Könyvtári munkaterv 2016/2017
Általános célok
● olvasóvá nevelés, közösségépítés, szövegértés fejlesztése
● könyvtárhasználati ismeretek tanítása – a könyvtár-pedagógiai program
elfogadtatása
● tehetséggondozás
● szerepvállalás az iskola kulturális életében
● együttműködés a Krúdy Diákönkormányzattal és a munkaközösségekkel
Aktuális feladatok
● az új könyvtár-pedagógiai program bevezetése felmenő rendszerben 9.
évfolyamtól gimnáziumban, szakgimnáziumban és szakiskolában
● tankönyvezés
● a könyvek vonalkódozása, tárgyszavazása, jelzetelése
● Pető István gasztronómiatörténeti kiállításának gondozása (leltárba vétel,
kiállítás rendezés)
● Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottságának HÍD
(Hírlapot a Diákoknak) nevű aktuális pályázatán való részvétel. Folyóiratok
felhasználása, az olvasáskultúra fejlesztéshez.
● színházszervezés, színházbérletek
● operakaland szervezése Vántusné Zsófival
● közönségszervezés városi programokra
● kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel: Kisalföldi Könyvtárosok és
Könyvtárak Egyesülete, Könyvtárostanárok Egyesülete és iskolai
könyvtárosokkal
● diákok kísérete, felügyeleti munka
● autóvezetői tanfolyam szervezése
● az iskola kulturális, művészeti arculatának kialakítása - paravánok folyamatos
gondozása
Könyvtári feladatok és rendezvények
szeptember ● tankönyvezés, statisztika készítése, raktárrendezés
● könyvtárhasználati bemutató foglalkozások a 9. évfolyam számára
● szeptember 30. A magyar népmese napja
● szeptember 30. – közreműködés a Zene napja a Krúdyban c. rendezvényhez
október ● könyvtárhasználati bemutató foglalkozások és vetélkedő a 9. évfolyam
számára
● iskolai könyvtárak hónapja, könyvtári hét programja keretében:

○ Részvétel játékos könyvtárhasználati vetélkedőn Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár)
● történelmi verseny meghirdetése - Lengyel Alfréd Honismereti Pályázat 7-8.
osztályosok és középiskolások számára
● október 18. - Népmese tematikus felolvasónap
november ● Kapcsolódás a Krúdy Szalon programjaihoz
● Ki nyer ma? – videoklippek, filmrészletek felismerése
● Kis könyvtáros kör szervezése: Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyhez
december ● adventi könyvajánló
● kézműves foglalkozások szervezése (karácsony), időpont: december 8-12.
január ● Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny - Háziverseny. Időpont január 11.

február ● Valentin napi meglepetések: vakrandi könyvekkel, üzenetek küldése - febr. 15.
(kedd)
● Idegen nyelvi felolvasónap (angol, német) - gimis és szakiskolás osztályok
részvétellel 1-5. óra a könyvtár előtti aulában. Egy aktív és egy hallgató
osztály közreműködésével. - február 14. (kedd) Téma: a szerelem
március –
● 2017/18. tanévre vonatkozó ingyenes tankönyv jogosultság felmérése
● húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó program igény szerint (játszóház, kézműves
foglalkozás)
április –
● Lengyel Alfréd Honismereti Pályázat döntője – április 4. – 7-8. évf. számára
● Lengyel Alfréd Honismereti Pályázat döntője – április 5. – középiskolások
számára (tervezett helyszín: Rómer terem vagy Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár Központi Rendezvényterme)
● A költészet napja. Időpont: április 11. (kedd) Irodalmi kávéház. Vendég: Szina
Kinga
május ● érettségi előkészítése
● tankönyvrendelés
● végzős diákok ingyenes és könyvtári könyveinek visszaszedése

