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Táj ékoztató a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
III. negyedéves szakmai — gazdálkodási tevékenységéről

Könyvtár

Alaptevékenysége és feladata: szolgáltatás a helyi lakosság számára, a helyi önkormányzat
számára nyújtott szolgáltatás: az önkormányzat munkájának és tevékenységeinek támogatása,
összhangban a könyvtár feladataival. Allományalakítás: gyarapítás, apasztás. A gyűjtemény
megőrzése, védelme, hozzáférés biztosítása. Tájékoztatás, az olvasás és olvasási kultúra
támogatása. Könyvtárhasználat: könyvtárlátogatók képessé tétele a könyvtári dokumentumok
és szolgáltatások használatára. Tanulás segítése. Ennek szellemében végezzük a munkánkat.

A könyvtár befejezte a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0395 számú projektet, a támogatás
összege: 9.861.450.-Ft 100%-os támogatottság.
Sikeresen és hatékonyan zajlottak le a projektek. Helyszínek: Füzesgyarmat — Hegyesi János
Szavalóverseny; Füzesgyarmat — Ovoda — Témahét, Szeghalom — Szakkör; Bucsa — Szakkör;
Kertészsziget — Szakkör; Füzesgyarmat — Szakkör.

Könyvtári érdekeltségnövelő pályázatok: 257.000.-Ft-ot kaptunk.
NKA — pályázat — dokumentum-beszerzés: 596.131.-Ft.
Folyamatban van a Márai program IV. dokumentumbeszerzés.
Könyvtári rendezvényekhez sorolnám a Hegyesi János Szavalóversenyt, amelyen 82

gyermek vett részt, ebben az évben is megtisztelt bennünket jelenlétével és támogatásával a
Hegyesi család.

Az Országos Könyvtári Hetek programsorozatban is részt vettünk.

Művelődési Ház — Szitás Erzsébet Képtár — Tűzoltó Kiállítás

Közművelődés feladata: a település környezeti és szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása. A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek, és
azok állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a helyi
értékek védelmének erősítése, a helyi közösségek erősítése, támogatása. Az ismeretszerző,
amatőr, alkotó művelődő közösségek támogatása, megismertetése. Célja a város kulturális
vonzerejének növekedése. Ennek tükrében végezzük közművelődési és muzeális
feladatainkat, űgyelembe véve a gazdasági koncepció elveket.

A III. negyedévben támogattunk rendezvényeket, személyes segítéssel és anyagi
támogatást is nyújtottunk a programok megvalósításához.

A kiállító helyeinket ebben az időszakban 138 fő látogatta.



A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 188.000.-Ft-ot nyert az intézmény,
amelyet a hangtechnika fejlesztésére fordítottunk.

NKA pályázatunk a Fúvós Fesztivál megrendezésére beadott elbírálás alatt áll.

Intézményünk az alapító okiratban meghatározott feladatokat a helyi és a társadalmi
elvárásoknak megfelelően törekszik a szakmai tudásának maximális kihasználásával
elvégezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a 2014. III. negyedévi szakmai —

gazdálkodási beszámolót!

Füzesgyarmat, 2014. november 19.
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