MUNKATERV
AZ INTÉZMÉNY 2016. 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 2016-os évben
folytatódik a könyvtár, a közművelődési iroda és a muzeális kiállítóhely funkciói által
meghatározott tevékenységek megfelelő szintű ellátása, fejlesztése.

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
KÖNYVTÁR
A 2016-os évben a könyvtár tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenysége, a
közösségi rendezvények, közművelődési programok szervezése mellett kiemelt
hangsúlyt fektetünk a digitális írástudás terjesztésére, az elektronikus
információkeresésre és cserére, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek
megteremtésére. Ezen célkitűzések megvalósítását segíti a már meglévő és egyre
bővülő informatikai eszközpark. Ugyanakkor továbbra is fontos számunkra, hogy a
hagyományos könyvtári szolgáltatásokat egyre magasabb színvonalon végezzük.
Az intézményegység vezetője Fazekas Judit igazgatóhelyettes.
Minőségirányítás
A 2015-ben megalakított minőségirányítási csoport folytatja a már megkezdett
munkát az előzetes ütemtervnek megfelelően.
Feladataink:
- A könyvtár új stratégiai tervének kidolgozása, mert a jelenlegi 2016-ig
érvényes
- A könyvtári munkafolyamatok felülvizsgálata, szükség esetén racionalizálása,
átszervezése
- A munkafolyamatok leírásának egységes dokumentumba foglalása,
folyamatábrák elkészítése
- A könyvtár Gyűjtőköri szabályzatának aktualizálása
- Használói igényfelmérés előkészítése, lebonyolítása
- Rendszeres ötletbörzék tartása a könyvtár népszerűsítése és szélesebb
körben való megismertetésére, valamint új szolgáltatások bevezetésére
- A tavalyi használói elégedettség mérés elemzésének elkészítése, a kapott
eredmények lehetőségeinkhez mért beépítése a könyvtár szolgáltatásaiba,
figyelembe vétele a programjaink szervezésénél

Továbbképzés
A könyvtáros kollégák mindegyike rendelkezik felsőfokú- vagy középfokú könyvtárosi
végzettséggel, így tudjuk biztosítani a megfelelő színvonalú szolgáltatásokat.
Intézményünk 2014-ben elkészítette 7 éves továbbképzési tervét, amelynek alapján
2016-ben Dreska Mihályné szakmai tudásfejlesztését tervezzük „Hatékony
kommunikáció a könyvtári hivatásban” témakörben.
A többi kollegának belső szakképzéseken, az ingyenes megyei továbbképzéseken, a
könyvtáros vándorgyűlésen, a szakmai kirándulásokon való részvétel nyújthat
készség- és ismeretfejlesztést.
Könyvtári állomány
A könyvtár állománya közel 70.000 dokumentumból áll. Törekszünk a szép- és a
szakirodalom egyensúlyban tartására.
Annak érdekében, hogy az olvasók és a könyvtárosok is minél bővebb és pontosabb
információt kapjanak az állományban megtalálható könyvek és audiovizuális
dokumentumok tartalmáról, a következő években az un. analitikus feltárás (a már
katalógusban lévő dokumentumok részletesebb tartalmi feltárása) is nagyobb
hangsúlyt kap.
Könyvbeszerzés
A folyamatosan és tervszerűen végzendő dokumentumvásárlás forrása a
költségvetésből valamint az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított. Könyvtárunk
állománya elsősorban vétel útján gyarapodik. A beszerzésnél 2016-ban is kiemelt
szempont a források minél gazdaságosabb felhasználása, a legkedvezőbb beszállító
partner kiválasztása. A gyarapítás a gyűjtőköri szabályzatokban foglaltaknak és az
olvasói igényeknek megfelelően történik.
Figyelemmel kísérjük a könyvmegjelenéseket, az újdonságokat. Szem előtt tartjuk,
hogy a Nemzetközi Könyvfesztivál, az Ünnepi Könyvhét és a téli könyvvásár idején
megugrik a könyvkiadások száma. Ennek érekében nyomon követjük az írott és
elektronikus kereskedői katalógusokat, weboldalakat, hírleveleket, a különböző
médiumokat.
Retrospektív gyarapítással pótoljuk az állományból hiányzó vagy kikopott műveket.
Fő célkitűzésünk a felnőtt szakirodalom és az ifjúsági ismeretterjesztő irodalom
anyagának felfrissítése.
Ebben az évben is részt kívánunk venni a Márai-programban valamint az NKA
Könyvtámogatási
programban,
amelynek
segítségével
költségmentesen
gyarapíthatjuk állományunkat, illetve a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra is
számítunk a költségvetési keretünk növelése érdekében.
A dokumentumok beszerzését Dreska Mihályné (gyerekkönyvtár) és Fazekas Judit
(felnőtt részleg) bonyolítja.
Folyóirat-beszerzés
Az igények, a valós használat figyelembevételével rendeljük idén is folyóiratainkat. A
lapok iránti érdeklődés felmérése és az új igények összegyűjtése Jánni Lászlóné és
Péter Andrea feladata. Az NKA minden évben közel 60 féle folyóirat küldésével
színesíti a kínálatot. Továbbra is odafigyelünk arra, hogy ne rendeljünk meg olyan
példányokat, amelyet ajándékként is megkapunk. A kollégák által begyűjtött
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információk alapján az újságok beszerzéséért – az éves költségkeretet figyelembe
véve – Fazekas Judit felelős.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat által ajándékba adott német nyelvű könyveket
és folyóiratokat nagy örömmel fogadjuk.
Állománygyarapítással kapcsolatos feladataink
A fent említett források, valamint kiemelt programok támogatásával beérkezett
dokumentumok gyors feldolgozására törekszünk.
A könyvtári állomány gyarapításának adminisztratív feladatai a következők:
- dokumentumok egyedi nyilvántartásba vétele
- minden dokumentumról bibliográfiai címleírás készítése, majd annak
nyomtatása raktári cédulakatalógus számára
- a könyvtári állományba vett könyvek azonosító vonalkóddal való ellátása és
raktári szakjelzettel való felszerelése
- ezen könyvek számítógépes katalógusunkba történő felvitele, rekordok
áthozatalával más könyvtár adatbázisából, vagy saját rekord készítésével
- év elején az előző évi könyvtári statisztikai adatok összesítése és feltöltése a
kulturális statisztika rendszerébe
- az egyedi nyilvántartásba vett dokumentumok folyamatos beírása a csoportos
leltárkönyvbe
- a TextLib katalógusban még nem kereshető dokumentumok felvitele a
rendszerbe
A feldolgozás a könyvtári munkafolyamatok alapja, mert enélkül nem tudjuk az
olvasók rendelkezésére bocsátani a dokumentumokat.
Az állományba-vétel Jánni Lászlóné feladata, a raktári cédulák készítését és a
számítógépes feldolgozást a Textlib integrált rendszer segítségével pedig Péter
Andrea és Diósné Fűrész Ibolya végzi.
Állományapasztással kapcsolatos feladataink
A gyűjtemény gondozásánál ügyelni kell arra, hogy ne csak az új dokumentumok
beszerzése történjen meg, hanem az is, hogy az elhasznált, elavult illetve a
szükségesnél több példányszámban meglévő egységeket kivonjuk az állományból.
Az állományapasztás műveletének végrehajtását 2016-ban folyamatosan, illetve –
előreláthatólag – a nyári zárva tartás alatt koncentráltan tervezzük.
A lebonyolításban több kollega is részt vesz: Dreska Mihályné és Fazekas Judit
leválogatja a könyveket, az állományból való törlés adminisztrációjának
elvégzésében szerepet kap Diósné Fűrész Ibolya és Péter Andrea is.
Raktári rend
A raktári rend fenntartása a könyvtárosok mindennapi tevékenységének a része, az
olvasók által visszahozott dokumentumok mielőbbi visszasorolása a polcokra
elengedhetetlen annak érdekében, hogy más olvasók is kölcsönözhessék a
könyveket.
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Valamennyi munkatárs felelős a dokumentumok helyes, szakmai szempontok
szerinti elhelyezéséért.
Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
Elsődleges feladatunk az olvasók információval történő ellátása, amely saját
állományból az eredeti dokumentumok kézbe adásával vagy távolról, elektronikusan
nyújtott szolgáltatások formájában, illetve a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségének
biztosításával történik. Miután települési könyvtárként működünk, amelynek
gyűjtőköre nem terjed ki a tudományterületek szakirányú részeire, a speciálisabb
kéréseket csak más intézmény állományának segítségével tudjuk teljesíteni. Ezt a
megoldást ajánljuk akkor is, amikor egy-egy mű beszerzését a pénzügyi korlátok
gátolták. Egyre többen kérik elektronikus formában a dokumentumot is.
Természetesen nem elhanyagolható a szórakoztató könyvekre. vágyó olvasók
kiszolgálása sem. Továbbra is folyamatosan figyelembe vesszük – anyagi
lehetőségeink és gyűjtőkörünk szem előtt tartásával – a könyvtárhasználók igényeit.
Kölcsönzés: minden munkatárs, könyvtárközi kölcsönzés: Fazekas Judit
Helyismereti gyűjtemény
Kiemelt feladatként kezeljük a helyismereti témájú dokumentumok minél teljesebb
körű feltárását. A helytörténeti jellegű cikkek feldolgozására a könyvtár gépi
katalógusában idén is nagy hangsúlyt fektetünk.. Szeretnénk megvalósítani, hogy a
helyismereti gyűjteményünkben fellelhető digitalizált móri vonatkozású cikkek a
TextLib könyvtári integrált rendszerünkben távolról is elérhetőek legyenek.
Folytatjuk a helyismereti sajtófigyelésből eredő cikkek szkennelését. Ezzel egyrészt
kiváltjuk a cikk-kivágatok gyűjtését, tárolását, másrészt magasabb szintű
tájékoztatást, szélesebb körű hozzáférést biztosítunk a használóknak.
Felelős: Szakonyiné Beke Marianna
Tájékoztatás, tájékoztató eszközök
Valamennyi tájékoztatási feladatunk kapcsán arra törekszünk ebben az évben is,
hogy az olvasók minél pontosabban, rövid idő alatt kapják meg a keresett
információt. Célunk, hogy a legkülönbözőbb igények megfogalmazására a
legoptimálisabb választ adjuk.
A napi információ és dokumentumszolgáltatáshoz a könyvek mellett a korszerű
eszközök segítségét is igénybe vesszük: elektronikus katalógus, online adatbázisok,
internetes források állnak rendelkezésre.
Az információszolgáltatás részeként nagyon fontos feladat hárul a helyi identitás
megőrzését, erősítését segítő helyismereti információk közvetítésére.
Felelős: Fazekas Judit, Szakonyiné Beke Marianna
Használóképzés
Napjainkban nagyon lényeges, hogy már fiatal korban kialakuljon az élethosszig tartó
tanulás igénye. A használóképzés ebben játszik fontos szerepet. Éppen ezért a
pedagógusok közreműködésével a felnőtt részleg munkatársai a középiskolások
részére könyvtárbemutató- és könyvtárhasználati órákat valamint rendhagyó
tanórákat szerveznek, hogy megteremtsék a lehetőséget a fiatalok állandó
könyvtárhasználókká válására. Ezekkel a foglalkozásokkal, a helyi értékeket
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bemutatásával törekszünk arra, hogy minél több diák igényelje a szolgáltatásainkat,
és később is hozzánk forduljanak tudásuk bővítése érdekében.
A bemutatókat vezetik – a témától függően: Fazekas Judit, Szakonyiné Beke
Marianna, Diósné Fűrész Ibolya.
Gyermekkönyvtári használóképzés
Az olvasóvá, könyvtárlátogatóvá nevelést célszerű minél előbb kezdeni. A
Gyermekkönyvtár sajátos eszközökkel, jól felépített ezirányú programmal
rendelkezik, mely a pozitív saját-élményre épít.
Minden esetben a pedagógusokkal előre egyeztetett időpontban és témakörben mint például a könyvtárismeret, könyvtárhasználat, honismeret, helyismeret,
gyermekirodalom - tart foglakozást kolleganőnk. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően
olvasási kompetenciafejlesztésre is várjuk a gyerekeket.
Az óvodai csoportok szervezett látogatásai során legfontosabb feladat az olvasás
iránti igény felkeltése (mesemondás), amelyet könyvtári séta, az életkori szintnek
megfelelő könyvtárhasználati ismeretek egészítenek ki.
Az iskolai csoportok könyvtári órái során a cél az olvasás, mint élmény kialakítása, a
tananyag, kötelező irodalom élményszerű feldolgozása, amit ugyanúgy kísér
könyvtárbemutatás és a könyvtárhasználati ismeretek készséggé fejlesztése.
A foglalkozások megtervezését valamint azok lebonyolítását Dreska Mihályné végzi.
Táborok
Intézményünk minden évben 4 nyári tábort szervez az általános iskolásoknak.
Ezekből kettőt a 8-12 éves kisdiákok számára a könyvtáros kollégák bonyolítanak le.
Az 5-5 napos turnusok foglakozásai különböző témaköröket dolgoznak fel.
Természetesen szerepet kap a játék, a kézművesség, a mese, az olvasás is,
fejlesztve a gyerekek ismereteit, tudását, kreativitását.
2016-ban a két tábor közül az egyik héten a „Rézbőrűek nyomában” járnak a
gyerekek, megismerve az észak-amerikai indiánok életét, szokásait, öltözködését,
kultúráját. A következő turnusban, a „Manó-műhely” táborban filcből, gyöngyből,
textilből, gyurmából, papírból készítik el alkotásaikat, a kézműves tevékenységek
kerülnek előtérbe.
Az programokat Dreska Mihályné és Jánni Lászlóné tervezi és vezeti.
Gyerekszínházi előadások
A már hagyományosnak mondható, évek óta kolléganőnk által szervezett óvodás és
alsó tagozatos bérletes gyermekszínházi előadássorozat 2015-16-os évadára 514
alsó tagozatos diák jelentkezett. Ahhoz, hogy minden diák kényelmesen elférjen,
plusz alkalmakat kellett beiktatni. A 2016 márciusában és áprilisában megrendezésre
kerülő darabokra szerződéssel és biztos pénzügyi háttérrel rendelkezünk, és a
következő évadra is tervezzük a folytatást. A sikeres lebonyolításhoz
elengedhetetlen a szoros együttműködés a színházakkal, nevelési-oktatási
intézményekkel, amely eddig is jól működött.
A rendezvények szervezője Diósné Fűrész Ibolya.
Felnőtt színházi előadások
2015 őszén folytatódott a – szintén kolleganőnk által – felnőttek számára szervezett
színházi előadássorozat, bérletes formában. A nagyszámú érdeklődés miatt két
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sorozat is indult. A három előadásból az elsőt, a „Maude és Harold” című darabot
2015. októberében illetve decemberében játszotta a Körúti Színház társulata, a
másik kettőt (Mese habbal, Katyi) februárban illetve áprilisban láthatja majd a
közönség. A tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy a következő – 2016-17-es –
évadra is bőven lesz jelentkező.
A rendezvények szervezője Diósné Fűrész Ibolya.
Együttműködés
Fontosnak érezzük, hogy a helyi intézményekkel és szervezetekkel fenntartsuk jó
kapcsolatunkat, s amennyiben lehetséges, tovább erősítsük azokat. Rendszeres
érintkezéssel, felkínált szolgáltatásainkkal, igényeik kielégítésével kívánjuk teljesíteni
ezt a célt. Felkérésükre előadást tartunk, meghívásukra zsűritagként részt veszünk
az általuk szervezett versenyeken, vetélkedőkön. A városi rendezvényeken, a Móri
Művészeti Fesztivál döntőjében aktív szerepet vállalunk, „kitelepülünk” az
Önkormányzat által szervezett közös programokon.
Ezeken az eseményeken közreműködnek: Diósné Fűrész Ibolya, Dreska Mihályné,
Fazekas Judit, Szakonyiné Beke Marianna
Pályázatok, egyéb források
Minden szóba jöhető - de természetesen csak a reálisan megvalósítható - pályázati
lehetőséget ki kell használni. A lehetőségek felkutatása, figyelése elengedhetetlen
tevékenység, hiszen ezek segítségével olyan könyvtári fejlesztéseket,
eszközbeszerzést tudunk végrehajtani, amelyek az éves költségvetési keretből nem
biztosíthatók.
A kiírásokat Diósné Fűrész Ibolya, Péter Andrea és Fazekas Judit követi.
Használói igényfelmérés
Az előző években a könyvtárhasználók elégedettségét vizsgáltuk. 2016-ban az
igények feltérképezését tervezzük, hogy lássuk, mely területeken illetve miben van
szükség változtatásra, milyen új szolgáltatások bevezetését érdemes megfontolnunk,
van-e igény a modern technika által nyújtott lehetőségek elérésére a könyvtárban (pl.
e-könyvek kölcsönzése, honlap optimalizálása okostelefonra stb.).
Olvasóinknak ismét egy hónap áll majd rendelkezésére véleményük kinyilvánítására.
Felelős: Fazekas Judit
50 órás közösségi munka középiskolásoknak
Könyvtárunk 2016-ban továbbra is lehetőséget biztosít a középiskolai diákoknak
arra, hogy az 50 órás közösségi munkát intézményünkben teljesítsék. A korábbi
évek tapasztalatai azt igazolják, hogy nagy segítséget nyújtanak a diákok a könyvtári
rend ellenőrzésében és a könyvekről hiányzó szakjelzetek pótlásában. Erre az évre
már öt tanuló jelezte ezzel kapcsolatos igényét.
Felelős: Fazekas Judit
Online szolgáltatások
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. Törekszünk arra, hogy
még inkább kihasználjuk az online szolgáltatás lehetőségeit.
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Tervezett könyvtári rendezvények:
Könyvtárunk évek óta rengeteg energiát fektet rendezvényeibe, melyek népszerűek
és sikeresek. Az előadások megszervezésénél hangsúlyt kapnak az aktualitások, az
ünnepek az olvasók részéről felmerülő igények.
Az évente megrendezésre kerülő programok mellett helyet biztosítunk
könyvbemutatóknak, élménybeszámolóknak, kiállításoknak. Az előadásokkal az
irodalomra, az olvasására, a könyvre szeretnénk irányítani a figyelmet.
Célcsoportunk elsősorban Mór város lakossága, kiemelten a gyermekek, a fiatalok, a
nyugdíjasok, a fogyatékkal élők.
A könyvtári rendezvények szervezője Diósné Fűrész Ibolya.
Tervezett programjaink:
 január 22. – Magyar kultúra napja: A Szkalla lányok című színházi előadás,
Béres Ilona és Tordai Teri szereplésével
 január 29. – El Camino egy szerzetes szemével. Marco testvér előadása a
Szent Jakab-úton tett zarándoklatról
 február 9. – Adam Müller-Guttenbrunn (1852-1923): A svábok bejövetele
című művének bemutatója. A könyvet bemutatja: Lóczy István, az Imedias
Kiadó vezetője
 március 10. – Bibliai esték – ökumenikus rendezvénysorozat a három
történelmi egyház helyi képviselőjének részvételével – tavaszi előadás
 április 4. – Mesenap – Écsi Gyöngyi előadása gyerekeknek
 április 8. – Irodalmi Szalon a Költészet napja alkalmából – Szávai Viktória és
Dinnyés Dániel Weöres Sándor-estje
 április 22. – „Mórról indult…” című sorozat (tervezett előadó):
o Krausz Ferenc fizikus
 május 6. – Előadás a Szent Koronáról – előadó Mireisz Tibor
 június első hete – Ünnepi könyvhét – közönségtalálkozó Nyáry Krisztián íróval
 június 25. – Múzeumok éjszakája – barangolás a kastély emeletén játékos
feladatokkal gyerekeknek és felnőtteknek
 szeptember 16. – „Mórról indult…” című sorozat (tervezett előadó):
o Dr. Gaszner Balázs orvos-kutató
 október második hete – Országos könyvtári napok – a programok minden
évben más-más témakörhöz kapcsolódnak, azokat viszont csak márciusban
ismertetik - a meghívott vendégek személye ehhez igazodik
 november 9. – Bibliai esték – ökumenikus rendezvénysorozat a három
történelmi egyház helyi képviselőjének részvételével – őszi előadás
 december 2. – Irodalmi Szalon – Jordán Tamás önálló estje
 december 5. – Téli gyermekkönyvhét – Laki Lászlóné mesemondó előadása
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KÖZMŰVELŐDÉSI IRODA
A közművelődési iroda – Beke Ildikó igazgató tartós távolléte okán – Kovács Gergő
közművelődési igazgatóhelyettes vezetésével működik. A közművelődési feladatokat
jelenleg ketten végzik Losonczy Ildikóval. Szorosan kapcsolódik hozzájuk Pető-Budai
Edit munkája, aki aktívan vesz részt a nagy rendezvények szervezésében, továbbá
koordinálja a múzeumi, turisztikai, marketing feladatokat, konferál a városi
rendezvényeken. Kelliár Zoltánné szerződéskötési, számlázási és egyéb
adminisztrációs,
valamint
Viola
Andrea
múzeumi
gyűjteménykezelői,
intézményüzemeltetéssel és terembérleti tevékenységgel kapcsolatos feladatai
egyaránt fontos részei az iroda működésének. A megüresedett álláshelyen múzeumi
szakembert szeretnénk foglalkoztatni.
A munkatársak igyekeznek kihasználni minden lehetőséget a pályázati források
elnyerésére a rendezvényekhez és egyéb témákra.
Városközpont-rehabilitáció
A városközpont-rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan az előző három év
tapasztalatait hasznosítva szeretnénk megvalósítani a rendezvényeket. A korábbi
évekhez hasonlóan a programok nagy részét intézményünk önállóan szervezi,
természetesen az elmúlt időszakban is közreműködő helyi civil szervezetek,
egyesületek bevonásával, részvételével. A 2016-os év során ismételten szeretnénk
megszervezni a következő rendezvényeket, amelyek sokak számára már ismerősek
lehetnek:
- Környezetvédők és madárbarát nap
Időpont: 2016. március 18.
- Játékok napja
Időpont: 2016. április 16.
- Fogyatékkal élők napja
Időpont: 2016. május 20.
- Móri vásári forgatag
Időpont: 2016. június 26.
- Public art: a köztéri művészet napja
Időpont: 2016. július 13-16.
- Nemzetiségi Művészeti Nap (2015-ben Aratás)
Időpont: 2016. augusztus 27.
- Nemzetiségi hagyományok napja (Móri szüret)
Időpont: 2016. szeptember 10.
Az idei évben ehhez a rendezvényhez –hagyományteremtő szándékkalSzüreti bált tervezünk.
Miután ezek a rendezvények 2016-ben már negyedik alkalommal valósulnak meg,
szinte automatikusan kerülnek be a nagyobb múlttal rendelkező események mellé a
programnaptárba.
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Nagyrendezvények
Szent György Heti Vigasságok
Április 21-24.
Az év első szabadtéri nagyrendezvényének legfőbb eleme a már hagyományosan
megrendezésre kerülő Ezerjó Fakanálforgató főzőverseny, melyet a Móri Borbarát
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 rajta.
Törekszünk minden korosztály és érdeklődési kör számára megfelelő szórakozási
lehetőséget kínálni: koncertek, kiállítások, lovagi torna, irodalmi műsor, városi
kórustalálkozó, íjászverseny, futóverseny. A rendezvénysorozat elsőszámú
célközönsége a móri lakosság, de a kiemelt napon (főzőverseny) igyekszünk
idegenforgalmat is generáló kínálatot felvonultatni, valamint a hozzá kapcsolódó
sportversenyek is sok vidéki érdeklődőt vonzanak. A rendezvény bővítésének
legnagyobb akadálya a forráshiány, de évről-évre megpróbáljuk pályázati
lehetőségekkel kiegészíteni a rendelkezésre álló költségvetést.
Múzeumok éjszakája
Június 25.
Intézményünk az egyik legsikeresebb programjával (a tavalyi kihagyás után) idén
újra csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz. Ennek az évnek a fő témája:
250 éves a Lamberg-kastély. E köré fűzzük majd a programokat: kiállítás,
kastélybarangolás, játékok. Természetesen a megújult állandó kiállításaink is fontos
szerepet játszanak majd az est folyamán, hiszen sokan lesznek olyanok a jelenlévők
közül, akik ekkor látják először azokat. Az estre koncertet is szervezünk, amelyet –
reményeink szerint – egy neves fellépő ad. 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
Június 26-tól augusztus 28-ig
A programsorozat keretében szinte minden műfajban (fúvószene, jazz, magyar és
külföldi népzene, kamarazene stb.) élvezhetünk egy-egy produkciót. Reméljük, hogy
korábbi évekhez hasonlóan a 10 alkalmas sorozatot tudjuk tartani, hiszen a
rendezvény költségkerete nem növekszik, és inkább a minőség, mint a mennyiség
megtartását tartjuk fontosnak. A program kedveltségét mutatja, hogy immáron 22 éve
minden évben megtartjuk, és tavaly egytől egyig „teltházas” koncertek voltak a
Zenepavilonnál. Rossz idő és eső estén a régi mozi épülete az előadások helyszíne.
Természetesen keressük a pályázati forrásokat, hogy idén is színes és változatos
zenei kínálattal örvendeztethessük meg látogatóinkat.
MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál
Augusztus 18-20.
2016-ban is szeretnénk megrendezni a nyár legüdítőbb programját a MÓRIKUM
Kultúr-Fröccs Fesztivált. 18-án a móri alkotók kiállítás megnyitója után színházi
előadást tervezünk. 19-én a székesfehérvári „Királyi Napok” Nemzetközi
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Néptáncfesztivál fellépése előtt a móri tánccsoportokat láthatja a közönség, majd az
estét koncertekkel zárjuk. 20-án délelőtt és kora délután a gyerekeket és a
családokat várjuk játszóparkkal, kreatív kézműves foglakozással valamint
gyerekelőadással. A hagyományos ünnepi műsor előtt a „Régen volt, hogy is volt….
az aratás” címmel
a Móri Ezerjó Nyugdíjas Klub előadására kerül sor. A
kenyérszentelés és a koszorúzás után neves fellépők előadására kerül sor.
Terveinknek elsősorban a rendelkezésre álló összeg szab határt. Az
Önkormányzattal közösen keressük a pályázati lehetőségeket, hogy minél
színvonalasabb programot szervezhessünk.
Móri Bornapok és XI. Fúvószenekari Fesztivál
Szeptember 29-október 2.
Városunk hazai és külföldi turisták által leglátogatottabb rendezvénysorozatának
előkészítése az előző évi Bornap lezárásakor már megkezdődik. Intézményünk
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 5-12.
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, valamint a Márton-napi
bál előkészítése és lebonyolítása.
A tavalyi évtől bővült a Márton-napi programkínálat a Márton-napi Libanapok
programjával, aminek szervezésében az Önkormányzat valamint a TDM Iroda is
részt vesz.
Adventi rendezvények
November 25-tól december 22-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.
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A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk egy színvonalasan kivitelezett
programfüzet és plakát közreadásával segíteni a programválasztást az adventi és
karácsonyi időszakban.
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.
Plakátkészítéssel, konferálással segítjük a városi civil szervezeteket, oktatási
intézményeket egész évben, amennyiben igényt tartanak rá.
Kézműves műhelyfoglalkozások
Egész év folyamán az ünnepekhez, jeles napokhoz (farsang, húsvét, karácsony
stb.), nagyrendezvényeinkhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokat tartunk,
melyeket a nagyobb látogatottság reményében úgy próbálunk szervezni, hogy ne
csak a gyerekek, hanem kreatív felnőttek is találjanak maguknak érdekes, új és
hasznos elfoglaltságot.
A felújítás során a kézműves műhelyünk is megszépült, korszerűbb lesz, bízunk
benne, hogy mihamarabb birtokba vehetjük. A Felsődobosi Művelődési Házban is
havi gyakorisággal tartunk kézműves foglalkozásokat a tavalyi évhez hasonlóan. A
foglalkozásokat Pető-Budai Edit, Viola Andrea és Losonczy Ildikó kollégák szervezik,
emellett Felsődoboson Jánni Lászlóné könyvtáros is közreműködik.
Nyári táborok
2016-ban szintén a nyári szünidő első felében 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
remélhetőleg 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 a könyvtáros kolleganőkkel együtt:





„Rézbőrűek nyomában” tábor
„Manó-műhely” tábor
Környezetvédő tábor
Tánctábor

Június 20-24.
Június 27-július 1.
Július 4-8.
Július18-22.

Tervezett tanfolyamaink
Az év első felében kezdő társastánc tanfolyamot tervezünk, majd azt követően a
haladó kurzus indítására is lehetőséget biztosítunk. Az idei évben szeretnénk
patchwork tanfolyamot indítani, mely kellő érdeklődés esetén átalakulhat kézimunka
szakkörré, ahol többféle technikával is megismerkedhetnének a tagok.
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.
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Bálok
Az általunk szervezett bálok sok vendéget vonzanak. 2016-ban is megszervezzük a
hagyományos, nem csak móriak által kedvelt bálokat. Tervezzük a Móri szüret
rendezvényhez kapcsolódóan szüreti bál szervezését.
Farsangi bál
Húsvéti locsoló bál
Szüreti bál
Márton-bál
Szilveszteri bál
Időszaki tárlatok
A Turisztikai pályázat munkálatai miatt szükségszerű költözések megakadályozták,
hogy szabadon hagyjuk a 2014-ben kialakított kiállítótermet, még jelenleg is a
Közművelődési Iroda működik benne.
A 2015-ös évben az ideiglenes kiállításokat az intézmény folyosóján valósítottuk
meg, melyek zömmel fotókiállítások voltak. Az idei évben is több alkalommal fogunk
ilyen típusú alkalmakat szervezni, mert nagy népszerűségnek örvendenek mind a
kiállítók, mind a látogatók között.
 Nőnap – Pisch-Beszedics Szilvia
 Szent György-heti Vigasságok – Király Zoltán
 Gyereknap
 MÓRIKUM – Falusi Roland
 Móri Bornapok – Hartmann Tamás
Miután a Közművelődési Iroda végleges helyére költözik majd, újra az időszaki
kiállítások kapnak helyet a 12-es teremben.
Terveink:
 Szent György-heti Vigasságok – nemez, textil
 Múzeumok éjszakája – grafika
 MÓRIKUM – kovács
 Móri Bornapok – fafaragó
 Márton nap – nemzetiségi festőművész
 Adventi - mézeskalácsos
Jelentősebb tárlataink propagálásához nyomdai kivitelezésű meghívót, plakátot
készítünk, készíttetünk.
Az óvodások és általános iskolások számára egyes időszaki kiállításokhoz
kapcsolódó tematikus foglalkozásokat kínálunk, melyekre előzetes bejelentkezés
szükséges.
Művészeti csoportok, klubok, szakkörök
Művészeti csoportunk, a Társastánc klub a tavalyi évtől már két korcsoportban
(óvodás és iskolás) 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.
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MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY
Az idei évtől a Turisztikai pályázat keretében megújult és új kiállításokkal várjuk
látogatóinkat, reményeink szerint az eddigieknél nagyobb számban.
A gyűjtemény állagának megóvásáért az idei évtől muzeológus valamint Viola
Andrea felel majd, aki rendelkezik az állomány kezeléséhez megfelelő ismeretekkel
és végzettséggel. Muzeológus alkalmazásával hamarosan lehetőségünk lesz a
muzeális tevékenységünk bővítésére.

INTÉZMÉNYÜNK KÜLSŐ KAPCSOLATAI
A szakmai kapcsolattartást más megyei és országon belüli szervezetekkel (Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, MOKKA - Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület,
Magyar Népművelők Egyesülete, Fejér Megyei Népművelők Egyesülete),
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
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 az Erzsébet téri Művelődési Házban, és 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)
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Vakok és Gyengénlátók Egyesületének móri csoportja



Bice-Bóca Hátrányos Helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete



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.
Jó kapcsolatot építettünk ki a médiával, a képújságokban rendszeresen
tájékoztatnak
programjainkról,
a
városi
televízió
visszatérő
vendég
rendezvényeinken, gyakran szerepelünk hírösszeállításaikban, ezt szeretnénk
továbbra is fenntartani.
Bízunk benne, hogy az előző évekhez hasonlóan a TDM ismét tud támogatást
nyújtani rendezvényeink és szolgáltatásaink népszerűsítésében.
A Turisztikai pályázat részeként több új kiadványunk is készült, melyek nagy
segítségünkre lesznek a marketing területén.
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PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Elkészült az idei év költségvetés tervezete. Várjuk a Képviselő-testület döntését,
irányszámaink elfogadását. Reményeink szerint a költségvetésünk nem csökken,
hiszen a minőségi munka elengedhetetlen eleme a biztos, megfelelő anyagi háttér.
Ezen kívül folyamatosan keressük a különböző pályázati lehetőségeket.
Bevételek terén reméljük, hogy a Turisztikai pályázat befejeztével nagyon sok
látogató érkezik majd hozzánk, megnövekedik a múzeumpedagógiai foglalkozások
száma és újra kiadhatók lesznek a termeink a szabad kapacitás terhére.
A kiadásoknál nem számítunk emelkedésre, hiszen az előző évhez képest nem
változtak infrastrukturális feltételeink.
A szakalkalmazottak továbbképzésének új 7 éves ciklusa 2014-ben elkezdődött,
2016-ra 3 munkatársunk képzése van a tervben, az anyagi háttér biztosítását is
beépítettük költségvetésünkbe. Ennek hiányában nem tudják a kollégák elvégezni a
képzéseket.

MŰSZAKI, MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK
Intézményünk a kastély épületén kívül 3 telephellyel üzemel, amelyek folyamatos
használatban vannak, így a karbantartási problémák, feladatok napról-napra
jelentkeznek.
Épületeink karbantartását a feladatok sürgősségi sorrendjében az idei évtől a Mór
Holding Kft. végzi. 2015 végén egyeztetésre került az Ellátó Központtal, majd a Mór
Holding Kft.-vel az idén elvégzendő feladatok listája, ez alapján a problémákat az év
folyamán remélhetőleg hiánytalanul megoldják.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
2015 decemberében Berta Mária nyugdíjba vonult, az ő álláshelyén Kovács Gergő
kapott kinevezést határozatlan időtartamra. Beke Ildikó igazgató várhatóan 2016
szeptemberében áll munkába fizetés nélküli szabadsága (GYES) után.
2016. januárjában Erdei Ferenc nyugdíjba megy, helyére egy fő muzeológust
szeretnénk felvenni, a pályáztatás a Munkaterv benyújtásakor már folyamatban van.
2016. február 29-ig 1 főt alkalmazunk kulturális közfoglalkoztatottként, intézményünk
már jelezte szándékát a következő ciklusban való részvételre is.
Az Önkormányzat közcélú foglakoztatási programja is segítségünkre van
tevékenységünk elvégzésében.
Mór, 2016. január 28.

Fazekas Judit
igazgatóhelyettes

Kovács Gergő
igazgatóhelyettes
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