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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 
2018. évi munkatervének jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény továbbiakban a Kultv. 65. § (2a) bekezdés szerint a települési 

könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és 

hozzáférhetővé tétel céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi 

a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 

 A Kultv. 78/I. § (4) bekezdés kimondja, hogy az az önkormányzat, amely közösségi 

színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján: b) kiadja 

az általa fenntartott közművelődési intézményalapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és 

működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. 

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum elkészítette a 

2018. évre vonatkozó munkatervet, mely az előterjesztés mellékletét képzi. 

 

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban 

foglaltak elfogadására. 

 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t 
 
Püspökladány Város Önkormányzata 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés 
alapján jóváhagyja a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, 
Múzeum 2018. évi munkatervét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tányér József intézményvezető 
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LADÁNY TELEVÍZIÓ  A 2018. ÉV KIEMELT FELADATAI-MUNKATERVE 
 
 
A Ladány Televízió a 2018-as év első negyedévében a várost és az állampolgárokat érintő minden 
fontos hírről továbbra is beszámol Egy hét című magazinműsorában. Természetesen kiemelt 
figyelmet fordítunk az áprilisban esedékes választásokra. Minden ehhez fűződő, ezt támogató hírről 
hétről-hétre beszámolunk.  
 

Szakmai létszám 2018 terv 

Szerkesztő /szakmai koordinátor+ szerkesztő/ 4 fő 

Audiuovizuális mérnök, műszaki dolgozó 3 fő   

Gazdasági koordinátor 1 fő 

Egyéb alkalmazott (közfoglalkoztatott) + 
kulturális közfoglalkoztatott  

6 fő kulturális közfoglakoztatott, NMI + egyéb 
közfoglalkoztatott 2 fő 

 
Mivel 2018-ban lesz 160 éve, hogy létrejött a Püspökladány – Nagyvárad közötti 101-es számú 
vasútvonal, a jeles évfordulóról Püspökladány is megemlékezik, egy Vasúttörténeti ünnepség 
keretében, melyben a Ladány Televízió is aktív részt vállal. Egy olyan filmet tervezünk készíteni, 
melyben nyugalmazott, és aktív vasúti dolgozókkal beszélgetünk hivatásukról, szakmájukról, a 
vasúti közlekedés múltjáról, jelenéről és jövőjéről.  
 A tájékoztatás mellett a Ladány Televízió a 2018-as évben több új értékközvetítő sorozatot is 
szeretne megvalósítani. Ilyen például, egy pszichológus szakorvossal való beszélgetős műsor, 
melyben olyan hétköznapi, de fontos témákat boncolgatnánk, mint a változó kor, a „z” generáció 
sajátosságai, a virtuális világ káros hatásai a személyes kapcsolatokra, miként dolgozzuk fel a 
veszteségeinket...stb. Amennyiben a műsor nézettségi indexe magas, a későbbiekben már nem csak 
a pszichológussal beszélgetne riporterünk, hanem egy-egy alkalommal vendégeket is 
meginvitálnánk a beszélgetésbe. Emellett tervezzük egy humoros gyermekműsor megvalósítását is, 
mely nem csak gyerekeknek szól, sőt elsősorban felnőtt nézőink számára lesz igazán szórakoztató. 
Alma a fájától című műsorunkban olyan szülő-gyermek párosokat szeretnénk bemutatni, akik 
ugyanazt a hivatást választották. Az alanyokkal párhuzamosan beszélgetne riporterünk, a választott 
szakma szépségeiről, nehézségeiről, a különböző fortélyokról, ki mit tanult a másiktól, Mit jelent 
egy szülő a gyermeke életében, példakép.. stb...A püspökladányi gyógyfürdő szolgáltatásait és azok 
jótékony hatásait bemutató sorozatot is tervezünk megvalósítani a 2018-as év folyamán.  
 
Ami a technikai feltételeket illeti, természetesen tervezünk műszaki fejlesztéseket, 
eszközbeszerzéseket is megvalósítani, elsősorban pályázati forrásból, ezen felül az intézmény 2018-
as költségvetésének ismeretében egyéb fejlesztéseket is szeretnénk kivitelezni. Úgy mint új 
akkumulátorok, lámpák, lámpaállványok beszerzése.  
Tervezzük „Egy hét” című magazinműsorunk arculatának megújítását. Új szignálok, spotok, 
stúdióháttér (bluebox) megtervezése, és elkészítése. Az új megjelenéshez kapcsolódóan a szükséges 
mikrofon-és kamera logók beszerzése.  
Az elmúlt évek globális tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre inkább online tartalomgyártásé a 
jövő. Egyre több időt töltünk a világhálón, onnan tájékozódunk, ott keresünk informatív 
tudományos, ismeretterjesztő vagy szórakoztató tartalmakat. Éppen ezért a Ladány Televíziónak 
célja a webes felület fejlesztése, intézmény szintű honlap elkészítése, működtetése. Emellett 
tervezzük a YouTube csatornánkon való heti magazinműsorunk élő közvetítését is. Ennek 
megvalósítása érdekében már folyamatban van a szükséges technikai feltételek, paraméterek 
eszközök feltérképezése.  
Jelenleg analóg módon továbbítjuk műsorainkat, egy mára elavulttá vált moderátor segítségével. A 
digitális átálláshoz szükséges úgynevezett csatoló eszköz (SDI Mini Converter) beszerzését 
mindenképpen fontosnak tartjuk, hiszen ezáltal jelentős javulást érnénk el a képminőség 
tekintetében, mely a mai kor egyik alapvető követelménye.  



A Ladány Televízió műsorait Püspökladány mellett jelenleg Bárándon, Nádudvaron, illetve Kabán 
érhetik el kábelen az Invitel Zrt. előfizetői. Folyamatban vannak a tárgyalások a tekintetben, hogy 
az Invitel Zrt., illetve más szolgáltatók által digitálisan még több háztatásban elérhető legyen 
műsorunk sugárzása, s természetesen ennek technikai feltételeiről is egyeztetések folynak.  
 
 



 
DOROGI MÁRTON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TAGINTÉZMÉNY  
 
A Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény küldetése és a 2018. év kiemelt feladatai 
 
A Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény küldetése a járásban élő polgárok számára az 
elérhető kulturális és közművelődési szolgáltatások biztosítása, ezzel is hozzájárulva a kulturális 
esélyegyenlőség megvalósításához. Az intézmény fennállása alatt folyamatosan bázisa volt a 
művelődni vágyó öntevékeny közösségeknek, valamint a művészetekre fogékony lakosoknak. 
Elsődleges célunk napjainkban is az, hogy minden korosztály találjon a kulturális palettán olyan 
programot, amelyre szívesen látogat el, ami értéket közvetít számára, ahol együtt lehet hasonló 
érdeklődési körű társaival, ahol tevékenységével hozzájárulhat a helyi társadalom formálásához.  
A Dorogi Márton Művelődési Központ Tagintézmény, mint klasszikus közművelődési intézmény, 
elsődleges feladata a magyar kultúra értékeinek megteremtése, valamint azok közvetítése a helyi és 
környékbeli lakosság felé. Szerepet vállal a hagyományok ápolásában, megőrzésében, átadásában, 
valamint a sajátos helyi kultúra gazdagításában. Az intézmény fontos színtere a lokális közösségi 
művelődésnek, mellyel a helyi identitástudatot erősíti a művelődési formák igénybevevőiben. 
 
Általános alapelvek 
a közművelődéshez való jog gyakorlása: minden állampolgár számára elérhetővé kell tennünk az 
általunk nyújtott kulturális javakhoz való hozzáférést 
közösségi színtér igénybevétele: a kulturális esélyegyenlőtlenség csökkentése 
közösségi művelődési formák biztosítása 
szakmai együttműködések, partnerség 
színvonalas szórakozási lehetőségek biztosítása 

Szakmai létszám 2018 terv 

közművelődési szakember 3 fő 

Technikai és kisegítő személyzet  2 fő   

Egyéb alkalmazott (közfoglalkoztatott)   17 fő + kulturális közfoglalkoztatott 2 fő 

 
Telephelyeink, a közművelődési feladatok ellátására alkalmas közösségi színtereink:  
Dorogi Márton Művelődési Központ (Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.)  
Helyiségei: - színházterem 

- előadóterem 
- nagyi klub 
- aula 
- kisterem 
- egyéb kiegészítő helyiségek (öltözők, stúdió, irodák, stb.) 

Ifjúsági Ház (Püspökladány, Bocskai u. 21.)  
Helyiségei: - nagyterem 

- klubszoba 1.  
- klubszoba 2. 
- klubszoba 3. 
- irodahelyiségek 
- udvar 
- egyéb kiegészítő helyiségek (irodák stb.) 

 
Információs tevékenység: 

A közönség, a látogatók, az érdeklődők több csatornán történő folyamatos tájékoztatása, illetve a 
közönségtől, közösségektől érkező kérések, visszajelzések fogadása, elemzése. 
Az intézmény az alábbi információs tevékenységet végzi: 
- plakátok készítése, elhelyezése a település frekventált helyein és az intézményen belül 
- szociális média működtetése (www.facebook.hu/ptkdorogi, 
www.facebook.hu/IfihazPuspokladany) 



- médiák bevonása az információátadásba (Ladány Televízió, Püspökladányi Hírek, Hajdú-bihari 
Napló) 
- kidolgozni a közönségtől, közösségektől történő visszajelzéseket, valamint annak feldolgozási 
rendszerét, ennek érdekében kérdőív készítése és kielemzése (pl. Ladányi Nyár) 
 
Ismeretterjesztő előadások, rendezvények 

Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az 
általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek 
nyújtása és a művészeti befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és a fiatalok 
iskolán túli művelődésére. 
Intézményünk elsősorban partnerei bevonásával végez ismeretterjesztő tevékenységet. A felmerülő 
igényeknek, az intézmény lehetőségeinek figyelembevételével igyekszünk eleget tenni és 
közreműködni a megvalósításban. 
Feladatok: 
- saját szervezésben ismeretterjesztő előadások szervezése 
- együttműködő partnerek keresése ismeretterjesztő tevékenység bővítéséhez 
 
Művelődő közösségek tevékenysége 

A művelődő közösségek érdeklődési kör és az önképző, társas tevékenység szerint – jogi 
személyiség nélküli – lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik és rendszeresen, 
állandó helyen működik. Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok 
önkéntes alapon vesznek részt. 
Intézményünk számos helyi csoportnak, civil szervezetnek, klubnak ad helyet a próbákra, 
összejövetelekre. Ezek mind fogadott csoportok, melyekkel a Művelődési Központ szoros és 
kölcsönös együttműködésben áll. A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre 
bocsátásával, valamint a szükséges tárgyi eszközök, szükséges emberi erőforrás biztosításával is 
segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a művészeti csoportok munkája eredményének 
közönség előtti bemutatását. Saját költségvetésben szereplő csoportunk nincs. 

 

 

A Művelődési Központban működő művelődő közösségek: 
Közösség neve Heti alkalmak száma Szakmai vezető 

Kenderkóc Hagyományőrző 
Néptánc Együttes 

2 (hétfő, szerda) Nádasné Szabolcsi Ildikó 

Tádé Néptánc Együttes 2 (kedd, péntek) Koloszár Erzsébet 
Horgoló Klub 1 (csütörtök) Kiss Ferencné 
Jázminbokor Magyar Nóta 
Egyesület 

1 (hétfő) Juhászné Orbán Mária 

Kossuth Olvasókör 1 (hétfő) Gali Istvánné 
Sárréti Népi Együttes 1 (szerda) Rásó János 
Törő Gábor Hagyományőrző 
Népdalkör 

1 (csütörtök) Hadházi Andrásné 

 
Közösség neve Havi alkalmak száma Szakmai vezető 

Just Termékklub 2 (hétfő) Gali Károlyné 
Vakok és Gyengénlátók 
Regionális Egyesülete 

1 (péntek) Magyariné Rózsa 

Országos Nyugdíjas Polgári 
Kör 

1 (szerda) Tóth László 

Pedagógus Nyugdíjas Klub 2 (hétfő) Hadházi Andrásné 
Angyalok Csoport 1 (péntek) Tóth Béláné 
 
 



Az Ifjúsági Házban működő művelődő közösségek:  
Közösség neve Heti alkalmak száma Szakmai vezető 

Csenki Kórus 1 (szerda) Kenéz Szilvia 
Kangoo 1 (kedd) Szabó Kata 
Ovis angol 4 (hétfő, kedd, szerda 

csütörtök) 
Csató-Rácz Anikó 

Hupikék törpikék baba-
mama klub 

1 (péntek)  pusztai Márta 

Lolita Mozgásstúdió 1 (szombat) Bugánné Jónás Mónika 
Ping-pong 1 (csütörtök) Andrási Zoltán 
Segédmotor kerékpár, 
motorkerékpár, 
személygépkocsi – vezető  

2-3 (hétfő, szerda, péntek) Csillag János 

Táncoktatás 1 (csütörtök) Tőke László 
Mazsorett 2 (hétfő, szerda) Rontó-Tóth Irén 
Kung-fu 2 (kedd, csütörtök) Molnár Zsolt 
 
Feladatok: 
- A tevékenységükhöz az intézményi infrastruktúra, a szükséges tárgyi eszközök, emberi 
erőforrások biztosítása. 
- A próbaidőpontokat a művelődési központ teremfüzetében rögzíteni kell. 
- Éves tervük alapján biztosítani rendezvényeikhez a szükséges technikai hátteret. 
 
Ezen kívül mind a Művelődési Központ, mind pedig az Ifjúsági Ház helyiségeit alkalomszerűen 
bérbe adja előadásokra, tanfolyamokra, rendezvényekre megfelelő tárgyi eszközök biztosításával. 
 
 
Rendezvények szervezése 
 
A kultúra értékeit bemutató, azok megismerését célzó, vagy szórakoztató jellegű, szervezett 
közösség, közönség részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési 
alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a nemzeti és a 
nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a 
hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú 
és szórakoztató tevékenységekre. 
 
Ide tartoznak: műsoros rendezvények, közösségi rendezvények, népművészeti rendezvények, 
szórakoztató rendezvények, művészeti események, versenyek, vetélkedők, komplex rendezvények, 
népünnepélyek, búcsú, táncház, hangverseny, fesztivál. 
 
A 2018. évi rendezvényeket a rendezvénynaptár tartalmazza. Intézményünk a Püspökladány Város 
Önkormányzata által szervezett városi és egyéb rendezvényeket is koordinálja. 
 
Nemzeti Ünnepek: 
- március 15. 
- Trianoni megemlékezés: június 04. 
- augusztus 20. 
- október 23. 
 
Városi nagyrendezvények: 
- Ladányi Nyár rendezvénysorozat: július - augusztus 
- Családi Majális: május 01. 
- Gyermeknap: május utolsó vasárnapja 
- Adventi rendezvénysorozat: december 
 
 



Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 
 
A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás szakmai munkát segítő tevékenység. 
Országos szinten a Magyar Művelődési Intézet, megyei szinten a megyei közművelődési intézetek 
végzik, de lokális szinten elláthatnak ilyen jellegű feladatot helyi intézmények is. 
Intézményünk szakmai tájékoztatást, tanácsadást ad aktuális feladatok, problémák esetén az 
önkormányzatnak, civil szervezeteknek, művelődő közösségeknek, közművelődési 
szakembereknek, civileknek. Közreműködik szakmai fejlesztésekben. 
 
Főbb célkitűzéseink: 

 Az elkövetkezendő programokban továbbra is jelenjen meg a régi és az új értékek 
harmóniája. 

 A mindennapi kulturális érték, érdekszempontú szükségleteinek és igényeinek kielégítése. 
(hasznos tudások, készségek)  

 A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 
 Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 

kezdeményezéseinek segítése. 
 Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.  
 A különböző generációk közti kulturális kapcsolat kiépítése, hagyományaink átörökítése. 
 új weboldal létrehozása és működtetése is célunk a 2018-as évben 
 Az élet minőségének, az ünnepek örömeinek gyarapítása. 
 A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók segítése, és az új kezdeményezések támogatása. 
 Művelődési és szórakozási lehetőségek biztosítása. 
 A civil közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók fogadása, gondozása. 
 A település, régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele.  
 A helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése. 
 Az intézmény tudatos kulturális marketing tevékenységének folytatása. 
 Tevékenységével segítse elő a kulturális esélyegyenlőséget a településünkön élő 

embereknek. Minden egyes társadalmi csoport, s minden állampolgár találja meg 
intézményünkben a maga, értelmes elfoglaltságát. 

 A Művelődési Központ színháztermének, öltözöinek felújítása, légkondicionáló kiépítése. 
 A Szabadtéri színpad nézőterének fedése. 
 Az Ifjúsági Ház udvarának esztétikusabbá tétele, egy sziklakert és egy homokozó 

létrehozásával, valamint növények, virágok ültetésével.  
 Az Ifjúsági Ház helyiségeinek felújítása, kifestése. 
 Az Ifjúsági Házba járó fiatalokat felkarolva az Ifjúsági klubok tovább fejlesztése. 
 Az Ifjúsági Ház udvarán lévő terek további kihasználása szabadidős tevékenységek és 

közösségépítés céljából 
 
Intézményünk stratégiája az, hogy közművelődési tevékenységét a jelen kor igényeinek, 
elvárásainak megfelelően továbbfejlessze, melynek alapja az igényesség és a minőségi teljesítmény.  
Továbbra is változatlanul támogatjuk városunk hagyományainak, környezeti, szellemi, művészeti és 
közművelődési értékeinek és sajátosságainak bemutatását és megismertetését. E cél megvalósítása 
érdekében szükséges a lokális tudat értékrendjének érvényesítése, a helyi értékek tudatosítása, a táji 
sajátosságok megismerése. 
 

 

 

 

 

 



KECSKÉS GYULA VÁROSI KÖNYVTÁR TAGINTÉZMÉNY  
 

Szervezeti kérdések a 2018. év kiemelt feladatai 
 

 Pályázatokból EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései  /technikai eszközök /többfunkciós hálózati nyomtató, interaktív 
térkép, külső háttértároló, számítógép-olvasói +munkagép, laptop A3/ könyvszkenner a 
digitalizáláshoz, RFID Könyvtári azonosító, kölcsönző és állományvédelmi rendszer 
kialakítása, valamint könyvtári bútorok (polcok) beszerzése a központi és a fiókkönyvtárban 
is. Célunk erősíteni az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlődését. 

 Könyvtári szolgáltatásaink minőségének javításához törekedni a minőségirányítás 
bevezetéséhez (használói elégedettségmérés, kérdőívek elkészítése az önértéklés 
segítéséhez.) Kult. Tv 55.§ "szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait 
figyelembe véve szervezi". 

 A 2017. LXVII. törvény szerint 13. § megfelel a nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek 

 mindenki által használható és  megközelíthető, 

 (A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:) 

„i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.” 

 A könyvtár állományának tervszerű gyarapítása és kezelése, a szolgáltatások magas 
színvonalú ellátása  

 a Huntéka könyvtári adatbázis katalogizáló moduljának teljeskörű használata a periodika 
érkeztető rendszerrel együtt a számítógépes leltári állománynyilvántartáshoz. 

 A Petritelepi fiókkönyvtár állományának ellenőrzése, illetve folyamatos gyarapítása ezen 
állományrészen is. A fiókkönyvtár állományának folyamatos felvitele a Huntéka 
számítógépes rendszerbe 

 A Jadox megyei helyismereti adatbáziban a helytörténeti cikkek, képanyagok feldolgozása, a 
helytörténeti cikkek szkennelése, digitalizálása archiválás céljából 

 a könyvtári honlap megújítása információval való feltöltése - folyamatos  
 Az Újtelepi könyvtárpont állománynak bővítése (kötelező és hangoskönyvek beszerzése) a 

lehetőségekhez mérten, az olvasóvá nevelést szolgáló rendezvények szervezése 
 
 

Szakmai létszám 2018 terv 

Könyvtáros szakember 5 fő 

könyvtári kisegítő személyzet /rendszergazda/ 1 fő   

Egyéb alkalmazott (közfoglalkoztatott) + 
kulturális közfoglalkoztatott  

5 fő kulturális közfoglakoztatott + egyéb 
közfoglalkoztatott 8 fő 

 
Szakmai feladatok 
 
 Az alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése 
A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum, Kecskés Gyula 
Városi Könyvtár Tagintézmény a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi. 
Nyilvános könyvtári tevékenysége keretében gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, 
gondozza és a szolgáltatást igénybevevők rendelkezésére bocsátja. Gyűjteményét és szolgáltatásait 
a helyi igényeknek megfelelően alakítja. Közhasznú információs szolgáltatást nyújt, tájékoztat a 
nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Helyismereti információkat és 
dokumentumokat gyűjt. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében. Segíti 
az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az 



adatbázisokból történő információkérés lehetőségét. 
 
Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs 
szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, szabadpolcos 
állományrésszel rendelkezik. 
 
Infrastrukturális fejlesztési tervek- központi könyvtár 
 

 polcok beszerzése a szabadpocon található és a raktározni kívánt dokumentumegységek, 
valamint a folyamatosan gyarapodó helyismereti gyűjtemény  elhelyezésére. 

 világítótestek cseréje 
 a villamoshálózat felülvizsgálata átnézése 
 mulitifunkciós nyomtató, számítógépek, szkenner vásárlása 
 a gyermekkönyvtárban használói számítógépek, polcok, fotelek-babzsák  

  
Infrastrukturális fejlesztési tervek- fiókkönyvtár 

 polcok, könyvtári bútorok beszerzése – ehhez pályázati forrás keresése 
 a számítógéppark bővítése /munkaállomás+használói gépek) 
 projektor, TV, nyomtató 

 
Gyűjteményszervezés – állományépítés 

Alapfeladatunk a könyvtári  tagintézmény valamennyi részlegének központosított, tervszerű 
dokumentumgyarapítása a gyűjtőköri szabályzatban foglaltaknak megfelelően, /az 
állománygyarapítási normatíva, dokumentumvásárlási keret egyenletes felhasználása/ valamint a 
dokumentum-állományának formai és tartalmi feltárása a HunTéka integrált könyvtári rendszer 
támogatásával.  
A dokumentumok adatainak nyilvános visszakereshetőségét biztosítjuk a Hajdú-Bihar megyei 
közös könyvtári katalógus elektronikus rendszerének 24 órás hozzáférésével (a kereső elérhető a 
honlapunkról. 
Feladatok részletezése 
· az állománygyarapításra fordítható összeg leghatékonyabb felhasználása (havonta a kínálat-akciók 
figyelembevételével/ 
· folyamatos apasztás, a párhuzamosságok megszüntetése a megőrzésben 
· az elektronikus katalógus teljessé tétele a még hiányzó dokumentumok adatainak feltöltésével 
· állományba került dokumentumok kölcsönzésre történő előkészítése (jelzetelés, kódolás, 
pecsételés) 
 
Kiegészítő tevékenységek 
· statisztikai állományadatok szolgáltatása 
· könyvtári gyakorlaton résztvevő önkéntesek  fogadása,  
· szakmai kapcsolattartás a megye könyvtárosaival 
· folyamatos kapcsolattartás a HunTéka integrált könyvtári rendszer fejlesztőivel, 
· megjelenés a városi  és egyéb kulturális rendezvényeken, folyamatos szakmai kapcsolattartás a 
tagintézményeinkkel,  
· könyvaukciók, antikvárok anyagának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a helytörténeti 
vonatkozású kiadványokra 
- helytörténeti témájú könyvek kiadása, az erre vonatkozó szakmai munka végzése, pályázatfigyelés 
a témában, 
· könyvtárközi kölcsönzés szervezése, intézése, kapcsolattartás az ODR tagkönyvtárakkal 
 
Az  állománygyarapításra  rendelkezésünkre álló keret az év második felében várhatóan nőni fog az 
érdekeltségnövelő támogatással. 
 
A dokumentumok vásárlásánál figyelemmel kell lennünk a fiókkönyvtárra is. Törekednünk kell a 
nem hagyományos típusú dokumentumok hangoskönyv, elektronikus dokumentumok beszerzésére 



is. Egyre nagyobb tért hódit az olvasni szeretők körében az e-könyv formátum. Beszerzésük, 
kölcsönzésük távlati céljaink között szerepel 
 
Ajándék 
A nemzeti könyvkiadást és az irodalom támogatását segítő Márai programban intézményünk is 
meghívást kap. A program biztosítja a könyvtáraknak azt, hogy még több kötethez jussanak. 
Feladatunk a kínálat függvényében az igények összegyűjtése, a rendelés és az elosztás a részlegeink 
között. A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében újabb forrás nyílik a 
könyvtárak számára dokumentumállományuk gyarapítására. A könyvkiadási tevékenység, a magyar 
könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására kiírt pályázatán támogatást nyert művekből 
válogathatunk meghatározott példányszámban. A dokumentumok odaítéléséről kuratórium fog 
dönteni. 
 
Tájékoztató szolgálat 
Használói elégedettségi vizsgálatokat kell végeznünk 
A tájékoztatásban az internet használata a napi tájékoztató munka része, a könyvtáros kollégáknak  
tájékozottnak kell lenniük a távoli elérésű adatbázisok használatában, naprakész ismeretek 
birtokában segíthetik a látogatóinkat az információkeresésben, igény szerint irodalomkutatást 
végeznek. 
Feladat: olvasói igényfelmérés az új szolgáltatások bevezetéséhez. 
 
Gyermekkönyvtár 

Intézményünk gyermekrészlegének tevékenységei -mind formájában, mind pedig 
tartalmában- a gyermekek olvasóvá nevelését, szövegértési és olvasási készségük fejlesztését, a 
könyv és az olvasás minél szélesebb körben való megszerettetését célozza.  Minden rendezvényével 
elsősorban a település gyermekeit, másodsorban szüleik, nagyszüleik révén a felnőtt olvasói réteget 
szolgálja ki. Szeretnénk továbbvinni hagyományteremtő szándékkal indított (Tündérolvasók) 
országos szövegértő versenyünket a Magyar Olvasástársaság fővédnökségével,  illetve Kelet-
magyarországi nyári olvasónapló-pályázatunkat a (Könyvjelző). A 2-5 éves korosztály és szüleik 
bevonásával a hónap utolsó szombatján zenés, családi délelőttöt 'Melódia' tartunk. Folytatjuk 
'Mesekövet' elnevezésű foglalkozásunkat az általános iskolai korosztály alsó tagozatának 
bevonásával. Irodalmi játékokkal, kiállításokal megemlékezünk jeles irodalmi évfordulókról, 
nyáron Tündér-könyves tábort rendezünk. Új programelemként bábfoglalkozásokat, irodalmi 
játékokat, könyvesfülkék kihelyezését-gyermekkönyvekkel tervezünk. Csatlakozunk az országos 
programokhoz 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok, Olvasás Világnapja, Országos 
Könyvtári Napok, Őszi Gyermekkönyvnapok 
Rendezvényeink típusainak részletezése: 

 olvasónapló-pályázat 
 szövegértő verseny 
 mesefoglalkozások 
 játszóház, családi irodalmi játék 
 nyári tábor 
 olvasásfejlesztő foglalkozás 
 barkácsfoglalkozás 

 
2018. évi tervezett rendezvények 
március 23.  „Tündérolvasók-országos szövegértő verseny döntője 
április 11. - költői arcélek- Tóth Árpád halálának 90., Tompa Mihály 150.  Kölcsey Ferenc 180. 
évfordulójára kiállítás 
június -  17. Gyermekkönyvnapok 
június 25-29. - Tündér-könyves táborozunk 
szeptember 8. - Könyves fülke avatása – Olvasás Világnapja 
október - 12. Országos Könyvtári Napok 
november – Őszi Gyermekkönyvnapok- Könyvpárbaj 
december – Tündérek és angyalok-karácsonyi játszóház 
 



Felnőtt Könyvtár 
Könyvtári órák, foglalkozások, vetélkedők tartása, könyvtári-irodalmi feladatlapok készítése , író-
olvasó találkozók rendezvények szervezése- ehhez a megfelelő forrás felkutatása 
Folytatjuk a költészet napi 'Versmaraton', a havonta megrendezésre kerülő 'irodalmi kávéház' 
olvasóköri beszélgetéseket, 'Könyvmágus' programunkat (könyvajánló középiskolás korosztálynak), 
csatlakozunk az Intertnet Fiesta, az Ünnepi könyvhét, az Országos Könyvtári Napok és az Olvasás 
éjszakája országos rendezvénysorozatokhoz. 
 
Könyvtárunknak nyitottnak kell lennie a fogyatékkal élők számára: rendszeresen tájékoztatjuk a 
fogyatékkal élő embereket, illetve az őket ellátó intézményeket a könyvtár nyújtotta lehetőségekről. 
Nyugdíjas olvasóinknak számítógéphasználói foglalkozásokat, illetve egyéb digitális kompetencia 
fejlesztő foglalkozásokat tervezünk.  
A Tamop pályázat utánkövetéseként a szövegértést fejlesztő foglalkozásokat tervezünk. 
Strandkönyvtár működtetését, valamint utcai könyvesfülkék kihelyezését. 
 
2018. évi tervezett rendezvények 
február 14.- Wass Albert emlékév- kiállítás-olvasói rejtvények -rendezvénysorozat 
március-Internet Fiesta-előadások 
ápriis- VI. Költészet napi versmaraton, Rácz Endre kötetbemutató 
május- Közösségek hete-könyvtári foglalkozás civil szervezetek bevonásával 
június- 89. Ünnepi Könyvhét  
Július -Könyvforgatag-Ladányi Nyár 
Szeptember-Könyves esték-előadás- az I. Világháború befejezésének 100. évfordulója 
Október-Országos Könyvtári Napok 
November- Magyar Nyelv Hete 
December-Nyugdíjas olvasóinknak karácsonyi teadélután 
 
Helytörténet vonatkozásában a forrásokhoz való hozzáférés módozatainak megismertetése és 
megtanítása a cél. 

Feladat: irodalomkutatás, digitalizálás az EFOP-4.1.8-16 pályázatban, vagy egyéb pályázati és saját 
forrásból beszerezhető technikai eszközök segítségével, helytörténeti témájú könyvek, bibliográfia 
kiadása a rendelkezésre álló források figyelembevételével. A kiadványkészítés terén a helytörténeti 
tárgyú könyvek szerkesztésére, kiadására szeretnénk hangsúlyt fektetni, együttműködve a Karacs 
Ferenc Múzeum tagintézménnyel. A könyvtár egyik fő feladata a lokális helyi értékek felkutatása, 
megőrzése, az értékmentés.  

 
Fiókkönyvtár 
Feladat: kapcsolatrendszerünk megerősítése partnereinkkel, a közelben működő nevelési- oktatási 
intézményekkel, civil szervezetekkel. 

A könyvtár vállalja a profiljához illeszkedő könyvtári órák, könyvtárhasználati foglalkozások 
megtartását, valamint közreműködik az iskolai rendezvények, versenyek lebonyolításában. 

Tanítási órák utánra tervezett jeles napokhoz, eseményekhez kapcsolódó foglalkozások a gyerekek 
érdeklődési körének figyelembevételével.  
 
Újtelepi Könyvtárpont 
a könyvtári álomány bővítése- kötelező olvasmányok, a roma népéletre vonatkozó ismeretterjesztő 
dokumentumopk, hangzóanyag beszerzése 
hagyományőrző tábor, illetve rendezvények szervezése 
 
Pályázatok, projektek figyelése 
 
Az idén is pályázunk a Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra (a tavalyi 2017. évben 
állománygyarapításra fordított összeg : ......arányának megfelelően) 
 
 



Képzések 

digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések 
szervezése  

Rendezvények 

Rendezvényeink nagy része a könyvtárunk alapfeladataihoz kapcsolódó, a gyűjteményünket  
bemutató program: 

 Helyi szerzők számára bemutatkozási lehetőség, valamint a helyi értékek felkarolása, 
pl. továbbra is tervezzük a Könyves esték, Helytörténeti est, a helyi értéktárat bemutató 
rendezvényeinket.  

 Olvasáskultúra fejlesztése és alakítása. 
Játszóházzal, foglalkozások tartásával részt kívánunk venni egyéb programokon (intézményi 
közművelődési, civil szervezésű, illetve városi rendezvényeken) 

Törekednünk kell arra, hogy egyes rendezvényeket kivigyünk a könyvtár falai közül, lehetőséget 
teremtve ezzel a könyvtár szolgáltatásainak minél szélesebb körben való megismertetésére. 
A külső helyszíneken megvalósuló programok, lehetőséget adnak arra, hogy könyvtári  
szolgáltatásainkat egy kicsit más formában, szélesebb körben ismertessük meg városunk lakóival, 
valamint a környező településekről ideérkezőkkel. 

Rendezvénytípusok: 

- író-olvasó találkozók, 
- könyvtári órák, 
- családi vetélkedők, 
- gyermekfoglalkozások, 
- témanapok, 
- nyári táborok 
PR marketing 
Cél: a könyvtári tagintézmény a továbbiakban is  minél szélesebb körben tegye ismertté 
szolgáltatásait, valamint küldetésének tartsa a kulturális, közművelődési programokhoz való 
kapcsolódást, az azok megvalósításában való közreműködést.  Szolgáltatásainkat propagáljuk  
honlapjainkon és facebook oldalunkon (gyermek-felnőtt könyvtári részleg), elektronikus levelező 
felületünkön. A Tájékoztató Központ segítségével pedig a helyi médiában (újság, televíziós 
tudósítás, programajánló stb). 

Szakmai kapcsolattartás, együttműködés 

Intézményen belül a tagintézmények kollégáival folyamatos a kapcsolattartás, egymás szakmai 
munkájának segítése. A kulturális közfoglalkoztatás könyvtári területén országos szinten az 
Országos Széchényi Könyvtár, megyei szinten pedig a Méliusz Könyvtár az összekötő és 
kapcsolattartó. 

Együttműködünk és jó kapcsolatot ápolunk városunk önkormányzatával, a kulturális oktatási 
intézményekkel, civil szervezetekkel, a megye könyvtáraival, a Méliusz Könyvtár módszertani 
osztályával. Rendszeresen képviseltetjük magunkat a különböző könyvtári szakmai fórumokon. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 KARACS FERENC MÚZEUM TAGINTÉZMÉNY 
 
Szervezeti kérdések a 2018. év kiemelt feladatai 
 

A Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény 2018-ban fennállásának 40. évfordulóját ünnepli és 
megemlékezik névadójának, Karacs Ferenc halálának 180. évfordulójáról. A múzeum rendezvényei 
és tevékenysége a jubileumi évfordulók jegyében telnek. Két nagyobb szabású, az ünnepet méltó 
módon jelképező időszaki kiállítást és egy vándorkiállítást tervezünk. 

◦ Negyven év történetét megjelenítő „retro kiállítás” bemutatja, hogy milyen is volt az élet 
Magyarországon, Püspökladányban 1978-ban. A tárlat kiegészítő rendezvényeivel és 
programjaival a nyári Múzeumok Éjszakájához kapcsolódna. 

◦ A jubileumi évhez kapcsolódó másik kiállításunk régészeti leletek révén mutatná be 
térségünk több száz, ezer éves múltját és a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében 
méltó megemlékezést biztosít a 40 éves múzeum számára. 

◦ Vándorkiállításunk témája Karacs Ferenc élete és munkássága, terveink szerint a 
püspökladányi járás települései mellett az iskolákban is bemutatásra kerülne. A tárlatot a 
térképekkel összekötött múzeumpedagógiai foglalkozással egészítenénk ki 2018 
áprilisától. A kiállítás mellett a Múzeum elképzelései között szerepel a híres 
térképkészítő munkáit tartalmazó kiadvány létrehozása.  

 A 2017 Pályázat járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1.b, Gyűjtemény-
feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatása és 1.c, Közvetlen műtárgykörnyezet 
feltételeinek javítása pályázati pontok keretében a Muzeumdigitar rendszer fejlesztése és 
informatikai eszközök beszerzése révén a múzeumi gyűjtemény digitalizálása mellett a 
meglévő műtárgyállomány védelme is előtérbe kerül. 

 Múzeumi kiadványok elindítása, melynek első pontja: NKA Könyvkiadás kollégiuma, 
ismeretterjesztés és környezetkultúra téma, 203137/03230 számú pályázata alapján: 
SERES LÁSZLÓ: MAJD VÉGE LESZ ENNEK IS MERT KEZDETE IS VOLT. A 
PÜSPÖKLADÁNYI FEKETE LAJOS HÁBORÚS LEVELEZÉSE 1914-1918 

 Muzeumdigitar.hu, MuseumMap és Europeana múzeumi digitális rendszerek használata a 
számítógépes leltári állománynyilvántartáshoz. 

 A múzeumi honlap megújítása információval való feltöltése - folyamatos  
 

Szakmai létszám 2018 terv 

Múzeumi szakember 3 fő 

kisegítő személyzet /teremőr/ 1 fő   

Egyéb alkalmazott (közfoglalkoztatott) + 
kulturális közfoglalkoztatott  

4 fő 

 
Szakmai feladatok 

 Az alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése 

A Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum, Karacs Ferenc 
Múzeum Tagintézmény a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait nyilatkozatban közzé teszi. Feladata a múzeum működési 
engedélyében meghatározott gyűjtőkörbe tartozó (történet, néprajz) kulturális javak 
gyűjteménygondozása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. 
Rendszerezi és különböző formában bemutatja, hozzáférhetővé teszi a nyilvántartásba vett 
kulturális javakat. Gondoskodik a nyilvántartásában és kezelésében lévő kulturális javak 
biztonságos őrzéséről, szakszerű kezeléséről, restaurálásáról, konzerválásáról. Letétként megőrzi a 
gyűjtőkörébe tartozó, más tulajdonában lévő kulturális javakat. A gyűjteményi munka 
megalapozottságát szolgáló tudományos kutató, feldolgozó, rendszerező tevékenységet végez, 



valamint ennek eredményeit közzéteszi. 
 
Infrastrukturális fejlesztési tervek 

A múzeum Kossuth u. 28. szám alatti épülete felújításra szorul, műtárgyvédelmi és az épület 
állagának megóvása szempontjából szükséges a tetőszerkezet és a nyílászárók, az évforduló ünnepi 
hangulatának biztosítása érdekében az épület homlokzatának és vakolatának javítása. 

 Rekonstrukció megtervezése 
 Tetőszerkezet javítása 
 Vitrinek, posztamensek beszerzése az időszaki kiállítások részére 
 Raktári polcok beszerzése 
 Világítótestek cseréje 
 A villamoshálózat felülvizsgálata, átnézése 
 Laptop, asztali számítógép, színes lézernyomtató beszerzése 
 ELSEC 765C mérőműszer és kalibráló szett beszerzése 

 
Gyűjteményszervezés  

Alapfeladatunk a gyűjtőkörbe tartozó (történet, néprajz) kulturális javak gyűjteménygondozása, 
tudományos feldolgozása és publikálása, valamint hozzáférhetővé tétele. 

A gyűjtemény gondozása szempontjából kiemelkedően fontos a megfelelő műtárgyvédelmi 
feltételek biztosítása, a publikálás és hozzáférhetőség szempontjából a digitalizálás folytatása, 
előrehaladása. 
Feladatok részletezése 

- A meglévő (gyarapodási napló) és az újonnan bejövő műtárgyak és dokumentumok 
hagyományos és digitális módon való leltározása 

- Raktárrendezés:  
o A Petri-telepi raktár alakítása: raktárrendezés, műtárgyak elkülönítése, polclista 
o A Kossuth u. 28. sz. alatt lévő raktárak rendezése: raktárrendezés, műtárgyak 

elkülönítése, polclista 
o A Petőfi iskolai látványraktár újabb műtárgyakkal való kiegészítése 

- Digitalizálás: 
o Leltárkönyvek digitalizálása: (adattári, műtárgy és fotó) 
o Fotótár digitalizálásának folytatása 
o Adattári dokumentumok digitalizálása 
o Műtárgyak digitális fényképezése 
o Múzeumi digitális rendszerekbe való feltöltés (saját rendszer, Muzeumdigitar, 

MuseumMap, Europeana) 
- Kiállítások: 

o Időszaki kiállítások építése 
o Állandó kiállítás átalakításának megtervezése 

 
Kiegészítő tevékenységek 

 Statisztikai állományadatok szolgáltatása 
 Múzeumi gyakorlaton résztvevő önkéntesek és a közösségi szolgálatot teljesítő diákok 

fogadása 
 Szakmai kapcsolattartás a megye és az ország múzeumaival 
 Folyamatos kapcsolattartás a Muzeumdigitar, MuseumMapp és Europeana múzeumi 

rendszer fejlesztőivel 
 Megjelenés a városi és egyéb kulturális rendezvényeken, folyamatos szakmai kapcsolattartás 

a tagintézményeinkkel 
 Helytörténeti témájú könyvek kiadása, az erre vonatkozó szakmai munka végzése, 

pályázatfigyelés a témában 
 Kutatók fogadása, kiszolgálása 

 
 



Pályázatok, projektek figyelése 
 
Az idén is pályázunk NKA, Kubinyi Ágoston program és egyéb lehetőségek múzeumi 
fejlesztésekre irányuló pályázataira. 
 
Képzések 

Múzeumpedagógiai foglakozások 
A Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény továbbra is kiemelten kezeli a múzeumpedagógiai 
foglalkozásait.  
Foglalkozásaink: 

 Karacs Ferenc élete és munkássága 
 Címertan: lovagok, nemesek, királyok 
 A püspökladányi zsidóság története 
 Vallások és felekezetek Püspökladányban 
 Püspökladányiak a Nagy Háborúban 
 ”Luca néni boszorkánykonyhája” 
 ”Huszárkaland” 
 Évezredes történelem 
 Régészet 
 Mihály-napi vásár 
 Régi iskola 
 ”Szabad-e locsolni?” 
 ”Pünkösdi királyok” 
 Advent és karácsony 
 „Farsang, farsang...” 

 
Rendezvények 
2018. évi tervezett kiállítások (munkacímek): 

 Állandó kiállítások megújításának megtervezése – pályázati forrás 
Időszaki kiállítások: 

 2018. január – február 2-ig: 80 év tükrében – Hitem az örökségem (Megnyitó: 2017. 
december 2.) 

 2018. február 8.: IKSZ – Történetek a bőröndből mintaprojekt kiállítása 
 2018. március 9.: Arany János kiállítás – a debreceni Déri Múzeum vándorkiállítása 
 2018. április 14.: Karacs Ferenc élete és munkássága vándorkiállítás bemutatása és  
 2018. május: Nemez kiállítás – Mátrai Nagy Andrea alkotásai a debreceni Tímár-házból 
 2018. június 23. Múzeumok éjszakája: Retro kiállítás – „Ladány’78” 

A kiállításhoz kapcsolódóan előadássorozat: „Köztünk élő történelem” címmel 
 2018. szeptember: a lengyelországi Minsk Mazowiecki Múzeum vándorkiállítása, október 

elején finisszázs a lengyel vendégekkel 
 2018 október: „Ladány kincsei” – régészeti kiállítás a püspökladányi leletekből – a Déri 

Múzeum anyagából 
 „Hangszervarázs” vándorkiállítás újabb helyszíneken való kiállítása:  

 február 23. - márcus vége: Debrecen 
 április-május: Ócsa 
 nyár: Balmazújváros 

2018-ban a Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény névadója halálának 180. évfordulója és az 
emlékév nyilvánítás kapcsán is méltó ünnepi megemlékezést tervez.   
  A Múzeum tervei között szerepel a Karacs Ferenc életét és munkásságát bemutató 

vándorkiállítás létrehozása, mely járás- és országszerte megismertetné a nagyközönséget 
városunk szülöttének érdemeivel. A tárlatot a térképekkel összekötött múzeumpedagógiai 
foglalkozással egészítenénk ki. 2018 áprilistól 

 
 



 A kiállítás mellett a Múzeum törekszik a híres térképkészítő munkáit tartalmazó kiadvány 
létrehozása. 2018 ősze. 

Egyéb tervezett program: 
 2018. nyár: Székely-magyar honismereti tábor 
 
A jubileumi 40 év keretében szeretnék a múzeum folyosóján a „Sárrét Nagyjainak Panteonját” 
kialakítani, ahol Rettegi Istvánné domborműve mellé elhelyeznék szülőföldünk meghatározó 
személyiségeinek domborművét. A pályázati források megtalálása után felállításra kerülne 
Arnóth Sándor, Karacs Ferenc domborműve, mely az elkövetkező évek folyamán kiegészülhet 
Szűcs Sándor, Dorogi Márton, Csenki Imre portréjával. 
 

PR marketing 

A Karacs Ferenc Múzeum Tagintézmény célja, hogy a továbbiakban is minél szélesebb körben 
tegye ismertté magát az intézményt, kiállításait, gyűjteményét. Kiemelt szerepet fordítunk a 
közösségi médiának. Rendezvényeinket a honlapunk mellett facebook oldalunkon és elektronikus 
levelező felületünkön is népszerűsítjük. A Tájékoztató Központ segítségével pedig a helyi médiában 
(újság, televíziós tudósítás, programajánló stb) 

Szakmai kapcsolattartás, együttműködés 

Intézményen belül a tagintézmények kollégáival folyamatos a kapcsolattartás, egymás szakmai 
munkájának segítése. Munkatársaink nagy jelentőséget fordítanak szakmai kapcsolataikra, 
továbbképzéseikre országos szinten is. Kiemelten együttműködünk a Magyar Nemzeti Múzeummal, 
Déri Múzeummal és a Bihari Múzeummal. Határainkon kívül a Varsói Régészeti Múzeummal, a 
Rzeszówi Központi Múzeummal, és Fischamendi Múzeummal. 
Szorosan közreműködünk és jó kapcsolatot ápolunk városunk önkormányzatával, a kulturális 
oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, a megye múzeumaival. Rendszeresen képviseltetjük 
magunkat a különböző múzeumi szakmai fórumokon, szakmai napokon. Munkatársaink tagjai több 
országos szintű szakmai társulatnak, mint a Magyar Múzeumi Történész Társulat és a Tiszántúli 
Történész Társulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Összegzés 

A 2018-as év szakmai tevékenységének megtervezésekor fokozottan figyelembe kell venni az 
intézmény éves költségvetésének lehetőségeit, a szakmai minőség megtartása mellett racionális 
tervezés szükséges. A munkaterv kialakításakor figyelembe vettük az elmúlt évek statisztikai 
irányszámait, a látogatottsági adatokat és a város kulturális kínálatának növekedését is.  

A 2018. évben is fontosnak tartjuk a  pályázati lehetőségek felkutatását, a pályázati források 
kihasználását (könyvkiadás, programok, infrastrukturális-technikai fejlesztések). 

Rövidtávú céljaink között szerepel az intézményi honlap modernizálása. 

Továbbra is törekszünk, hogy közösen-szervezetten intézményünk humánerőforrás és egyéb 
lehetőségeit kihasználva (technikai, Pr marketing) valósítsuk meg a nagyobb rendezvényeket, 
programokat. 

Törekszünk kapcsolatrendszerünk megerősítésére partnereinkkel, a nevelési- oktatási és egyéb 
intézményekkel, civil szervezetekkel, s bevonni Őket a közösségi programokba. 

Partnerség és önkéntesség: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6.§ (4) 
bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 órás közösségi 
szolgálat teljesítése. A közösségi szolgálatban résztvevő diákok tájékoztatásában, fogadásában 
2018-ban is részt veszünk. 
Városunk kultúraközvetítő intézményeként igyekszünk a jövőbenis a lehető legmagasabb 
színvonalon szolgálni a hozzánk betérők igényeit. 

 

Püspökladány, 2018. január 17. 

  Tányér József 
  intézményvezető 



 

Rendezvény dátuma Rendezvény neve Rendezvény helyszíne 

2018. január – február 02. 
80 év tükrében – Hitem az 

örökségem 
Karacs Ferenc Múzeum 

Kossuth u. 28. 

2018. január 04. Irodalmi Kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. január 05. Újévi Hangverseny 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. január 11. Stand Up Comedy - Nagydumások 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. január 18. Ezoterikus, önismereti előadás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. január 22. 
Magyar Kultúra Napja – HOBO - 

Földes László Pilinszky Estje 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. január 22. 
Rendhagyó irodalmi óra / 

Könyv csere-bere 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. január 25-26. Festménykiállítás 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. január 27. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. január 27. 
Yours Truly Half Püspökladány 

(Becsületbeli futás) 
Püspökladányi Farkassziget 

2018. január 30. Körúti Színház 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 01. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp 

- Farsang 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp 

Szent István u. 33. 

2018. február 02. Tádé Néptáncegyüttes - Farsang 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 03. Polgári Bál 
Petőfi Sándor Általánis Iskola 

Bajcsy-Zs. u. 3-5. 



2018. február 03. 
Erőss Lajos Református Általános 

Iskola - Erőss-bál 
Korona Hotel és Étterem 

Damjanich u. 7. 

2018. február 09. 
„Szép magyar beszéd" 

Kazinczy-szépkiejtési verseny 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 09. 
IKSZ – Történetek a bőröndből 

mintaprojekt kiállítása 
Karacs Ferenc Múzeum 

Kossuth u. 28. 

2018. február 12. Könyvtári Farsang 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 12-14. 
Erőss Lajos Református Általános 

Iskola - Farsang és Télűző 
Kiszeégetés 

Erőss Lajos Református Általános 
Iskola 

Kálvin tér 3. 

2018. február 14. Wass Albert emlékév, kiállítás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 14. 
Petritelepi Általános Iskola - 

Farsang alsó tagozat 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. február 15. HungaroContorol – Kemence átadó 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. február 15. Farsang felső tagozat 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 



2018. február 16-18. CSIMI - Farshang 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 18. 
Látássérültek Észak-Alföldi 

Regionális Egyesülete - Farsang 
Melody Étterem 
Bocskai u. 10. 

2018. február 18. Extreme Bike Day 2.0 
Gellér Sándor Sportcentrum 

Petőfi u. 69. 

2018. február 22. Ezoterikus előadás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 24. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. február 24. 
Yours Truly Half Püspökladány 

(Becsületbeli futás) 
Püspökladányi Farkassziget 

2018. február Mesekövet 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 01. 

Újrapapír világnapja 
Kirakat - törölt könyvekből 

alkotások 
Könyvtárium - törölt 

gyermekkönyvek 
árusítása 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 01. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. március Március 15-i rajzpályázat 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 
I. Világháborús Évforduló – 

Könyves Est 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 03. 
Kossuth Olvasókör – Jégtörő 

Mulatság 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 08. Nőnapi rendezvény 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 09. 
Arany János kiállítás – a debreceni 

Déri Múzeum vándorkiállítása 
Karacs Ferenc Múzeum 

Kossuth u. 28. 

2018. március 10. Dumaszínház – Hadházi László 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 14. 
Püspökladányi Petőfi Sándor 

Általános Iskola – Petőfi Top 100 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 14. 
Petritelepi Általános Iskola - 

Ünnepélyes iskolagyűlés 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. március 15. Városi Ünnepség 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. március 17. 
Játékosok klubja / 

Internet Fiesta 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 18. Ezotéria a mindennapokban 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 23. 
"Tündérolvasók" - Országos 

szövegértő verseny, 
szóbeli döntő 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 24. 
Vasúttörténeti Rendezvény 
160 éves a Püspökladány – 

Nagyvárad vasútvonal 

Gellér Sándor Sportcentrum 
Petőfi u. 69. 

2018. március 24. II. Tavasznyitó Futóverseny Püspökladányi Farkassziget 

2018. március 24. 
Petritelepi Általános Iskola – 

„Mesél a Sárrét” megyei 
mesemondó verseny 

Petritelepi Általános Iskola 
Karcagi u. 28. 

2018. március Könyves Est – Pósalaki Mesék 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 29. 
A Birodalom kapuja - 

szövegértésfejlesztő képzés 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március Mesekövet - mesefoglalkozás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. március 31. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. március 31. Nyuszifutás 
Gellér Sándor Sportcentrum 

Petőfi u. 69. 

2018. április II. Ladányfoglaló 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. április 05. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április 07. 

Tiszántúli Harmonikabarát Klub – 
IV. Tiszántúli Harmonikás 

Találkozó /  
Orgona Bál 

Dorogi Márton Művelődési Központ 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április 09-13. 
Erőss Lajos Református Általános 

Iskola - Digitális témahét 

Erőss Lajos Református Általános 
Iskola 

Kálvin tér 3. 

2018. április 11. Költészet Napja 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április 11. VI. Költészet Napja 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április 11. 

Költői arcélek - kiállítás Tóth Árpád 
halálának 

90. Tompa Mihály 150., 
Kölcsey Ferenc 180. 

évfordulójára 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. április 13. 
Petritelepi Általános Iskola – 

Petri-bál 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. április 14. 

Karacs Ferenc élete és munkássága 
vándorkiállítás bemutatása és / 
vagy Máté András fotóművész 

kiállítása 

Karacs Ferenc Múzeum 
Kossuth u. 28. 

2018. április 14. 
Petritelepi Általános Iskola - 

Táncgála 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. április 15. 
Wass Albert emlékév / 

Egészség-megőrző előadás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április 21. 
Kenderkóc Hagyományőrző 

Egyesület – Sárrétmenti Fesztivál 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április 28. Rendőrségi Kerékpáros Rendezvény 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április 28. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. április  Mesekövet - mesefoglalkozás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 01. Városi Majális Déli-sori Lovaspálya 



2018. május 02. 
Könyvjelző - ORSZÁGOS 

olvasónapló- 
pályázati felhívás közzététele 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május Anyáknapi fogalmazás író verseny 
Püspökladányi Tájékoztató Központ 

Petőfi u. 5-7. 

2018. május 
Nemez kiállítás – Mátrai Nagy 

Andrea alkotásai a debreceni Tímár- 
házból 

Karacs Ferenc Múzeum 
Kossuth u. 28. 

2018. május 03. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 04. Anyáknapi Rendezvény 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 06. 
Erőss Lajos Református Általános 

Iskola - Anyák napi Ünnepi 
Istentisztelet 

Erőss Lajos Református Általános 
Iskola 

Kálvin tér 3. 

2018. május 07-13. Közösségek Hete 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 11. Tattoo Day 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. május 12. 
Könyvmágusok / Író-olvasó 
találkozó / Megbocsátás hete 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. május 12. Tádé Néptáncegyüttes 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 13. 
Kenderkóc Hagyományőrző 

Egyesület 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 22. 
Erőss Lajos Református Általános 
Iskola - Erőss-nap és Erőss-gála 

Dorogi Márton Művelődési Központ 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 25. Rubint Réka - Alakreform 
Gellér Sándor Sportcentrum 

Petőfi u. 69. 

2018. május 26. 
Erőss Lajos Református Általános 

Iskola - Gyermeknap 

Erőss Lajos Református Általános 
Iskola 

Kálvin tér 3. 

2018. május 26. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május Mesekövet - mesefoglalkozás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. május 27. Városi Gyermeknap 
Püspökladányi Gyógyfürdő 

Petőfi u. 62. 

2018. június 

89. Ünnepi Könyvhét és 
17. Gyermekkönyvnapok 

Rejtőzködő Rejtő Jenő 
Thuróczy Gergely Rejtő-kutató 

SzeRTár – Gyermek színjátszó kör  

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. június 

Kaffka 100 
Irodalmi kihívás 

Színek és évek, Mária évei, 
Hangyaboly 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 
A Pál utcai fiúk - Vándorkiállítás 

Molnár ferenc 
születésének 140. évfordulója 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 02-05. 
89. Ünnepi Könyvhét / 

Könyvtári órák 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 04. 
Petritelepi Általános Iskola - 

Pedagógus nap 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. június 04. Trianon 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 07. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 09-16. Könyvbörze 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 12. 
Erőss Lajos Református Általános 
Iskola - 500 perces bibliaolvasás 

Erőss Lajos Református Általános 
Iskola 

Kálvin tér 3. 

2018. június 14. 
Petritelepi Általános Iskola - 

Gyereknap 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 



2018. június 15. 
6 éves az Ifjúsági Ház - Szülinapi 

Rendezvény 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. június 16. 
Jázminbokor Magyar Nóta 

Egyesület – Nyár Eleji Vigadalom 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 17. 
Erőss Lajos Református Általános 

Iskola - Ballagási Ünnepi 
Istentisztelet 

Erőss Lajos Református Általános 
Iskola 

Kálvin tér 3. 

2018. június 17. 
Petritelepi Általános Iskola – 

Évzáró, ballagás 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. június 23. 
Múzeumok éjszakája: Retro kiállítás 

– „Ladány’78” 
Karacs Ferenc Múzeum 

Kossuth u. 28. 

2018. június 23. Gyereknapi játszóház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 25-29. 
Erőss Lajos Református Általános 

Iskola - Biblia-tábor 

Erőss Lajos Református Általános 
Iskola 

Kálvin tér 3. 

2018. június 25-29. Tündér-könyves-tábor 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. június 30. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. június 30. 
Törő Gábor Hagyományőrző 
Népdalkör – Ifj. Vígh Sándor 

Népzenei Verseny 

Dorogi Márton Művelődési Központ 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. július 02-06. 
Tündérkuckó - nyári 

olvasmányajánló 
foglalkozás 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. július 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp -  
Generációs Nap 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp 

Szent István u. 33. 

2018. július 05. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. július 07. Ladányi Nyár - Nyitórendezvény 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. július 13. 
Generációk közötti együttműködés – 

Közös Palacsintasütés 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. július 14. 
Ladányi Nyár – V. Nemzetközi 

Néptánc Találkozó 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. július 14. Könyvforgatag 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. július 21. Ladányi Nyár – Kakasfőző Fesztivál 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. július 23 – 27. Főző Tábor 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. július 28. Ladányi Nyár – Lovas Színház Darányi Ignác utcai Lovaspálya 

2018. augusztus  Könyves-tábor 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. augusztus Játékosok klubja 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. augusztus 04. Ladányi Nyár - Trial 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. augusztus 06-10. 
Püspökladányi Tájékoztató Központ 

- Média Tábor 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. augusztus 11. Ladányi Nyár 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. augusztus 20. 
Nemzeti Ünnep / Leendő elsősök 

köszöntése /  
Ladányi Nyár záró estje 

Dorogi Márton Művelődési Központ 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember Könyves esték 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. szeptermber - november Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Karacs Ferenc Múzeum 

Kossuth u. 28. 

2018. szeptember Rácz Endre Kötetbemutató 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 

A lengyelországi Minsk Mazowiecki 
Múzeum vándorkiállítása, 

október elején finisszázs a lengyel 
vendégekkel 

Karacs Ferenc Múzeum 
Kossuth u. 28. 

2018. szeptember 
I. Világháborús Évforduló – 

Könyves Est 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 06. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 08. 

Az Olvasás Világnapja 
Könyvjelző / 

Könyves fülke avatása 
Gyermekfülke 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 

Az Olvasás Éjszakája 
"Tündérolvasók" - ORSZÁGOS 

szövegértő verseny 
pályázati felhívásának 

közzététele 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 15. Könyvmágusok 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember  Könyvbörze 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. szeptember 21. 
Petritelepi Általános Iskola – 

Petri-nap 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. szeptember 22. 
Autómentes Nap Keretén Belül 

Lámpafényes Kerékpártúra 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. szeptember 29. 
Kossuth Olvasókör – Szüreti 

Mulatság 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 29. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 30. Népmese Napja 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. szeptember 30. 
Itthon vagy! Magyarország, 

szeretlek! 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 01-07. Országos Könyvtári napok 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 

12. Országos Könyvtári 
Napok 

Családi Könyvjelző - családi 
irodalmi játék 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 04. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. október Október 23-i Rajzpályázat 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 
Látássérültek Észak-Alföldi 

Regionális Egyesülete - Fehér Bot 
Napi Rendezvény 

Melody Étterem 
Bocskai u. 10. 

2018. október 
„Ladány kincsei” – régészeti 

kiállítás a püspökladányi leletekből 
– a Déri Múzeum anyagából 

Karacs Ferenc Múzeum 
Kossuth u. 28. 

2018. október 14. Könyvmágusok 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október  Író-olvasó találkozó 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 23. 
Petritelepi Általános Iskola - 

Kerékpáros emléktúra 
Petritelepi Általános iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. október 26. Karácsonyfadíszek készítése 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. október 27. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október Mesekövet - mesefoglalkozás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. október 31. Halloween – Kreatív foglalkozás 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. december 01. Véradó Ünnepség 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 06. Aradi Vértanúk 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 11. Segítő Kezek – Idősek Napja 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 13. 
Törő Gábor Hagyományőrző 

Népdalkör – Staféta átadó 
rendezvény 

Dorogi Márton Művelődési Központ 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. október 20. 
IV. Farkasszigeti Daruvonulás – 

Püspökladányi 
Terepfutó Fesztivál 

Püspökladányi Farkassziget 

2018. október 23. Nemzeti Ünnep 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. november 01. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. november 13. Magyar Nyelv Napja 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. november Könyvbörze 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. november 16. 
Őszi Gyermekkönyv Napok - 
VÁROSI szövegértő verseny 

Könyvpárbaj 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. november 24. 
Melódia - zenés, mesés családi 

délelőtt 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. november  Mesekövet - mesefoglalkozás 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. november 29. 
Adventi Lélekmelengető /  

Városi Naptár és Kalendárium 
bemutató 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp 

Szent István u. 33. 

2018. december 01. 
MikiSzösz - mikulás napi 

szöszmötölő 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december 
„Karácsonyi Varázslat” című 

rajzpályázat 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december Megbocsátás Hava 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december 

Mándy 100. - irodalmi játék Mándy 
Iván 

születésének 100. 
évfordulójára 

Csutakolj! 

Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. december 06. 
Városi Mikulás / 
III. Mikulás Futás 

Dorogi Márton Művelődési Központ 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december 06. Irodalmi kávéház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december 06. Adventi Lélekmelengető 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp 

Szent István u. 33. 

2018. december 08. 
Tádé Néptáncegyüttes – Adventi 

Gála 
Dorogi Márton Művelődési Központ 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december 13. Adventi Lélekmelengető 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp 

Szent István u. 33. 

2018. december 14. Karácsonyváró délután 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december 15. Mézest - karácsonyi teaház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

2018. december 15. Egy csomag szeretet átadása 
Ifjúsági Ház 

Bocskai u. 21. 

2018. december 16. 
Újszülöttek köszöntése / 
Adventi Gyertyagyújtás 

Dorogi Márton Művelődési Központ 
Bajcsy-Zs. u. 2/2. 



2018. december 20. 
Petritelepi Általános Iskola - 

Karácsonyi koncert 
Petritelepi Általános Iskola 

Karcagi u. 28. 

2018. december 20. Adventi Lélekmelengető 

Segítő Kezek Szociális Szolg Kp, 
Család- és Gyermekjóléti Szolg és 

Kp 

Szent István u. 33. 

2018. december 22. 
Tündérek és angyalok - karácsonyi 

játszóház 
Kecskés Gyula Városi Könyvtár 

Bajcsy-Zs. u. 2/2. 

 



Tündérkönyvtár                                  
4150 Püspökladány 
Bajcsy-Zsilinszky u. 2/2.         
   

 

RENDEZVÉNYEK 
2018. 

                          
Rendezvény 

időpontja elnevezése jellege célcsop
ortja 

január 27.  
(10-1130) 

Melódia 
 

zenés, mesés családi délelőtt 2-5 éves 
korosztá
ly, 
szülők 

február 09. Szép magyar beszéd" 
Kazinczy-szépkiejtési verseny 

városi/városkörnyéki verseny  általáno
s iskolai  
korosztá
ly 5-8. 
o. 

12. Könyvtári Farsang maskarák  

24. 
(10-1130) 

Melódia zenés, mesés családi délelőtt 2-5 éves 
korosztá
ly, 
szülők 

 Mesekövet mesefoglalkozás általáno
s iskolai  
korosztá
ly 1-4. 
o. 

március 01. Újrapapír világnapja 
Kirakat 
 

Könyvtárium 

 

törölt könyvekből alkotások 
 

törölt gyermekkönyvek 
árusítása 

 

23. 
(9-14) 

"Tündérolvasók" Országos szövegértő verseny, 
szóbelidöntő 

általáno
s iskolai  
korosztá
ly  5-8. 
o. 

29., 03. 
(9-12) 

A Birodalom kapuja szövegértésfejlesztő képzés általáno
s iskolai 
korosztá
ly 1-4. 
o. 

31. 
(10-1130) 

Melódia zenés, mesés családi délelőtt óvodáso
k, szülők 

 Mesekövet mesefoglalkozás általáno
s iskolai  
korosztá
ly 1-4. 



o. 
április 11. Költői arcélek kiállítás Tóth Árpád halálának 

90. Tompa Mihály 150., 
Kölcsey Ferenc 180. 
évfordulójára 

 

28. 
(10-1130) 

Melódia zenés, mesés családi délelőtt óvodáso
k, szülők 

 Mesekövet mesefoglalkozás általáno
s iskolai  
korosztá
ly 1-4. 
o. 

május 02. Könyvjelző ORSZÁGOSolvasónapló- 
pályázati felhívás közzététele 

általáno
s iskolai 
korosztá
ly    2-4. 
o. 
                
5-7. o. 

26. 
(10-1130) 

Melódia zenés, mesés családi délelőtt óvodáso
k, szülők 

 Mesekövet mesefoglalkozás általáno
s iskolai  
korosztá
ly 1-4. 
o. 

június  89. Ünnepi Könyvhét és 
17. Gyermekkönyvnapok 

 

Rejtőzködő Rejtő Jenő 
 

Thuróczy Gergely Rejtő-kutató 
 

 

 

 

SzeRTár – Gyermek színjátszó 
kör  

könyves délutáni játszóház 
íróvendéggel 
 

Rejtő jenő halálának 75. 
évfordulójára 
előadás (Petőfi irodalmi 
Múzeum) vetítettképes 
előadása az ismert és a 
"rejtőzködő"Rejtő Jenőről  
 

Szentendrei Rivalda Társulat 

 

 Kaffka 100 
Irodalmi kihívás  

Színek és évek, Mária évei, 
Hangyaboly 

Kaffka Margit halálának 100. 
évfordulójára 

 

 A Pál utcai fiúk Vándorkiállítás Molnár ferenc 
születésének 140. évfordulója 

 

25-29. 
(9-1200)  

Tündér-könyves-tábor olvasótábor 
 

általáno
s iskolai 
korosztá
ly 3-8. 
o. 

30. 
(10-1130) 

Melódia zenés, mesés családi délelőtt óvodáso
k, szülők 

július 02.06 Tündérkuckó nyári olvasmányajánló általáno



(9-1200)  foglalkozás s iskolai 
korosztá
ly 3-8. 
o. 

szeptember 09.08. Az Olvasás Világnapja 
Könyvjelző 
 

 

 

Könyves fülke avatása 
Gyermekfülke 

ORSZÁGOSolvasónapló- 
pályázati eredményhirdetése 
íróvendég részvételével 
 

 

Rákóczi utcai telefonfülke 
Lordok  

általáno
s iskolai 
korosztá
ly    2-4. 
o. 
                
5-7. o. 

 Az Olvasás Éjszakája 
"Tündérolvasók" 

 

ORSZÁGOSszövegértő verseny 
pályázati felhívásának 
közzététele 

 

általáno
s iskolai  
korosztá
ly  5-8. 
o. 

29. 
(10-1130) 

Melódia zenés, mesés családi délelőtt óvodáso
k, szülők 

30. Népmese Napja   

október  12. Országos Könyvtári Napok 
Családi Könyvjelző 
 

 

 

családi irodalmi játék 

 

az 
olvasóna
pló-
pályázat 
résztvev
ői és 
családjai 

27. 
(10-1130) 

Melódia zenés, mesés családi délelőtt óvodáso
k, szülők 

 Mesekövet mesefoglalkozás általáno
s iskolai  
korosztá
ly 1-4. 
o. 

 Itthon vagy! Magyarország 
Szeretlek! 

  

november 16. 
(9-12) 

Őszi Gyermekkönyv Napok 
Könyvpárbaj 

VÁROSIszövegértő verseny általáno
s iskolai  
korosztá
ly 5-8. 
o. 

24. 
(10-1130) 

Melódia 
 

zenés, mesés családi délelőtt óvodáso
k, szülők 

 Mesekövet mesefoglalkozás általáno
s iskolai  
korosztá
ly 1-4. 
o. 

december 

 

 Advent   

 Mándy 100. irodalmi játék Mándy Iván  



 

 

 

 

Csutakolj! születésének 100. 
évfordulójára 

01. 
(9-12) 

MikiSzösz mikulás napi szöszmötölő  óvodáso
k, 
általáno
s iskolai 
korosztá
ly 1-8. 
o. 

15. 
(15-16) 

Mézest karácsonyi teaház gyermek
olvasók 

22. Tündérek és angyalok karácsonyi játszóház óvodáso
k, 
általáno
s iskolai 
korosztá
ly 1-8. 
o. 

 

Püspökladány, 2018. január 08. 
 



MUNKATERV  2018. 
FELNŐTT KÖNYVTÁR 

 

Időpont Program megnevezése Rendezvény típusa Célcsoport 

JANUÁR  

4.  Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

18. Önismeret Ezoterikus, önismereti 
előadás 

felnőtt korosztály 

 22. Magyar Kultúra Napja Rendhagyó irodalmi óra középiskolás  korosztály 

 Könyvbörze Könyv csere-bere  minden korosztály 

FEBRUÁR  

1.  Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

14. Wass Albert emlékév, 
kiállítás 

Olvasóverseny - rejtvények középiskolás  korosztály,  
felnőtt korosztály 

22. Ezoterikus előadás  felnőtt korosztály 

MÁRCIUS  

1. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

17.  Játékosok klubja játszóház minden korosztály 

 Az Internet Fiesta 
programsor. 

 előadás felnőtt korosztály 

18. Ezotéria a mindennapokban Ezoterikus előadás 

 

 

ÁPRILIS  

5. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

11. VI. Költészet Napja  Versmaraton középiskolás  korosztály, 
felsőoktatás hallgatói 

15. Wass Albert emlékév Olvasóverseny - rejtvények középiskolás  korosztály,  
felnőtt korosztály 

 Egészség-megőrző előadás  felnőtt korosztály 

MÁJUS  

3. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

7-13. Közösségek Hete  Országos 
rendezvénysorozat 

felnőtt korosztály 

12. Könyvmágusok Irodalmi élmények 
eszmecseréje 

középiskolás  korosztály, 
felsőoktatás hallgatói 

 Író-olvasó találkozó  felnőtt korosztály 

 Megbocsátás hete  minden korosztály 

JÚNIUS  

2-5. 89. Ünnepi Könyvhét  felnőtt korosztály 

 Könyvtári órák (érettségi szünet ideje alatt) középiskolás  korosztály 

 

MUNKATERV  2018. 
FELNŐTT KÖNYVTÁR 

 

Időpont Program megnevezése Rendezvény típusa Célcsoport 

JÚNIUS  

7. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

9-16. Könyvbörze Könyv csere-bere  minden korosztály 

23. Gyereknapi  játszóház játszóház minden korosztály 

JÚLIUS  

5. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 



 15. Könyvforgatag–  Ladányi Nyár minden korosztály 

AUGUSZTUS  

 Könyves-tábor  általános iskolás kor. 
 Játékosok klubja játszóház minden korosztály 

SZEPTEMBER  

 Könyves esték könyvbemutató felnőtt korosztály 

6. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

15. Könyvmágusok Irodalmi élmények 
eszmecseréje 

középiskolás  korosztály, 
felsőoktatás hallgatói 

 Könyvbörze Könyv csere-bere  minden korosztály 

OKTÓBER  

1-7. Országos Könyvtári napok  minden korosztály 

4. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

14. Könyvmágusok Irodalmi élmények 
eszmecseréje 

középiskolás  korosztály, 
felsőoktatás hallgatói 

 Író-olvasó találkozó   

NOVEMBER  

1. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

13. Magyar Nyelv Napja Irodalmi óra minden korosztály 

 Könyvbörze Könyv csere-bere  minden korosztály 

DECEMBER  

 Megbocsátás Hava  minden korosztály 

6. Irodalmi kávéház Olvasókör felnőtt korosztály 

3., 10., 17. Advent Kézműves foglalkozás  

14. Karácsonyváródélután teadélután felnőtt korosztály 

 


