MUNKATERV
AZ INTÉZMÉNY 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

A Lamberg-kastély Kulturális Központ törekszik arra, hogy a már eddig is elismert
munkáját még magasabb színvonalon, minden új lehetőséget kihasználva, új
megoldásokat keresve végezze, az elért eredmények megőrzése mellett. Az
intézményben dolgozó lelkes, kreatív munkatársak segítségével a 2014-es évben
folytatódik a könyvtár, a közművelődési iroda és a muzeális kiállítóhely funkciói által
meghatározott tevékenységek megfelelő szintű ellátása, fejlesztése.
Szakmai tevékenység
KÖNYVTÁR
2014-ben is elsődleges célunk a meglévő szolgáltatásaink színvonalának további
növelése a felhasználók igényeinek figyelembe vételével.
Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is törekszünk a lehető legmagasabb
szakmai szinten ellátni Mór város és környéke lakosainak könyvtári igényeit.
A szolgáltatást szakképzett kollégák segítségével végezzük. Valamennyi szakmai
munkatársunk rendelkezik felsőfokú- vagy középfokú könyvtárosi végzettséggel.
Folyamatosan fejlesztik általános és szakmai tudásukat formális és nem formális
képzések keretében.
Nyilvános könyvtárként alapfeladatainkat az 1997. évi CXL törvény 66.§-a határozza
meg. A könyvtárban az alaptevékenységeken túl – gyűjteményszervezés,
állományba vétel, dokumentumok feltárása, feldolgozása, kölcsönzés, könyvtárközi
kölcsönzés, internet-szolgáltatás, programszervezés – minden évben tervezünk
fejlesztéseket.
Egész
évben
ingyenesen
biztosítjuk
a
könyvtárlátogatóknak
néhány
szolgáltatásunkat: megtekinthetik a könyvtárat, tájékozódhatnak katalógusainkban,
egyéb feltáró eszközeinkben, a kijelölt gyűjteményrészt helyben használhatják,
tájékoztatást kapnak saját könyvtárunk és más könyvtárak tevékenységéről, az
igénybe vehető lehetőségekről. A könyvtárat beiratkozott olvasóink mellett látogatók
is igénybe vehetik.
Térítéses szolgáltatásaink díjainak emelését nem tervezzük ebben az évben.
Az intézményegység vezetője Fazekas Judit igazgatóhelyettes.

Szakmai prioritások 2014-ben:
-

Az olvasók információval történő ellátása: a helyszínen eredeti dokumentumok
kézbe adásával vagy távolról, elektronikusan nyújtott szolgáltatások formájában.
A gyermekek olvasóvá nevelése
Könyvtárpedagógiai foglalkozások, olvasásnépszerűsítő programok tartása.
Távoli, otthonról elérhető, meglevő szolgáltatások továbbfejlesztése.
A digitális tartalomszolgáltatás fejlesztése, a feltöltött tartalmak bővítése.
Országos programokhoz, évfordulókhoz kapcsolódó rendezvények szervezése.
Szakmai pályázatok figyelése, írása, megvalósítása a sokrétű könyvtári
tevékenység biztosításához.
A folyamatban lévő pályázatunk sikeres befejezése, lezárása.
Az élethosszig tartó tanulás segítése.
A tervszerű gyarapítás, apasztás munkafolyamatainak összehangolása, az
állomány folyamatos gondozása.
A technikai eszközök, a tárgyi feltételek szinten tartása, lehetőség szerinti
javítása.

Tervszerűen, folyamatosan fejlesztjük könyvállományunk mellett a nem
hagyományos dokumentumainkat is. A dokumentumvásárlásra fordított keretet 2013as bázis szinten terveztük. Szeretnénk 2014-ben is ugyanakkora összeget fordítani
könyv- és egyéb dokumentum beszerzésére, mint az előző évben. Nagy figyelmet
fordítunk arra, hogy minél kedvezőbb áron tudjuk megvásárolni azokat. Ebben az
évben is részt kívánunk venni a Márai-programban, amelynek segítségével
költségmentesen gyarapíthatjuk állományunkat, illetve a könyvtári érdekeltségnövelő
pályázatra is számítunk a költségvetési keretünk növelése érdekében.
A dokumentumok beszerzését Dreska Mihályné és Fazekas Judit bonyolítja.
Örömmel fogadjuk továbbra is a Német Nemzetiségi Önkormányzat által biztosított
német nyelvű könyveket és folyóiratokat.
Az újonnan érkezett dokumentumok azonnali feltárása, kereshetővé tétele az egyik
legfontosabb célunk ebben az évben is. Az állományba-vétel Jánni Lászlóné
feladata, a számítógépes feldolgozást a Textlib integrált rendszer segítségével pedig
Péter Andrea és Diósné Fűrész Ibolya végzi.
A 2014-es évben részleges állományellenőrzés (leltár) tartása szükséges, mivel a
volt bankraktári állományrész kivonásával dokumentumaink száma 75.000 db alá
csökkent, így kötelező 5 évente állományellenőrzést tartani (2009-ben történt teljes
körű leltár, 2014-ben elég a részleges). Ennek keretében az olvasótermi és a
médiatári dokumentumok állományellenőrzését tervezzük. Az állományalakítás
részeként idén sor kerül továbbá dokumentumok állományból történő kivonására is
(részben leltári hiány, részben elhasználódás miatt). A leltár előkészítésének,
adminisztrációjának felelőse: Fazekas Judit
A formális képzésben résztvevők – óvodától az egyetem végéig – könyves
hátterének, az információkhoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása
alapfeladata a könyvtárnak.
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Gyermekkönyvtárunkban óvodásoknak, általános iskolásoknak idén is tartunk
mesefeldolgozásokat, könyvtári foglalkozásokat, rendhagyó órákat, vetélkedőket,
kézműves foglalkozásokat, természetesen a pedagógusokkal előre egyeztetett
módon és időtartamban. Ezek az együtt töltött alkalmak nemcsak a gyerekek tudását
növelik a korosztályuknak megfelelő formában, hanem a könyvek szeretetét, az
olvasás örömét is népszerűsítik.
Felkészült kolleganők várják a pedagógusok illetve gyermekek fejlesztő biblioterápia
igényét. A foglalkozások segítséget nyújthatnak a különböző lelki problémák
felfedésében, a gyógyító folyamatok elindításában, valamint többféle készség,
képesség képzésében.
A részleg, valamint a gyermekcsoportok fogadásának és nyári gyermektáborok
levezénylésének felelőse Dreska Mihályné és Jánni Lászlóné.
Az intézmény 4 nyári táborából kettőt a könyvtáros kollégák szerveznek és
bonyolítanak le. Minden évben más-más téma kerül feldolgozásra, a játék, a
kézműves foglalkozások, a mese, az ismeretanyag ezek köré épül, és az olvasás, az
irodalom is szerepet kap. Idén az egyik héten az egyiptomi életre, a másikon pedig a
kézügyesség fejlesztésére alapoz az 5-5 napos együttlét.
2013 őszén kezdődött egy újabb évad a bérletes gyermekszínházi előadássorozatból
- ez az óvodás és alsó tagozatos gyerekeknek nyújt színházi élményt a városban –,
amelynek köszönhetően 2014. áprilisáig három korosztály 3-3 előadást láthat. Egy
pályázaton nyert összeg segítségével a szülők örömére csökkentek a bérletárak.
Tervezzük a 2014/2015-ös évre is a sorozat folytatását. A sikeres szervezéshez
elengedhetetlen a szoros együttműködés a nevelési-oktatási intézményekkel, amely
szerencsére nagyon jól kialakult. A rendezvények szervezője Diósné Fűrész Ibolya.
A felnőtt részleg munkatársai helyi értékeket bemutató órákat, rendhagyó irodalmi és
történelem órákat szerveznek középiskolásoknak illetve felnőtt csoportoknak,
időnként felső tagozatos diákoknak is. Ezeket az órákat vezetik – a témától függően:
Fazekas Judit, Szakonyiné Beke Marianna, Diósné Fűrész Ibolya.
A szolgáltatásaink lehetőséget adnak arra, hogy a már meglévő jó kapcsolatunkat az
intézményekkel fenntartsuk, illetve erősítsük. Továbbra is eleget teszünk az iskolák
felkéréseinek, szerepet vállalunk a zsűriben az általuk szervezett versenyeken,
vetélkedőkön.
A felsőoktatásban tanulók szépirodalommal és szakirodalommal való ellátása szintén
fontos feladat.
Sokan keresnek Mórral kapcsolatos dokumentumokat, és a könyvtárközi kérések
túlnyomó részét is ők kezdeményezik. 2014-re is ez várható, ennek előjelei már
érzékelhetőek.
A helyismereti gyűjtemény kezeléséért felelős: Szakonyiné Beke Marianna. A már
feltárt anyagok szakszerű rendszerezésével, a dokumentumok digitalizálásával,
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illetve azok interneten keresztül való hozzáférhetővé tételével könnyebbé válik minden érdeklődő, kutató részére - a helytörténet, a hagyományok megismerése.
Nagy segítséget nyújtanak a szakdolgozatot író diákok részére az itt található
dokumentumok.
Az anyagból január 10-én már egy kiállítás is megvalósult, Mór várossá
nyilvánításának 30. évfordulójára szervezett jubileumi ünnepségen.
Továbbra is figyeljük a pályázati lehetőségeket, melyek által könyvtári fejlesztéseket,
eszközbeszerzést tudunk végrehajtani.
Az olvasók „fizikai” megjelenését ma már nagy százalékban megelőzi az online
tájékozódás, melynek során fontos döntési tényező lehet, hogy a példányok mellett
milyen státuszmegjelölést látnak. Honlapunk alkalmas arra, hogy a könyvtári
állományról, az egységekről többféle információt tudjunk nyújtani az interneten
böngészők, illetve kifejezetten a könyvtári szolgáltatások, dokumentumok iránt
érdeklődők számára. Elengedhetetlennek tartjuk ezért, hogy minél szélesebb körű
tájékoztatást nyújtsunk a beszerzett új könyvekről, DVD-kről illusztrációk, ajánlások
formájában.
Az előző 2 évben már megfigyelhető volt, hogy az online szolgáltatást igénybe vevő
olvasóink száma folyamatosan emelkedik, míg a személyes használat stagnál.
Várhatóan ez a 2014-ben is így alakul. A személyes igénybevételen belül az
olvasótermi felhasználás csökkenése összefügg azzal, hogy az interneten egyre nő a
teljes szöveges adatbázisok száma.
2014-ben is szoros együttműködést tervezünk a város civil szervezeteivel, amelynek
köszönhetően a tagjaik színes kínálatot kapnak szolgáltatásainkból, és ezáltal –
reményeink szerint – állandó könyvtárhasználókká válnak.
A városi rendezvényeken aktív szerepet vállalunk, közreműködünk a Móri Művészeti
Fesztivál zsűrijében, „kitelepülünk” az Önkormányzat által szervezett közös
programokon.
Lehetőséget biztosítunk a folyóirat-olvasó szobában a könyvtártagoknak a CD, DVD
kölcsönzéshez és az ingyenes internetezéshez. Sokféle napilap, folyóirat áll az
olvasók rendelkezésére, amelyek bárki számára lapozgathatóak, olvashatóak. Az
újságok, magazinok, lapok beszerzéséért Fazekas Judit, rendszerezéséért Jánni
Lászlóné a felelős.
Tervezett hagyományos könyvtári rendezvények:
A hagyományos programjaink már beépültek a város kulturális életébe. A korábbi
években kialakított, jól bevált rendezvénystruktúránkon nem kívánunk változtatni
2014-ben sem. Rendezvényeink célcsoportja elsősorban Mór város lakossága,
kiemelten a gyermekek, a fiatal felnőttek, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők.
Programjaink komoly könyves háttérrel az irodalomra, az olvasására, a könyvre
irányítják a figyelmet, segítenek a kulturális hátrány leküzdésében.
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A legtöbb programnál a belépődíj bevezetése az elmúlt időszakban elkerülhetetlen
volt, de a jegyvásárláskor néhány alkalommal 2014-ben is adunk kedvezményt a
könyvtári tagoknak, illetve az új beiratkozóknak, ezzel is növelve az olvasói
létszámot.
A könyvtári rendezvények szervezője Diósné Fürész Ibolya.
Tervezett programjaink:
 Magyar kultúra napja (január 22.) Cseh Tamás emlékest felnőtteknek


Bibliai esték sorozat



„Mórról indult…” című sorozatunk tervezett előadói: Dr. Lenner Miklós, Dr.
Gaszner Balázs orvos-kutató, Nagy Ilona színésznő, Dr. Krausz Ferenc
fizikus, valamint Szécsen Alice és Szécsen Miklós invitálását tervezzük



Mesenap (április 2.) – Álomzug társulat előadása gyerekeknek



Költészet napja – irodalmi est (április 11.) a Dvorák-Patka pódiumszínház
előadásában Radnóti Miklósról középiskolásoknak és felnőtteknek



Ünnepi könyvhét (június első hete) – közönségtalálkozó Fábián Janka
írónővel



Múzeumok Könyvtári Éjszakája – barangolás a kastély emeletén játékos
feladatokkal gyerekeknek és felnőtteknek



Országos könyvtári napok (október második hete)



Színházi előadás (november)



Téli gyermekkönyvhét (december 3.)

Költségvetésünkben évről-évre egyre kevesebb összeget tudunk tervezni a belső
terek felújítására. 2014-ben kisebb, a mindennapi működést biztosító javításokra,
illetve helyiségeink barátságosabbá, kellemesebbé tételére törekszünk folyamatosan,
a mindenkori pénzügyi helyzetünktől, egyéb, pályázati bevételeinktől függően. Az
ötletgazda és „főkivitelező” Dreska Mihályné és Jánni Lászlóné, de természetesen a
többi kolleganő is hozzáteszi kreativitását.
A könyvtárban folyó munka hatékonyságának növeléséhez, a szolgáltatások
színvonalának emeléséhez elengedhetetlen a technikai eszközök fejlesztése,
amelyet csak pályázati támogatásokból tudunk megvalósítani.
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KÖZMŰVELŐDÉSI IRODA
Az intézményi egységben változás történt, mivel Beke Ildikó igazgató álláshelyén,
helyettesítés céljából határozott időre Kovács Gergő művelődésszervezőt
alkalmazzuk, így a közművelődési feladatokat immáron hárman végzik Losonczy
Ildikóval és Berta Máriával. Budai Edit koordinálja a múzeumi, turisztikai, marketing
feladatokat, konferál a városi rendezvényeken, valamint Kelliár Zoltánné Emmával
(ügyintéző) és Viola Andreával (múzeumi gyűjteménykezelő) együtt egyaránt részt
vesz az iroda közművelődési feladatainak ellátásában. Az iroda munkatársai figyelik
a pályázati kiírásokat, és igyekeznek kihasználni minden lehetőséget a pályázati
források elnyerésére a rendezvényekhez és egyéb témákra. Az idei évtől a
terembérleti tevékenységgel kapcsolatos teendők ellátása Viola Andrea feladata.
A városközpont-rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan idén is sok feladat vár ránk.
A tavalyi évhez hasonlóan a rendezvények nagy részét intézményünk önállóan
szervezi, természetesen az előző évben is közreműködő helyi civil szervezetek,
egyesületek bevonásával, részvételével. Ennek keretében az alábbi programok
kerülnek megrendezésre a pályázati fenntarthatóság érdekében - már nem pályázati
forrásból, lényegesen kisebb költségvetésből - de lehetőségeinkhez mérten a tavalyi
minőségben:
-

-

Környezetvédők
és
városszépítők
napja
–
szemléletformáló,
környezettudatosságra nevelő rendezvény
Időpont: 2014. március 21.
Játékok napja – közösségépítő rendezvény
Időpont: 2014. április 12.
Fogyatékkal élők napja – szemléletformáló, közösségépítő rendezvény
Időpont: 2014. május 10.
Nemzetiségi hagyományok napja
Időpont: 2014. május 31.
Móri vásári forgatag - közösségépítő rendezvény
Időpont: 2014. június 29.
Public art: a köztéri művészet napja
Időpont: 2014. július 14-20.
Nemzetiségi Művészeti Nap
Időpont: 2014. szeptember 5.

Természetesen az újnak minősülő, a köztudatba még be nem ivódott rendezvények
mellett a már megkedvelt, hagyományos programjaink is megrendezésre kerülnek.

1.

Nagyrendezvények

Szent György Heti Vigasságok. Április 24-26.
Az év első szabadtéri nagyrendezvényének legfőbb eleme a már hagyományosan
megrendezésre kerülő Ezerjó Fakanálforgató főzőverseny, melyet a Móri Borbarát
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Hölgyek Egyesületével közösen szervezünk. A program sikerét mutatja, hogy a helyi
intézmények és civil csoportok csapatai mellett az ország különböző pontjairól
érkezve egyre többen vesznek részt.
Törekszünk minden korosztály és érdeklődési kör számára megfelelő programot
kínálni: koncertek, kiállítások, lovagi torna, irodalmi műsor. A rendezvénysorozat
elsőszámú célközönsége a móri lakosság, de a kiemelt napon (főzőverseny)
igyekszünk idegenforgalmat is generáló kínálatot felvonultatni. A rendezvény
bővítésének legnagyobb akadálya a forráshiány, de évről-évre megpróbáljuk
pályázati lehetőségekkel kiegészíteni a rendelkezésre álló költségvetést. Terveink
közt szerepel a Fejér Megyei Népművelők Egyesületének egy kihelyezett ülése,
amelyen aktuális közművelődési kérdések kerülnének megvitatásra.
Múzeumok Éjszakája Június 21.
Intézményünk az egyik legsikeresebb programjával idén is csatlakozik az országos
rendezvénysorozathoz. Az idei év tervezett tematikája a fotózás és a fotózástörténet, amely köré a programokat fűzzük: kiállítás, kastélybarangolás, játékok.
Valamint az est folyamán neves fellépő koncertjét is tervezzük. Nemcsak a
látogatóknak, hanem a kastély munkatársainak is ez az egyik legkedveltebb
rendezvénye, mert ilyenkor megmutathatjuk kreativitásunkat és a Lamberg-kastély
rejtett kincseit is.
Nyári Zenei Estek Július 6-tól augusztus 17-ig
A sorozat sikerességét, a közönség évek óta tartó lelkesedését mutatja, hogy a Nyári
Zenei Estek idén 20. évébe lép. A programsorozat keretében szinte minden
műfajban (fúvószene, jazz, magyar és külföldi népzene, kamarazene stb.)
élvezhetünk egy-egy produkciót. Sajnos a korábbi évekhez képest a 10 alkalmas
sorozatot már nem tudjuk tartani, hiszen a rendezvény költségkerete nem növekszik,
és inkább a minőség, mint a mennyiség megtartását tartjuk fontosnak.
Természetesen keressük a pályázati forrásokat, hogy idén is színes és változatos
zenei kínálattal örvendeztethessük meg látogatóinkat.
MÓRIKUM kultúr-fröccs-fesztivál. Augusztus 20-23.
2014-ben is szeretnénk megrendezni a nyár legüdítőbb programját. 20-án a
hagyományos ünnepi műsor mellett színház- és koncertprogramot tervezünk,
valamint a fesztivál ideje alatt a móri csoportok bemutatkozásán kívül a
székesfehérvári „Királyi Napok” Nemzetközi Néptáncfesztivál fellépőit is várjuk. Ezen
kívül kiállítások és egyéb zenei rendezvények színesítik a kínálatot. Terveinknek
elsősorban a rendelkezésre álló összeg szab határt, ezért is örülünk az
Önkormányzat által benyújtott Hungarikum pályázat kedvező elbírálásának, de
természetesen tovább kutatjuk a forrásokat.
Móri Bornapok és X. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál Október 2-5.
Városunk hazai és külföldi turisták által leglátogatottabb rendezvénysorozatának
előkészítése az előző évi Bornap lezárásakor már megkezdődik. Intézményünk
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szervezi a nagyszínpadon, a Lamberg-kastélyban és az Erzsébet téri Művelődési
Házban zajló programokat, de a több évtizedes múltra visszatekintő fesztivál
sikeressége köszönhető a helyi civilek, csoportok, intézmények aktív
közreműködésének is. A Móri Bornapok népszerűségének fenntartása érdekében
igyekszünk népszerű fellépőkkel megtölteni a nagyszínpadot, ami egy ilyen kvalitású
rendezvénynél elengedhetetlen.
Márton-napok November 3-16.
Aktív résztvevői vagyunk a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett és
finanszírozott Márton-napoknak. A marketing feladatok nagy részének lebonyolítója
elsősorban intézményünk, mi készítjük a rendezvény szórólapját és plakátját, és
munkatársaink feladata az online felületeken való megjelenés is. Az ünnepkörhöz
kapcsolódó szervezői feladataink még a kiállítás megrendezése, a lampionkészítő
játszóház, a lampionos felvonulás résztvevőinek fogadása a kastély udvarán,
valamint a Márton-napi bál előkészítése és lebonyolítása.
Adventi rendezvények November 30-tól december 21-ig
A karácsonyvárás időszakában számos programnak vagyunk szervezői és
közreműködői. Ünnepi kiállítást rendezünk, kézműves foglalkozásokat tartunk
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, intézményünkhöz kapcsolódik a Mikulás-váró
ünnepség. A karácsonyi kórushangverseny és a Városi Nyugdíjas Karácsony
megszervezésében is közreműködünk. Terveink szerint ismét részt veszünk az
Önkormányzat által szervezett adventi jótékonysági vásáron, melyen az intézmény
dolgozói által készített ajándéktárgyak értékesítéséből befolyt összeget a Bice-Bóca
Egyesületnek ajánljuk fel.
A kastélyt karácsonyi díszbe öltöztetjük, az udvaron kerül felállításra a Betlehem,
melynek felújítására és bővítésére keressük a lehetőségeket.

2.

Állami, városi ünnepek megemlékezések szervezése, vagy segítése

Intézményünk továbbra is közreműködője és lebonyolítója az állami ünnepek városi
rendezvényeinek: március 15., március 18., június 4., augusztus 20., október 6.,
október 22-23., november 2., november 4., december 3., december 30.
Hangosítással, plakátkészítéssel, konferálással segítjük a városi civil szervezeteket,
oktatási intézményeket egész évben, amennyiben igényt tartanak rá.

3.

Játszóházak, kézműves műhelyfoglalkozások

Egész év folyamán az ünnepekhez, jeles napokhoz (farsang, húsvét, karácsony
stb.), nagyrendezvényeinkhez kapcsolódóan játszóházi foglalkozásokat tartunk, a
kiemelt ünnepek alkalmával a felsődobosi intézményben is. A foglalkozásokat Berta
Mária és Losonczy Ildikó kollégák szervezik.
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Továbbra is várjuk – elsősorban óvodai és iskolai - csoportok jelentkezését
műhelyfoglalkozásainkra, ahol különböző kézműves szakmák rejtelmeibe
tekinthetnek be az érdeklődők, valamint egyes időszaki kiállításunkhoz kapcsolódóan
is tervezünk kreatív foglalkozásokat.

4.

Nyári táborok

2014 nyarán szintén, a már megszokott időszakban, a nyári szünet első négy
hetében tartjuk napközis táborainkat. A szülők részéről nagy az igény, előszeretettel
keresik ezt a lehetőséget, hiszen áraink csupán a tábor bekerülési költségeit
tartalmazzák. A napi háromszori étkezés mellett mindig sikerül egy-egy buszos
kirándulást is becsempésznünk a programok közé. A gyerekek, akik évről évre nagy
örömmel jönnek hozzánk, a szórakozáson kívül hasznosan tölthetik el idejüket,
bővíthetik ismereteiket.
Idén az alábbi táborokba várjuk az érdeklődőket:
 „Kleopátra népe” tábor
 „Ügyes kezek” tábor
 Környezetvédő tábor
 Tánctábor
5.

Tervezett tanfolyamaink

Az év első felében kezdő társastánc tanfolyamot tervezünk, majd azt követően a
haladó kurzus indítására is lehetőséget biztosítunk.
A lakosság körében végzett felmérés alapján tervezünk kézimunka és kézműves
tanfolyamokat.
Saját szervezéseinken kívül továbbra is szívesen fogadunk be mások által tartott,
értéket, ismeretet közvetítő foglalkozásokat, mint pl. a sakk-szakkör, „Otthon
segítünk” tanfolyam, nyelvtanfolyam, stb.
6.

Bálok

2014-ben is megszervezzük a hagyományos, nem csak móriak által kedvelt bálokat:
Farsangi bál
Húsvéti locsoló bál
Márton-bál
Szilveszteri bál
7.

Közművelődési tevékenység keretében időszaki tárlatokat rendezünk:

A 2014 márciusától megvalósuló állandó Wekerle tárlat miatt változnak a kiállítási
feltételek. Az új kiállító terem mérete és elhelyezkedése nagyban befolyásolja a
meghívható művészek körét.
Az idei évben 8 időszaki kiállítást tervezünk, amelyek többségében egy-egy nagyobb
rendezvényhez, jeles naphoz, ünnepkörhöz kapcsolódnak.
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A móri lakosok és idelátogató turisták legnagyobb örömére intézményünk folyosóján
továbbra is lehetőséget biztosítunk fotósoknak munkájuk bemutatására.
Legjelentősebb kiállításaink propagálásához nyomdai kivitelezésű
plakátot, illetve az épületen elhelyezendő ponyvát szeretnénk készíttetni.

meghívót,

Az óvodások és általános iskolások számára egyes időszaki kiállításokhoz
kapcsolódó tematikus foglalkozásokat kínálunk.
8.

Művészeti csoportok, klubok, szakkörök

Művészeti csoportunk a Társastánc klub, az idei évben is folytatja munkáját,
Losonczy Ildikó kolléganő segítségével, és Buza Csilla szakmai vezetésével.
Az egyesületi formában működő klubok, csoportok rendezvényeihez, próbáikhoz
helyet biztosítunk, lehetőségeinkhez képest szakmai segítséget is nyújtunk, és a
korábbi évekhez hasonlóan számítunk aktív közreműködésükre rendezvényeinken.
MÚZEUMI TEVÉKENYSÉG
Az idei évben is látogatóink rendelkezésére állunk tárlatvezetéssel, kívánság szerint
akár angol és német nyelven is. A helyi nevelési, oktatási intézmény tanulói,
pedagógusai ingyenesen látogathatják kiállításainkat. A vezetéseket túlnyomórészt
Berta Mária, Szakonyiné Beke Marianna és Budai Edit végzi, de távollétük esetén
bármely szakalkalmazott kolléga meg tudja oldani ezt a feladatot.
A gyűjtemény állagának megóvásáért, felügyeletéért Berta Mária és Viola Andrea
felelős, mert ők rendelkeznek az állomány kezeléséhez megfelelő ismeretekkel.
Állandó gyűjteményeinkhez kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat
vehetnek igénybe látogatóink. Pedagógusok bevonásával elkészültek az általános és
középiskolások számára is jól használható, gyűjtőmappába rendezett
múzeumpedagógiai foglalkoztató lapok.
A múzeumpedagógiai foglalkozások célja, hogy a résztvevők kreatív, érdekes
feladatok megoldása során szerezzenek ismereteket, és a pozitív élményekkel már
gyermekkorban kialakítsuk az igényt a múzeumok látogatása iránt. Az órák
legfontosabb jellemzője, hogy oldott légkörben, játékos formában találkozzanak a
gyerekek az adott témával.
A foglalkozások több modulból állnak - az óvodások által is végezhető kreatív
tevékenységtől a középiskolásokat célzó ismeretterjesztő feladatokig számos elem
választható. Ily módon mindig az aktuális igény alapján, szabadon lehet alakítani a
foglalkozást, ezáltal minden célcsoportot ki tudunk szolgálni.
Ezt a tevékenységet szeretnénk ebben az évben bővíteni új eszközök és
alapanyagok beszerzésével, hogy a kiállításokhoz és különféle hagyományokhoz
kapcsolódóan többféle kreatív foglalkozást tudjunk tartani.
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Még várjuk az Önkormányzat által benyújtott európai uniós turisztikai pályázat pozitív
elbírálását, mely állandó tárlataink korszerűsítésére, bővítésére, interaktívvá tételére
adna lehetőséget. Egy nyertes pályázat esetén jelentős fejlesztéseket tudnánk
végrehajtani.
2014. március 14-én nyílik intézményükben egy új állandó kiállítás, mely Wekerle
Sándor életútját, munkásságát mutatja be, eredeti dokumentumok alapján. A tárlat
várhatóan megnöveli az intézmény múzeumi látogatottságát.
INTÉZMÉNYÜNK KÜLSŐ KAPCSOLATAI
A szakmai kapcsolattartást más megyei és országon belüli szervezetekkel,
intézményekkel nagyon fontosnak tartjuk, ezért lehetőségeinkhez mérten
megragadunk minden olyan alkalmat, ahol a szakmai továbbképzéseken,
találkozókon, vándorgyűléseken részt vehetünk.
Iskolai, óvodai oktatást, nevelést segítő munkánk
A tanév során folyamatosan ajánljuk az óvodáknak és iskoláknak
múzeumpedagógiai foglalkozásainkat, az idei évtől kibővítve az időszaki
kiállításokhoz kapcsolódó kreatív műhelymunkával.
Helyet biztosítunk az iskolai ünnepeknek, vetélkedőknek, részt veszünk az iskolai,
óvodai rendezvényeken, ahol segítséget nyújtunk a technikai feltételeink
biztosításával is.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködünk több városi rendezvény
lebonyolításában.
Kapcsolat a civilszférával
A város civil szervezetei rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken,
némelyekkel közösen szervezünk programokat.
A civilek működését segítjük helyiségeink rendelkezésre bocsátásával - alkalmi és
rendszeres jelleggel.
Továbbra is helyet adunk próbák, taggyűlések, fogadóórák, rendezvények
megtartására a Lamberg-kastélyban és az Erzsébet téri Művelődési Házban, és
várhatóan az idei évtől a régi mozi épületében:


Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület



Leiderkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus Egyesület



Ezerjó Nyugdíjas Egyesület



Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyesület



Móri Fúvószenei Egyesület



Móri Néptáncbarátok Egyesülete (Forgatós Táncegyüttes több csoportja)



Pro Musica – Pro Cultura Közhasznú Egyesület (Móri Vegyeskar)



Vakok és Gyengénlátók Egyesületének móri csoportja
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Látássérültek Regionális Egyesülete



Móri SE Sakk Szakosztálya



Díszmadarasok Móri Egyesülete



D-3 Postagalamb Egyesület



Városi Közművelődési Közalapítvány



Ikarus Horgász Egyesület



Balinkai Szénbányász Horgász Egyesület



Móri Városvédő és Szépítő Egyesület



Wekerle Egyesület



Móri Borvidék TDM Egyesület



Móri Borvidék Hegyközsége



Vöröskereszt Móri Szervezete



MONA Egyesület



Móri Petőfi Horgászegyesület

Az iskolák, óvodák, civil szervezetek élnek a képviselőtestület által biztosított
lehetőséggel, és általában kihasználják az igénybe vehető ingyenességet. Ennek
anyagi (önköltségi) hátterét intézményünk viseli.
MARKETING
Honlapunk és facebook oldalunk is sok pozitív visszajelzést kap, így továbbra is ezek
jelentik intézményünk marketingjének fő irányvonalát. A kisebb-nagyobb
rendezvényekhez kacsolódó promóciós és marketing tevékenységekhez ingyenes
lehetőségeket vagy pályázati forrásokat keresünk, hiszen erre a célra
költségvetésünkben kicsi a keret. A hírlevél-küldés, a közösségi portálokon való
megjelenés például ilyen eszköz.
Bízunk benne, hogy a 2013-as évhez hasonlóan a TDM ismét tud segítséget nyújtani
rendezvényeink és szolgáltatásaink népszerűsítésében.
Intézményünk arculati elemeit felhasználjuk szórólapjainkon, plakátjainkon. Elkészült
a Lamberg-kastélyt bemutató leporelló szórólap. Kidolgozás alatt van a Sétálófüzet mely végigvezeti a látogatót tárlatainkon. Ennek befejezéséhez az állandó Wekerle
kiállítás megnyitása, valamint a már beadott turisztikai pályázat elbírálása
szükséges.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Elkészült az idei év költségvetés tervezete. Várjuk a Képviselő-testület döntését,
irányszámaink elfogadását. A 2013-as évben a költségvetés elfogadásakor a
szakmai anyagokra az általunk tervezett összeghez képest a fele keretet kaptuk.
Reményeink szerint ez az összeg idén nem csökken tovább. A hiányzó forrás egy
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részét pályázatok segítségével igyekszünk pótolni. Rendezvényeink tervezésekor
figyelembe kellett venni a megszokottakon kívül a Városközpont Rehabilitációs
pályázat soft elemeinek fenntartása miatt a ránk háruló 7 plusz rendezvény költségeit
is. A tervezett támogatásnál kevesebből nem lehet minőségi és eredményes munkát
végezni.
A szakalkalmazottak továbbképzése 7 évente kötelező, az új ciklus 2014-től
kezdődik, mely időszak alatt 10 szakalkalmazott 120 órában köteles akkreditált
oktatáson részt venni. Ennek az anyagi háttere nem biztosított, így erre szintén
keressük a pályázati lehetőségeket.

MŰSZAKI, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Épületeink karbantartását a feladatok sürgősségi sorrendjében az Ellátóközpont
végzi - intézményünkkel együttműködve.
Az Erzsébet téri Művelődési Ház parkettájának felújítása elengedhetetlen 2014-ben,
mert 2013-ban az elmaradt. A szakemberek szerint legalább kétévente el kell
végezni ezt a feladatot, mert ennyi idő alatt lekopik a lakkréteg. A rendezvények utáni
takarításkor a vizet beissza a fa, illetve a kosz is jobban megtapad, ezzel a
helyreállítás is sokkal nehezebbé, költségesebbé válik. A művelődési ház nagyterme
folyamatos igénybevételnek van kitéve, a báli szezonban minden hétvégén van
valamilyen zenés-táncos rendezvény amellett, hogy a civil csoportok hét közben
próbát tartanak.
Intézményünk előreláthatólag üzemeltetésre megkapja a mozi épületét, ez újabb
feladatokat ró ránk.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Tevékenységünk állandó fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a
színvonalas kulturális élet feltételeit városunkban.
Intézményünkben 2014. január 2-től személyi változás történt, mivel Beke Ildikó
igazgató álláshelyén - helyettesítés céljából határozott időre - Kovács Gergő
művelődésszervezőt alkalmazzuk.
Reméljük, hogy az idei évben is lesz lehetőség közfoglalkoztatásra, hiszen ez nagy
segítség volt az eddigiekben is. Karbantartási feladatokon kívül nehéz fizikai
munkában (teremrendezés, kiállítás-rendezés, udvarrendezés, stb.) számíthattunk
rájuk, melyért más esetben vállalkozónak kellett volna fizetni.
2 fő kulturális közfoglalkoztatott április 30-ig segíti szakmai munkánkat.
Mór, 2014. január 17.
Fazekas Judit
igazgatóhelyettes
könyvtárvezető
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