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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

 2011. május 19-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2010. évrıl 
Ikt. szám: I/5491/3/2011. 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az általa alapított intézmények 
mőködésének törvényességét, munkájának eredményességét azok évente esedékes beszámolói 
alapján ellenırzi.  
 
A Képviselı-testület 2011. évi munkatervérıl szóló 183/2010. (XII.15.) határozata alapján 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 2010. évi tevékenységérıl készített átfogó 
beszámolóját a májusi soros ülésen tárgyaljuk. 
Ennek megfelelıen az intézmény igazgatója Guti Istvánné a beszámolót elkészítette, amely az 
elıterjesztés mellékletét képezi. 
 
 Kérem T. Képviselı-testületet annak megvitatására és elfogadására.  
 

Határozat-tervezet 
 
.../2011. (…..) ÖH 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2010. évrıl 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város 
Mővelıdési Háza és Könyvtárának 2010. évi tevékenységérıl szóló átfogó 
beszámolóját az elıterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 19. 
 
Lajosmizse, 2011. április 28. 
                             
        Basky András sk. 
                                                                                               polgármester  
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Elıterjesztés melléklete 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló 
 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
 

2010. évi tevékenységérıl 
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Az intézmény adatai és szakfeladatai 
 
Az intézmény elnevezése:    Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára  
Székhelye:      Lajosmizse 
Címe:       6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12.  
Típusa:      Kulturális intézmény, mővelıdési ház és könyvtár 
Mőködési területe:     Lajosmizse város közigazgatási területe 
Az intézmény fenntartója:    Lajosmizse Város Önkormányzata 
Az intézmény felügyelete:    Lajosmizse Város Önkorm. képviselı testülete 
Költségvetési gazdálkodási jogköre: Részben önálló költségvetési intézmény 

 
Könyvtárunk Lajosmizse város kulturális intézményének része. Általános győjtıkörő 

közkönyvtár. Feladata, hogy a nyilvánosság biztosításával mindenki számára hozzáférhetıvé tegye 
győjteményét és szolgáltatásait. Részt vesz a város kulturális és szellemi életében, mértékadó, 
példamutató és véleményformáló módon. 

Céljaink elérésének legfontosabb eszközei a minıségi szolgáltatások megteremtése, a 
folyamatos technológiai megújulás, hiszen könyvtárunk fontos társadalmi funkciót tölt be. A könyvtár 
az olvasás kultúra alapintézménye, a társadalmi emlékezet hordozója, a közmővelıdés szervezıje, a 
nem iskolai keretekben történı élethosszig tartó tanulás alapintézménye, a digitális írás-olvasás 
kialakításának segítıje.  
Az említett funkciók azért olyan fontosak, mert az információ birtoklásán és annak felhasználásán 
alapuló társadalomban szükséges, hogy kialakuljon az a mőveltség, amely a kor kihívásaira válaszolni 
képes kompetenciákat foglalja magában. Nevezetesen, az információs mőveltség (hatékony és 
eredményes információszerzı, kritikus, értékelı gondolkodó, pontos és kreatív információhasználó), 
az önálló tanulás (információigényének önálló kielégítıje, a mővészetek, irodalom befogadója, az 
ismeretek létrehozója) a társadalmi felelısség (ismeri az információ jelentıségét a demokratikus 
társadalomban, etikus információ- és eszközhasználó, hatékony résztvevıje a csoportmunkának) 
képességeit. 
 

Pályázati lehetıségeink és sikereink 
 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára az Új Magyarország Fejlesztési Terv 

(ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3.2.11/10/1 kódszámú kiírására „A 
kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén és mikro-térségében 2010-2011” 
címmel pályázatot nyújtott be 2010. március 29-én. A bíráló bizottság 2010. július 27-én meghozott 
döntése alapján a projekttervet támogatásra alkalmasnak ítélte. A pályázat megvalósítására 26 275 454 
Ft fordítható. A projektaktivitás 2010. augusztus 1-tıl 2011. július 31-ig tart.  A projektterv az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  
 
A pályázat célja a kulturális intézmények oktatásba történı bekapcsolása, szerepének erısítése, 
tevékenységi körének „iskolabarát” elvő kibıvítése, továbbá a szabadidıs nevelésnek és oktatásnak a 
támogatása.  
 
A projektterv megvalósítása érdekében intézményünk a lajosmizsei Fekete István Általános Iskolával, 
Kollégiumával, Felsılajosi tagintézményével, a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodával, és 
Felsılajosi tagintézményével kötött együttmőködési megállapodást. Ennek keretében a 2010/2011-es 
tanévben szakköröket, témanapokat, versenyeket, táborokat szervezünk a fenti oktatási intézmények 
tanulói és óvodásai részére. Valamennyi foglalkozás a célcsoport számára ingyenesen vehetı igénybe. 

 
A szakmai programok megvalósítását a Mővelıdési Ház és Könyvtár részérıl 7 személy 

végzi, emellett 15 személy bevonására került sor. 
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 A Fekete István Általános Iskola tanulói számára a projektaktivitás elsı félévében (2010. 
augusztus 1-tıl 2011. január 31-ig) ) összesen 114 alkalmat biztosítottunk, amelyen 1625 fı vett 
részt.  

 
Heti szakkör: Alkalmakszáma (db) Résztvevık száma (fı) 
Barátság, szerelem, ...  12 82 
Disputa klub  14 178 
Pszichodráma  28 204 
Tánc  20 469 
Havi szakkör:   
Firkász kör  5 36 
Kézmőves foglalkozások  7 118 
Táncház  5 96 
Történelmi drámakör  8 51 
Asztali foci (csocsó)  5 54 
Versenyek, vetélkedık:   
Helytörténeti vetélkedı  1 25 
Versmondó verseny  1 41 
Labdarúgó bajnokság  2 79 
Futóverseny  2 60 
Témanapok:   
Karácsonyi készülıdés  3 110 
Témahét (táborok):   
Tánc tábor  1 22 
Összesen: 114 db 1625 fı 
 
 A Fekete István Általános Iskola Kollégiumi tanulói számára a projektaktivitás elsı 
félévében (2010. augusztus 1-tıl 2011. január 31-ig) összesen 28 alkalmat biztosítottunk, amelyen 
422 fı vett részt. 
 
   
Heti szakkör: Alkalmak száma (db) Résztvevık száma (fı) 
 Tánc  20 285 
Havi szakkör:   
 Asztali foci (csocsó)  5 62 
Témanap:   
 Országjáró túrák  3 75 
Összesen: 28 422 
 
 A Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézményének tanulói számára a 
projektaktivitás elsı félévében (2010. augusztus 1-tıl 2011. január 31-ig) összesen 51 alkalmat 
biztosítottunk, amelyen 724 fı vett részt.  
 
Heti szakkör: Alkalmak száma (db) Résztvevık száma (fı) 
 Tánc  20 425 
 Pszichodráma  28 239 
Témanap:   
 Könyvtári foglalkozás  3 60 
Összesen: 51 724  
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 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda csoportjai számára a projektaktivitás 
elsı félévében (2010. augusztus 1-tıl 2011. január 31-ig) összesen 17 alkalmat biztosítottunk, 
amelyen 539 fı vett részt.  
 
Havi szakkör: Alkalmak száma (db) Résztvevık száma (fı) 
 Mesefoglalkozás  6 149 
 Természetbúvár  6 153 
 Kézmőves játszóház  5 237 
Összesen: 17 539 
 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsılajosi Tagintézményének 
csoportjai számára a projektaktivitás elsı félévében (2010. augusztus 1-tıl 2011. január 31-ig) 
összesen 3 alkalmat biztosítottunk, amelyen 69 fı vett részt.  
 
Témanap: Alkalmak száma (db) Résztvevık száma (fı) 
 Könyvtár és mesefoglalkozás  3 69 
Összesen: 3 69 
 

 
A kor követelményeit felismerve indult könyvtárunk 2008-ban az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv keretében meghirdetett TIOP-1.2.3,-08/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt Infrastruktúra-
fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” címő pályázatán konzorcium tagjaként a kecskeméti Katona 
József Könyvtárral és öt városi könyvtárral karöltve. A pályázaton könyvtárunk 7 millió forintot nyert. 
A napokban várható végsı elszámolás és ellenırzés lebonyolításakor a következı eredményeket 
mutathatjuk be. 
 
A pályázat eredményei: 

- Kiépült a vezeték nélküli hálózat, amely internet hozzáférést biztosít a könyvtárhasználóknak, 
az intézményben és a hatókörzetében függetlenül a könyvtár nyitva tartásától.  

- Új szerver és 12 db nagyteljesítményő számítógép segítik az információhoz jutást. 
- A számítógép-használat új célcsoport számára is lehetıvé vált. Kerekes székben élı 

használóink a földszinten jutnak internet-szolgáltatáshoz. 
- A Sense wiew olvasókészülék az idıseknek, rosszul látó használóinknak nagy segítség. 
- Fiatalok és idısek számára egyaránt elérhetı számítógép használó-kezelı tanfolyamainkon 

irodai szoftvercsomag segíti az érdeklıdık tanulását. Tanulóink, használóink elsajátíthatják a 
szerkesztı programok, az online katalógusunk használatát. 

- Bıvült könyvtárunk szolgáltatása: fax, scannerek és nyomtatók segítik a használók 
ügyintézését, valamint a könyvtár külsı kommunikációs és irányító munkáját, 
helytörténeti anyagunk digitalizálását. 

 
Győjteményfejlesztés, -feltárás 

A könyvtár győjteménye az elmúlt évek tendenciájának megfelelıen gyarapodott, épült. 
Mindezt annak ellenére sikerült elérnünk, hogy a győjteményfejlesztésre fordítható pénzösszegünk 
2010-ben 1 millió forinttal volt kevesebb, mint 2009-ben, ennek megfelelıen kevesebb új könyv 
került a polcra. Kedvezményes vásárlással, átgondolt szerzeményezéssel igyekeztünk biztosítani 
olvasóinknak az információszerzéshez, tanuláshoz, mőveltségük, tájékozottságuk növeléséhez 
szükséges fontos mőveket. A kedvezményes vásárlások térnyerése a beszerzésben jelentıs 
többletmunkát jelent munkatársainknak, hiszen a kedvezményes vásárlások esetén a könyvtári 
központi szolgáltatások elmaradása teszi lehetıvé többek között, hogy olcsóbban adhassák a 
könyveket. Elkészítjük minden dokumentumfajta bibliográfiai leírását, melyet online katalógusunk 
segítségével interneten is kereshetnek olvasóink. Nem ritka, hogy egyre többször úgy érkeznek az 
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olvasók a könyvtárba, hogy a keresett könyv adatait már felírták egy cédulára, nem jönnek 
feleslegesen, mert még otthon látták, hogy a kért mő hozzáférhetı, kölcsönözhetı.  
A győjtemény csak akkor használható jól, ha a tartalmilag elavult, az elhasználódott, elveszett 
dokumentumok törlése megtörténik. 2010-ben 2987 dokumentumot kellett a nyilvántartásunkból 
kivezetni.  
A kurrens feltárás mellett folyamatosan végezzük a győjtemény visszamenıleges rögzítését 
számítógéppel. Állományunk feldolgozottsága 99 %-os. 
2010-ben 1065 dokumentumot szereztünk be. Ebbıl 1043 kötet könyv, 10 hangdokumentum, 
fıként hangos-könyv, 1 elektronikus dokumentum, 11 pedig egyéb dokumentum. Összértékük 
2016 E Ft, mely az érdekeltségnövelı támogatás 302 E Ft összegét is tartalmazza. 
 
2009-ben is több hagyatékot, illetve feleslegessé vált könyvet ajánlottak fel könyvtárunk számára. 
Ezeket minden alkalommal átválogatjuk, hogy melyeket tudjuk hasznosítani, majd folyamatosan 
beolvasztjuk ıket az állományba. Igazi kincseket, ma már beszerezhetetlen ritkaságokat is kapunk 
ilyen módon. 
 

Könyvtárhasználat 
Könyvtárhasználat 2008. 2009. 2010. 
1. Regisztrált használó 2800 3148 3500 
2. a Regisztrált használóból újonnan 

regisztrált 
  201  310  269 

3. 

 
Használó 
(fı) 

Aktív használó 1807 1827 2042 
4. Személyes (helybeni) 

használat összesen 
19748 25379 28571 

5. Az Összes személyes 
használatból 
internethasználat 

3709 6208  9300 

6. telefon, fax, 
e*-mail 

783   415    773 

7. 

 
 
 
 
Használatok 
(alkalom)  

Távhasználat 
OPAC, 
honlap 

10972 13700 19729 

8. Kölcsönzött dokumentum (db) 16585 19540 20850 
9. 

 
 
 
 
 
 
Használat 

Közvetlenül (helyben) használt 
dokumentum (db) 

16629 34884 29285 

10. 14 éven aluliak 704  907   954 
11. 14 és 65 év közöttiek 1964 2086  2311 
12. 

 
Regisztrált 
használó (fı) 65 év felettiek 132   155   235 

13. Személyes (helybeni) használat (alkalom) 9163 12339 11991 
14. Kölcsönzött dokumentum (db) 5491 8022  

10098 
15. 

 
A 14 éven aluliak 
könyvtárhasználata 

Közvetlenül (helyben) használt 
dokumentum (db) 

6885 15461 16856 

16. Küldött kérés  87  90    207 
17. Eredetiben 78   83    112 
18. Nyomtatott 

formában 
1     - 3 

19. 

 
 
Könyvtárközi 
kölcsönzés 

 
Kapott 
dokumentum 
(db) 

 
Másolatban 

Elektronikus 
formában 

    - 3     92 

20. Referensz kérdés 1830 3270  1881 
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Az adatok azt bizonyítják, hogy a könyvtárunk minden nehézség ellenére állja a versenyt a 
többi kulturális területtel és az internet térhódításával. Folyamatosan nı, ha kicsivel is használóink 
száma, akik az év során nem csak egy-két alkalommal keresnek fel bennünket, hanem rendszeres 
látogatóink. Most látszik beérni annak a szakmai munkának gyümölcse, amit évek óta folytatunk. A 
gyermekolvasók számának növekedése jelzi, hogy egy jól kialakított belsı tér alkalmas arra, hogy 
vonzza a fiatalokat, fıleg ha emellett érdekes eseményekre is sor kerül. Ilyen az évek óta 
megrendezésre kerülı Olvasó Derbi, mely a gyerekközösségeket nagy számban mozgatta meg. A mi 
feladatunk, hogy most már minél nagyobb számban „ragadjanak” nálunk. Szívesen látunk és 
támogatunk minden kívülrıl jött kezdeményezést, ilyen a Nyugdíjas Pedagógusok Olvasóköre. Igen 
lelkesen és nagy részvételi számban minden hónap utolsó csütörtök délelıttjén tartják rendezvényeiket 
könyvtárunkban, melyhez állandó segítségre számíthatnak könyvtárosainktól. 
Az adatokból az is jól látszik, hogy mind a könyvtárhasználatok száma, mind a kölcsönzések száma 
nıtt, ha nem is sokkal. Azt is megállapíthatjuk, hogy az ıszi-téli hónapokban valamivel nagyobb az 
érdeklıdés a könyvtár szolgáltatásai iránt, mint tavasszal és nyáron. 

 
Az internet-használat növekedése azt mutatja, hogy a fentebb említett Lajosmizse Könyvtári 

szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése”Tudásdepó-Expressz” eredményei, s a 
képviselı-testület hozzájárulása ahhoz, hogy az internethasználat elsı fél órája ingyenes legyen, s csak 
utána kerüljön fél óra 100 Ft-ba, elérte az esélyegyenlıség növelésének célját. Hisz aki meg tudja 
fizetni az internet rendszeres használatát, az már rendelkezik otthon saját géppel és internet 
hozzáféréssel, a hátrányos helyzető embertársaink elıtt viszont most nyílt meg az út a rendszeres 
internet-hozzáféréshez. A számítógép-használat számának jelentıs növekedése azt jelzi, hogy a hét 
legtöbb napján szinte folyamatosan foglalt mind a 12 gép, mely olvasóink rendelkezésére áll. 
Az adatok elemzésénél megállapítható, hogy a helyben igénybe vehetı szolgáltatások használatának 
aránya egyre nagyobb, mely alátámasztja a technológiai fejlesztés helyességét. A közvetlenül 
(helyben) használt dokumentumok számának csökkenése pedig részben szintén az infrastruktúra-
fejlesztés hatása, kevésbé használják olvasóink kézikönyvtári állományunkat, valamint a 
drasztikusan szőkült beszerzési keretbıl kevesebb féle újságot tudunk beszerezni, s ezek az 
újságok hiányoznak olvasóinknak. 

Az állományunkban nem található dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk 
olvasóinknak. A szolgáltatás 2006. év végéig igen kedvelt volt, s ingyenes. 2007. január 1. óta a 
támogatási rendszer megváltozása miatt az ODR szolgáltató könyvtárakhoz a könyvek ingyenes 
visszaküldése megszőnt. A felmerülı költségeket, a dokumentumot kérı olvasóra kell hárítani, mert a 
könyvtár szőkös költségvetésébıl ezt már nem tudjuk vállalni. A postai árak pedig sok embert 
elriasztanak a szolgáltatás használatától. A szolgáltatás támogatásához a 2012-es 
költségvetésünkhöz pénzügyi támogatást szeretnénk kérni a tisztelt testülettıl. 

A telefonos megkeresés, azaz a távhasználat adatai azt jelzik, hogy az olvasók gyakran 
választják a kölcsönzés meghosszabbításának ezt a módját.  
 

Helytörténet 
A helyismereti munka fontos területe a könyvtári szolgáltatásoknak. A győjtemény eddig elég 

szegényes dokumentum számmal rendelkezett. Ettıl az évtıl kezdve elkezdtük tervszerő építését. A 
győjtıkörbe tartozó XIX. sz-i dokumentumok beszerzése anyagi nehézségek ellenére is elkezdıdött. 
Év közben folyamatos volt a periodikumok feltárása (a nyomtatott, és ha van, az elektronikus forma 
is). Figyeljük, linkeljük és feltárjuk az interneten megjelenı a győjtıkörben meghatározott tartalmú 
oldalakat. Állandó a sajtófigyelés. Figyeljük a megyei újságokat és folyóiratokat. A helyi vonatkozású 
cikkeket kimásoljuk, dossziékban helyezzük el és számítógépen is feldolgozzuk. İrizzük, és az 
érdeklıdık rendelkezésére bocsátjuk a testületi ülések jegyzıkönyveit. 
Októberben a Könyves Vasárnapon meghirdettük a Lajosmizsei Elektronikus Képtár létrehozásának 
szándékát, az anyagok városunk lakóitól folyamatosan érkeznek. A kiállítás megnyitására az idei 
Könyves Vasárnapon kerül sor, az eseményre elvárjuk a Képviselı-testület tagjait is. 
Ebben az évben tovább bıvült az aktualitásokról (városi-, intézményi rendezvények) készült képek 
galériája.  
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Rendezvényeink 
 

Rendezvények száma Résztvevık száma A könyvtár által szervezett 
rendezvények 2008. 2009. 2010. 2008. 2009. 2010. 
1. Kiállítások 11 8     2 2428 1457 462 
2. Egyéb rendezvények 97 181 149 3847 5301 4001 
3. Összesen: 108 189 151 6275 6758 4463 
4. teljes 

óraszám 
53 139 111 - - - 

5. 

Az egyéb 
rendezvényekbıl 
a 
használóképzés 

-ban 
résztvevık 

- - -   1344 1718 1891 

 
Könyvtárunk a szorosan vett könyvtári szolgáltatásokon túl különbözı rendezvényekkel várja 

a városban élıket. Egyik legfontosabb feladatunk a gyerekek könyv és könyvtárhasználatra 
nevelése, ennek érdekében a könyvtár évtizedek óta rendszeresen fogadja az óvodás és általános 
iskolás csoportokat. Ezek könyv-, könyvtárismereti, irodalmi, ismeretterjesztı foglalkozások, témájuk 
szorosan kapcsolódik a könyvtár életéhez.  

Intézményünkben folyik „A kulturális nevelés új típusú együttmőködési formái Lajosmizsén 
és mikro-térségében 2010-2011” címő pályázat. Ennek keretében került megvalósításra a könyvtár 
több hagyományos foglalkozása, mint például óvódások, általános iskola alsós osztályainak tartott 
mese, kézmőves foglalkozások. 

Nyári táborunk at nagy érdeklıdés mellett tavaly is megtartottuk. A heti eseménysorozat igen 
jól sikerült, melyen a gyerekek és a könyvtárosok egyaránt jól érezték magukat. 

Február elején indítottuk útjára a fent említett Olvasó Derbit. Évrıl évre visszatérı 
rendezvényünk a Kultúra Napja , az Internet Fiesta, Népmese Napja, az ıszi olvasásnépszerősítı 
hét, a Könyves Vasárnap, a karácsonyi ajándékmősor az alsósoknak. Tevékeny résztvevıi vagyunk a 
Családi, gyermekmajálisnak és a Lajosmizsei Napoknak. Rendezvényeink lebonyolításához éltünk 
a pályázatok kínálta lehetıségekkel. Ezen túlmenıen sok esetben egyéni vállalkozók, intézmények, 
magánszemélyek nyújtottak anyagi és erkölcsi támogatást, segítséget. 

Rendezvényeink megszervezésekor az a cél vezérel bennünket, hogy tartalmas élményeket 
nyújtsunk, ugyanakkor a könyvtár és a könyvtár szolgáltatásait is népszerősítsük a felhasználók 
körében. 

A könyvtár 2010-ben is folytatta a lakosság számítógépes ismereteinek bıvítését, illetve 
alapképzések sorozatát. A lakosság szívesen él a 10 és 20 órás tanfolyamok lehetıségével. A lakossági 
felhasználók körében különösen a postafiók létrehozása, az Ügyfélkapura való regisztrálás, valamint a 
böngészık kulcsszavas és tematikus használatának megismerése, az e-vásárlás, pályázati és ösztöndíj 
lehetıségek, a tartalmi szolgáltatások elérési útjai voltak vonzóak. Szép számmal jelentkeznek az 
idısebb korosztályból is. Könyvtárunk az idei évben 36 fı képzését vállalta. A tanfolyamot 
informatikus-könyvtáros, és képzett eTanácsadó tartja. A tanfolyamok ingyenességük miatt igen 
népszerőek, már a 2012-es évre fogadjuk a jelentkezıket. 

 
Az intézmény informatikai ellátottsága 

A könyvtár számítógépes könyvtári hálózatban dolgozik. Ehhez 2010-ben 21 db könyvtári 
munkagép állt rendelkezésre, ebbıl 14 nyilvános, melybıl 13 internetes munkaállomásként 
mőködött. A gyerek gépen nincs internet-hozzáférés. 7. osztálytól az emeleten juthatnak internethez a 
gyerekek. Egy gép szerverként, 6 gép pedig könyvtárosok munkagépeként mőködik. A számítógépek 
Windows operációs rendszerrel, Microsoft Office irodacsomaggal mőködnek, a könyvtári 
munkafolyamatokat a Textlib integrált könyvtári rendszerrel végezzük. A könyvtári szolgáltatásokat 
segítette 4 nyomtató, 3 szkenner, ezen kívül 3 fénymásoló, amelyek közül egyik hálózatba kötve 
nyomtatást is végez. 
A Infrastruktúra-fejlesztési pályázatnak hála 12 gép új, nagy teljesítményő. 
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Számítógépes szolgáltatásaink 
 

Könyvtárunkban 2009. áprilisától az internet-hozzáférés elsı 30 perce ingyenes, az 
esélyegyenlıség növelése érdekében. Utána 30 percért 100 Ft-ot kell fizetni. Használóinknak 
lehetıségük van szövegszerkesztésre, nyomtatásra, szkennelésre, letöltésre, levelezı rendszerek és 
CD-ROM adatbázisok használatára. A könyvtárosok napi munkájuk során rendszeres segítséget 
nyújtanak az internet-használathoz, a számítógépes információkereséshez és az egyéb programok, 
szoftverek használatához.  

Könyvtárunkban két számítógépen eMagyarország Pont mőködik. Két munkatársunk 
rendelkezik eTanácsadó végzettséggel, s ennek jegyében egyénre szabott segítséget tudnak nyújtani a 
lakosság elektronikus ügyintézéséhez, levelezıprogramok használatához, adóbevallások programjának 
használatához 

A könyvtár 2006. évtıl hozzáférést biztosít a Nemzeti Audio-vizuális Archívumhoz 
(NAVA).  Sajnos még mindig nincs nagy érdeklıdés iránta, mert nem igazán ismerik az olvasók, hogy 
mire jó. A NAVA győjtıkörébe tartoznak a közszolgálati televízió (M1 , M2, Duna) és két 
kereskedelmi televízió (Tv2, RTL Klub), valamint a Magyar Rádió Kossuth, Petıfi, Bartók adóin 
sugárzott mősorai. Gond, hogy csak a helyben használat biztosított, nem lehet letölteni, CD-re, DVD-
re kiírni a kiválasztott mősorokat. 

A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára kiadásában évi hat alkalommal, 
kéthavonta jelenik meg 4200 példányban, A/4-es terjedelemben, 12 oldalon a Hírlap  Lajosmizse 
Város Önkormányzatának közérdekő információs lapja.  

 
Kapcsolatrendszer, Pr tevékenység 

 
Intézményünk minél jobb mőködése érdekében hatékony marketing tevékenységet folytatunk. 
Igyekszünk az intézmény elismertségét, népszerőségét növelni, elsısorban a helyi kommunikációs 
eszközökön, helyi sajtó, saját honlapunkon keresztül (www.lmizsekultura.hu), valamint a megyei 
sajtóban. Szolgáltatásainkról, rendezvényeinkrıl, eredményeinkrıl folyamatosan tájékoztatjuk az 
érdeklıdıket. 

 
Kiemelt és fontos feladatnak tekintjük kapcsolatrendszer ápolását. Kölcsönösen segítjük egymás 
munkáját a város oktatási és kulturális intézményeivel és civil szervezeteivel. 
Szoros munkakapcsolatot tartunk fenn a Katona József Megyei Könyvtárral. Részt veszünk az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség, A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun megyei 
programjain, a megyei könyvtár által szervezett szakmai rendezvényeken, továbbképzéseken, valamint 
tagjai vagyunk a KKOSZ-nek.  
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Programjának pályázati felhívására, amelynek 
kezelıje a Magyar Mővelıdési Intézet és Képzımővészeti Lektorátus, a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás, valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmővelıdési Szakmai 
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete együttmőködésében az elızı években lezajlott egy kulturális-
tervezési program elıkészítı szakasza. Ennek során megtörtént a kistérséghez tartozó települések 
kulturális helyzetének feltárása, valamint jövıbeni elképzelések felmérése.  
 
Elkészült egy településeken jelenlévı értéktár feltérképezése és népszerősítése, valamint a 
résztvevıkbıl megalakult a Kistérségi Közkincs Kerekasztal.  
A Kecskeméti kistérség települései – köztük természetesen Lajosmizse és Felsılajos is -, szoros 
együttmőködésben állnak a Kecskeméti Tourinform irodával. Évrıl-évre elkészül a „Kecskemét és 
térsége kulturális programajánló” címő rendezvénynaptár, amelyben népszerősítik programjainkat. Az 
iroda belföldi és külföldi  kiállításokon is képviselteti turisztikai értékeinket. A Közkincs kerekasztal 
és a Térségi Turisztikai Klub havonta ülésezik. 
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Személyi ellátottság 
 

    Az intézmény dolgozóinak létszáma 13 fı 
 
   Ebbıl szakalkalmazotti feladatot ellátók létszáma 7 fı 

- 5 fı felsıfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik 
- 1 fınek nem szakirányú felsıfokú végzettsége van és felsıfokú szakképesítése 
- 1 fı középfokú szakirányú végzettségő 

   Mőködést, ügyvitelt ellátók létszáma 6 fı 
- 1 fı ügyviteli, adminisztrációs feladatokat lát el középfokú végzettséggel 
- 1 fı mőszaki középfokú végzettséggel 
- 4 fı fizikai, kisegítı feladatokat lát el alapfokú végzettséggel. 

Foglalkozásaink 

 
Néptánc csoport szombat 13.30 óra 
Díszítımővész kör szerda 15 óra 
Fazekas szakkör szombat 9 és 14 óra 
Flótás együttes péntek 17.30 óra 
Gyermek hastánc tanfolyam péntek 17 óra 
Hastánc tanfolyam szerda 18.30 óra 
Gerinctorna hatékonyan csütörtök 18.15 óra 
Nyugdíjas pedagógus olvasókör minden hónap utolsó csütörtök 9.00 óra 
İszikék nyugdíjasklub minden második hétfı 14.30 óra 
İszirózsa népdalkör szerda 15 óra 
Patchwork klub havonta egy szombat 14 óra 
Sakk-szakkör péntek 18 óra 
Tőzzománc szakkör szombat 9 és 14 óra 
Városi kamarakórus kedd 18 óra 
 
TÁMOP-3.2.11/10-1-0047 számú pályázat keretében általános iskolások számára ingyenesen 
igénybe vehetı foglalkozások: 
 
Barátság, szerelem, szexualitás – beszélgetés kamaszokkal kedd 14 óra 
Disputa klub csütörtök 14 óra 
Történelmi drámakör kéthetente hétfı 14.30 óra 
Pszichodráma szerda 13 és 14.30 óra 
Könyvtári kézmőves foglalkozás 
Játék és tánc apróknak 
Társas tánc szakkör csütörtök 18 óra 
Csocsó klub kedd 16 óra 
Firkász kör 

Kiállítások 
 

Február:  Kiállítás óvodások téli munkáiból 
Március:  Népmővészeti kiállítás 
Április:  Járóföld születésnapi túrafotó kiállítás 
Május:  Kiállítás óvodások tavaszi munkáiból 
Május:  Élethő babák kiállítása 
Június: A mővelıdési ház kézmőves szakköreinek kiállítása 
Augusztus: Szırös József emlékkiállítás 
Október:  Gobelin kiállítás 
November: Kiállítás óvodások ıszi munkáiból 
December: Betlehemi jászolkiállítás 
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Bérletes elıadások kisiskolásokak 
 

Január 28. (csütörtök) 10.30 óra 
A VÁRKASTÉLY TITKA 
Zenés bábjáték – Maszk Bábszínpad 
Február 25. (csütörtök) 10.30 óra 
A KIS HAGYMAFIÚ TÖRTÉNETE 
Zenés bábjáték – Maszk Bábszínpad 
Március 25. (csütörtök) 10.30 óra 
MÁTYÁS KIRÁLY BOLONDOS BOLONDJA 
Zenés bábjáték – Maszk Bábszínpad 
November 18. (csütörtök) 10.30 óra 
CSIPKERÓZSIKA 
Zenés mesejáték – Miniszínház 
 

Vidám színházi esték 

Január: Ray és Michael Cooney: Minden lében három kanál 
Komédia 2 részben Körúti Színház elıadásában 

Február: Robert Harling: Acélmagnóliák 
Romantikus vígjáték 2 részben a Száguldó Orfeum elıadásában 
 
Március: Bödıcs Tibor – Badár Sándor 
 
Május: Kovács András Péter – Szomszéd Néni Produkciós Iroda 
 
Október: Kıhalmi Zoltán – Felméri Péter 
 
November 11.: Bencsik Imre, Straub Dezsı: Nejcserés támadás 
Vígjáték 2 részben a Gergely Theáter elıadásában 

 
 

Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
2010. évi kiadások elıirányzatai és  teljesítése 

 
adatok e Ft-ban 

Szakfeladat  Mővelıdési ház Könyvtár 
 

Tárgy E.ei. Tény E.ei. Tény 

Személyi juttatás 14.556.- 15.296.- 11.528.- 11.788.- 

       Ebbıl:     
-megbízási díj, tiszt.  940.- 881.- 906.- 838.- 

Járulék 3.711.- 3.893.- 2.952.- 2.972.- 

Dologi kiadások 12.640.- 14.096.- 4.763.- 3.961.- 

     Ebbıl:     
-könyv   1800.- 1.964.- 

-kulturális 
rendezvény 

3.805.- 4.055.- 150.- 100.- 
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-számlás 
 szellemi tev. 

100.- 100.- 100.- 5.- 

Felhalmozás kiad.   750.- 2.416.- 

ÁFA   186.- 604.- 

KIADÁS ÖSSZ. 30.907.- 33.285.- 20.179- 21.741.- 

 

 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 

2010. évi bevételi elıirányzatok és teljesítése 
 

adatok e Ft-ban 

Szakfeladat M ővelıdési ház Könyvtár 
 

Tárgy E.ei.  Tény E. ei. Tény 

Alaptevékenység 1.900.- 1.857.- 450.- 120.- 

Bérleti díj 2.800.- 2.986.- - - 

Egyéb bevétel 700.- 1.149.- 300.- 251.- 

Pályázati tám. 6.569.- 6.569.- 4.611.- 4.611.- 

BEVÉTEL ÖSSZ. 11.969.- 12561.- 5.361.- 4.982.- 

 
 
 
Lajosmizse, 2011. 04. 19. 

 
 

 …………………………………… 
 Guti Istvánné sk. 
 igazgató 

 


