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BEVEZETŐ
A 2018-as év sem lesz más intézményünk és dolgozói számára. Adottak a
feladatok, melyeket el kell végeznünk, és tudjuk azt is, hogy mindezt a legjobb
tudásunk szerint kell tennünk. Az intézményben dolgozó lelkes, kreatív munkatársak
segítségével a 2017-es évben folytatódik a könyvtár, a közművelődési iroda és a
muzeális kiállítóhely funkciói által meghatározott tevékenységek megfelelő szintű
ellátása, fejlesztése.
Sokszor ütközünk nehézségekbe, akadályokba egy-egy rendezvény
szervezésénél, vagy szolgáltatásnál. Ezek lehetnek anyagi jellegű problémák vagy
az intézmény infrastrukturális keretei, azonban a kollégák hozzáállása és kreativitása
miatt ez a legtöbbször észrevehetetlen, mind a fenntartó, mind a látogatók,
szolgáltatást igénybevevők részéről.
A tavalyi évben növekedett a dolgozói létszámunk, átszerveztünk egy-két
munkafolyamatot és státuszt, ennek köszönhetően pedig minden kolléga letisztázott
munkakörben dolgozik. Ennek eredménye ugyan kívülről nem fog látszódni, de a
belső munkavégzés gördülékenyebbnek ígérkezik.
Évről évre megszervezzük és lebonyolítjuk a már jól ismert rendezvényeket,
és mindig újabb és újabb dolgokon törjük a fejünket, hogy mindenki, aki ellátogat az
általunk szervezett programokra, megtalálja a számára kedvezőt. Nehéz feladat a
rendezvényeinken, szolgáltatásainkban mindenki szája ízének megfelelőt nyújtani,
de mi minden tőlünk telhetőt megteszünk.
A Lamberg-kastély Kulturális Központ minden dolgozója elkötelezett híve a
móri kulturális életnek, munkáját tudásának megfelelően a legmagasabb színvonalon
és szakmai alázattal végzi. Így lesz ez 2018-ban is.
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MUNKATERV A KÖZMŰVELŐDÉSI IRODA TEVÉKENYSÉGÉHEZ
Egy, a város által elnyert korábbi pályázatnak köszönhetően a közművelődési
iroda létszáma két fővel bővült 2017-ben, valamint a belső átszervezéseknek
köszönhetően 4 fő foglalkozik kizárólag a közművelődési területtel, köztük PetőBudai Edit közművelődési igazgatóhelyettessel, aki a tavaly igazgatónak kinevezett
Kovács Gergőtől vette át ezt a feladatot.
Ez az iroda végzi az intézményi marketing feladatokat, pályázatok írását, a
terembérletekkel kapcsolatos ügyintézéseket, valamint az intézmény szervezésében
létrejövő rendezvények előkészítését, lebonyolítását. Szorosan kapcsolódik hozzájuk
Kelliár Zoltánné munkája, aki az intézmény teljes körű adminisztratív feladatait végzi.
Ez a kibővült, újnak mondható felállás a közművelődési irodán a tavalyi év
végére egy remek csapattá kovácsolódott, ami még gördülékenyebbé teheti a 2018as terveink végrehajtását.
Nagyrendezvények
XX. Móri Szent György-heti Vigasságok
(2018. április 24-29.)
Az idei évben 20. születésnapját ünnepli a Móri Szent György-heti
Vigasságok, a tavaszi első szabadtéri nagyrendezvényünk. A legfőbb eleme, a már
hagyományosan megrendezésre kerülő Ezerjó Fakanálforgató főzőverseny, melyet a
Móri Borbarát Hölgyek Egyesületével közösen szervezünk. A barátias hangulatú
program sikerét mutatja, hogy a helyi intézmények és civil csoportok csapatai mellett
az ország különböző pontjairól érkezve egyre többen vesznek részt az eseményen.
Sokan érdeklődnek az elkészített finomságok iránt, hamar elfogynak a kínálásra
szánt ételek.
A rendezvénysorozat összeállításakor igyekszünk minden korosztály és
érdeklődési kör számára megfelelő szórakozási lehetőséget kínálni: koncertek,
kiállítások, lovagi torna, irodalmi műsor, íjászverseny, futóverseny. A programok
elsőszámú célközönsége a móri lakosság, de a kiemelt napon (főzőverseny)
törekszünk idegenforgalmat is generáló kínálatot felvonultatni. A rendezvényhez
kapcsolódó sportversenyek is sok vidéki érdeklődőt vonzanak. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is szeretnénk a Kapucinus téren felállított nagyszínpadra olyan
előadókat hívni, akikkel a bornapit megközelítő nézőszámot tudunk elérni.
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Nyári Zenei Estek
(2018. június 17. - augusztus 26-ig vasárnaponként)
A nyár folyamán, immár 24 éve, vasárnaponként élvezetes koraesti koncerttel
várjuk a közönséget a Zenepavilonban. A 10 alkalmas programsorozat keretében
szinte minden műfajban (fúvószene, jazz, magyar és külföldi népzene, kamarazene,
musical stb.) élvezhetünk egy-egy produkciót és alkalmanként fellépési lehetőséget
kapnak a helyi műkedvelő csoportok is. A programot leginkább a közép- és idősebb
korosztály látogatja, de kedvelik a kisgyerekes fiatal párok is, tehát a fellépők sora
elsősorban az ő igényüket tükrözi. Rossz idő és eső esetén a régi mozi épülete az
előadások helyszíne.
Kisudvar koncertek
(2018. június 22. - augusztus 25-ig kéthetente)
Tavaly júniusban elindult újonnan debütáló koncertsorozatunk, a KisUdvar
Koncertek, a Lamberg-kastély kerthelyiségében. Az új nyáresti program az idei
évben is kéthetente kerül majd megrendezésre, péntek este 21 órai kezdettel,
egészen augusztus végéig. Ez a programsorozat főként a fiatalabb és
középkorosztályt célozza meg, akik könnyű, mégis színvonalas kulturális
kikapcsolódásra vágynak. A zenekarokat az idén is úgy válogatjuk össze, hogy több
zenei műfaj képviselve legyen, de alapvetően inkább alternatív és „kultúr-pop
fellépők lesznek. Az idén egy jelképes összegű belépődíjat fogunk szedni, az udvar
korlátozott befogadóképessége miatt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk az
előző koncertsorozat kapcsán, így bízunk benne, hogy az idén is nagy érdeklődéssel
fogadják majd a rendezvényünket.
Múzeumok éjszakája
(2018. június 23.)
Intézményünk 10 éve kapcsolódik az országos rendezvénysorozathoz,
melynek keretében az idén is színes kulturális programkínálattal várjuk az
érdeklődőket. Az időszaki kiállítások megnyitása, illetve a szabadtéri koncertek
mellett a legkedveltebb állandó programunk a menetleveles barangolás. Ilyenkor
tudjuk bemutatni az állandó kiállításaink anyagát olyan mélységben, hogy az apróbb
változtatásokat is észre vegyék a látogatók. A kastélyudvaron felállított színpadra
neves fellépők előadásait tervezzük. Az este sikeres lebonyolításában évek óta
számíthatunk a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületére, valamint a Móri Borvidék
borászaira, akik egyre nagyobb érdeklődéssel várják ezt a rendezvényünket.
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MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál
(2018. augusztus 17-20.)
A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő fesztivál keretében
„MÓRIKUM” névjegy alatt a móri unikumokat szeretnénk összegyűjteni és
megismertetni látogatóinkkal. A rendezvényt a helyi gasztronómiai különlegességek
teszik igazán egyedivé és izgalmassá: fröccs, bor, borleves, kvircedli,
macskapracni…
Az első napon a hagyományokhoz híven móri alkotók kiállításainak
megnyitóját tervezzük.
18-án új programelemként Móri Kistérségi Néptánc Találkozót szervezünk, a
helyi táncegyesületek közreműködésével. Ezután a kolléganők idén is megtartják a
kvircedlisütés bemutatót, és kóstolásra is lehetőség lesz. Az estét élőzenei
koncertekkel zárjuk.
19-én a gyermekes családoknak is szeretnénk programot kínálni, a Csókakői
Hunok bemutatójával (Jurta, solymász bemutató, hun étel főzése és kóstolása,
történelmi játszópark, családi- és gyermek programok, kézművesség, táncház).
Ezután gyermekkoncerttel, a Móri Ifjúsági Fúvószenekar térzenéjével, majd
könnyűzenei fellépőkkel zárjuk az estét.
Augusztus 20-án délután a hagyományos ünnepi műsorra kerül sor. A
kenyérszentelés és a koszorúzás után az állami ünnepünket színházi előadással
zárjuk majd.
Terveink megvalósításához az Önkormányzattal közösen keressük a pályázati
lehetőségeket.
Móri Bornapok, Népzenei és Néptánc Fesztivál
(2018. október 4-7.)
Mór egyik legrangosabb rendezvénye, nagy eseménye a szürethez
kapcsolódó Móri Bornapok. A programsorozat ideje alatt a város egész területén,
számos helyszínen több ezer látogató számára kínálunk rendkívül sokrétű
hagyományőrző, kulturális, sport és szórakoztató lehetőséget, emellett az idelátogató
hazai és külföldi vendégek megismerkedhetnek a város egyre gazdagodó kulturális
értékeivel. Az idei fesztivál a fúvószene jegyében zajlik
Városunk
hazai
és
külföldi
turisták
által
leglátogatottabb
rendezvénysorozatának előkészítése az előző évi Bornap lezárásakor már
megkezdődik. Az idei évben a XII. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál kapcsolódik
a rendezvényhez, melynek fellépőit a Móri Fúvószenei Egyesület hívja meg. A
színpadi programokhoz kapcsolódó vásárt a Móri Borvidék TDM iroda koordinálja, a
Borutcát pedig a Móri Borvidék Hegyközsége. A 4 naphoz kapcsolódó
infrastrukturális dolgokat az Önkormányzat tartja kézben. A helyi civilek, csoportok,
intézmények aktív közreműködésével intézményünk szervezi a nagyszínpadon, a
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Lamberg-kastélyban és az Erzsébet téri Művelődési Házban zajló programokat,
valamint a mi feladatunk a városba érkező fúvószenekarok ellátásának,
szálláshelyének leszervezése is, és az egyszerre több száz résztvevővel zajló
Szüreti felvonulás lebonyolítása is. Ezekből is látszik, hogy mennyire összehangolt,
nagyszerű csapatmunkára van szükség munkatársaink között, és a többi
közreműködővel egyaránt.
A több évtizedes múltra visszatekintő fesztivál sikerességének és
népszerűségének fenntartása érdekében igyekszünk népszerű fellépőkkel megtölteni
a nagyszínpadot, ami egy ilyen kvalitású rendezvénynél elengedhetetlen. A
rendezvény megvalósításához idén is tervezzük a pályázati lehetőségek
kihasználását az Önkormányzattal közösen.
Márton-havi programok
(2018. november)
A Márton-napok eredetileg a Német Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett és finanszírozott rendezvény volt, melyen az óvodák és iskolák német
nyelvű kulturális és hagyományőrző, nemzetiségi programokat mutattak be saját
intézményükben. A Márton-napi lampionos felvonulás és a Márton-bál voltak csak a
nagyközönség által látogatható rendezvények. Az évek folyamán civil szervezetek
valamint
intézményünk
is
több
nyilvános
programot
kapcsolt
a
rendezvénysorozathoz, amely így Márton-heti, majd Márton-havi programokká nőtte
ki magát. Ezáltal már nem csak móri közönséget, hanem a városunkba látogató
turistákat és a közeli települések lakosait is vendégeink között tudhatjuk.
A Wekerle Sándor Szabadidőközpontban tartjuk meg a Márton–heti Lúdnap
hagyományőrző, gasztronómiai és kulturális rendezvényt, melynek szervezésében
az Önkormányzat és a TDM Iroda is részt vesz. 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.

Városközpont rehabilitációs pályázat rendezvényei

Hatodik éve szervezzük a városközpont-rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó
rendezvényeket a megújult Szent István parkba. Az elmúlt évek tapasztalatait
figyelembe véve szervezi intézményünk a rendezvények nagy részét helyi civil
szervezetek, egyesületek bevonásával, részvételével. 2018-ban az alábbi - sokak
által már kedvelt és várt – rendezvényeket tervezzük megvalósítani.
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 Március 23. Környezetvédelmi és madárbarát nap
Helyszín: Lamberg-kastély parkja
 Április 29. Játékok napja
Helyszín: Szent István Park
 Május 12. Fogyatékkal élők napja
Helyszín: Szent István Park
Társszervező: Bice-Bóca Egyesület
 Június 24. Múltidéző móri vásári forgatag
Helyszín: Szent István Park
 Július 11-14. Public art - a köztéri művészetek hete
Helyszín: Szent István Park
Társszervezők: Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány, MIKSZ
 Szeptember 1.
Bányásznap
Helyszín: Szent István Park
Társszervező: Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjasok
 November 9.
Nemzetiségi Hagyományok Napja (Márton-heti lúdnap)
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont
Miután ezek a rendezvények 2018-ben már hatodik alkalommal valósulnak
meg, szinte automatikusan kerülnek be a nagyobb múlttal rendelkező események
mellé a programnaptárba.

Egyéb rendezvények, tanfolyamok, szakkörök
Állami, városi ünnepek és megemlékezések szervezése, vagy segítése
Az állami ünnepek és városi rendezvények szervezésének
lebonyolításának továbbra is aktív részesei vagyunk:
 március 15.
 október 6.
 március 18.
 október 22.
 középiskolások városi ballagása
 november 1.
 június 4.
 november 4.
 augusztus 20.
 december 3.

és
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A rendezvényekhez tartozó marketing feladatok nagy részét intézményünk
végzi, a plakát és szórólap készítésén kívül munkatársaink feladata az online
felületeken való megjelenés is. Ezen kívül rendszeresen igénylik közreműködésünket
a civilszervezetek és oktatási intézmények is hangosítással és konferálással.

Nyári táborok
A nyári szünidő első felében idén is megtartjuk napközis táborainkat,
melyeken alkalmanként 25 gyereket tudunk fogadni. 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 egyegy 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. A táborok megtartásához évről-évre segítséget
kapunk a Városi Közművelődési Közalapítványtól, reméljük ez idén sem lesz
másképp.
Idén az alábbi táborokba várjuk az érdeklődőket a könyvtáros kolleganőkkel együtt:





Nyári tábor 1.
Nyári tábor 2.
Nyári tábor 3.
Nyári tábor 4.

Június 18-22.
Június 25-29.
Július 2-6.
Július 9-13.

Időszaki tárlatok
A kiállítások tematikáját próbáljuk úgy összeállítani, hogy lehetőség szerint
minden korosztálynak és minél több érdeklődő látogatónak nyújtson feledhetetlen
esztétikai élményt.
Az elmúlt években a kastély folyosóján rendszeresen szerveztünk
fotókiállításokat, melyek nagy népszerűségnek örvendenek mind a kiállítók, mind a
látogatók között, így az idei évben is több alkalommal fogunk ilyen típusú tárlatot
szervezni.

Tervezett időszaki kiállításaink a12-es teremben:
 Magyar Kultúra Napja: Miklós János keramikus
Január 22. – február 25.
 Nőnapi kiállítás: Zsolnai Tímea iparművész
Március 8. - április 8.
 Szent György-heti Vigasságok: Angyal Zsuzsa fazekas
Április 26. – június 10.
 Múzeumok Éjszakája: Pintér Balázs és tanítványai
Június 23. – július 15.
 Sztancsik Zsuzsa tájképfestő
Július 19. – augusztus 12.
 MÓRIKUM: Tücsök Művek
Augusztus 17-szeptember 24.
 Móri Bornapok: Boka Gábor bőrmunkái
Október 4. – november 18.
 Adventi kiállítás
December 2 - 23.
Tervezett időszaki kiállításaink a 12-es folyosón:
 Nőnapi kiállítás: Dömötör László fotókiállítása
Március 8. – április 15.
 Szent György-heti Vigasságok: Krausz Dóra „Lustica”
Április 26. – június 10.
 Múzeumok éjszakája: Hartmann Tamás (Lamberg-kastély rendezvényfotók)
Június 23. – augusztus 12.
 Mórikum: Tóth Gábor „Szketi Photos”
Augusztus 17. – szeptember 30.
 Bornapi fotókiállítás
Október 4. – december 22.
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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.
Bálok
Ünnepekhez, nagyrendezvényekhez kapcsolódóan szervezünk az év
folyamán táncos rendezvényeket:





Farsangi bál (február 10.)
Húsvéti locsoló bál (április 1.)
Márton-bál (november 10.)
Szilveszteri bál (december 31.)

Az általunk szervezett bálok sok vendéget vonzanak, gyorsan elfogynak a
helyek. Ezeket a teltházas rendezvényeinket vegyes korosztály látogatja, és
érkeznek vendégek a környező településekről is (Székesfehérvár, Környe, Tata,
Oroszlány).

Adventi rendezvények
(2018. december 2-23-ig)
Advent első hétvégéjét megelőző pénteken felnőtt kézműves foglakozást
szervezünk, ahol adventi koszorúk és karácsonyi asztali- és ajtódíszek készíthetők a
Tihanyi Virágüzlet munkatársainak közreműködésével. Vasárnap délután nyitjuk meg
Adventi kiállításunkat. A gyerekeknek Mikulás-váró és Karácsony-váró műsorokat és
kézműves foglalkozásokat tartunk. 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 és a Kézimunka-körünk által készített ajándéktárgyak
értékesítéséből befolyt összeget a Bice-Bóca Egyesületnek ajánljuk fel.
A kastélyt karácsonyi díszbe öltöztetjük, az udvaron kerül felállításra a
Betlehem.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szeretnénk egy színvonalasan kivitelezett
programfüzet és plakát közreadásával segíteni a programválasztást az adventi és
karácsonyi időszakban.
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Kézműves műhelyfoglalkozások
Jeles napokhoz (farsang, húsvét, karácsony stb.) kapcsolódóan projekt hetek
keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások keretében az
óvodás és iskolás csoportok előadást hallhatnak az adott jeles naphoz kapcsolódó
hagyományokról, majd kézműves foglalkozáson vehetnek részt, esetleg a témához
kapcsolódó foglalkoztató lapot tölthetnek ki. A csoportok előzetes bejelentkezés
alapján kerülnek beosztásra, egy projekt héten naponta 3-szor tartunk másfél órás
foglalkozásokat. Az alkalmakra óriási érdeklődést tapasztaltunk, egy-egy hét alatt
hozzávetőlegesen 300 gyermeket tudunk fogadni. A foglalkozások elméleti részét
Viola Andrea és Miszlai Zsolt múzeumi munkatársak állítják össze és tartják meg, a
kézműves műhelymunkát Losonczy Ildikó dolgozza ki és vezeti le, közművelődési
kollégák közreműködésével.

Tervezett tanfolyamaink
Az év elején kezdő és haladó társastánc tanfolyamot tervezünk. Saját
szervezéseinken kívül továbbra is szívesen fogadunk be mások által tartott, értéket,
ismeretet közvetítő foglalkozásokat, mint pl. a sakk-szakkör, nyelvtanfolyam stb.

Művészeti csoportok, klubok, szakkörök
A 2016-ban létrehozott Kézimunka-kör egy olyan önképző csoport, ahol a
résztvevők időről-időre megismerkedhetnek különböző kézműves tevékenységekkel
és kézimunka fajtákkal. Elsősorban egymástól tanulnak a tagok, de ha olyan
technikát szeretnének elsajátítani, amihez egyikőjük sem ért, természetesen
keresünk megfelelő előadót.
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.

Szakmai kapcsolatok
Évek óta tagja vagyunk a Magyar Fesztivál Szövetségnek és rendszeresen
járunk a szakmai konferenciáikra, melyeken sok hasznos információval gazdagodunk
a fesztiválok szervezése terén.
Ezen kívül aktív kapcsolatot ápolunk a Fejér Megyei Népművelők
Egyesületével, a Fejér Megyei Művelődési Központtal, akikkel kölcsönös szakmai
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segítséget nyújtunk egymásnak, de a Magyar Népművelők Egyesületének
tevékenységét is folyamatosan nyomon követjük. Az idei év tervei között szerepel a
kistérségi közművelődési kapcsolatok erősítése, a Móri Borvidék TDM Irodával
együttműködve.

MUNKATERV A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGHEZ
A Radó Antal Könyvtár 2018. évi feladata, hogy a változó igényeknek eleget
téve olyan minőségi szolgáltatást nyújtson, amely megfelel a használói és szakmai
elvárásoknak egyaránt.
Ebben az évben is törekszünk arra, hogy szabad hozzáférést biztosítsunk az
itt élők részére az információkhoz, egyetemes, magyar és helyi kulturális javakhoz,
hagyományos és elektronikus dokumentumokhoz. Lehetőséget adunk a folyamatos
önképzésre, a szabadidő kulturált eltöltésére. Továbbra is kiemelt feladat a város
múltjára és jelenére vonatkozó anyagok feltárása, megőrzése és a hozzáférés
biztosítása.
Az olvasáskultúra fejlesztése és népszerűsítése érdekében továbbra is
együttműködünk az oktatási-nevelési intézményekkel, egyesületekkel, civil
szervezetekkel.
Az intézményegység vezetője Fazekas Judit igazgatóhelyettes.
Működési feladatok
Minőségirányítás
A minőségirányítási csoport tevékenységének célja a minőségfejlesztés
érvényesülésének és gyakorlatának folyamatos figyelemmel kísérése, a
hiányosságok feltárása, megoldási javaslatok kidolgozása. A kollegák folytatják a
már megkezdett munkát az előzetes ütemtervnek megfelelően.
Feladataink:
- A könyvtári munkafolyamatok felülvizsgálata, szükség esetén racionalizálása,
átszervezése
- A munkafolyamatok leírásának egységes dokumentumba foglalása,
folyamatábrák felülvizsgálata a PDCA ciklus alapján
- Átlátható struktúrában csoportosítani a keletkező dokumentumokat.
- Használói elégedettség- és igényfelmérés előkészítése, lebonyolítása
- Rendszeres ötletbörzék tartása a könyvtár népszerűsítése és szélesebb
körben való megismertetésére
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A tavalyi használói elégedettségmérés elemzésének elkészítése, a kapott
eredmények lehetőségeinkhez mért beépítése a könyvtár szolgáltatásaiba,
figyelembe vétele a programjaink szervezésénél
Felelős: a minőségirányítási csoport vezetője
-

Könyvbeszerzés
A könyvtári állomány gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatokban foglaltaknak és
az olvasói igényeknek megfelelően történik. Könyvtárunk állománya elsősorban vétel
útján gyarapodik. A folyamatosan és tervszerűen végzendő dokumentumvásárlás
forrása a költségvetésből, valamint az érdekeltségnövelő támogatásból biztosított.
A beszerzésnél 2018-ban is kiemelt szempont a források minél
gazdaságosabb felhasználása, a legkedvezőbb beszállító partner kiválasztása. A
könyvmegjelenéseket, újdonságokat figyelemmel kísérjük. A Nemzetközi
Könyvfesztivál, az Ünnepi Könyvhét és a téli könyvvásár idején megnő a
könyvkiadások száma, a kínálatból való válogatásban segítséget nyújtanak az írott
és elektronikus kereskedői katalógusok, weboldalak, hírlevelek, a különböző
médiumok és nem utolsó sorban az olvasóink is.
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. Továbbra is várjuk a
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár és a móri Német Nemzetiségi
Önkormányzat által felajánlott dokumentumokat is.
A dokumentumok beszerzését Dreska Mihályné (gyerekkönyvtár) és Fazekas
Judit (felnőtt részleg) bonyolítja.
Folyóirat-beszerzés
A folyóiratokat több forrásból szerezzük be, ezt számítógépes nyilvántartás
segítségével
követjük
nyomon.
2018-ban
is
a
tényleges
használat
figyelembevételével rendeljük az újságokat.
Az új igények összegyűjtése és a lapok iránti érdeklődés felmérése Jánni
Lászlóné feladata. Az NKA minden évben közel hatvan féle folyóirat küldésével
színesíti a kínálatot. Továbbra is odafigyelünk arra, hogy ne rendeljünk meg olyan
példányokat, amelyet ajándékként is megkapunk.
A kollégák által begyűjtött információk alapján az újságok beszerzéséért – az
éves költségkeretet figyelembe véve – Fazekas Judit felelős.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat által ajándékba felajánlott német nyelvű
folyóiratokat nagy örömmel fogadjuk.
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Állománygyarapítással kapcsolatos feladataink
A könyvtárunkba beérkezett dokumentumok feldolgozásakor a precizitás
mellett a gyorsaságra is törekszünk, hogy minél előbb elérhetővé váljanak az új
dokumentumok az olvasók számára.
A könyvtári állomány gyarapításának adminisztratív feladatai a következők:
- a beérkezett könyvek egyeztetése a számlával
- minden dokumentumról bibliográfiai címleírás készítése, majd annak
nyomtatása raktári cédulakatalógus számára
- dokumentumok egyedi nyilvántartásba vétele
- 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
- a dokumentumok és példányadatuk rögzítése a TextLib integrált könyvtári
rendszerébe
- 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 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 Diósné
Fűrész Ibolya és Parajdi Beatrix végzi.

Állományapasztással kapcsolatos feladataink
Az állományalakításnál ugyanolyan fontos szerepet játszik a selejtezés, mint a
gyarapítás. 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 2018-ban folyamatosan, illetve –
előreláthatólag – a nyári zárva tartás alatt koncentráltan tervezzük.
Ezúttal a felnőtt szépirodalom átvizsgálását és apasztását végezzük. A
gyermekkönyvtári állományból a gyerek olvasótermi és a raktárban elhelyezett
ismeretterjesztő könyvek közül selejtezünk.
A lebonyolításban több kolléga is részt vesz: Dreska Mihályné és Fazekas
Judit leválogatja a könyveket, az állományból való törlés adminisztrációjának
elvégzésében szerepet kap Diósné Fűrész Ibolya és Parajdi Beatrix is.
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Könyvtári állomány
A könyvtári állományunk közel hetvenezer dokumentumból áll, amelyek közül
az olvasóink választhatnak. Annak érdekében, hogy az egyes könyveket
könnyebben, több szempont alapján meg lehessen találni, bővítjük a számítógépes
katalógusban fellelhető tárgyszavakat. Ezzel az olvasók önállósága nőhet, és a
könyvtárosok számára is megkönnyíti az ajánlást.
Felelős: Diósné Fűrész Ibolya, Parajdi Beatrix

Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtárunkban található kiadványok közel 80%-a kölcsönözhető.
Az olvasók információval történő ellátását első körben a saját állományból, az
eredeti dokumentumok kézbe adásával végezzük. Emellett egyre nagyobb az igény
a távolról, elektronikusan nyújtott szolgáltatásokra, amelyre 2018-ban fokozott
figyelmet fordítunk.
Települési könyvtárként működve, amelynek gyűjtőköre nem terjed ki a
tudományterületek szakirányú részeire, a speciálisabb kéréseket csak más
intézmény állományának segítségével tudjuk teljesíteni könyvtárközi kölcsönzés
segítségével. Ezt a megoldást ajánljuk akkor is, amikor egy-egy mű beszerzését a
pénzügyi korlátok gátolják. A dokumentumokat egyre többen kérik elektronikus
formában.
Kölcsönzés: minden munkatárs, könyvtárközi kölcsönzés: Fazekas Judit

Online szolgáltatások
Lényeges szempont, hogy a könyvtári állományról, az egységekről többféle
információt tudjunk nyújtani az interneten böngészők, illetve kifejezetten a könyvtári
szolgáltatások, dokumentumok iránt érdeklődők számára, erre honlapunk nyújt
segítséget. Az olvasóink betekinthetnek saját kölcsönzésük adminisztrációjába és
amennyiben szükséges, meghosszabbítsák a náluk levő könyvtári dokumentum
kölcsönzési idejét. Fontos feladatnak tartjuk annak elérését, hogy még többen
megismerjék és használják az online szolgáltatás lehetőségeit.
Felelős: Fazekas Judit

Tájékoztatás, tájékoztató eszközök
A könyvtárosoknak is lépést kell tartani a mai kor követelményeivel. A
korszerű eszközök igénybevétele a könyvek mellett a napi információ- és
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dokumentumszolgáltatáshoz egyre inkább elengedhetetlenné vált. Ehhez többek
között elektronikus katalógusok, online adatbázisok, internetes források állnak
rendelkezésünkre.
Arra törekszünk, hogy tájékoztatási feladatunk kapcsán az olvasók minél
pontosabban, rövid idő alatt kapják meg a keresett információt. A legkülönbözőbb
igények megfogalmazására a legoptimálisabb választ próbáljuk megadni.
A helyi identitás megőrzését, erősítését segítő helyismereti információk
közvetítése a szolgáltatás nagyon fontos része.
Felelős: Fazekas Judit, Szakonyiné Beke Marianna
Használói elégedettségmérés
A minőségi munka feltétele az, hogy rendszeresen visszajelzéseket kérjünk és
kapjunk, amelyek útmutatást nyújtanak a szolgáltatásaink fejlesztésének
irányvonalához. Az előző évben elégedettségmérést végeztünk a könyvtárhasználók
körében. 2018-ben ismét elégedettség- és egyben igényfelmérést tervezünk, hogy
feltérképezzük, a válaszok alapján bevezetett változások eredményesnek
bizonyultak-e. Olvasóinknak ismét egy hónap áll majd rendelkezésére véleményük
kinyilvánítására.
Felelős: Fazekas Judit
Raktári rend
A könyvtárban a kötetek szigorú szabályok szerinti elhelyezése tartja fenn a
raktári rendet. Ennek ellenőrzése, fenntartása könyvtárosok mindennapi
tevékenységének része. A dokumentumok mielőbbi besorolása a polcokra
elengedhetetlen annak érdekében, hogy az olvasók minden fennakadás nélkül
kikölcsönözhessék a könyveket. Az esetleges téves helyre rakott példányok
megtalálása időnként gondot okozhat.
Valamennyi munkatárs felelős a dokumentumok helyes, szakmai szempontok
szerinti elhelyezéséért.
Pályázatok, egyéb források
A költségvetés különböző forrásokból történő kiegészítése olyan könyvtári
fejlesztések,
eszközés
dokumentum-beszerzések,
illetve
programok
megvalósítására ad lehetőséget, amelyek egyébként nem, vagy csak más terület
kárára lennének teljesíthetők. Az ilyen plusz összegek felkutatása éppen ezért
nagyon fontos tevékenység. Egy 2017 novemberében beadott pályázatnak
köszönhetően például 2018 nyarán egy színházi előadás valósulhat meg.
Természetesen a tárgyévi kiírások figyelemmel kísérése továbbra is elvárás.
A pályázatokat Diósné Fűrész Ibolya és Fazekas Judit követi.
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Oktatás, képzés
Továbbképzés
A megfelelő színvonalú szolgáltatások biztosításának egyik feltétele a
könyvtáros kollégák szakmai hozzáértése. Mindegyikük rendelkezik felsőfokú- vagy
középfokú könyvtárosi végzettséggel, de a folyamatos fejlődés emelheti a minőségi
munkát.
Intézményünk – a jogszabályi változások miatt – 2018-ban elkészíti 5 éves
továbbképzési tervét, amelynek alapján 2018-ban előreláthatólag Fazekas Judit
szakmai tudásfejlesztését tervezzük.
Belső szakképzéseken, az ingyenes megyei továbbképzéseken, a könyvtáros
vándorgyűlésen, a szakmai kirándulásokon való részvétel nyújthat készség- és
ismeretfejlesztést a többi kollégának.

Helyismereti gyűjtemény
A helyismereti gyűjteményben a Mórral kapcsolatos különböző típusú
dokumentumok találhatók meg. Ezek minél teljesebb körű feltárására szintén nagy
hangsúlyt fektetünk. A helytörténeti jellegű cikkek és könyvrészletek adatainak
felvitele a könyvtár gépi katalógusába folyamatos munkát ad.
A helyismereti sajtófigyelésből eredő szkennelt cikkek számának növelésével
kiváltjuk a cikk-kivágatok gyűjtését, tárolását, másrészt magasabb szintű
tájékoztatást, szélesebb körű hozzáférést biztosítunk a használóknak. Az előző
évekhez hasonlóan egy felhívásunk alapján a lakosság köréből továbbra is várjuk,
gyűjtjük a helytörténeti érdekességű régi dokumentumokat. A felhívást ebben az
évben is megismételjük.
Felelős: Szakonyiné Beke Marianna
Használó-képzés
A könyvtár jövője attól is függ, milyen módon tudjuk a fiatalokat arra
ösztönözni, hogy a tanulmányikhoz, a kulturált szórakozáshoz igénybe vegyék
szolgáltatásainkat, állományunkat. A használó-képzés fontos szerepet játszik abban,
hogy a fiatalokban kialakuljon az élethosszig tartó tanulás igénye. A felnőtt részleg
munkatársai a pedagógusok közreműködésével a középiskolások részére
könyvtárbemutató- és könyvtárhasználati órákat, valamint rendhagyó tanórákat
szerveznek. Ezek az alkalmak az ismeretátadás mellett a fiatalok állandó
könyvtárhasználókká válását segítik elő.
A foglalkozásokon a helyi értékek
bemutatásával törekszünk arra, hogy minél több diák megismerje szűkebb hazáját,
környezetét és később is hozzánk forduljanak tudásuk bővítése érdekében.
18

A bemutatókat vezetik – a témától függően: Fazekas Judit, Szakonyiné Beke
Marianna, Diósné Fűrész Ibolya
Gyermekkönyvtári használó-képzés
A Gyermekkönyvtár más módszereket alkalmazva, de ugyanazzal a céllal
fogadja a gyerekcsoportokat: minél többen váljanak könyvtártagokká. A használóképzés hatékony megvalósításához sajátos eszközökkel, jól felépített programmal
rendelkezik.
Az óvodai csoportok szervezett látogatásai során legfontosabb feladat az
olvasás iránti igény felkeltése, amelyet a mesemondás, a könyvtári séta, valamint az
életkori szintnek megfelelő könyvtárhasználati ismeretek egészítenek ki. Az olvasás,
mint élmény kialakítása a cél az iskolai csoportok könyvtári órái során. A tananyag,
kötelező irodalom élményszerű feldolgozását ugyanúgy kíséri könyvtárbemutatás és
a könyvtárhasználati ismeretek készséggé fejlesztése, mint a kisebbeknél.
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.
A foglalkozások megtervezését valamint azok lebonyolítását Dreska Mihályné végzi.

Együttműködés
Hosszú távon csak összefogással, egymásra figyeléssel érdemes kulturális
tevékenységet végezni. Könyvtárunk jól működő kapcsolatot ápol a városban
működő intézményekkel és civil szervezetekkel. A meglévő kapcsolatok több
esetben évtizedes múltra tekintenek vissza, hiszen feladatok, célkitűzések között is
találhatók azonosságok.
Felkínált szolgáltatásainkkal, igényeik kielégítésével kívánjuk mindezt
erősíteni. 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

50 órás közösségi munka középiskolásoknak
Az érettségire való jelentkezés előfeltétele a középiskolás diákok számára az
50 órás közösségi munka teljesítése. 2018-ban is lehetőséget biztosítunk arra, hogy
ezt intézményünkben teljesítsék.
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A fiatalok a könyvtári rend ellenőrzésében, a könyvekről hiányzó szakjelzetek
pótlásában és az adminisztráció bizonyos lépéseiben nyújtanak segítséget. Erre az
évre már két tanuló jelezte, hogy könyvtárunkban szeretné teljesíteni a kötelező
órákat.
Felelős: Fazekas Judit
Táborok
A várva-várt nyári szünetben is szükség van arra, hogy legalább egy részét
tartalmas kikapcsolódással töltsék el a gyerekek, amíg a szülők dolgoznak.
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, az olvasás is, fejlesztve a
gyerekek ismereteit, tudását, kreativitását.
2018-ban a két tábor közül az egyik héten a „Lovagok között” járnak a
gyerekek, megismerve a középkor életét, szokásait, öltözködését, kultúráját. A
következő turnus a „Mi kerül a kosárba” nevet kapta, amelyben nagy hangsúlyt kap a
gasztronómia és a kézműves tevékenység. A táborban filcből, falemezből, textilből,
papírból készítik el alkotásaikat a résztvevők.
A programokat Dreska Mihályné és Jánni Lászlóné tervezi és vezeti.
Rendezvények
Gyerekszínházi előadások
A gyerekek látókörének kiszélesítésére nagyon jó alkalom a színházi
előadásokon való részvétel. A móri bérletes gyermekszínházi előadássorozat 201718-as évadára 715 óvodás és alsó tagozatos diák jelentkezett. A 2018 márciusában
és áprilisában megrendezésre kerülő darabokra szerződéssel és biztos pénzügyi
háttérrel rendelkezünk. A következő évadra is tervezzük a folytatást. A sikeres
lebonyolításhoz elengedhetetlen a szoros együttműködés a színházakkal, nevelésioktatási intézményekkel, amely eddig is jól működött.
A rendezvények szervezője Diósné Fűrész Ibolya.

Felnőtt színházi előadások
A felnőttek kulturált kikapcsolódásának elősegítését szintén lényegesnek
tartjuk, hiszen sokan nem jutnak el a három közeli megyeszékhely egyik színházába
se, elsősorban az utazási nehézségek miatt.
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A számukra szervezett színházi előadássorozat az előző év őszén
folytatódott, bérletes formában. A három előadásból az elsőt, az „Elvis, oltár, Miami”
című darabot 2017 októberében játszotta a Bánfalvy Stúdió társulata, a másik kettőt
(Női furcsa pár – Spirit Színház, Meseautó – Körúti Színház) márciusban illetve
májusban láthatja majd a közönség. Úgy gondoljuk, hogy a következő – 2018-19-es
– évadra is lesz jelentkező.
A rendezvények szervezője Diósné Fűrész Ibolya.

Tervezett könyvtári rendezvények
A
könyvtári
rendezvények
megszervezésekor,
az
előadások,
közönségtalálkozók kiválasztásakor elsődleges szempontként tartjuk szem előtt,
hogy felhívjuk a figyelmet az irodalomra, a könyvre az olvasására. Az évről-évre
megrendezésre kerülő programok mellett helyet biztosítunk könyvbemutatóknak,
élménybeszámolóknak, kiállításoknak. 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 23. - Magyar kultúra napja keretében: Mezei Mária - Hoztam valamit a
hegyekből –– Tóth Auguszta önálló estje
 január 31. – Csordultig szeretettel – Alba Regia Szimfonikusok koncertje
 február 21. - Irodalmi Szalon, vendég: Scherer Péter
 április 7. - Mesedélelőtt a könyvtárban a Mesenap alkalmából
 április 11. - Költészet Napja - Irodalmi Szalon
 április 19 – Bibliai esték
 május 17. – Mórról indult… Nagy Ilona színésznő
 Június első hete - Ünnepi könyvhét – közönségtalálkozó Páll Ferenccel
 szeptember 20. – Bibliai esték
 október 12-14 – Országos könyvtári napok
 november 22. - Irodalmi Szalon
 december 1. – Téli gyermekkönyvhét
 december 7. – Mórról indult… - Gaszner Balázs

21

MUNKATERV A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGHEZ
Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás technikai háttér
A Lamberg-kastély Kulturális Központ, Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás
jelenlegi besorolása alapján Közérdekű muzeális kiállítóhely. 2018-ban fő célunk és
törekvésünk a Területi múzeum besorolás megszerzése.
A törvény által megkövetelt személyi, állományi, gyűjteményi feltételeinek
minden tekintetben megfelelünk, raktározási, állományvédelmi szempontból viszont
elsődleges követelmény a megfelelő raktározás. Ez utóbbi sajnos jelenleg a fő
problémánk, bár az aktuális státuszunknak eleget tesz a most használt helyiség.
Az előrelépéshez szükséges raktári viszonyok kialakításához már
rendelkezünk szakemberek által készített árajánlattal és tervvel, amely minden előírt
jogszabálynak teljes mértékben megfelel.
A múzeumi besorolás nemcsak az állagvédelem szempontjából lenne fontos,
és nem csupán intézményünknek, de a város számára is, mivel ennek
folyományaként lehetőségünk és módunk nyílna országos pályázatokon való
részvételre, legyen az kiállítások rendezése, gyűjteményi gyarapodás, informatikai
fejlesztés, különböző technikai, használati eszközök beszerzése, nagyrendezvények
támogatása, illetve esetleg épület felújítás.
Jelenlegi kiállítóhelyi státuszunk ezt sajnos nem teszi lehetővé, a pályázatok
támogatottsági körébe nem kerülünk be. Ehhez alapfeltétel a területi múzeumi
besorolás, amelynek viszont alapfeltétele a már említett raktári viszonyok
megteremtése.
2018-ban szeretnénk elérni gyűjteményeink, nyilvántartásaink megfelelő
szoftverrel, hardverrel való ellátását, adatbázisba rendezését, ezzel nyilvános
kutathatóságát megoldani. Ehhez is szükségünk lenne pályázati forrásokra, amit
szintén múzeummá válásunk oldana meg.
Az Ezerjó pincegaléria felújítása és átalakítása már egy ideje napirenden van,
a megvalósításhoz szükséges anyagi feltételek azonban a költségvetési keretet
meghaladják, így a kívánt összeg előteremtése csak más forrásból lehetséges.
Ehhez idén is keressük a megfelelő támogatási kiírásokat.
A 2018-as évben is nagy gondot fordítunk a gyűjteményeink állagának
megóvásáért (gomba ellen védekezés, elgázosítás, rágcsáló-írtás).
Múzeumpedagógiai foglalkozások
2018-ban arra törekszünk, hogy nagyobb hangsúly essen a múzeum és
oktatás összehangolására. Számos interaktív eszközzel rendelkezünk, amelyeket
aktívan szeretnénk használni a tárlatvezetés, illetve a múzeumpedagógiai
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foglalkozások során. A foglalkoztató teremben elhelyezett kvízjáték az egyes
kiadványok és feladatlapok kérdéseit dolgozza fel, így annak segítségével a
gyerekek leellenőrizhetik a kiállítások során elsajátított tudásukat. A digitális tábla és
projektor olyan vizuális és audiovizuális anyagok bemutatására alkalmas, amelyek
nagyban hozzájárulhatnak az ismeretek elmélyítéséhez a Mórhoz kapcsolódó
különböző témákban.
A Vasarely szobában fény- és színkeverő játék a vizuális nevelés eszközeként
nagyban hozzájárulhat a gyerekek esztétikai érzékének kialakításához, fejlesztheti a
kézügyességet, megmutatja az alkotási folyamatot.
A múzeumpedagógiai foglalkozások célja, hogy pozitív élményeknek
köszönhetően már gyerekkorban kialakítsuk az igényt a múzeumok látogatása iránt,
és a résztvevők kreatív feladatok megoldása során szerezzenek ismereteket.
Legfontosabb jellemző ezeken az alkalmakon az, hogy oldott légkörben, játékos
formában találkozzanak a gyerekek a tudásanyaggal.
Annak érdekében, hogy az információk optimális módon, az értelmi
szintjükhöz igazítva, ráadásul még élvezetet is nyújtva jussanak el a foglalkozáson
részt vevőkhöz, célunk különféle korcsoportoknak szóló múzeumpedagógiai
forgatókönyvek kidolgozása. Így az óvodás, az alsós-, a felsős-, illetve a
középiskolás korosztály is a képességeinek pedagógiai szempontból is megfelelő
módon bővíthetné ismereteit.
A múzeumi órák több tematikáját is a sváb tájházra, a móri német nemzetiség
hagyományaira szeretnénk alapozni. A gyerekek megismerkedhetnének a móri
németek
népi
építészetével,
lakáskultúrájával,
öltözködési
szokásaival,
táplálkozáskultúrájával, a sokszínű mindennapokkal és ünnepnapokkal, illetve az
életmód különböző aspektusaival.
Az ünnepnapokhoz kapcsolódó projekt hetekkel, illetve foglalkoztató lapokkal
kívánjuk bővíteni a kínálatunkat.
A múzeumpedagógiai foglalkozások sikere érdekében mindenképp
szeretnénk szorosabbá fűzni a kapcsolatot az oktatási-nevelési intézményekkel,
illetve a pedagógusokkal. Ezáltal könnyebben felmérhetjük az igényeket, valamint
figyelembe vehetjük a részvevők tapasztalatait, s visszajelzéseit.
.
Sváb tájház
Az újonnan épült sváb tájházunk az ide telepített német lakosság életébe
enged bepillantani. Alapvető feladatnak tekintjük a móri németek népi és keresztény
kultúrájának, nyelvének, szokásainak felkutatását, megőrzését, gondozását és
bemutatását, amire 2018-ban is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni.
A tájházunkkal 2018-ban is szeretnénk csatlakozni a Tájházszövetség által
meghirdetett Tájházak napja programhoz. A 2017-es rendezvény először, a Móri
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Ezerjó Nyugdíjas Egyesület együttműködésével zajlott le, a tagok közreműködése is
segített „élővé” tenni a tájházunkat. Szeretnénk további, gyümölcsöző kapcsolatot
kiépíteni a helyi hagyományőrző csoportokkal, akikkel karöltve tudjuk ezt
véghezvinni.
A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága a szentendrei Skanzen
alapításának 50. évfordulójához kapcsolódva 2017. szeptember 23-án Szentendrén,
a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezte meg „Tájházaink vendégségben” című
programját. A magyarországi és határon túli magyar tájházak közösségeinek
hagyományteremtő, bemutatkozó fesztiválját első alkalommal történt, amelyen mi is
részt vettünk népszerűsítve ezzel nem csak a tájházunkat, múzeumunkat, hanem a
várost is. 2018-ban nem csak szóróanyaggal, hanem tánccsoportjaink bevonásával
szeretnék bemutatni a múzeumot és a várost is ezen a rendezvényen.

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás látogatói létszáma
„A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése” című 2016
májusában befejezett projekt - mely keretében megújultak a kastély kiállítóterei,
bővültek a gyűjtemények, illetve sváb tájház is létesült - új lendületet adott a
múzeumi tevékenységhez.
A látogatók száma 2017-ben megközelítette a másfél év kihagyást megelőző
értéket, egyrészt a felújításnak, másrészt a különféle internetes oldalakon, rádióban,
televízióban, újságokban, illetve az intézmény utazás kiállításokon való
szerepléseinek és a tájház népszerűsítésének köszönhetően.
A 2018-as évben szeretnénk ezt a látogatottságot tovább növelni, illetve
kiállítóhelyeinket, valamint a pályázat keretében elkészült különféle kiadványokat,
foglalkoztató füzeteket és játékokat még szélesebb körben népszerűsíteni.
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EGYÉB TERVEK A 2017. ÉVI MUNKAVÉGZÉSHEZ
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,
Tájházszövetség), 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 a kastélyban, az Erzsébet téri Művelődési Házban, és 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



Bice-Bóca Hátrányos Helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete
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Látássérültek Regionális Egyesülete



Móri SE Sakk Szakosztálya



Móri SE Mazsorett- és Moderntánc csoport



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.

Intézményi marketing
Intézményünk marketing tevékenysége még mindig két lábon áll. Az
úgynevezett papír alapú, nyomtatott termékek (plakátok, szórólapok, meghívók) még
mindig több látogatót eredményeznek, mint azt sokan gondolnák, így igyekszünk ezt
minél magasabb minőségben, ám költséghatékonyan alkalmazni. Az évente
ismétlődő nagyrendezvényeknek megvannak a saját arculati elemei, melyeket
alkalmazva a járókelők már megismerik az adott eseményeket, programokat.
Másik oldala a digitális világ, amiben nem szeretnénk lemaradni másoktól.
Aktív honlapot (14.000 látogató) és Facebook oldalt (2900 kedvelő) üzemeltetünk, de
jelen vagyunk az Instagrammon, valamint alkalmazzuk az elektronikus hírlevélküldést is. Egyre többen már mobil eszközökön (a kastély honlapján a látogatók
25%-a, a Móri Bornapokén 40%-a) keresnek információkat, illetve tájékozódnak. Ezt
a trendet követve már elindult egy új honlap, mobileszközökre optimalizált
változatának előkészítése.
Jó kapcsolatot építettünk ki a médiával, a képújságokban rendszeresen
tájékoztatnak
programjainkról,
a
városi
televízió
visszatérő
vendég
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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.
Pénzügyi feltételek
Munkatervünk benyújtásával egy időben elkészült az idei év költségvetés
tervezete is. 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.
Bízunk abban, hogy a tervezett bevételeinket az előző évekhez hasonlóan
sikerül teljesíteni, hiszen a felújítási munkálatok befejeztével emelkedett a múzeumi
látogatóink száma, felszabadultak, így kiadhatóvá váltak termeink.
Törvényi változások miatt új továbbképzési tervet kell készíteni
intézményünknek 2018. május 31-ig.
Műszaki, működési feltételek
Intézményünk a kastély épületén kívül 3 telephellyel üzemel, amelyekből kettő
folyamatos használat alatt van, így ezek megfelelő állapotáról kell gondoskodnunk.
A kastély épületében a legnagyobb gondot a pályázati felújítás során
elmaradt, vagy nem megfelelően elvégzett munkák jelentik. Ezen kívül fontosnak
érezzük a díszes nagykapu felújítását vagy cseréjét, hiszen nagyon rossz állapotban
van, de egy-két rosszul megvilágított teremben is szeretnék világítás-korszerűsítést.
Ezen kívül nagyon fontos lenne a már említett korszerű, szakmailag megfelelő raktári
berendezés beszerzése a múzeumi fejlesztés, előrelépés érdekében.
Az Erzsébet téri Művelődési Ház udvara megújult, mint ahogyan a nagyterem
parkettája is. Reméljük, idén ez folytatódhat a kisteremmel és a színpad felszínével,
valamint elektromos felújítás, nyílászáró csere és szellőztető berendezés beszerzése
is jó lenne a város legimpozánsabb, legtöbbet használt termébe.
A régi mozi épületében folyamatos probléma a fűtés. Sokszor adott
helyzetben szembesülünk csak azzal, hogy leállt a fűtés. Így nem tudunk megfelelő
környezetet biztosítani a csoportoknak, próbáknak. Reméljük az idén tavaszra
tervezett energetikai felújítás során sor kerülhet ennek megoldására is.
A régi mozi épületében a nagyterem világítását megoldottuk. A következő
feladat itt, hogy a színpad függönyeit, azok mozgató-szerkezetét megjavíttassuk,
valamint elválaszthatóvá tenni az épület egyes részeit. Ezek mind minőségibb
színházi és egyéb események kiszolgálását tennék lehetővé. Valamint ahogyan már
jeleztük, itt is megoldásra vár az évről-évre jelentkező fűtési probléma.
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A Felsődobosi Művelődési Ház a legrosszabb állapotban lévő épület, felújítani
már csak akkor van értelme, ha az teljes körű lesz. Hamarosan használhatatlanná
válik. Megoldásra vár a fűtés (fatüzelésű kályha üzemel benne), valamint a
vizesblokk hiánya.

Személyi feltételek
Ahogy korábban már leírtuk, a tavalyi év volt jelentős a személyi változások
terén. Az idei évben egy kolléga megy nyugdíjba, az ő pótlását pedig igyekszünk
időben, zökkenőmentesen megtenni, hogy a szolgáltatásaink zavartalanul
működjenek.
Reményeink szerint a kollektíva ezen kívül változatlan marad, hiszen ha rövid
idő óta is, de egy jól összeszokott stáb dolgozik jelenleg az intézményben.
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ZÁRÓ GONDOLATOK
2018-ban kollégáink az előző években tőlük megszokott minőségben,
szellemiségben fogják végezni munkájukat. Kellő emberi és szakmai alázattal fognak
továbbra is dolgozni a városért, a móriakért, a kultúráért.
Reméljük sikerülni fog mindenkinek legalább egy rendezvényünkkel,
szolgáltatásunkkal a kedvére tenni ebben az évben is.

Mór, 2018. január 26.

Kovács Gergő
igazgató
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