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BEVEZETŐ
Nehéz feladat egy település kiemelt fontosságú kulturális intézményének, és
annak dolgozójának lenni, hiszen a város lakosai nagy részben ránk támaszkodnak,
ha kultúráról, kikapcsolódásról, művelődésről, önművelésről van szó.
Hozzánk járnak olvasni valóért, termeinkben gyakorolják a táncot, zenét,
gyermekeik is nálunk fejlődnek egy-egy foglalkozás, klub körében. Mi szervezzük a
kikapcsolódásra alkalmas programok egész évben, a szórakoztató, könnyed
rendezvényektől a komolyabb, magasabb kultúrát képviselő előadásokig. A település
turisztikai arcának is meghatározó elemei vagyunk az évente emelkedő múzeumi
látogató számainkkal, még ha ez nem is jellemzően a móriakat jelenti.
Mindezen feladatokat kollégáink nagy hozzáértéssel, hivatástudattal végzik,
remélhetőleg mindenki megelégedésére. Ez így volt eddig is, és így lesz 2019-ben is.
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MUNKATERV A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGHEZ
Nagyrendezvények
XXI. Móri Szent György-heti Vigasságok
(2019. április 24-28.)
Az idei évben 21. 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.

Nyári Zenei Estek
(2019. június 16. - augusztus 25-ig vasárnaponként)
Az idei évben jubilál a rendezvényünk, immáron 25. alkalommal szervezzük
meg a Nyári Zenei Esteket. A nyár folyamán, vasárnaponként 18 órától élvezetes
koraesti koncerttel várjuk a közönséget a Zenepavilonban. A 10 alkalmas
programsorozat keretében szinte minden műfajban (fúvószene, jazz, magyar és
külföldi népzene, kórusművek, 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 családok is, tehát a fellépők sora elsősorban az ő igényüket tükrözi.
Rossz idő és eső esetén a régi mozi épülete az előadások helyszíne.
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KisUdvar koncertek
(2019. június 21. - augusztus 23-ig kéthetente)
2019-ben a harmadik alkalommal szervezzük meg koncertsorozatunkat,
KisUdvar Koncertek elnevezéssel, a Lamberg-kastély kerthelyiségében. Az immáron
közkedvelt 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 „kultúrpop” fellépők lesznek. Az idén is jelképes összegű belépődíjat fogunk szedni, az
udvar korlátozott befogadóképessége miatt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk
az előző koncertsorozat kapcsán, és nagy érdeklődés övezi az idei fellépők sorát is,
így bízunk benne, hogy az idén is teltházzal bonyolítjuk le a rendezvényt.
Múzeumok Éjszakája
(2019. június 22.)
Intézményünk már 11 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 észrevegyék 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.

MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál
(2019. augusztus 17-20.)
A tizedik 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. Az idén a Képző-és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány
ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját, és ennek keretében nagyszabású
bemutatkozásra készülnek több helyiségünkben.
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A kolléganők idén is megtartják a kvircedlisütés bemutatót, és kóstolásra is
lehetőség lesz. Természetesen bemutatkozási lehetőséget adunk a „mórikumoknak”a móri tánccsoportoknak, fúvószenekarnak. A gyermekes családoknak is szeretnénk
programot kínálni, a Csókakői Hunok bemutatójával, gyermekkoncerttel és
múzeumpedagógiai foglalkozással. Az esték során élőzenei koncertekkel várjuk az
közönséget. 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 a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottunk be
pályázatot.

Móri Bornapok, Népzenei és Néptánc Fesztivál
(2019. október 3-6.)
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 néptánc jegyében zajlik
Városunk
hazai
és
külföldi
turisták
által
leglátogatottabb
rendezvénysorozatának előkészítése az előző évi Bornap lezárásakor már
megkezdődik. Az idei évben Népzenei és Néptánc Fesztivál kapcsolódik a
rendezvényhez, melynek fellépőit a móri tánccsoportok közreműködésével hívjuk
meg. A színpadi programokhoz kapcsolódó vásárt a Móri Borvidék TDM iroda tartja
kézben, a Borutcát pedig a Móri Borvidék Hegyközsége. A 4 naphoz kapcsolódó
infrastrukturális hátteret az Önkormányzat koordinálja. A helyi civilek, csoportok,
intézmények aktív közreműködésével intézményünk szervezi a nagyszínpadon, a
Lamberg-kastélyban és az Erzsébet téri Művelődési Házban zajló programokat,
valamint a mi feladatunk a városba érkező néptánccsoportok ellátásának,
szálláshelyének leszervezése is, és az egyszerre közel 1000 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 az idén is nyújtottunk be pályázatot a Nemzeti
Kulturális Alaphoz.
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Márton-havi programok
(2019. 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 volt a
nagyközönség által látogatható rendezvény. 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 a 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 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

Hetedik 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. 2019-ban az alábbi - sokak
által már kedvelt és várt – rendezvényeket tervezzük megvalósítani.
• Március 22. Környezetvédelmi és madárbarát nap
Helyszín: Lamberg-kastély parkja
• Április 28. Játékok napja
Helyszín: Szent István Park
• Május 11. Fogyatékkal élők napja
Helyszín: Szent István Park
Társszervező: Bice-Bóca Egyesület
• Július 17-20. Public art - a köztéri művészetek hete
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Helyszín: Szent István Park
Társszervezők: Képző- és Iparművészeti Szabadiskola Alapítvány, MIKSZ
• Augusztus 31.
Bányásznap
Helyszín: Szent István Park
Társszervező: Mór-Pusztavám Bányász Nyugdíjasok
• November 8.
Nemzetiségi Hagyományok Napja (Márton-heti lúdnap)
Helyszín: Wekerle Sándor Szabadidőközpont
Társszervező: Móri Német Nemzetiségi Önkormányzat
Miután ezek a rendezvények 2019-ben már hetedik 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
lebonyolításának továbbra is aktív részesei vagyunk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szervezésének

és

március 15.
március 18.
középiskolások városi ballagása
június 4.
augusztus 20.
október 6.
október 23.
november 1.
november 4.
december 3.

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 civil
szervezetek és oktatási intézmények is hangosítással és konferálással.
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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.
Idén az alábbi táborokba várjuk az érdeklődőket a könyvtáros kolleganőkkel együtt:
•
•
•

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

Június 17-21.
Június 24-28.
Július 1-5.
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:
• Móri csata
december 30. - február 17.
• Gombák világa
március 21. – április 14.
• Rózsakerti Anita
április 24. – május 19.
• Gyereknapi kiállítás
• Lehoczkyné Tesinszki Rita és Kacsó Albert
május 24. – június 16.
• Múzeumok Éjszakája – Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola tanulóinak kiállítása
június 22. – augusztus 11.
• Mórikum – 30 éves a Móri Szabadiskola
augusztus 17. – szeptember 22.
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• Bornap – Németh Orsi ékszerkészítő
október 3. – november 3.
• „Öltések közt az idő” Dr. Klock Judit keresztszemes munkái
november 8. – november 24.
• Adventi kiállítás
december 1. – december 23.
Tervezett időszaki kiállításaink a 12-es folyosón:
• „Tűzoltók – ahogy én látom” gyermekrajz kiállítás
január 10. – február 24.
• Nőnapi kiállítás: Róth Hajnalka fotókiállítása
Március 8. – április 14.
• Szent György-heti Vigasságok – Tálai Valéria fotókiállítása
Április 25. – június 9.
• Múzeumok éjszakája: Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola tanulóinak kiállítása
Június 22. – augusztus 11.
• Mórikum: 30 éves a Móri Szabadiskola
Augusztus 17. – szeptember 22.
• Bornapi fotókiállítás
Október 3. – december 22.
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 9.)
Húsvéti locsoló bál (április 21.)
Márton-bál (november 9.)
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).
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Adventi rendezvények
(2019. december 1-22-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.
Kézműves műhelyfoglalkozások
Jeles napokhoz (farsang, húsvét, karácsony stb.) kapcsolódóan projekt hetek
keretében múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartunk, mely nagy népszerűségnek
örvend. A foglalkozások keretében az óvodás és iskolás csoportok előadást
hallhatnak az adott jeles naphoz kapcsolódó hagyományokról, majd kézműves
foglalkozáson vehetnek részt. 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.
Tervezett tanfolyamaink
Az év elején kezdő 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
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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
segítséget nyújtunk egymásnak, de a Magyar Népművelők Egyesületének
tevékenységét is folyamatosan nyomon követjük.

MUNKATERV A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGHEZ
I. Vezetői összefoglaló
A móri Radó Antal Könyvtár– mint a kulturális alapellátásban résztvevő
intézmény - alapvető célja, hogy az itt élők egyenlő eséllyel férjenek hozzá a
minőségi kulturális értékekhez.
A könyvtár kiemelt feladatnak tekinti az olvasói létszám csökkenésének
megakadályozását a meglévő olvasók megtartásával, új használók felkutatásával.
Használói elégedettségmérés adatainak feldolgozására alapozva a
szolgáltatások felhasználó központú, korszerű, a minőségi elvek szerinti fejlesztését
tartjuk szem előtt.
Az olvasáskultúra fejlesztése és népszerűsítése érdekében továbbra is
együttműködünk az oktatási-nevelési intézményekkel, egyesületekkel, civil
szervezetekkel és természetesen az olvasóinkkal.
Tervezett programjaink:
• január 23. - Magyar kultúra napja keretében - „ Szólt az ember…” Jordán
Tamás és Sebő Ferenc József Attila-estje
• február 16. – Mesedélelőtt a könyvtárban - a Csemete Bábszínház Hurrá,
szánkózunk! c. előadása
• március 7. – Könyvbemutató - Horváth Béla: A 6. (Württemberg)
huszárezred az 1848-49-es magyar szabadságharcban
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•
•
•
•
•
•
•
•

április 12. - Költészet Napja - Irodalmi Szalon – Hangraforgó együttes
április 13. - Mesedélelőtt a könyvtárban a Mesenap alkalmából – Csemete
Bábszínház – Vidám kis tojáslakók c. előadás
május 15. – Bibliai esték
Június első hete - Ünnepi könyvhét – közönségtalálkozó a József Attiladíjas Péterfy Gergellyel
október 1-3. – Országos könyvtári napok
november 21. - Irodalmi Szalon – Létay Dóra és Éliás Gyula zenés
irodalmi estje
november 30. – Téli gyermekkönyvhét
december 11. – Bibliai esték

Új színfoltként Könyvklubot indítunk a felnőtt és a fiatal olvasóknak egyaránt,
lehetőséget nyújtva arra, hogy az olvasni szeretők barátságos környezetben
beszélgethessenek az olvasmányaikról, közösségi élményekkel is gazdagodva. A
találkozókat havi egy alkalommal szervezzük.
A 2018-2019-es évad bérletes gyermekszínház sorozatának tavaszi
előadásait márciusban, áprilisban és májusban láthatja a 154 óvodás és 530
kisiskolás. Az óvodások Szutyejev: Miau című meséjéből készült bábelőadást, illetve
A kék kutya története című darabot tekinthetik meg, a kisiskolásoknak pedig a
Shakespeare-mesék közül A vihar valamint Harisnyás Pippi élete elevenedik meg. A
következő évad ősszel kezdődik majd, akkor is számítunk a gyerekek érdeklődésére.
A felnőtt bérletes előadássorozat tavaszi részében az Ölelj át illetve A „B” terv
avagy az ajándék gésa című darab lesz látható, a 233 eladott bérlet mellett jegyeket
is értékesítünk. Itt is tervezzük az őszi folytatást.
Emellett kiállításokat szervezünk kortárs írók műveiből az ifjúsági és felnőtt
részlegben egyaránt.
Az iskolai szünetben megvalósuló nyári gyermektáboraink közül az egyik a
hagyományőrzés, a másik természet, a növények témakörére épül majd.
Továbbra is kiemelt feladat a város múltjára és jelenére vonatkozó anyagok
feltárása, megőrzése és a hozzáférés biztosítása.
A 2019-es év a leltározásról is szól. A könyvtár dolgozói április 1-től augusztus
31-ig a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet alapján kötelező leltározást
hajtanak végre. Ez a dokumentumok egyesével történő összehasonlítását jelenti a
papír alapú és számítógépes nyilvántartással egyaránt.
A rendelet 4.§ szerint a 25.001-75.000 könyvtári egységgel rendelkező
könyvtárak 5 évenként kötelesek időszaki leltározást végezni. A könyvtár jelenlegi
dokumentumszáma 56 307, és az előző (részleges) állományellenőrzés 2014-ben
történt. A leltározás lebonyolításának módja fordulónapi, azaz meghatározott nappal
kezdődően és a fennálló állapotnak megfelelően kell azt végrehajtani. A mértéke
szerint teljes, amely a könyvtár egész állományára kiterjed.
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Ehhez a tevékenységhez ütemterv is készül. A munkálatokban minden
munkatárs (6 fő) részt vesz, egyszerre minimum ketten végzik a feladatot.
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. Belső szakképzéseken, az ingyenes megyei továbbképzéseken, a
könyvtáros vándorgyűlésen, a szakmai kirándulásokon való részvétel nyújthat
készség- és ismeretfejlesztést.
A minőségbiztosítással kapcsolatos feladataink között 2019-ben szerepel:
A könyvtári munkafolyamatok felülvizsgálata, szükség esetén
racionalizálása
A munkafolyamatok leírásának, folyamatábráinak felülvizsgálata a
PDCA ciklus alapján
Használói elégedettség- és igényfelmérés előkészítése, lebonyolítása
Rendszeres ötletbörzék tartása a könyvtár népszerűsítése és
szélesebb körben való megismertetésére, olvasók megtartására, új
olvasók vonzására
II. Szervezeti kérdések
2018.
évi
tény

2019.
évi
terv

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva)
összlétszám (fő)

7

7

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre
átszámítva)

1

1

összesen

4

4

átszámítva
teljes
munkaidőre

4

4

összesen

2

2

2

2

0

0

Könyvtáros
szakképesítéssel
Könyvtári szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak

Középfokú szakk.
(kvtár asszisztens,
adatrögzítő-OKJ)
Egyéb felsőfokú

átszámítva
teljes
munkaidőre
összesen
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átszámítva
teljes
munkaidőre

0

0

összesen

6

6

átszámítva
teljes
munkaidőre

6

6

összesen

0

0

átszámítva
teljes
munkaidőre

0

0

összesen

1

1

átszámítva
teljes
munkaidőre

1

1

összesen

1

1

átszámítva
teljes
munkaidőre

1

1

Összes létszám (fő):

7

7

Közfoglalkoztatottak száma (fő)

0

0

Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

Egyéb alkalmazott
Egyéb alkalmazott
középfokú

Mindösszesen egyéb alkalmazott

A 2019. évben tervezett szervezeti átalakítások,
alapdokumentumok módosításanak ismertetése:

személyi

változások,

Könyvtárunkban 2019-ben nem tervezünk szervezeti átalakításokat, személyi
változásokat, viszont az intézményünk neve megváltozik, ezzel együtt jár az
alapdokumentumaink (alapító okirat, SZMSZ) módosítása is.

15

III. Szakmai működés
Nyitvatartás
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók

2018. évi 2019. évi
tény
terv

változás %-ban
előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a
központi könyvtárban) (óra)

40

40

0

Hétvégi (szombat, vasárnap)
nyitvatartás hetente összesen (óra)

4

4

0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás
összesen (óra)

8

8

0

Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma:

24

24

0

Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:

0

0

0

5

5

0

224

224

0

Nyitvatartási napok egy átlagos héten
Nyitvatartási napok száma a
tárgyévben:

Szöveges értékelés (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás):
A hosszú évek alatt kialakult gyakorlat szerint könyvtárunk egy átlagos héten
heti 40 órát tart nyitva. A hétfői szünnapot követően keddtől péntekig 9-18 óráig
várjuk az olvasókat, látogatókat, szombaton pedig 8-12 óráig. Hosszú hétvége idején
szombati napokon nyitva tartunk majd.
A nyári időszakban (július, augusztus hónapban) és év közben az ünnepek
alatt, illetve rendezvények esetén a szokásos rend változhat, amelyet
intézményünkben, honlapunkon, közösségi oldalon előre jelzünk.
2019. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem
Ha igen, akkor miért:…………………..
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Olvasói és dolgozói számítógépek (db)
Olvasói számítógépek száma
helyben használatra

2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC
érhető el)

2

2

0

Olvasói munkaállomás

5

5

0

Dolgozói munkaállomás

7

7

0

Összesen

14

14

0

2019. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek,
reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén:
Olvasóink, látogatóink által használható számítógépeink többsége sajnos már
8 éves, ezek lecserélésére azonban csak egy esetleges nyertes pályázat
segítségével lenne lehetőség. A dolgozói munkaállomások esetén valamivel jobb a
helyzet, de közöttük is van meglehetősen régi gép. Szkennerünk, fénymásolónk és
nyomtatóink jó minőségűek és viszonylag újabbnak számítanak.
Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2019. évben eltérő lesz a
2018. évhez képest):
Az internetszolgáltásban nem tervezünk változást.
Sávszélesség: 100 Mbps
Sebesség: 100 Mbps
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek
ismertetése
Gyűjtemény
Gyűjteményfejlesztés

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)

2018. évi
tény

2019.
évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

2078

2078

0
17

-

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)

503

480

-4,57

-

ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (bruttó ezer Ft)

0

0

0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)

339

340

0,29

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db )

19

20

5,26

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)

56

60

7,14

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)

0

0

0

A könyvtári állomány éves gyarapodása
összesen (db)

930

930

0

A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

6687

2500

-62,61

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
A beszerzésnél a költségvetésben meghatározott keret lehető legkedvezőbb
módon való felhasználására 2019-ban is fokozottan ügyelünk. A könyvtári állomány
gyarapítása a gyűjtőköri szabályzatokban foglaltaknak és az olvasói igényeknek
megfelelően történik. Személyes vásárlás során döntünk a kiválasztandó
dokumentumokról az előzetesen összeállított lista szerint.
Ebben az évben is számítunk a pályázati lehetőségekre, amelyeknek
köszönhetően bővíteni tudjuk a gyűjteményfejlesztésre fordítható összeget. Szívesen
vesszük továbbra is a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Vörösmarty Mihály
Könyvtár támogatását.
A használóink javaslatait a folyóiratok beszerzésénél is szem előtt tartjuk.
Az állomány apasztására 2019-ben csak a leltározás során hiányként
jelentkező, a kálóban elszámolható dokumentumokkal számolunk.
Gyűjteményfeltárás

Mutatók

2018.
évi
tény

2019.
évi
terv

változás %ban előző
évhez képest
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Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban
rögzített rekordok száma

3767

3900

3,53

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)

0,33

0,33

0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban
kifejezve (átlagosan)

5

5

0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma
a gyűjtemény egészének %-ában)

99

99

0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
A feldolgozás a könyvtári munkafolyamatok alapja, mert e nélkül nem tudjuk
az olvasók rendelkezésére bocsátani a példányokat. A könyvtárunkba beérkezett
dokumentumok feldolgozásakor a precizitás mellett a gyorsaságra is törekszünk,
hogy minél előbb elérhetővé váljanak az újdonságok az olvasók számára. Az
időtartam azonban csak egy bizonyos szintig szűkíthető, mert a feladat több
lépcsőfokból áll, a bibliográfiai leírástól a számítógépes integrált könyvtári
rendszerbe történő rögzítésig, ez körülbelül 20 percre tehető.
Annak érdekében, hogy az egyes könyveket könnyebben, több szempont
alapján meg lehessen találni, bővítjük a számítógépes katalógusban fellelhető
tárgyszavakat.
2019-ben is ügyelünk rá, hogy a könyvtári egységek átlagosan 5 nap alatt
kikerülhessenek a kölcsönzői térbe.
A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB
Beszerzés éve: 2001 feldolgozó modul, 2007. teljes modul
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2019-ben: igen/nem
Állományvédelem
Mutatók
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás,
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb
aktív állományvédelmi intézkedésben
részesült dokumentumok száma

2018. évi tény

115

2019.
évi
terv

változás %ban előző
évhez képest

120

4,34

19

Muzeális dokumentumok száma

0

0

0

Restaurált muzeális dokumentumok
száma

0

0

0

Az állományvédelmi célból digitalizált és
a konvertált dokumentumok száma

0

0

0

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok
száma

0

0

0

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
Azoknak a könyveknek a javítását, amelyeknél a használat során kisebb
problémák merülnek fel, továbbra is a kollegák próbálják elvégezni. Ilyen például a
könyvgerinc visszaragasztása. A könyvtár költségvetésében sajnos nincs külön keret
a könyvkötésre, restaurálásra, ezért van szükség a könyvek egyedi kezelésére.
Biztonsági jellel 2019-ben sem tervezzük megjelölni a dokumentumainkat,
mert azok működéséhez igen költséges technikai eszközök, vagyonvédelmi kapuk
felállítására is szükség lenne. Ezt csupán egy esetleges nagy összegű nyertes
pályázat oldhatná meg.
Használati mutatók
Könyvtárhasználat
2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

Beiratkozott olvasók száma
(fő)

1523

1530

0,45

A könyvtári látogatások
száma (db)

21137

21300

0,77

14

16

14,28

Könyvtárhasználat

Ebből csoportok (db)

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
A könyvtár egyik legfőbb célja, hogy megakadályozza a beiratkozott olvasók
létszámának csökkenését. A könyvtártagok megtartását illetve újak bevonzását külön
akciókkal, érdeklődésre számot tartható programokkal illetve még több népszerű, a
használóink igényeinek kielégítésére szolgáló dokumentumok beszerzésével
próbáljuk megoldani.
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A könyvtári látogatások száma összefügg ezzel, így amennyiben
megvalósítjuk a tervet, akkor valószínűleg az sem csökken majd.
A csoportok érkezése nagyban függ a helyi pedagógusoktól, hiszen
elsősorban az határozza meg, hogy milyen módon tudják beépíteni a nevelésioktatási
tervükbe
a
városi
könyvtár
felkeresését.
Ezért
folyamatos
kapcsolatfenntartás szükséges, amely jól működik ugyan, de az erősítése talán újabb
eredményeket hoz.
Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat
Kölcsönzött dokumentumok száma
(db)

2018. évi 2019. évi
tény
terv

változás %-ban
előző évhez képest

78413

79000

0,74

0

0

0

Helyben használt dokumentumok
(db)

4972

5000

0,56

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)

45

48

6,66

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)

64

65

1,56

Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

11

12

9,09

-

Ebből kölcsönzött edokumentumok száma (db)

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
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 2019-ben 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
igénybevételével. Ezt a megoldást ajánljuk akkor is, amikor egy-egy mű beszerzését
a pénzügyi korlátok gátolják.
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Természetesen ezt a szolgáltatást mi is nyújtjuk a helyi oktatási-nevelési
intézményeknek illetve más könyvtáraknak egyaránt.
A hozzánk kéréssel fordulók részére irodalomkutatást is végzünk.
Online és elektronikus szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.
Szolgáltatás

2019-ben
tervezett
(I=1/N=0)
0

évek óta működik, 2018-ban
mobilbaráttá vált, további fejlesztés
egyelőre nincs tervben

0

évek óta működik, 2018-ban
mobilbaráttá vált, további fejlesztés
egyelőre nincs tervben

0

évek óta működik, 2019-re fejlesztés
nincs tervben

0

évek óta működik, 2019-re fejlesztés
nincs tervben

0

évek óta működik, 2019-re fejlesztés
nincs tervben

0

évek óta működik, 2019-re fejlesztés
nincs tervben

0

évek óta működik, 2019-re fejlesztés
nincs tervben

Honlap

OPAC

Adatbázisok
/hazai
vagy külföldi adatbázis/
Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak
Hírlevél
RSS

A fejlesztés részletes leírása

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem: nem
Ha igen, akkor milyen
témakörben:………………………………………………………………….
Folytatják a saját adatbázis építését 2019-ben: Igen/ Nem
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Online szolgáltatások

2018.
2019.
évi tény évi terv

változás %-ban
előző évhez
képest

Távhasználatok száma

4501

4550

1,08

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely
nyelveken érhető el a magyaron kívül

német
angol

német
angol

0

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

10

10

0

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen

1165

1200

3,00

A könyvtárban használható adatbázisok
száma

2

2

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások
száma (db)

4

4

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári
szolgáltatásokat igénybe vevő használók
száma (fő)

140

150

7,14

A könyvtári OPAC használatának
gyakorisága (használat/év) (kattintás az
OPAC-ra)

4501

4550

1,08

0

0

0

Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett
dokumentumok száma (db)

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
A világháló napjainkban kikerülhetetlen eszköz az információkeresésben.
Lényeges szempont, hogy a könyvtári állományról, az egységekről többféle adatot
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.
Minden látogatónknak felhívjuk a figyelmét az online katalógusunkra, annak
egyszerű használatára illetve a honlapunkra. Ez utóbbi esetén növelni szeretnénk a
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tartalomfrissítések számát, hogy a rendszeres és alkalmi távhasználóink még több
információhoz juthassanak könyvtárunkról, beszerzett dokumentumainkról,
programjainkról, terveinkről.
Digitalizálás
2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

562

600

6,76

Digitalizált dokumentumok
száma
Közzététel helye, módja

Digitalizálási tevékenységünk a helyismereti gyűjteményünkre terjed ki, ahol
egy jó minőségű, több dokumentumfajtát kezelni tudó szkenner áll rendelkezésre. A
sajtófigyelésből eredő szkennelt cikkek és a fotók számának növelésével további
alternatívát kínálunk a cikk-kivágatok gyűjtése, tárolása mellett, másrészt magasabb
szintű tájékoztatást, szélesebb körű hozzáférést biztosítunk a használóknak.
Természetesen ezeket témák szerint rendszerezve, külön elektronikus
mappákba elkülönítve tároljuk, megkönnyítve a keresést. A dokumentumokhoz
elsősorban helyben, belső hálózaton keresztül juthatnak hozzá az érdeklődők.
Terveink szerint 2019-ben növeljük a tárgyévben digitalizált dokumentumok
számát és tovább részletezzük a témákat.
Képzések, könyvtári programok, kiállítások
Összesítő táblázat
2018.
évi tény

2019.
évi terv

változás %-ban
előző évhez
képest

55

60

9,09

A könyvtári programokon,
képzéseken résztvevők száma
összesen

5094

5200

2,08

A könyvtári képzéseket,
tevékenységeket támogató helyi
kiadványok száma

0

0

0

Az összes könyvtári képzés, program
száma
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Téma szerint
2018.
évi
tény

2019.
évi
terv

változás %ban előző
évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését
támogató nem formális képzések és programok
száma

5

5

0

A könyvtár által szervezett olvasási
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését
támogató nem formális képzéseken és
programokon résztvevők száma

73

80

9,58

A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzések és
programok száma

4

4

0

A könyvtár által szervezett digitális
kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és
programokon résztvevők száma

59

60

1,69

A könyvtár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzések, továbbképzések száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozások száma

14

16

14,28

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők száma

337

360

6,82

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvények száma
összesen

3

4

33,33

294

320

8,84

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi
közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma
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A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások
száma

2

3

50

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások
látogatóinak száma

77

100

29,87

Egyéb témájú programok, képzések száma

25

26

4

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők
száma

4254

4280

0.61

Az összes könyvtári képzés, program száma

55

60

9,09

2018.
évi
tény

2019.
évi
terv

változás %ban előző
évhez
képest

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket
célzó, a társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló,
toleranciára nevelő és multikulturális képzések,
programok száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket
célzó, a társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló,
toleranciára nevelő és multikulturális képzéseken,
programokon résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi
identitást erősítő programok száma

2

2

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi
identitást erősítő programokon résztvevők száma

99

100

1,01

0

0

0

Célcsoport szerint

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzések, programok
száma
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A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő képzéseken,
programokon résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett programok, képzések száma

2

2

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára
szervezett programokon, képzéseken résztvevők
száma

90

100

11,11

Tárgyévben a családok számára meghirdetett
rendezvények száma

1

1

0

Tárgyévben a családok számára meghirdetett
rendezvényeken résztvevők száma

520

540

3,84

Egyéb célcsoportnak szánt képzések, programok
száma

50

55

10

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen, programon
résztvevők száma

4385

4460

1,71

55

60

9,09

Az összes könyvtári képzés, program száma

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
A könyvtár 2019-ben is különböző programokat kínál az olvasóinak és a
település lakosainak.
A
különböző
célcsoportoknak
szervezett
olvasáskultúra-fejlesztő
rendezvények, irodalmi- és színházi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, nyári
gyermektáborok mellett a képzésre is hangsúlyt fektetünk.
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 szerveznek.
A Gyermekkönyvtár más módszereket alkalmazva, de ugyanazzal a céllal
fogadja a gyerekcsoportokat: minél többen váljanak könyvtártagokká. Ennek
hatékony megvalósításához sajátos eszközökkel, jól felépített programmal
rendelkezik.
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Emellett a digitális írástudás fejlesztését sem hanyagoljuk el. Elsősorban
felnőttek, nyugdíjas korúak számára tartunk számítógép- és internet-használati
foglalkozásokat.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján: német nemzetiség 1181 fő, a
település lakosságához viszonyított aránya 8 %, cigány (romani, beás) 163 fő, 1%
2018. évi
tény

2019. évi
terv

változás %-ban előző
évhez képest

2550

2565

0,58

Folyóiratok (címek száma)

6

6

0

Elektronikus dokumentumok

2

2

0

2550

2565

0,58

Dokumentumok a
nemzetiségek számára
Könyvek

Összesen
Nemzetiségi könyvtári ellátás:

A 2011. évi népszámlálás alapján Móron a lakosság kb. 8 %-a tartozik a
német nemzetiséghez. A Radó Antal Könyvtár 2019-ben is szeretné német nyelvű
gyűjteményét gyarapítani vétel illetve ajándék útján.
Könyvtárunkban külön részen találhatók a német nyelvű könyvek a felnőtt
részlegen és a gyermekkönyvtárban, valamint a folyóirat-olvasóban elhelyezett
újságok egyaránt. Ezévben a beszerzésnél elsősorban a szépirodalmi művekre
szeretnénk fektetni a hangsúlyt.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma
Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT
eszközök száma

2018.
évi tény

2019.
évi terv

változás %-ban
előző évhez
képest

8

8

0
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Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások száma

5

5

0

Speciális szolgáltatások:
A fogyatékosságal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök körébe
tartozik többek között a számítógépbe beépített képernyőolvasó szoftver is.
Az akadálymentes szolgáltatások közül nagyon lényeges a honlap
gyengénlátók számára kialakított formája, a földszinti terek hozzáférhetősége
mozgáskorlátozottak részére rámpa és lépcsőlift segítségével, valamint ugyanitt a
braille írásjeles feliratok.
IV. Fejlesztések
1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 3

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2015
1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület
nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés,
elégtelen szellőzés, sötét terek (ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén,
pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen
jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb:
…………………………………………………………………………………………
2019. évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges
ismertetése:
2019-re nem terveztünk külső és belső épület, épületrész fejlesztést.
2. Bútorok állapota: 2 (egy része 5)
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2014
1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
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4)
5)
6)
7)

Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
Egyéb:…………………………………………………………………………………
………

2019. évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése:
A könyvtár bútorainak többsége régi, de használható állapotban van. Egyes
helyiségekben azonban az utóbbi évek során pályázatok segítségével sikerült újakat
beszereznünk, esztétikusabbá, kellemesebbé téve a környezetet.
2019-ben saját költségvetésből sajnos nem tudunk új bútorzatot vásárolni,
ismét az esetleges pályázatok nyújthatnak anyagi támogatást. Amennyiben sikerül
pénzforráshoz jutni, azt irodai-, illetve gyerekek számára készült székek, olvasói
asztalokra fordítjuk.
3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés

darab

ezer
forint

megjegyzés

Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép
ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb:………..
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen
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A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
Eszközbeszerzés esetén is csak a külső források felkutatása hozhat eredményt.
Siker esetén az olvasói számítógépek lecserélésére szeretnénk fordítani a nyert
összeget.
4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer
Ft)

Támogató

Kezdete

Könyvtári
érdekeltségnövelő

150

EMMI

2019.02.28

Márai-program

150

KELLO

2019.08.20.

60

Vörösmarty
Mihály
Könyvtár

2019.03.31.

Országos könyvtári
napok

Európai Uniós
pályázatok
megnevezése

Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Befejezése

Támogató Kezdete Befejezése

Elnyert Támogató Kezdete Befejezése
összeg
(ezer Ft)

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
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
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érdekében. Továbbra is várjuk a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár és a
móri Német Nemzetiségi Önkormányzat által felajánlott dokumentumokat is.
Az Országos könyvtári napok programjához szintén a megyei könyvtár
támogatását szeretnénk igénybe venni.
Az eszközök, bútorok beszerzésére folyamatosan keressük a pályázati
kiírásokat.

V. Menedzsment, minőségirányítás, kommunikáció
A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2019-ben, a
tárgyévi könyvtár kommunikációs célok bemutatása
2018. évi
tény

2019.
évi terv

változás %-ban
előző évhez képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

0

0

0

TV megjelenések száma (fizetett
hirdetések nélkül)

32

40

25

Rádió megjelenések száma (fizetett
hirdetések nélkül)

32

40

25

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett
hirdetések nélkül)

32

40

25

Online hírek száma

96

120

25

Közösségi médiában megjelenő hírek
száma

154

160

3,89

Hírlevelek száma

24

28

16,66

Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték, ezer Ft)

0

0

0

Egyéb: plakát, szórólap

68

80

17,64

Kommunikáció

Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV
megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó
megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.):
Kommunikáció szempontjából 2019-ben is szinte csak ingyenes megoldásokat
veszünk igénybe. Programjainkról több mint 500 címre küldünk ki hírlevelet. A
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weblapunkon rendszeresen új információkat teszünk közzé a rendezvényekről, az új
könyvekről és egy-egy szolgáltatásról is.
A költséghatékony megoldásokra törekszünk, ezért a legtöbb rendezvény
plakátjához nem veszünk igénybe nyomdai segítséget, hanem munkatársaink
kreativitására támaszkodunk.
Az elektronikus hírlevél mellett – a papíralapú tájékoztatást előnybe
részesítőknek (több mint 50 címre) – nyomtatott meghívókat postázunk 1-1 program
kapcsán.
A híreink, információink, különböző érdekességek megjelennek az intézmény
Facebook-oldalán is. Eseményeinkről tájékoztatjuk a városi televíziót, a helyi lapot
valamint a megyei újságot is. A Móron működő Mária Rádió helyi szerkesztőségének
segítségével szintén ingyenes megjelenésre számítunk.
Partnerség, együttműködések
Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség

2018.
évi
tény

2019.
évi terv

változás %-ban
előző évhez
képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban
teljesítők száma

6

6

0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a
köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

8

9

12,5

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

0

0

0

Partnerség
A könyvtárral írásos
együttműködést kötő partnerek
száma

2018. évi 2019. évi
tény
terv

változás %-ban
előző évhez képest

Civil szervezetek

0

0

0

Határon túli könyvtárak

0

0

0

Vállalkozók

3

3

0
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Oktatási intézmények

0

0

0

Egyéb

0

0

0

Összesen

3

3

0

Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség
mérések

2018.
évi tény

2019.
évi terv

változás %-ban
előző évhez
képest

A használói igény- és elégedettségmérések száma

1

1

0

A használói igény- és elégedettségmérések során a válaszadó használók
száma

91

100

9,89

Tervezett innovatív megoldások, újítások:
Megnevezés

Leírás, ismertető

A 2019. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése:
Az érettségire való jelentkezés előfeltétele a középiskolás diákok számára az
50 órás közösségi munka teljesítése. 2019-ben is lehetőséget biztosítunk arra, hogy
ezt intézményünkben teljesítsék.
A fiatalok elsősorban az egyszerűbb adminisztráció bizonyos lépéseiben nyújtanak
segítséget, de esetenként a könyvtári rend ellenőrzését, a könyvekről hiányzó
szakjelzetek pótlását is elvégzik. Erre az évre már hat tanuló jelezte, hogy
könyvtárunkban szeretné teljesíteni a kötelező órákat.
Könyvtárunk jól működő kapcsolatot ápol a városban működő intézményekkel
és civil szervezetekkel. A meglévő kapcsolatok több esetben évtizedes múltra
tekintenek vissza. Szolgáltatásaink felkínálásával, igényeik kielégítésével kívánjuk
mindezt erősíteni. Felkérésükre előadást tartunk, meghívásukra zsűritagként részt
veszünk az általuk szervezett versenyeken, vetélkedőkön.
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A minőségi munka feltétele az, hogy rendszeresen visszajelzéseket kérjünk és
kapjunk, amelyek útmutatást nyújtanak a szolgáltatásaink fejlesztésének
irányvonalához. Az előző évben elégedettség- és igényfelmérést végeztünk a
könyvtárhasználók körében. 2019-ben ismét tervezünk ilyen akciót, hogy megtudjuk,
az előző eredmények kiértékelése után bevezetett módosítások mennyire lettek
eredményesek.

VI. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra
kerekítve)

2018.
évi
tény

2019.
évi
terv

eltérés %ban az
előző évhez
képest

Az intézmény működési
bevétele

1921

1921

0

1921

1921

0

– ebből a késedelmi díjbevétel

48

50

4,16

– ebből beiratkozási díjbevétel

189

190

0,52

Támogatás, kiegészítés és
átvett pénzeszköz

50614

50614

0

50423

50423

0

0

0

0

– ebből pályázati támogatás

191

191

0

– a pályázati támogatásból
EU-támogatás

0

0

0

Egyéb bevétel összesen

0

0

0

52535

52535

0

Ebből a könyvtár
szolgáltatásaihoz köthető
bevétel (nem fenntartótól
származó bevételek)

Bevétel

– ebből fenntartói támogatás
– ebből felhasznált
maradvány

Bevétel összesen
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Kiadás

Személyi juttatás

22625

22625

0

Munkaadókat terhelő
összes járulék

4756

4756

0

Dologi kiadás

23563

23563

0

Egyéb kiadás

1591

1591

0

Kiadás összesen

52535

52535

0

MUNKATERV A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGHEZ
Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás
2019-ben is fő célunk és törekvésünk a Területi múzeum besorolás
megszerzése, hisz a Lamberg-kastély Kulturális Központ, Móri Emléktár és
Művészeti Kiállítás jelenlegi besorolása alapján Közérdekű muzeális kiállítóhely.
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 Muzeális intézmények szakmai
támogatása, Kubinyi Ágoston program keretében szeretnénk mindezt megvalósítani.
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.
A korszerű muzeológia ma már nem képzelhető el megfelelő informatikai
támogatás nélkül. A múzeum alaptevékenysége egyre inkább informatikai eszközök
által, informatikai környezetben jelenik meg a tárgyleírástól a valóságos, illetve
virtuális kiállításokig. Az internet mint kommunikációs eszköz a múzeumok számára
is új lehetőségeket teremt a közönséggel való kapcsolattartás, a gyűjteményekben
őrzött kulturális örökség közreadása, az ismeretek átadása terén.
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Hazánkban egyre több múzeum használja a digitális technológiát a
gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok ellátásához és a kulturális javakhoz való
hozzáférés elősegítéséhez. A digitális technológia alkalmazása az intézmények
számára nemcsak elvárás, hanem olyan lehetőség, amely szélesebbre tárja a
múzeumok kapuit, és elősegíti kulturális örökségünk társadalmi hasznosulását,
valamint hosszú távú megőrzését. 2019-ben szeretnénk elérni gyűjteményeink,
nyilvántartásaink megfelelő szoftverrel, hardverrel való ellátását.
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.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc móri csatáját bemutató, illetve a
móri földrengés kiállításunkat tervezzük átalakítani, még érdekesebbé tenni a
látogatók számára. Eredeti dokumentumok, térképek, fotók másolatainak a
kihelyezésével.
A bányászati emlékszobánkba a Pusztavámi Nyugdíjas Bányász
Szakszervezet segítségével felállítanák egy miniatűr bányavágatot, hogy
bemutathassuk a régi ácsolatot.
A 2019-es évben is nagy gondot fordítunk a gyűjteményeink állagának
megóvásáért (gomba ellen védekezés, elgázosítás, rágcsáló-írtás).
Múzeumpedagógiai foglalkozások
A múzeumpedagógia az iskolán kívüli ismeretátadással foglalkozó, múzeumi
keretek között zajló pedagógiai oktató-nevelő tevékenység, melynek alapja a
múzeumi gyűjtemény és kiállítás, épül a formális, iskolarendszerű oktatásra és
figyelembe veszi a korosztályi sajátosságokat. Közvetlen célja a múzeumban
felhalmozott anyagi és szellemi javak (gyűjtemények, kiállítások) élményszerű
tolmácsolása a pedagógia eszközeivel. Közvetett célja a múlt tárgyi és szellemi
örökségét megbecsülő, múzeumlátogató generáció nevelése.
Arra törekszünk, hogy 2019-es évben is nagyobb hangsúly essen a múzeum
és oktatás összehangolására. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondhatjuk,
hogy szoros együttműködés alakult ki az intézmények közt. Számos interaktív
eszközzel rendelkezünk, amelyeket aktívan szeretnénk használni a tárlatvezetés,
illetve a múzeumpedagógiai foglalkozások során.
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.
Legfontosabb jellemző ezeken az alkalmakon az, hogy oldott légkörben,
játékos formában találkozzanak a gyerekek a tudásanyaggal.
Annak érdekében, hogy az információk optimális módon, a képességeikhez
igazítva, ráadásul még élvezetet is nyújtva jussanak el a foglalkozáson részt
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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 heteket több, érdekes témában is
kibővítjük.
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
Sváb tájházunkban az ide telepített német lakosság mindennapjait igyekszünk
megismertetni a látogatókkal. Alapvető feladatnak tekintjük a móri németek népi és
keresztény kultúrájának, nyelvének, szokásainak felkutatását, megőrzését,
gondozását és bemutatását, amire 2019-ban is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni.
2019-ben is csatlakozunk a Tájházszövetség által meghirdetett Tájházak
napja programhoz. Az első bemutatkozás kiváló lehetőséget adott a
tapasztalatszerzésre, így, már 2018-ban is bátrabban tervezhettünk, látva a nagy
érdeklődést és az igényt a helyi hagyományok ilyen módon történő felelevenítésére.
Szeretnénk további kapcsolatot kiépíteni a helyi hagyományőrző csoportokkal,
akiknek segítségével tudjuk ezt véghezvinni.
A hagyományos nyári táboraink egyikét is a tájházba terveztük, így a
gyermekek nem csak a tárgyak, eszközök, viseletek történetét ismerhetik meg,
hanem „lakóként” megtapasztalhatják, átélhetik a régi idők hangulatát. Kipróbálhatják
a sparhelten való sütés-főzést, megtanulhatják a népi játékok készítését,
használatát. Az Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület tagjai segítségével elsajátíthatnak
táncokat, dalokat.
A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás látogatói létszáma
2018-ban az előző évekhez képest nőtt a látogatók száma. Ez nagy részben
köszönhető a különféle internetes oldalakon, illetve rádióban, televízióban való
szerepléseknek, több országos médium honlapján, utazáskiállításon való
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részvételnek, belépőjegy kedvezményeinknek, kibővített múzeumpedagógiai
foglalkozásnak, a tájház népszerűsítésének köszönhetően.
A 2019-es évben szeretnénk ezt a látogatottságot megtartani vagy tovább
növelni, illetve kiállítóhelyeinket, valamint a pályázat keretében elkészült különféle
kiadványokat, foglalkoztató füzeteket és játékokat még szélesebb körben
népszerűsíteni.

EGYÉB TERVEK A 2019. 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. Az idei év tervei közt szerepel az középiskolások önkéntes
munkájának bevonása egy-egy rendezvény által, ezzel is segítve egymás munkáját.
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 intézményünk épületeiben.
Az iskolák, óvodák, civil szervezetek élnek a képviselőtestület által biztosított
lehetőséggel, és általában kihasználják az igénybe vehető ingyenességet. Ennek
anyagi (önköltségi) hátterét intézményünk viseli.
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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 és Facebook oldalakat üzemeltetünk, de jelen vagyunk az
Instagrammon, valamint alkalmazzuk az elektronikus hírlevél-küldést is.
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.

Pénzügyi feltételek
Munkánkhoz továbbra is a város Önkormányzata biztosítja a legnagyobb
hátteret, melyet a saját bevételeinkkel egészítünk ki. Igyekszünk gazdaságosan,
körültekintően felhasználni a rendelkezésünkre álló összeget, melyet igyekszünk
lehetőségeinkhez mértem minél több pályázati összeggel kiegészíteni.

Műszaki, működési feltételek
A Lamberg-kastély legnagyobb problémája a fűtés, amely a rendszer
elöregedéséből és a 2015-ös felújítás során történt változások okozzák. Ezt jó lenne
a következő fűtési szezonra rendbe tenni. Ezen kívül a díszes nagykapu állapota ad
okot némi aggodalomra, remélhetőleg egy nagyobb szél nem fogja kidönteni, ha az
esztétikai állapotáról nem is beszélünk.
A Régi mozi épületének felújítása jelenleg is zajlik, remélhetőleg hamarosan
használatba vehetjük, így ennek állapotával kapcsolatban nem tudunk állást foglalni.
Az Erzsébet téri Művelődési Ház jelenleg is legnagyobb forgalmú épület.
Megtörtént a Kisterem parkettájának rendbe hozatala és ablakainak cseréje, ami
időszerű volt. Jelenleg a legnagyobb probléma a raktározás, ami remélhetőleg a
mozi elkészültével megoldódik. A szellőzés egy-egy nagyobb létszámú
rendezvénynél továbbra is probléma, illetve a falak felázása is megjelenik már
helyenként.
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A Felsődobosi Művelődési Ház továbbra is az előző évek szintjén van,
reméljük nem válik használhatatlanná.
A Régi Mozi kiváltására használjuk a Lovarda utcai kisiskola épületét, mely
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, nagyon szeretik az ott próbáló csoportok. Az
épület állagát tekintve használható, de hasznos lenne egy belső felújítás.

Személyi feltételek
2018 után 2019-ben is egy kolléga megy nyugdíjba, reméljük más személyi
változás nem fog történni. Tudjuk, hogy van még néhány óra státusz, amire
szükségünk lenne, de szerencsére a kollégák megfelelő hozzáállása miatt egyelőre
ez nem ütközött ki.
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ZÁRÓ GONDOLATOK
Az intézményünkben dolgozó kollégák idén is azon lesznek, hogy minden
igényt kielégítve végezzék munkájukat.
2019 is egy ugyanolyan év lesz, ahol rengeteg rendezvényt kell megszervezni,
rengeteg látogatót, olvasót kiszolgálni. Mégis megpróbáljuk, hogy mindig valami újat,
valami többet adjunk évről évre, reméljük ez idén is sikerül.

Mór, 2019. március 8.

Kovács Gergő
igazgató
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: Közművelődési alapszolgáltatási terv
2. számú melléklet: Könyvtári leltározási ütemterv
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1. számú melléklet

Közművelődési alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)

A közösségi tevékenység
megnevezése

Kézimunka kör
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése, a Baba-Mama Klub
közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi tevékenység célja

Egymástól való tanulás
lehetőségének biztosítása
Helyszín biztosítása művelődő
közösségek számára, működésük
támogatása, fejlődésük segítése

Helyszín biztosítása művelődő
Városi Közművelődési
közösségek számára, működésük
Közalapítvány koncertjei
támogatása, szakmai segítségnyújtás

A közösségi tevékenység
rendszeressége vagy
tervezett időpontja,
időtartama

A közösségi
tevékenységben
részt vevők
tervezett száma
(fő)

A közösségi
tevékenység
helyszíne/
helyszínei

A közösségi
tevékenységben a helyi
lakosság részvételi
módja

2019. januártól májusig,
2019. szeptembertől
decemberig kéthetente

8

Lamberg-kastély

közvetlen

2019. január-december, heti
rendszerességgel

120

Lamberg-kastély

önkéntes tevékenység,
közvetlen

2019. április,
2019. november

250

Erzsébet téri
Művelődési Ház

szolgáltatás igénybe
vétele

2019. április 24-28.

3000

Lamberg-kastély
parkja, Kapucinus
tér

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

2019. május 11.

300

Szent István park,
Radnóti Mikós
Általános Iskola

önkéntes tevékenység,
szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

500

Szent István park

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

1500

Lamberg-kastély
parkja, Zenepavilon

szolgáltatás igénybe
vétele

700

Lamberg-kastély,
Kisudvar

szolgáltatás igénybe
vétele

500

Lamberg-kastély

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

80

Lamberg-kastély,
Erzsébet téri
Művelődési Ház

szolgáltatás igénybe
vétele

Szent György-heti
Vigasságok és Ezerjó
Fakanálforgató
Főzőverseny

Közösségi élet,
közösségfejlesztőprogram szervezése

Fogyatékkal élők napja

Esélyegyenlőség megvalósulását
elősegítő program

Városi Gyereknap

A gyermekek és az ifjúság
művelődése

2019. május 25-26.

Nyári Zenei Estek

Közösségi élet szervezése

2019. június-augusztus,
vasárnapi alkalom

10

Kisudvar Koncertek

Közösségi élet,
2019. június-augusztus,
közösségfejlesztőprogram szervezése
pénteki alkalom

6

Múzeumok Éjszakája

Közösségi élet,
közösségfejlesztőprogram szervezése,
művelődést segítő program

Napközis táborok

A gyermekek és az ifjúság
művelődése

Public Art

Közösségi élet,
közösségfejlesztőprogram szervezése,
művelődést segítő program

2019. július 17-20.

200

Szent István park

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

Mórikum Kultúr-FröccsFesztivál

Közösségi élet,
közösségfejlesztőprogram szervezése,
művelődést segítő program

2019. augusztus 17-20.

5000

Lamberg-kastély

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

2019. június 22.

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
2019. június-július

Móri Bornapok és
Nemzetközi Népzenei és
Néptánc Fesztivál

Közösségi élet,
közösségfejlesztőprogram szervezése,
művelődést segítő program

2019. október 3-6.

35000

Több helyszín a
városban

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

Városi Nyugdíjas
Karácsony

Idősek művelődését elősegítő
program

2019. decmber 12.

300

Erzsébet téri
Művelődési Ház

közvetlen

2019. december 14.

250

Erzsébet téri
Művelődési Ház

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

2019. március 22.

120

2019. február-április

20

2019. március 15.

150

Közösségi élet,
Karácsonyi Kóruskoncert közösségfejlesztőprogram szervezése,
művelődést segítő program
Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek
biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítése feltételeinek biztosítása

Környezetvédelmi és
madárbarát nap

Ismeretterjesztő alkalmak biztosítása

Társastánc tanfolyam

Iskolarendszeren kívüli képzés

Március 15. Nemzeti
Ünnep

ünnepek kultúrájának gondozása a
művelődő közösségek bevonásával,
ünnepek helyi alkalmainak
támogatása

Megemlékezés a II.
Világháború móri
áldozataira

ünnepek kultúrájának gondozása a
művelődő közösségek bevonásával,
ünnepek helyi alkalmainak
támogatása

Tájházak Napja

helytörténettel, népművészettel, népi
iparművészettel, és a település
kulturális örökségét bemutató
program szervezése

Trianoni megemlékezés

ünnepek kultúrájának gondozása a
művelődő közösségek bevonásával,
ünnepek helyi alkalmainak
támogatása

ünnepek kultúrájának gondozása a
Szent István Napja, állami művelődő közösségek bevonásával,
ünnep
ünnepek helyi alkalmainak
támogatása

Lamberg-kastély és
parkja
Erzsébet téri
Művelődési Ház

közvetlen
közvetlen

szabadtér

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

50

szabadtér

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

2019. április 27.

300

Tájház és Lambergkastély parkja

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

2019. június 4.

50

szabadtér

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

Lamberg-kastély

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

2019. március 18.

2019. augusztus 20.

300

Bányásznap

helytörténettel, népművészettel, népi
iparművészettel, és a település
kulturális örökségét bemutató
program szervezése

2019. augusztus 31.

200

szabadtér

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt, közvetlen

Aradi vértaunk
emlékezete

ünnepek kultúrájának gondozása a
művelődő közösségek bevonásával,
ünnepek helyi alkalmainak
támogatása

2019. október 6.

100

szabadtér

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

Október 23. Nemzeti
Ünnep

ünnepek kultúrájának gondozása a
művelődő közösségek bevonásával,
ünnepek helyi alkalmainak
támogatása

2019. október 23.

100

szabadtér

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt

2019. november

500

több helyszínen

szolgáltató és
szolgáltatást igénybe
vevő egyaránt, közvetlen

Liederkreis Német
zeneművészet területén amatőr
Nemzetiségi Kamarakórus tevékenységet folytató csoport
próbái
támogatása, helyszín biztosítása

heti rendszeresség

15

Művelődési ház

közvetlen

Edelweiss Német
táncművészet területén amatőr
Nemzetiségi Táncegyüttes tevékenységet folytató csoport
próbái
támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom

108

Régi Mozi,
Kisiskola

közvetlen

Forgatós Táncegyüttes
próbái

táncművészet területén amatőr
tevékenységet folytató csoport
támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom

69

Régi Mozi,
Kisiskola

közvetlen

Móri Ifjúsági
Fúvószenekar próbái

zeneművészet területén amatőr
tevékenységet folytató csoport
támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom

60

Művelődési ház

közvetlen

Móri SE
Mazsorettcsoportjának
próbái

táncművészet területén amatőr
tevékenységet folytató csoport
támogatása, helyszín biztosítása

heti több alkalom

33

Régi Mozi,
Kisiskola

közvetlen

Móri Vegyeskar próbái

zeneművészet területén amatőr
tevékenységet folytató csoport
támogatása, helyszín biztosítása

heti rendszeresség

25

Művelődési ház

közvetlen

Márton havi programok

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása

Mór, 2019. február 28.
Készítette:
Kovács Gergő
igazgató

helytörténettel, népművészettel, népi
iparművészettel, és a település
kulturális örökségét bemutató
program szervezése

2. számú melléklet

Leltározási ütemterv

Készült a 3/1975. KM-PM rendelet értelmében a Lamberg-kastély Kulturális Központ –
Radó Antal Könyvtár könyvtári állományellenőrzésének előkészítése céljából.
A leltározás helye: Lamberg-kastély Kulturális Központ – Radó Antal Könyvtár
8060 Mór, Szent István tér 5.
A leltározás időpontja: 2019. április 1 – augusztus 31.
A leltár formája, mértéke:
-

-

-

Időszaki - Az időszaki leltározást a 25 001-75 000 könyvtári egységgel rendelkező
könyvtárak 5 évenként kötelesek elvégezni. Könyvtárunkban 2014-ben volt
legutóbb részleges leltározás.
fordulónapi - A fordulónapi leltározást meghatározott nappal (fordulónappal)
kezdődően és a fennálló állapotnak megfelelően kell a könyvtárban végrehajtani.
A fordulónapi leltározás időtartama alatt a könyvtári szolgáltatások
szüneteltethetők. A szüneteltetés ez esetben a nyári zárvatartási időpontra esik.
teljes körű leltár - A könyvtárban legalább minden második időszaki leltározáskor
teljes körű állományellenőrzést kell végrehajtani. Miután 2014-ben részleges
leltározás történt, így 2019-ben szükséges a teljes körűség.

A leltározás módja: a raktári katalógus, a polcon levő állomány, valamint az integrált
könyvtári rendszerben nyilvántartott dokumentumok és az igazoltan hiányzó
(kölcsönzésben levő) egységek összevetése
A leltározás irányítója: Fazekas Judit könyvtárvezető igazgatóhelyettes
A leltározásban résztvevő személyek:
-

Fazekas Judit könyvtáros, könyvtárvezető igazgatóhelyettes
Dajbukát Ágnes könyvtári asszisztens
Diósné Fűrész Ibolya könyvtáros
Dreska Mihályné könyvtári asszisztens
Parajdi Beatrix könyvtáros
Szakonyiné Beke Marianna könyvtáros

Egyszerre minimum 2 fő végzi a feladatot, a létszámot és az ellenőrzés idejének
hosszát meghatározza az egyéb könyvtári munkák mennyisége és a nyári
szabadságolások.
A könyvtári állomány nagysága (2018. december 31-én): 56 307 db

2. számú melléklet

A leltározás/állományellenőrzés üteme
2019. április 1-augusztus 20.
-

a könyvtári dokumentumok kézbevétele, behasonlítása a számítógépes
nyilvántartással, a címleltárkönyvvel és a raktári katalógussal
az ellenőrzött dokumentumok megjelölése és raktári cédulájuk ellátása
dátumbélyegzővel
az olvasóknál lévő kölcsönzött dokumentumok adatbázisának egyeztetése az
egyedi nyilvántartással és a raktári katalógussal

2019. augusztus 21-31.
- az állományellenőrzés során jelentkező hiány megállapítása,
- a hiányzó dokumentumok jegyzékének elkészítése és kivezetése
- a leltározási jegyzőkönyv készítése.
A könyvtári részlegek állományának ellenőrzése a következő sorrendben történik:
1. felnőtt részleg olvasótermi állomány
2. felnőtt részleg segédkönyvtári állomány
3. helyismereti állomány
4. gyermek részleg olvasótermi állomány
5. gyermek részleg segédkönyvtári állomány
6. felnőtt részleg német nyelvű könyvek
7. gyermek részleg német nyelvű könyvek
8. médiatári dokumentumok
9. felnőtt részleg kölcsönözhető könyvek
10.gyermek részleg kölcsönözhető könyvek

Mór, 2019. március 8.

Fazekas Judit
könyvtárvezető igazgatóhelyettes

