora.  

 

Április 7., péntek  

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület évi rendes közgyűlése. 

 

Április 8., szombat  

Húsvéti családi szombat délelőtt. 

 

Április 11., kedd  

Bemutatjuk az Út menti keresztek Kiskunfélegyházán c. könyvet  Fekete János 

tanulmányának és   dr. Tarjányi József fotóinak felhasználásával. 

 

Április 18., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

 

Április 20., csütörtök  

A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében Végvári Tamás Kajakkal Európa 

körül  című előadása, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  

Bevezetőt mond: Bense Zoltán tanár. 

 

Április 21., péntek  

Rátkai Zsuzsa kiállításának megnyitója. 

 

Április 22.  

A tavaszi virágünnep programjában a „Legyen virágosabb városunk” versenyfelhívás 

meghirdetése. 

 

Április 27., csütörtök  

Születésének 175. évfordulóján „Félegyháza elfeledett szülöttje: dr. Kohut Sándor” 

címmel Mayer Lászlóné és Mayer László vetítéssel egybekötött előadást tart. 
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MÁJUS 

 

Május 2., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

 

Május 4., csütörtök  

A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében dr. Neszmélyi Emil előadása Everest: 

az északi útvonal címmel, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  

Bevezetőt mond: Bense Zoltán tanár. 

 

Május 16., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

 

 

Május 18., csütörtök  

A városalapítók hete keretében Fekete Zsolt kiállításának megnyitója. 

 

Május 19., péntek – városháza díszterme 

Kiskunfélegyháza díszpolgárai – szerk. Kapus Béláné - című könyv bemutatója- 

 

Május 27., szombat  

Gyermeknapi családi szombat délelőtt a könyvtárban. 

 

Május 29., hétfő  

Tisztelgés Móra Ferenc bátyja, Móra István költő halálának 60. évfordulóján. Koszorúzás 

a Deák Ferenc utcai háznál, koszorúzás és megemlékezés  óbudai sírjánál. 

 

Május 30., kedd  

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

 

Május 25 – június 9. 

Az ÜNNEPI könyvhét kiskunfélegyházi rendezvényei 

JÚNIUS 

Június 8. csütörtök 

Hattyúkerti zenés esték programja. 

 

Június 15., csütörtök 

Hattyúkerti zenés esték programja. 

 

Június 22., csütörtök 

A Reformáció emlékére – Tisztelet az 500. évforduló alkalmából. 

Előadás. 

 

Június 29., csütörtök 

Hattyúkerti zenés esték programja. 

Kiskunfélegyháza, 2017. január 20. 

Kállainé Vereb Mária 

 igazgató 


