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BEVEZETŐ 
 
 

Az előző évekhez hasonlóan intézményünk, és természetesen valamennyi 

munkatársa a tőle telhető legjobb tudása szerint végezte munkáját. Nem igazán 

valósult meg a városban olyan rendezvény, amelyben, ha csak egy apró feladatként 

is, de ne lett volna benne a kezünk munkája. 

 

Intézményünk mindhárom szakterületen, melyet végez – könyvtári, muzeális 

és közművelődési, kimagaslóan teljesített. 

Könyvtári területen az év egészében több, mint 12 ezer kölcsönzés 

bonyolódott le. Mindezek mellett a kollégák 14 alkalommal tartottak könyvtári órát 

iskolásoknak, segítettek közel 50 kutatást, és szerveztek 27 könyvtári rendezvényt a 

heti 5 napos nyitva tartás alatt. 

A múzeumi kiállítóhely heti 6 napot tart nyitva, melyek alatt több, mint 5 ezer 

látogató tekintette meg tárlatainkat, és még kb. 2500 fő az időszaki kiállításokat. 

Ezen kívül az elindított múzeumpedagógiai projekt heteink látogatói – óvodások és 

kisiskolások – is több, mint 1700-an voltak. A múzeumi bolt forgalmával együtt csak 

ezen a szakfeladaton hozott az intézmény másfél millió forintos bevételt. 

 A közművelődési területen is igencsak mozgalmas év áll mögöttünk. A 

könyvtári rendezvényeket nem ide számolva is 137 alkalom kötődik az intézmény 

nevéhez. Ebben benne vannak a nagyrendezvényektől kezdve, a 

kiállításmegnyitókon át az ünnepi koszorúzások is, de minden alkalommal helyt 

kellett állni kisebb-nagyobb mértékben. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 2,68 naponta 

bonyolódott olyan esemény, melyben a kollégák szervezése benne van. 

 Ha ehhez a számhoz hozzávesszük a könyvtári rendezvényeket és a 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat, akkor ez a szám már kereken 2. Minden 

másnap kiszolgáltuk a látogatókat, érdeklődőket, kikapcsolódni vágyókat, 

megemlékezőket programmal, foglalkozással, a könyvtári kiszolgálás és a múzeumi 

tárlatvezetések mellet. 

 Ezek melletti másik fő tevékenységünk a móri intézmények, civil szervezetek 

teremmel való kiszolgálása. 2018-ban ez 2430 óra időtartamot jelentett, ami több, 

mint az év egy negyede. Ennek a logisztikája, takarítása, nyitás-zárásának 

megszervezése is komoly feladat. 

 

 Mindezek fényében kijelenthető, hogy kollégáink maximálisan teljesítettek, 

kiszolgálva ezzel a településen élőket, a kimondottan rendezvényekre érkezőket, 

minden korosztályban. 
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BESZÁMOLÓ A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

A rendezvények szervezése és lebonyolítása a tavalyi évben is összehangolt munkát 

igényelt, hiszen az év minden részében biztosítottunk kikapcsolódási, szórakozási, 

vagy kulturális lehetőséget. Lehetőségeinkhez mérten kiszolgáltunk minden 

korosztályt és szociális helyzetűt. A már megszokott rendezvényeinket évről-évre 

próbáljuk színesíteni, még inkább élvezhetőbbé tenni, hogy minden érdeklődő 

megtalálja a számára megfelelő programot. A tavalyi év jelentős eseménye, illetve 

nagy szakmai elismerése számunkra, hogy a Móri Bornapok 2018. novemberében 

„Minősített fesztivál” értékelést kapott a Magyar Fesztivál Szövetségtől.  

 

 

Nagyrendezvények 

 

XX. Móri Szent György-heti Vigasságok 

(2018. április 23-30.) 

 

A hagyományos tavaszi rendezvényünk a helyi érdeklődés mellett az évek során 

egyre vonzóbb turisztikai eseménnyé is vált, és immáron a 20. alkalommal került 

megrendezésre. 

2018-ban a Móri Szent György-heti Vigasságok Dr. Krausz Dóra „Retrieverek 

szabadlábon” c. fotó- és Csuporné Angyal Zsuzsa „Nomen est Omen” c. keramikus, 

illetve Helmrich Márta „Csuhébabák mesevilága” c. kiállításával nyílt meg.  

Az esti programok között szerepelt Presser Gábor szerzői estje a Városi 

Közművelődési Közalapítvány szervezésében, illetve a Dumaszínház - Hadházi 

László önálló estje.  

A Móri Borvidék hegyközsége az idén is megszervezte a hagyományos móri 

borvidéki borversenyt, melyre több mint 184 tételt neveztek a móri és térségi 

borászatok.  

Az Ezerjó Fakanálforgató Főzőverseny szombaton került megrendezésre a móri 

Borbarát Hölgyek Egyesülete szervezésében, az önkormányzat és az intézményünk 

segítségével. 42 csapat nevezett a borral készült ételek főzőversenyére.  

Ezen program mellett számos más műsor közül válogathattak látogatóink: vásár és 

kézműves bemutató, játszóház; a színpadon fúvószenekari koncert, művészeti 

csoportok bemutatója és lovagi torna zajlott le.  

A délután folyamán a Kapucinus téri színpadon kezdődtek el a programok, 

Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertjével. Ezt követően a For You acapella 

együttes, a Kelemen Kabátban, majd a Charlie Band adott koncertet a 

nagyszínpadon. A Happening Band utcabálja méltó lezárása volt estének.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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A rendezvénysorozathoz sportesemények is kapcsolódnak: a Móri Íjászegylet 

szervezésében Íjászversenyt rendeztek a Vértesben, az V. Ezerjó Félmaraton 

futóversenyre és a Játékok Napjára vasárnap került sor. 

Április 30-án állítottak Májusfát a Fogadó az Öreg Préshez parkolójában, ahol 

közreműködtek a móri néptánccsoportok. 

 

Nyári Zenei Estek 

(2018. június 17. - augusztus 26.) 

 

A több mint húsz éve megrendezésre kerülő Nyári Zenei Estek az idei évben is az 

egyik legnépszerűbb programsorozat volt városunkban. A koncerteken szinte minden 

műfajban (fúvószene, magyar és külföldi népzene, sanzonok, komolyzene stb.) 

találhattak kedvükre való zenét a hallgatók. A rendezvény célközönsége elsősorban 

helyi lakosokból állt, de szívesen látogatták a Mórra érkező turisták is. 

A tíz nyári vasárnapon át tartó időszak alatt felléptek: Móri Vegyeskar és a pápai 

Éneklő Szülők Kara, Móri Ifjúsági Fúvószenekar és a Móri Mazsorett és Moderntánc 

Csoport, Budapest Champagne Trió, Szécsi Viktória és Vízi Viktor duett, Intermezzo 

Latin Club, Ruff Niki és a Márkosi testvérek (jazz trió), Zongorista találkozó, Crazy 

Little Queen Tribute Band, Estelle és Kónyai Tibor duó, Donautaler Buam. 

 

Múzeumok Éjszakája 

(2018. június 23.) 

 

Intézményünk évek óta folyamatos résztvevője a Múzeumok éjszakája országos 

rendezvénysorozatnak. Ezen a rendezvényen a kastély munkatársai 

hagyományosan barokk ruhába öltözve várták a közönséget. Pintér Balázs és 

tanítványai (Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola) munkáiból rendeztünk kiállítást, és 

ezentúl hagyományteremtő szándékkal minden Múzeumok Éjszakáján szeretnénk 

lehetőséget adni az iskola tehetséges tanulóinak bemutatkozására.  

Minden évben egy-egy tematika köré fűzzük fel az éjszaka programját, ami az idei 

évben a mesék világa volt: „Egy mesés éjszaka”. Az éjszaka folyamán 

megelevenedett több klasszikus mese, mint például a Csipkerózsika, Piroska és a 

Farkas, Hófehérke és a hét törpe és Hamupipőke. Megnyitottuk az egyébként lezárt 

csigalépcsőket, padlásfeljárókat, így a több száz fős közönség nagy izgalommal 

várta a menetleveles kastélybarangolást. Mindeközben a kastély belső udvarában 

további kulturális programokat kínáltunk: Esszencia, avagy a zene öt árnyalata c. 

közös előadással Horváth Elemér Emi, Horváth Péter és Buch Tibor lépett fel a 

színpadon, mindemellett tűzzsonglőr bemutatóval vártuk a látogatókat, ami látványos 

és népszerű volt idén is. A Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete minden évben 
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bortotóval színesíti a programkínálatot. Az estet Pély Barna szólókoncertje zárta és a 

hagyományos Szent Iván éji tűzgyújtás.  

 

Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

(2018. augusztus 17-20.) 

 

2018-ban a 9. Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál nyitónapján két kiállítás is 

megnyitásra került: egy fotókiállítás Tóth Gábor móri fotós műveiből, és a Tücsök 

Művek Kulturális Egyesület tagjainak alkotásaiból. A hagyományokhoz híven itt is 

ügyeltünk arra, hogy móri művészek mutatkozhassanak be. 

Szombaton és vasárnap számos program közül választhattak az érdeklődők. Az idei 

évben újdonságként megrendezésre került, a Móri Kistérségi Néptánctalálkozó. 

Érkeztek többek között Csókakőről, Pusztavámról, Bodajkról és természetesen a 

móri tánccsoportok is részt vettek a találkozón.  

Az esti koncertek fellépői között szerepelt Keresztes Ildikó és zenekara, a Füred 

Dixieland Band, a Kiskalász zenekar (gyermekkoncert), a Bekecs Néptáncegyüttes, 

a Miskolci Illés Emlékzenekar és Kováts Kriszta, Vastag Csaba és zenekara, 

valamint a Paradicsom zenekar.  

Természetesen a rendezvény móri gasztronómiai elemei sem hiányozhattak: fröccs, 

bor, borleves, kvircedlisütés-bemutató, valamint kuponokat is adtunk, amelyeket 

kvircedlire és borlevesre lehetett beváltani.  

Vasárnap a Csókakői Hunok programjait is elhoztuk a családosoknak. A bemutatón 

szerepelt hun üstben hun étel főzése és kóstoltatása, történelmi játszópark, jurta és 

solymász bemutató, kézművesség és táncház.  

Nemzeti ünnepünk kapcsán a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsor 

várta az érdeklődőket augusztus 20-án.  

A rendezvény zárásaként Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai 

fiúk – zenés játékát tűztük műsorra, ami nagyszámú érdeklődőt vonzott. 

A kreatív nyomtatott kiadványok, meghívók és szórólapok terjesztése mellett 

igyekszünk lépést tartani a fejlődő informatikai lehetőségekkel, aminek 

eredményeként tavaly különálló honlapot kapott a Mórikum. Ennek hatására nagyobb 

platformon is elérhetővé vált a rendezvény, amin folyamatosan aktualizáltuk a 

híreket, programokat és elérhetőségeket.  

 

Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál 

(2018. október 4-7.) 

 

A Móri Bornapok 1934 óta megrendezésre kerülő sokszínű kulturális és 

gasztronómiai fesztivál. A programsorozatot páros években nemzetközi fúvószenei, 

páratlan években néptánc és népzenei programok teszik egyedivé. A 2018-as év a 
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fúvószene jegyében zajlott. Kiemelkedő programelemek: szüreti felvonulás, 

Fúvószenekari Fesztivál, borlovag-avatás, népművészeti kirakodóvásár, 

képzőművészeti kiállítások, borkirálynő-választás.  

A nagyszínpadon könnyűzenei koncertet adott: Dolhai Attila, Szeder, a Kiscsillag, a 

30Y, Quimby, Hevesi Tamás és az Ismerős Arcok.  Az Erzsébet téri Művelődési Ház 

épületében gyermekprogramok színesítették a rendezvényt. 

2018-ban a fesztivál saját, 3 nyelvű honlapja (www.moribornapok.hu) megújult, 

modern, felhasználóbarát funkciókkal lett ellátva, ahol minden információt első kézből 

kaphatott meg az érdeklődő. Ezen kívül a város (www.mor.hu) és a Lamberg-kastély 

Kulturális Központ (www.lambergkastely.hu) webcímén is elérhetőek voltak az 

információk és a letölthető műsorfüzet. A fesztivál saját facebook oldalán 

folyamatosan növekedett a rajongók száma, mára már több, mint 7000 fő követi az 

oldalunkat. 

A szervezés folyamata majd egy év munkát jelent, hiszen a programok 

összeállításától a levezénylésen át a pénzügyi elszámolásig közel ennyi időt ölel fel a 

szervezők és lebonyolítók munkája. Ezért van szükség minden együttműködésre 

minden szinten, illetve a források, pályázati lehetőségek felkutatására, összefogással 

történő biztosítására. Ennek megvalósítása 2018-ban ismételten sikeresen 

megtörtént, aminek eredményeként a Magyar Fesztivál Szövetség „Minősített 

fesztivál” értékelést adott a Móri Bornapoknak.  

 

 

Városközpont rehabilitációs pályázat rendezvényei 

 

Környezetvédelmi és Madárbarát Nap 

(2018. március 23.) 

 

A 6. alkalommal megrendezett Környezetvédelmi és Madárbarát napon közel 150 

diák vett részt vetélkedőkön, madárbemutatón, állatbemutató előadásokon. 

Intézményünk segítségére voltak a szervezésben az alábbi szervezetek: Pro Vértes 

Természetvédelmi Közalapítvány, Állati Régiók Fejlesztéséért Egyesület, Szarvas 

Éva és Bódy Gábor és a Móri-árok Természeti Öröksége Alapítvány. 

 

Játékok napja 

(2018. április 29.) 

 

Az idei évben a Játékok Napja a Szent György-heti Vigasságok keretében került 

megrendezésre, az Ezerjó Félmaraton futóverseny programjait kiegészítve. Az egész 
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napos program során a kicsik és nagyok is kipróbálhatták a tudományos játékpark 

eszközeit és logikai játékokban vehettek részt.  

 

Fogyatékkal élők napja 

(2018. május 12.) 

 

A rendezvényt az előző évhez hasonlóan az idei évben is a Bice-bóca Egyesület 

szervezte és koordinálta, az anyagi és infrastrukturális hátteret az intézményünk 

biztosította. A különféle programok segítségével betekintést nyerhettek az 

érdeklődők a sérült emberek mindennapjaiba. Mindenkinek lehetősége volt kipróbálni 

az ability pályát és különféle ügyességi és logikai játékokban részt venni. 

Az idei kulturális programokat Krizbai Teca, a Pata és Mancs Alapítvány, illetve a 

Shazadi Oriental Art fellépése színesítette. A szervezésben részt vállalt még a 

Gárdonyi Géza Ált. Iskola és Spec. Szakiskola és EGYMI, valamint a Szociális 

Alapszolgáltatási Központ.  

 

Múltidéző Móri Vásári forgatag 

(2018. június 30.) 

 

A régi piactér területén az akkori vásári hangulatot megidézve szerveztük meg 

hatodik alkalommal a móri, a térségi, valamint távolabbról érkező termelők, 

kereskedők bevonásával e Péter Pál-napi rendezvényt. Gólyalábas előadására, 

verklis, illetve a Bakonyi népi fajátékos játékai szórakoztatták a vásár látogatóit.  

 

Public Art 

(2018. július 11-14.) 

 

A rendezvény több civil szervezet, közösség bevonásával valósult meg, hogy a 

művészetek minél színesebb palettáját tudjuk megmutatni. Így a négy nap alatt 

helyet kapott a képzőművészet, a zene, az irodalom, a kézművesség is. A móri 

Képző- és Iparművészeti Szabadiskola által kiválasztott művészek kitelepültek a 

Szent István parkba, hogy az érdeklődő közönség, vagy az éppen csak arra járók 

szeme előtt alkossanak. A rendezvény keretében számos mű készült el, amely méltó 

dísze a parknak a nyári időszakban, de némelyik alkotás a mai napig látható a 

móriak nagy örömére- pl. Monostori Ferenc homokból készült, kezet ábrázoló 

szobra, illetve Módra Bettina és Palásti Kristóf fából készült kapu alkotása.  
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A Móri Írók, Képzőművészek Szövetsége alkotói „Illúziók” témában készítettek 

közkedvelt installációkat. Szombaton maguk az alkotók tartottak tárlatvezetést a 

művek között a parkban, és meséltek az inspirációikról, az elkészítés menetéről.  

A rendezvényt koncertek is színesítették: pénteken a Radiogram Band és a Cabaret 

Medrano lépett fel, szombaton 21 Gramm Akusztik és Bagossy Brothers Company 

koncert volt a Szent István Parkban. 

 

Márton-heti Lúdnap 

(2018. november 9.) 

 

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, programokká nőtte ki magát. 

Ilyen a Márton-heti Lúdnap is, aminek a célja a német nemzetiség kultúrájának és 

gasztronómiájának bemutatása a nagyközönségnek. A móri sváb hagyományőrzés 

bemutatása kapcsán került be ez a rendezvény a városközpontos programok sorába. 

Az idei Lúdnap lampionkészítő kézműves foglalkozással indult, majd az elkészült 

lampionokkal felvonultak a Lamberg-kastély udvarából a Wekerle Sándor 

Szabadidőközponthoz. Ott forró teával, forralt borral és sült tökkel vártuk a 

vendégeket.  

Ezt követően Bíró Eszter - „Állati Zenés ABC” gyerekkoncertjére került sor a 

színpadon, majd az Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyüttes adott Táncházat 

gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.   

 
 

Egyéb rendezvények 
 

Civil és városi rendezvények 

 

Rendszeresen közreműködtünk az önkormányzat és a civil szerveztek 

rendezvényeinek lebonyolításában a program hangosításával, plakát készítésével és 

konferálással. A halottak-napi megemlékezést évek óta intézményünk munkatársai 

szervezik és állítják össze, valamint aktívan közreműködünk a Nyugdíjas karácsonyi 

ünnepség szervezésében és lebonyolításában is. Ezeken kívül állandó feladatunk az 

állami, városi ünnepek, megemlékezések szervezése és segítése: 
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- március 15. 

- március 18. 

- középiskolások városi ballagása 

- június 6. 

- augusztus 20. 

- október 6. 

- október 23. 

- november 2. 

- november 4. 

- december 3. 

 

Bányásznap 

(2018. szeptember 1.) 

 

Intézményünk évek óta aktív segítséget nyújt a Mór-Pusztavám Bányász 

Szakszervezetnek a Bányásznap megszervezésében és lebonyolításában. Az idén 

sajnos a rossz időre való tekintettel a Radnóti Miklós Általános Iskola tornatermében 

volt a rendezvény. A civil csoportok előadását követően az Orfeum Vándorszínpad 

sztárjai nagysikerű fellépése zárta a színpadi programok sorát, melyre szépszámú 

közönség volt kíváncsi. 

 

Játszóházak, kézműves foglalkozások 

 

Óvodás és iskolás csoportok részére ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódóan 

(farsang, március 15., húsvét, advent, Mikulás, karácsony stb.) tartottunk kézműves, 

illetve múzeumpedagógiai foglalkozásokat.  

 

Nyári táborok 

 

A nyári táborozás 3. és 4. hetét a közművelődési munkatársak közreműködésével 

szerveztük, hetente 25 gyermek részvételével.   

A környezetvédő táborban játékos formában ismerkedhettek a gyerekek a 

vízi világ állataival és növényeivel, vetélkedők és kísérletek segítségével. Kirándulás 

során ellátogattak a Velencei-tóhoz, az Akváriumházba, strandoltak és a gárdonyi 

Rönkvárban is jártak. 

 A tánctáborban a napi rendszeres mozgás mellett a résztvevők elsajátíthattak egy 

hawaii tánc koreográfiát. A hét folyamán bemutató előadáshoz elkészítették a 

dekorációt és a fellépő ruhák kiegészítőit. A helyszín az Erzsébet téri Művelődési 

Ház épülete volt, amit nagyon szerettek a gyerekek. A táboraink évről-évre 

népszerűbbek, a 2018-as év folyamán közel 100 gyermek tanult játszva a 

táborainkban.  
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Tanfolyam 

 

2018-ban is 10 alkalmas társastánc tanfolyamot szerveztünk az Erzsébet téri 

Művelődési Házban. 

Saját tanfolyamainkon kívül szívesen fogadunk be mások által szervezett értéket, 

ismeretet közvetítő foglalkozásokat, mint pl. sakk-szakkör, vagy a legkisebbeknek és 

szüleiknek szóló Ringató, Baba-mama klub. 

 

Bálok 

 

Az aktuális ünnepekhez kapcsolódva tartottuk meg hagyományos báljainkat, melyek 

nagyon népszerűek voltak: Farsangi retro buli, Húsvéti locsoló bál, Márton napi bál, 

Szilveszteri bál.  

 

Időszaki tárlatok 

 

Közművelődési tevékenység keretében rendezett időszaki tárlataink: 

- Miklós János: Magura – Keramikus kiállítás 

- Zsolnai Tímea: Újjászületés – Nőnapi kiállítás 

- Dömötör László: Nők – Virágok – Fotókiállítás  

- Dr. Krausz Dóra: Retrieverek szabadlábon – Fotókiállítás  

- Csuporné Angyal Zsuzsa: Nomen est Omen – Keramikus kiállítás  

- Helmrich Márta: Csuhébabák mesevilága – Kiállítás  

- LEGO kiállítás  

- Csoportos kiállítás Pintér Balázs és tanítványai műveiből, akik a Hang-Szín-

Tér művészeti Iskola móri műhelyében tanultak 

- Hartmann Tamás: 5-ben Mór – Fotókiállítás  

- Sztancsik Zsuzsa festménykiállítása 

- Tóth Gábor fotókiállítása 

- Tücsök Művek: Műműhely – Kiállítás  

- Tolvaj Csaba, Tolvajné Zalka Éva, Tolvaj Borbála és Tolvaj Mihály: 

Kézművesek egy családban – Kiállítás 

- „Móri csata 170” – a móri csata kapcsán összeállított korabeli anyagokból álló 

kiállítás 
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Művészeti csoportok, klubok, szakkörök 

 

Intézményünknek, jellegéből adódóan, feladata az amatőr művészeti tevékenység 

támogatása. 2018-ban is folytatódott a Kézimunka Kör („Tanuljunk egymástól!” 

alcímmel), ami azt hivatott elérni, hogy az emberek átadják egymásnak ismereteiket. 

A művészeti körök és egyéb közösségek élénk színfoltjai a város életének, így 

intézményünk továbbra is támogatást nyújtott tevékenységükhöz: termeket 

biztosítottunk, s igény szerint segítettünk ügyes-bajos dolgaikban. 

Az alkotó közösségek közül rendszeres foglalkozásokat tartottak nálunk: 

- Rozmaring Móri Kistérségi Nemzetiségi Táncegyüttes Egyesület 

- Leiderkreis Német Nemzetiségi Kamarakórus Egyesület 

- Ezerjó Nyugdíjas Egyesület 

- Edelweiss Német Nemzetiségi Táncegyesület (több csoport) 

- Móri Fúvószenei Egyesület 

- Móri Néptáncbarátok Egyesülete (Forgatós Táncegyüttes több csoportja) 

- Móri Vegyeskar 

 

 

BESZÁMOLÓ A KÖNYVTÁRI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 

I. Vezetői összefoglaló  
 

„A könyvtár az információs társadalom, a tudásalapú társadalom alapintézménye.” 

 

A móri Radó Antal Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános, a helyi önkormányzat 

által fenntarott települési könyvtár. Az intézmény használói köre a város és a 

városkörnyék lakosságából tevődik össze. Részükre hozzáférést biztosít az általa 

nyújtott szolgáltatásokhoz, a birtokában lévő információhordozókhoz és azok 

használatához.  

Stratégiánk egyik legfőbb pontja a partnerközpontúság. Arra törekedtünk, hogy ezt 

több szinten is fejlesszük. 

2018-ban is igyekeztünk fenntartónk, Mór Város Önkormányzata velünk szemben 

támasztott igényeinek és elvárásainak eleget tenni, a költségvetés által részünkre 

biztosított összeget takarékosan, az igényeket jól átgondolva felhasználni.  

Olvasóinknak lehetősége volt egy számukra rendszeresített füzetbe javaslatot tenni 

könyvek vásárlására. Ezeket a kívánságokat, igényeket – amennyiben elérhetőek 

voltak – lehetőségeink szerint teljesítettük. 

Partner központú könyvtárként tovább erősítettük a kapcsolatainkat a civil 

szervezetekkel, egyesületekkel, oktatási intézményekkel, s természetesen egyéni 

használóinkkal. Például igényeikhez igazodva szerveztünk rendezvényeket, 

könyvbemutatókat, színházi előadásokat, könyvtári órákat, irodalmi esteket. 
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- A magyar kultúra napja alkalmából Tóth Auguszta színésznő előadásában 

„Hoztam valamit a hegyekből” című önálló estet láthatta a közönség, amely 

Mezei Mária életét mutatta be sok zenével, humorral és iróniával fűszerezve. 

Zongorán közreműködött: Szilassy Nelly (2018. január 23.) 

- Igazi kuriózumként „Zenei est! Ez most komoly!” szlogen keretében az Alba 

Regia Szimfonikus Zenekar „Csordultig szeretettel” címmel adott koncertet.  

Az esten elhangzott Mendelssohn d-moll hegedűversenye Selmeczi Gábor 

hegedűművész tolmácsolásában, valamint Schubert befejezetlen Szimfónia 

című műve. A zenekar karmestere a világhírű János Ács volt. A meseszerű 

történetet Nagy Katalin Matild grafikusművész homokanimációban jelenítette 

meg vetítővásznon. A jelenlévők részéről csupa pozitív visszajelzést kaptunk. 

A helyigény miatt az előadás a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban zajlott 

le. (2018. január 31.)  

- Az Irodalmi Szalon rendezvénysorozat előadásán a Boka Akusztik Band és 

Bakonyi István, József Attila-díjas irodalomtörténész volt a vendégünk. A Zene 

és az Irodalom találkozása címmel egy könyvbemutatóval egybekötött esten 

töltődhetett fel a közönség versekkel és dallamokkal. (2018. február 28.) 

- A Mesenap alkalmából szerveztünk egy előadást a Mesedélelőtt a 

könyvtárban sorozatunkban. A kíváncsi kiskutya kalandjait láthatták a 

gyerekek, amelyet a Csemete Bábszínház mutatott be.  (2017. 03. 24.)  

- Az Irodalmi Szalon keretében a Költészet napja jegyében egy nagyon 

különleges összeállítást élvezhettek a közönség tagjai. Verslábak 

neccharisnyában címmel költőnők verseit adta elő négy színésznő, Dobra 

Mária, Szirmai Melinda, Tarr Judit, és a „Mórról indult…” Sárközi-Nagy Ilona. 

Ilonával az előadás után egy beszélgetésben is részt vehettek a jelenlevők. 

Mesélt életéről, pályájáról, szerepeiről is. Az őt általános iskolában tanító 

pedagógusok közül többen is eljöttek, és felelevenítették emlékeiket vele 

kapcsolatban (2018. április 11.) 

- Bibliai esték sorozatunk tavaszi rendezvényén a helyi történelmi egyházak 

képviselői beszélgettek egymással és a közönséggel, amely a 

Fogadalmainkról szólt. (2018.május 24.) 

- Az Ünnepi Könyvhét jegyében Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés 

szakember „Fordulat, a változás kulcsa” címmel tartott előadást. A népszerű 

pap és lélektani szakember igyekszik azokról a témákról beszélni, amelyek 

„benne vannak a levegőben”, ez itt is így történt. Hatalmas érdeklődés övezte 

a programot, az Erzsébet téri Művelődési Ház nagyterme teljesen megtelt. 

(2018. június 5.) 

- Országos könyvtári napok az óvodásokat örvendeztette meg az Álomzug 

Társulás „Az üveghegyen túl, avagy a tengerlépő cipő” című előadásával. 

Emellett a gyerekeknek összeállítottunk egy kiállítást Marék Veronika 

könyveiből, ahol látható volt többek között a Kippkopp, Tipptopp, Boribon 

sorozat egy-egy kötete is. Volt még lehetőség a nagyobbaknak rejtvény-kvíz 
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kitöltésére is. A megfejtők között ajándékokat sorsoltunk ki. (2018. október 2-

3.) 

- A Móri Bornapokon Horváth Lili és Kovács Patrícia Janikovszky Éva írásaiból 

idézett fel részleteket. „A lemez két oldala” szerint két teljesen eltérő 

nézőpontot mutattak be felváltva ugyanabban a témában. (2018. október 4.) 

- A Márton-havi programok között szerepelt egy könyvbemutató is. Ivanics 

Lászlóné bevezetője után Hartmann Miklós beszélt művéről, „A széna illata” 

című családregényről. E kötet segítségével a magyarországi német kisebbség 

múltjába, hányatott sorsába, dolgos, szorgalmas mindennapjaiba tekinthettünk 

bele. (2018. november 8.) 

- Mesedélelőtt a könyvtárban sorozatunkra a téli ünnepi gyermekkönyvhét 

alkalmából a Nefelejcs Bábszínház látogatott el a könyvtárba, hogy 

megörvendeztesse a gyerekeket egy bábelőadással. A Sündisznócska 

lovagol, egy furfangos kis süniről szól, aki becsapja a nagy medvét. (2018. 

november 24.)  

- Az Irodalmi Szalon rendezvénysorozat vendégével, a móri kötődésű Jászai 

Mari-díjas Scherer Péter színész-rendezővel Hajdu Beáta beszélgetett az 

Erzsébet téri Művelődési Házban. A művész a tőle megszokott humorral, 

őszintén mesélt életéről, pályájáról, pályatársakról. (2018. november 27.) 

- A Bibliai esték sorozatunkban decemberben újra találkozhatott az érdeklődő 

közönség a három történelmi egyház képviselőjével egy érdekes beszélgetés 

apropóján. A karácsonyi jelképek, szimbólumok témáját járta körül Sergio 

Tellan kapucinus testvér, Ribárszki Ákos evangélikus lelkész és Veres Péter 

református lelkész. (2018. december 12.) 

 

A nyári szünetben intézményünk is szervezett napközis gyermektáborokat, ezek 

közül kettőt két könyvtáros kolléganő tervezett meg és bonyolított le, segítségükre 

volt még egy munkatárs.  

Az első tábor 15 gyermek részvételével zajlott 2018-ban, a témája „Lovagok között”. 

A gyerekek maguk készítették ruházatukat, a kornak megfelelő használati 

eszközöket. Megismerkedtek a lovagi élet rejtelmeivel, a lovagvárak történetével. 

A következő turnus teltházas volt (25 fő), a rendkívül nagy érdeklődés miatt akár még 

egy is betelt volna. Témája „Mi kerül a kosárba?” – fakanalas varázslatok. Mint a 

címe is mutatja, elsősorban konyhai tevékenységhez kapcsolódó eszközöket, 

használati tárgyakat készítettek. Saját készítésű sütemény is került a kis kukták 

kosarába.  

A kolléganők vezetésével sok gyermek bővítette ismereteit és szerzett új 

élményeket. A nyári táboraink nemcsak a gyermekek felügyeletét biztosították, 

hanem tartalmas elfoglaltságot nyújtottak nekik. 

Tovább folytatódtak a bérletes gyermekszínházi előadások könyvtáros kolleganőnk 

szervezésében. A 2017/18-as évad tavaszi részében ezek közül 6 zajlott le, 2-2 az 

óvodásoknak, az 1-2. valamint a 3-4. osztályosoknak. A Fogi Színház hozta el a 
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gyerekeknek a Csetlő-botló Fajankó valamint a Pán Péter című darabokat.  Az első 

egy modern elemekkel színesített mese, amely Túró Király udvarában játszódott. 

Banyanyanya, a boszorka elrabolta Szépek szépe hercegnőt és a banyatanyára 

vitte. A kiszabadítására indult ifjak között ott volt Csetlő-botló Fajankó is… És ki ne 

ismerné Pán Péter történetét? 

Ezek a darabok az óvodások és az alsó tagozatos diákok számára is élményt 

nyújtanak – természetesen minden korosztály számára másként – így a 

bérlettulajdonos gyerekek három egyenlő létszámú csoportra osztásának 

köszönhetően nem volt szükség egy plusz előadás beiktatására. A színházi 

előadások iránti igény miatt az iskolások száma akkora, hogy a helyszín (a régi mozi) 

befogadóképessége nem minden esetben elegendő.  

A mozi épületének 2018-ban elkezdett felújítása elhúzódott, emiatt őszi előadást 

nem szerveztünk a gyerekeknek, így majd csak 2019 tavaszán lesz két-két előadás 

számukra.  

Színházi előadássorozatunk felnőttek számára is folytatódott. A 2017-18-as évad 

tavaszán a közönség 2 darabot láthatott. Márciusban a Spirit Színház mutatta be a 

Furcsa pár női változatát Igó Éva és Kocsis Judit főszereplésével, májusban pedig a 

Körúti Színház előző évadban Tahi Tóth László hirtelen, súlyos betegsége miatt 

elmaradt Meseautó című előadását pótoltuk be az időközben elhunyt színész helyett 

Beleznay Endre szereplésével.  

Ősszel újabb sorozatot indítottunk, az előzőhöz hasonlóan 90%-nál magasabb 

bérleteladási eredménnyel. 2018-19-as évad első, október végi előadásaként a 

Bánfalvy Stúdió: A miniszter félrelép szerepelt parádés szereposztásban. A darabot 

a mozi elhúzódó felújítása miatt a Wekerle Sándor Szabadidőközpontba szerveztük 

meg. Ebben egy előny megjelent, 60 fővel többen láthatták a vígjátékot a helyszín 

befogadóképessége miatt. 

A két évad között nyárra is nyújtottunk színházi élményt az érdeklődőknek. A Pesti 

Művész Színház a Botrány az Operában című előadást mutatta be mintegy 200 fő 

részére. Ezt a Lamberg-kastély hangulatos udvarára terveztük, de az időjárás sajnos 

közbeszólt, így a szabadtér helyett zárt helyen valósult meg.    

 

Olvasóink továbbra is kedvezményben részesültek a közönségtalálkozókon, ebben 

az évben is tartottunk megbocsátási napokat, beiratkozási akciókat. Az olvasók 

körében folyamatos lehetőséget biztosítottunk véleményük, javaslataik közlésére, ezt 

a célt szolgálja 2016 óta a könyvtári térbe kihelyezett olvasói láda.  

A tavalyi használói elégedettségmérés elemzését elkészítettük, a kapott 

eredményekből levont következtetésekre megpróbáltunk reagálni, lehetőségeinkhez 

mérten beépítettük a könyvtár szolgáltatásaiba. 

2018-ban is sokféle szolgáltatást kínáltunk olvasóink munkáját megkönnyítve 

irodalomkutatás, témafigyelés, konzultációs, módszertani segítségnyújtás 

formájában.  
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Igény mutatkozott régi fényképek, valamint móri szokásokhoz, történelmi 

eseményekhez, családtörténethez kapcsolódó dokumentumok, helyek felkutatására.  

Helyismerettel foglalkozó munkatársunk telefonon, e-mailben, közösségi oldalon és 

személyesen biztosította a kutatók, érdeklődők információhoz jutását ezeben 

témákban, megkeresésekben.  

 

Bár a beiratkozott olvasóink száma néhány fővel csökkent, a látogatónk is kevesebb 

volt, így is elmondható, hogy több mint 12.000 alkalommal kölcsönöztek, több mint 

78.000 dokumentumot. 

 

A könyvtár évről évre szakmai gyakorlat helyszíne is főiskolai és/vagy OKJ-s 

képzésben résztvevők számára. 2018-ban egy fő segédkönyvtárosi tanfolyamon 

részt vevő töltötte itt 150 órában könyvtári gyakornoki idejét. Szerencsére az előző 

gyakornokokhoz hasonlóan most is lelkes, tudásra szomjas diákunk volt, aki minden 

munkafolyamatban szerzett tapasztalatot. 

A központilag meghatározott könyvtári minőségirányítási módszertani útmutatóban 

változás történt, az új dokumentum a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési 

Rendszere (KMÉR) amely minden könyvtárnak támpontot ad saját tevékenysége 

minőségi szempontokat figyelembe vevő megszervezéséhez. A cél az, hogy a 

tevékenység, működés alapját a TQM vezetési filozófia képezze. A kritériumok 

alapján a könyvtári munkafolyamatokat felülvizsgáltuk, ahol szükség volt rá, 

racionalizáltuk, illetve átszerveztük. Ezek leírása, a folyamatábrák elkészítése 

szintén megvalósult. Minden dolgozó számára biztosítva lett a minőségirányítással 

kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférés az erre kialakított mappában, 

átlátható struktúrában csoportosítva a keletkező anyagokat. 

A könyvtáros kollegák ebben az évben is részt vettek a nagyrendezvények 

lebonyolításában, mint a Szent György heti Vigasságok, Mórikum, Móri Bornapok.  

E mellett rendszeresen szerepet vállaltak a muzeális kiállítóhely tárlatvezetésében. A 

Halottak napi műsort munkatársunk állította össze, és közreműködött is a 

programon. Az adventi jótékonysági vásáron is részt vettünk, a bevételt a Bice-Bóca 

Egyesületet támogatására fordítottuk.  
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II. Szervezeti kérdések 
 

  
 

2017. 
évi 

tény 

2018. 
évi 
terv 

2018. 
évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 6,5 6,5 7 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre 
átszámítva) 

1 1 1 

Könyvtári szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 4 4 4 

átszámítva 
teljes 
munkaidőre 

4 4 4 

Középfokú 
szakképesítéssel 
(könyvtári 
asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ) 

összesen 2 2 2 

átszámítva 
teljes 
munkaidőre 

2 2 2 

Egyéb felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva 
teljes 
munkaidőre  

0 0 0 

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben 

összesen 6 6 6 

átszámítva 
teljes 
munkaidőre  

6 6 6 

Egyéb alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú 

összesen  0 0 0 

átszámítva 
teljes 
munkaidőre  

0 0 0 

Egyéb alkalmazott 
középfokú 

összesen  1 1 1 

átszámítva 
teljes 
munkaidőre 

0,5 0,5 1 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 1 1 1 

átszámítva 
teljes 
munkaidőre  

0,5 0,5 1 

Összes létszám (fő):  6,5 6,5 7 

Közfoglalkoztatottak száma (fő): 1 1 0 
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A táblázat szöveges kiegészítése: 
 
2018-ban a könyvtár munkatársai közül egy fő nyugállományba vonult, helyette 

hosszas keresés után sikerült új kolleganőt alkalmazni.  

Az egyéb alkalmazott státuszban levő takarítónő munkaideje 8 órássá vált 

intézményen belüli átcsoportosításnak köszönhetően. 

 
 
III. Szakmai működés 
 
Nyitvatartás  
 
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 
 

 
Mutatók 

2017. 
évi tény 

2018. 
évi terv 

2018. 
évi tény 

Változás %-ban 
előző évhez 

képest 

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

40 40 40 0 

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

4 4 4 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 
összesen (óra) 

8 8 8 0 

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

23 21 24 4,34 

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma:  

0 0 0 0 

Nyitvatartási napok egy átlagos 
héten 

5 5 5 0 

Nyitvatartási napok száma a 
tárgyévben: 

225 218 224 -0,44 
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A táblázat szöveges kiegészítése (max. 1000 karakter) 
 
Könyvtárunk – a már hosszú évek óta megszokott módon – egy átlagos héten heti 40 

órát tartott nyitva. A hétfői szünnapot követően keddtől péntekig 9-18 óráig vártuk az 

olvasókat, látogatókat, szombaton pedig 8-12 óráig. Ez a felhasználóink nagy 

részének megfelelő időtartam, amely a rendszeres elégedettségméréseink alapján 

igazolható. Hosszú hétvége idején szombati napokon tavaly is nyitva tartottunk.  

A nyári időszakban (július, augusztus hónapban) és év közben az ünnepek alatt, 

illetve rendezvények esetén a szokásos rend változott, amelyet intézményünkben, 

honlapunkon, közösségi oldalon előre jeleztünk. 

 
Olvasói és dolgozói számítógépek  
 

Olvasói számítógépek 
száma helyben használatra 

2017. 
évi tény 

2018. 
évi terv 

2018. 
évi tény 

Változás %-ban 
előző évhez képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC 
érhető el) 

2 2 2 0 

Olvasói munkaállomás  6 6 5 -16,66 

Dolgozói munkaállomás 6 6 7 16,66 

Összesen 14 14 14 0 

 
 
Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 

Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db): 3 

3 évnél idősebb, de felújított (db): 2 

3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 9 

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3 

 

Reprográfiai eszköz: 

 

5 évesnél fiatalabb (db): 2 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 1  

5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2 

 

Projektor: van/nincs 
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Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: nincs 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:…………. 

 
Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös 

tekintettel azok műszaki állapotára 

 

Az olvasói gépek száma sajnos végleges meghibásodás miatt eggyel csökkent. Ezt a 

költségvetési keretből egyelőre nem tudtuk pótolni.  

A dolgozói gépek száma eggyel nőtt, azonban ez sem új, hanem használt. Ez a 

feldolgozói irodába került, hogy az ott helyet kapó kollegák saját munkaállomáson 

dolgozhassanak. 

Az olvasói számítógépek átlagéletkora sajnos elég magas (8 éves), a dolgozói gépek 

közül hármat az utóbbi 3 évben le tudtunk cserélni, 4 viszont szintén régebbi. 

 
 
Internet-szolgáltatás adatai 
 
Sávszélesség:100 Mbps 

Sebesség: 100 Mbps 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek 

ismertetése 

 
 
Gyűjtemény 
 
Gyűjteményfejlesztés  
 
 

 
Mutatók 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. 
évi 

tény 

Változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer 
Ft)  

2085 2085 2078  -0,33 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 490 420 503 2,65 

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

0 0 0 0 
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Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

340 340 339 -0,29 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

10 10 19 90 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

57 60 56 -1,75 

Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

0 0 0 0 

A könyvtári állomány éves gyarapodása 
összesen (db) 

826 830 925 11,98 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok 
száma  

4280 4000 6687 56,23 

 
 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
 
A költségvetésben meghatározott keret lehető legkedvezőbb módon való 

felhasználására 2018-ban is fokozottan ügyeltünk. Személyes vásárlás során 

döntöttünk a beszerzésről az előzetesen összeállított lista szerint.   

Az idegen nyelv tanulását segítő angol nyelvű szépirodalmi és a német nyelvű 

könyvállományunk is bővült.   

A költségvetés kiegészült a könyvtári érdekeltségnövelő pályázattal, valamint néhány 

kötet ajándékozás útján került állományunkba. Összesen 925 új dokumentum 

növelte a választékot. 

 

A folyóiratok beszerzésekor egyrészt a könyvtár saját költségvetésből rendelt meg 42 

féle időszaki kiadványt, ezt egészítette ki a NKA-tól érkezett 59 féle sajtótermék.  

 

Az állományapasztást is folytattuk, az ifjúsági ismeretterjesztő irodalom, valamint a 

felnőtt szépirodalmi részleg mellett sor került az angol nyelvű szakkönyvek, a 

segédkönyvtári állomány, valamint a térképtár átvizsgálására és a megrongálódott, 

többletpéldányú, elavult tartalmú dokumentumok törlésére. (felnőtt: 4624 db, ifjúsági 

2063 db) 
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Gyűjteményfeltárás  
 

 
Mutatók 2017. 

évi 
tény 

2018. 
évi 
terv 

2018. 
évi 

tény 

 
változás %-
ban előző 

évhez 
képest 

Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 

3755 3900 3767 0,31 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama percben 
kifejezve)  

0,33 0,33 0,33 0 

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

5 5 5 0 

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

99 99 99 0 

 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
 
A beszerzett könyvek beleltározása és feltárása, feldolgozása az integrált könyvtári 

rendszerben folyamatosan megtörtént. Egy dokumentumhoz kapcsolódó munka 

átlagosan 20 percet vett igénybe a tavalyi évben is, amelybe beletartozott a 

bibliográfiai leírás, raktári katalóguskártya készítés, nyilvántartásba vétel, az 

adatbázisba történő felvitel példányadatokkal kiegészítve, az könyvtári egység 

vonalkóddal való ellátása.  

Ez az időt egyelőre nem igazán tudjuk csökkenteni a feladat összetettsége miatt. 

A kolleganők a könyvcsomag és a számla egyeztetését követően a lehető 

leghamarabb belekezdtek a feldolgozási folyamatba. Az új dokumentumok 

beérkezéstől számítva körülbelül 5 nap után jutottak ki az irodából az olvasói 

részlegre.  

A gyűjteményünkből kivont példányokhoz kapcsolódó adminisztrációt is elvégeztük 

az adatbázisunkban. 

A könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsága 99%-ra tehető. 
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A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: TEXTLIB 

Beszerzés éve: 2001 feldolgozó modul, 2007. teljes modul 

Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem 

 
 
Állományvédelem 
 

Mutatók 
2017. 

évi 
tény 

2018. 
évi 
terv 

2018. 
évi 
tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 

106 110 115 8,49 

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 
0 0 0 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma 0 0 0 0 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 
száma 

0 0 0 0 

 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése  
 
A könyvtár költségvetésében sajnos nincs külön keret a könyvkötésre. Van ugyan 

egy régi, mechanikus könyvkötő gép a tulajdonunkban, azt azonban az elmúlt évben 

javítás miatt nem tudtuk használni. Azokat a javításokat, amelyeket meg lehetett 

oldani annak alkalmazása nélkül, a kollegák végezték el.  

Állományvédelmi okokból a helyismereti gyűjteményünk néhány darabját 

digitalizáltuk, amelyek régiek, illetve nincsenek túl jó állapotban. 

Könyvtárunk nem rendelkezik sem elektromágneses, sem rádiófrekvenciás 

vagyonvédelmi kapuval, így a dokumentumaink sincsenek biztonsági jellel ellátva. 
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Használati mutatók 
 
Könyvtárhasználat  
 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 
2018. évi 

terv 
2018. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók 
száma (fő) 

1544 1550 1523 -1,36 

A könyvtári látogatások 
száma (db)   

22777 22800 21137 -7,20 

Ebből csoportok (db) 16 16 14 -12,5 

 
 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
 
A beiratkozott olvasóink száma 2018-ban 21 fővel csökkent, de egyelőre még tartjuk 

az 1500 fölötti taglétszámot. 

A látogatóink számában történt csökkenés az előbbi mellett erősen összefügg azzal, 

hogy nagyon megritkult az internet szolgáltatás igénybe vétele. Az utóbbi évben ez 

igencsak látványos módon történt. A folyóirat-olvasó és médiatárba is kevesebben 

tértek be, hogy ott a helyszínen olvassák el a könyvtárba járó lapok legfrissebb 

számait. 

A csoportos látogatások tekintetében is mérséklődés következett be, 2-vel kevesebb 

iskolai/óvodai csoport vette igénybe nálunk a könyvtári óra lehetőségét.   

 
 
Dokumentumforgalom  
 

Könyvtárhasználat  
2017. 

évi tény 
2018. 

évi terv 
2018. 

évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok 
száma (db) 

80313 80500 78413 -2,36 

- Ebből kölcsönzött e-
dokumentumok száma 
(db) 

0 0 0 0 

Helyben használt 
dokumentumok (db) 

4807 4825 4972 3,43 

Könyvtárközi kölcsönzés - 
küldött dok. (db) 

48 50 45 -6,25 
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Könyvtárközi kölcsönzés - kapott 
dok. (db) 

70 75 64 -8,57 

Irodalomkutatások, 
témafigyelések száma (db) 

12 15 11 -8.33 

 
 

A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
 
Miután minden mindennel összefügg, a kölcsönzött dokumentumok mennyiségében 

is kisebb mértékű csökkenés következett be. 2018-ban a nyitvatartási napok száma 

eggyel kevesebb volt, ez már eleve befolyásolta a kölcsönzések alakulását is. Ez 

utóbbi pedig hatással volt a kikölcsönzött példányok egységére. 

A könyvtárközi kölcsönzés kapcsán a hozzánk érkezett kérések túlnyomó része a 

helyi oktatási intézményekből érkezett.  

Az általunk más könyvtáraknál kezdeményezett kölcsönzések közül első helyen a 

székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár állt, az ott nem rendelkezésre álló, vagy 

hosszabb várakozást igénylő beszerzési lehetőség esetén fordultunk az ODR 

szolgáltatáshoz, és kértünk pl. Pécsről, Debrecenből is dokumentumokat.  

 
 
Online és elektronikus szolgáltatások  
 
Elektronikus szolgáltatások 
 
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése 
 

Szolgáltatás 2018-ben 
megvalósult 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap 1 mobilbaráttá vált 

OPAC 1 mobilbaráttá vált 

Adatbázisok /hazai vagy 
külföldi adatbázis/ 

0 
évek óta működik, 2018-ban 
fejlesztés nem történt 

Referensz szolgáltatás 
0 

évek óta működik, 2018-ban 
fejlesztés nem történt 

Közösségi oldalak  
0 

évek óta működik, 2018-ban 
fejlesztés nem történt 

Hírlevél 
0 

évek óta működik, 2018-ban 
fejlesztés nem történt 

RSS 
0 

évek óta működik, 2018-ban 
fejlesztés nem történt 
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Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  
Igen/nem: nem 
Ha igen, akkor milyen 
témakörben:…………………………………………………………………. 
 

 
Online szolgáltatások  

2017. 
évi 

tény 

2018. 
évi terv 

2018. 
évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 4499 4500 4501 0,04 

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

német 
angol 

német 
angol 

német 
angol 

0 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 

8 10 10 25 

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítésének száma összesen 

1154 1200 1165 0,95 

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 

2 2 2 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 

4 4 4 0 

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

135 140 140 3,70 

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

4499 4500 4501 0,04 

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

0 0 0 0 

 
 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése 
 
Az intézményünk honlapja új arculatot kapott. Ennek köszönhetően a könyvtári 

felület is megváltozott, „mobilbaráttá” vált. Letisztult és átlátható felületen 

informálódhatnak az érdeklődők. Az online katalógusunk a kezdőlapon az eddiginél 

könnyebben megtalálható, szembetűnőbb.  

A legfrisseb információk mellett az újonnan beszerzett könyveinkről is kínáltunk 

ajánlókat. Olvasóinknak továbbra is lehetősége volt saját kölcsönzéseikbe 
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betekinteni, illetve határidőt hosszabbítani. Egyre többen éltek ezzel a lehetőséggel 

is.  

 
 
Digitalizálás  
 

 2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-ban előző 
évhez képest 

Digitalizált 
dokumentumok száma  

420 500 562 33,80 

 
 
Közzététel helye, módja 
 
Könyvtárunk helyismereti részlegén folyik digitalizálás, amely egy lapszkenner 

segítségével történik. A digitalizált dokumentumokhoz helyben lehet hozzáférni a 

kutatószobában, ahol egy erre fenntartott számítógép áll a használók szolgálatára. 

Ott lehet megtekinteni az anyagot témák szerint, akár fotókról, kisnyomtatványokról 

vagy újságcikkekről van szó. 

A 2018. évi digitalizált dokumentumok körét a Fejér megyei hírlap Mórról szóló cikkei 

alkotják. Mintegy másfél esztendő kivágata került ezzel elérhetővé elektronikus 

formában is.  

 
Képzések, könyvtári programok, kiállítások 
 
Összesítő táblázat 
 

 
2017. 

évi tény 
2018. 

évi terv 
2018. 

évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Az összes könyvtári képzés, 
program száma 

62 60 55 -11,29 

A könyvtári programokon, 
képzéseken résztvevők száma 
összesen 

4712 4800 5094 8,10 

A könyvtári képzéseket, 
tevékenységeket támogató helyi 
kiadványok száma 

0 0 0 0 
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Téma szerint 
 

 
2017. 

évi 
tény 

2018. 
évi 
terv 

2018. 
évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez 
képest 

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

5 5 5 0 

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

95 100 73 -23,15 

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

3 3 4 33,33 

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

74 80 59 -20,27 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 
akkreditált képzések, továbbképzések 
száma 

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások száma  16 18 14 -12,5 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 

337 380 337 0 

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

4 4 3 -25 
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A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programokon, rendezvényeken 
résztvevők száma 

189 190 294 55,55 

A könyvtárban szervezett időszaki 
kiállítások száma  

3 5 2 -33,33 

A könyvtárban szervezett időszaki 
kiállítások látogatóinak száma 

112 150 77 -31,25 

Egyéb témájú programok, képzések száma 31 30 25 -19,35 

Egyéb témájú programon, képzésen 
résztvevők száma 

3905 3900 4254 8,93 

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 

62 60 55 -11,29 

 
Célcsoport szerint 
 

 
2017. 

évi 
tény 

2018. 
évi 
terv 

2018. 
évi 

tény 

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 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 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok 
száma 

0 0 2  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 

0 0 99  
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A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 

0 0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma 0 0 0 0 

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

2 3 2 0 

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

25 35 90 260 

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvények száma  

1 1 1 0 

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvényeken résztvevők 
száma 

482 500 520 7,88 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések, 
programok száma 

59 56 50 -15,25 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen, 
programon résztvevők száma 

4230 4265 4385 3,66 

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 

62 60 55 -11,29 

 
 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
 
A könyvtári órák keretében csoportosan fogadtuk a középiskolás fiatalokat, akik 

tájékoztatást kaptak a könyvtár állományának elrendezéséről, a számítógépes 

katalógusban való keresés módjairól, a könyvtári szolgáltatásokról. Az órákon 

törekedtünk arra is, hogy a diákok beiratkozzanak a könyvtárba és megtegyék az 

első lépést a rendszeres olvasóvá váláshoz.  

Természetesen az is fontos, hogy az informatikai eszközök használatában kevésbé 

jártas embereknek segítséget nyújtsunk. Egy pályázat elnyerésének köszönhetően 

intézményünk DJP pont lett. Egyik kolleganőnket továbbképzés során felkészítettek 

arra, hogy mentorálhassa a hozzánk fordulókat.  

Óvodások és iskolások szervezett formában 2018-ben szintén érkeztek hozzánk, 

hogy a gyerekek megismerjék a könyvtárat, a könyvek világát. Életkoruknak 
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megfelelő tájékoztatást kaptak és természetesen egy-egy mese, történet is 

elhangzott a könyvtárbemutató foglalkozásokon.  

Rendezvények tekintetében nem szerveztünk hátrányos helyzetűeknek, illetve 

fogyatékossággal élőknek külön programot, ez nálunk integráltan valósult meg a 

helyi egyesület közreműködésével, az esetleges belépőjegynél tettünk 

megkülönböztetést. 

 
 
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%  

 

Dokumentumok a 
nemzetiségek számára 

2017. évi 
tény 

2018. évi 
terv 

2018. évi 
tény 

változás %-ban 
előző évhez képest 

Könyvek 2565 2575 2550 -0,58 

Folyóiratok (címek száma) 6 6 6 0 

Elektronikus dokumentumok 2 2 2 0 

Összesen 2565 2575 2550 -0,58 

 
 
Nemzetiségi könyvtári ellátás 
 
 Könyvtárunkban külön részen találhatók a német nyelvű könyvek a felnőtt 

részlegen és a gyermekkönyvtárban, valamint a folyóirat-olvasóban elhelyezett 

újságok egyaránt.  

 2018-ban is ügyeltünk rá, hogy bővüljön az olvasmányok köre. Mindhárom 

területen sikerült új dokumentumokat beszerezni. Ehhez – az évek óta fenntartott jó 

kapcsolatnak köszönhetően – segítséget nyújtott a móri Német Nemzetiségi 

Önkormányzat és egy-két magánszemély is.  

A tavalyi évben nagyobb hangsúly esett az ismeretterjesztő könyvekre a történelem, 

kertészet és borászat területén, de azért a szépirodalom sem maradt ki. 

Olvasóink közül többen vannak, akik rendszeresen keresték a német nyelvű 

regényeket, az utóbbi években a klasszikusok mellett ugyanis több bestseller is 

megjelent a kínálati palettánkon.    
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Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  
 

Szolgáltatások száma 
2017. 

évi tény 
2018. 

évi terv 
2018. 

évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT 
eszközök száma 

8 8 8 0 

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások 
száma 

5 5 5 0 

 
Speciális szolgáltatások 
 
A fogyatékossággal 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: ……………………………………………………………………………………… 

 
Szöveges ismertetés és értékelés 
  
 A könyvtár felnőtt részlegén – egy helyiség kivételével – és a 

gyermekkönyvtárban az 1990-es évek végén volt az utolsó festés. A fűtési rendszert 

az épület egy részében felújították ugyan, de az nem működik kifogástalanul, 
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rendszeresen levegősek lesznek a radiátorok, ami az elmúlt évben is többször 

gondot okozott, sokszor ment 18 fok alá a hőmérséklet. 

 A 2015-ös tetőfelújítás során keletkezett beázások nyoma sajnos még mindig 

nem tűnt el.   

 
Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 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) 

4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………………………………………………… 

 
Szöveges ismertetés és értékelés 
 
  A könyvtárban a polcok többsége 40 éves. A gyermekkönyvtárban ezeket 

néhány éve az egyik kolleganő átfestette, továbbá a kanapékra, fotelokra is új huzat 

került, hogy megfelelő, inspiráló, kellemes környezet fogadja a betérőket. 

 Néhány helyiség bútorai nem olyan régiek, az NKA-s pályázatoknak 

köszönhetően 2009 és 2014 között a folyóirat-olvasó és médiatár, a mesekuckó, és a 

helyismereti kutatószoba berendezését sikerült kicserélni. 

 
2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek 

bemutatása, oktatói terek bemutatása 
Könyvtári tereinkben 2018-ban nem történt változás. 
 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 
2018-ban infrastrukturális fejlesztés nem történt a könyvtárban. 
 
 

4. Jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab 
ezer 
forint 

megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép    

ebből olvasói    
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ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen    

  
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt nyertes pályázatnak köszönhetően 

intézményünk DJP (Digitális Jólét Program) pont lett, ezzel 1 db projektort, 1db 

nyomtatót, 3 db új laptopot, 2 okostelefont és két tabletet kapott, amely azonban nem 

a könyvtár eszközparkját növeli. 

  
5.  Pályázatok, projektek 

 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer 
Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Könyvtári 
érdekeltségnövelő 
pályázat 

 191 EMMI 2018.02.28 2018.04.30 

Márai-program  148 KELLO 2018. 2018.10.31. 

Országos könyvtári 
napok 

 55 
Vörösmarty 
Mihály 
Könyvtár 

2018.03.20. 2018.10.05. 

 
 

Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 
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Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 
pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

      

      

 
 
A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
 
A könyvtári érdekeltségnövelő pályázat keretében 190.954 Ft-ot fordíthattunk 

dokumentumvásárlására, amelyek túlnyomó részét szakirodalmi állományunk 

bővítésére költöttünk. A Nemzeti Kulturális Alapnak köszönhetően 59 féle folyóirat 

bővítette könyvtárunk kínálatát látogatóink számára.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az elmúlt évben is több ezer forint értékben 

ajándékozott a könyvtárnak német nyelvű és a német nemzetiségre vonatkozó 

dokumentumokat, és egy magánszemélytől szintén kaptunk német nyelvű könyveket. 

2018-ban is részt vettünk az országosan meghirdetett Márai-programban, amelynek 

köszönhetően 148.542 Ft értékben rendelhettünk könyveket olvasóink számára. 

Az Országos könyvtári napok rendezvénysorozatra a székesfehérvári Vörösmarty 

Mihály Könyvtártól 55.000 Ft támogatást nyernünk, amelyet egy bábszínházi 

gyermekelőadás szervezésére fordítottunk. 

 
  
V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 
 
A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-

ban, a könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 
 

 
Kommunikáció 2017. 

évi tény 
2018. 

évi terv 
2018. 

évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer 
Ft) 

0 0 0 0 

TV megjelenések száma (fizetett 
hirdetések nélkül) 

30 40 32 6,66 

Rádió megjelenések száma 
(fizetett hirdetések nélkül) 

30 40 32 6,66 
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Írott sajtó megjelenések száma 
(fizetett hirdetések nélkül) 

30 40 32 6,66 

Online hírek száma 90 120 96 6,66 

Közösségi médiában megjelenő 
hírek száma 

150 160 154 2,66 

Hírlevelek száma 24 28 24 0 

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

0 0 0 0 

Egyéb: plakát, szórólap 60 80 68 13,33 

 
Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV 

megjelenés száma, rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-

sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) 

 
2018-ban is igyekeztünk költséghatékony megoldásokra, ezért a legtöbb rendezvény 

plakátját saját magunk készítettük. Ezek rendszeresen megjelentek a városi 

hirdetőtáblákon. Több mint 50 címre postáztuk a nyomtatott meghívóinkat 1-1 

program kapcsán. 

Ezek mellett szinte csak ingyenes megoldásokat vettünk igénybe. Programjainkról 

több mint 500 címre küldtünk ki hírlevelet. A weblapunkon rendszeresen új 

információkat tettünk közzé nem csak a rendezvényekről, hanem az új könyvekről és 

egy-egy szolgáltatásról is. 

Ugyanezek a hírek megjelentek az intézmény Facebook-oldalán is. A városi televízió 

is több ízben készített interjút a könyvtáros kollegákkal, néhány cikk is megjelent a 

helyi lapban, valamint időnként a megyei újságban. Móron működik Mária Rádió is, 

ott szintén ingyenes megjelenést biztosítottak számunkra. 

 
Partnerség, együttműködések 
 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 
  

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2017. 
évi 

tény 

2018. 
évi 
terv 

2018. 
évi 

tény 

változás %-
ban előző 

évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 

5 5 6 20 
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Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött megállapodások 
száma 

7 8 8 14,28 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 
száma  

0 0 0 0 

 
Partnerség 
 

A könyvtárral írásos 
együttműködést kötő partnerek 
száma 

2017. 
évi tény 

2018. 
évi terv 

2018. 
évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

Civil szervezetek 0 0 0 0 

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0 

Vállalkozók 3 3 3 0 

Oktatási intézmények 0 0 0 0 

Egyéb 0 0 0 0 

Összesen 3 3 3 0 

 
Használói elégedettség mérés 
 

Használói igény- és elégedettség 
mérések 

2017. 
évi tény 

2018. 
évi terv 

2018. 
évi tény 

változás %-ban 
előző évhez 

képest 

A használói igény- és 
elégedettség-mérések száma 

1 1 1 0 

A használói igény- és elégedettség-
mérések során a válaszadó 
használók száma 

93 100 91 -2,15 

 
 
Innovatív megoldások, újítások: 
 

Megnevezés Leírás, ismertető 
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A 2018. évi tevékenység szöveges ismertetése 
 
A középiskolások kötelező 50 órás közösségi szolgálatának elvégzése érdekében 

mindkét helyi tanintézménnyel és több székesfehérvári iskolával van szerződésünk. 

2018-ban 6 diák szerzett munkatapasztalatokat nálunk, elsősorban az 

adminisztrációs munkában, illetve a raktári rend fenntartásában. 

Továbbra is jól tudtunk együttműködni a helyi oktatási-nevelési intézményekkel, 

amelyeknek tanulói részt vettek az általunk tartott könyvtári órákon és a számukra 

szervezett gyermekeknek szóló előadásokon. Az iskolák projekt heteiken ismét 

számíthattak könyvtárunk munkatársaira, illetve több kolléganő részt vett a 

tanulmányi versenyek zsűrijében. 

 

Ahhoz, hogy szolgáltatásainkkal minél nagyobb elégedettségégett vívjunk ki 

használóink körében, fontos számunkra, hogy megtudjuk olvasóink rólunk alkotott 

véleményét. Ez alapján tudunk ugyanis azokra a területekre fokozott módon 

odafigyelni – és lehetőségeinkhez mérten javítani –, amelyekben hiányosságokat 

látnak. Éppen ezért 2018 végén is használói elégedettségi vizsgálatot végeztünk 

kérdőíves formában, amelyet a könyvtárban lehetett kitölteni. A válaszok 

feldolgozása jelenleg zajlik.   

 
 
VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  
 
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  
 

 
Pénzügyi adatok (ezer Ft-
ra kerekítve)  

2017. 
évi 

tény 

 
2018. 

évi 
terv 

2018. 
évi 

tény 

eltérés %-
ban az 
előző 
évhez 
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési 
bevétele 

676 718 1921 184,17 

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

676 718 1921 184,17 

– ebből a késedelmi 
díjbevétel  

49 50 48 -2,04 

– ebből beiratkozási 
díjbevétel  

178 180 189 6,17 

Támogatás, kiegészítés 
és átvett pénzeszköz 

44475 47180 50614 13,80 
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– ebből fenntartói 
támogatás 

43626 47180 50423 15,58 

– ebből felhasznált 
maradvány 

0 0 0 0 

– ebből pályázati 
támogatás 

849 0 191 -77,50 

– a pályázati támogatásból 
EU-támogatás 

0 0 0 0 

Egyéb bevétel összesen  40 0 0  

Bevétel összesen  45191 47898 52535 16,25 

Kiadás 

Személyi juttatás 19407 22983 22625 16,58 

Munkaadókat terhelő 
összes járulék 

4363 4813 4756 9,00 

Dologi kiadás     19066 18602 23563 23,58 

Egyéb kiadás 2355 1500 1591 -32,44 

Kiadás összesen  45191 47898 52535 16,25 

 

 
 

BESZÁMOLÓ A MÚZEUMI TEVÉKENYSÉGRŐL 
 

 

Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás technikai háttere 

 

 A szakmai felügyeletünket ellátó székesfehérvári Szent István Király Múzeum 

munkatársai műtárgyvédelmi szempontból 2018-ban is elvégezték a kiállításaink 

éves vizsgálatát. 

Megtörtént az éves, teljeskörű rágcsálóirtás a kiállításban lévő tárgyak 

védelme érdekében. 

 Elvégeztük a múzeumi bolt teljes leltárát, és az ajándéktárgyak kínálatát is 

tovább bővítettük.  

  

Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 

Intézményünk a helyi történeti múlt és a hagyományok megismerését segítve 

az óvodai és iskolai csoportok számára tárlatvezetést biztosított. A helyi nevelési, 
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oktatási intézmény tanulói, pedagógusai továbbra is ingyenesen látogathatták 

kiállításainkat.  

A tárlatvezetéshez kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozást is kérhettek 

egész évben az az oktatási-nevelési intézmények. Óvodások és kisiskolások 

számára több ízben tartottunk ünnepkörökhöz kapcsolódó kézműves órákat - pl. a 

sváb tájházhoz kapcsolódóan az ismeretterjesztő előadás mellett rongybabát, 

busómaszkot vagy éppen sógyurmából kvircedlit, a móri csata témakörében csákót, 

pártát, filc- vagy gyöngykokárdát készíthettek a gyerekek. 

Továbbra is nagy sikere volt a 2015-ben lezárult pályázat keretében elkésztett 

12 féle, a kiállítások témájához kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkoztató lapnak.   

A múzeumpedagógiai kiajánlót bővítettük, színesebbé tettük, s ezt nem csak a 

helyi intézmények körében terjesztettük.  Nagyon örültünk, hogy nemcsak a kistérség 

településeinek ovisai, iskolásai vettek részt ezeken a órákon, hanem távolabb élők is, 

mint például, a Lébényi Általános Iskola diákjai (Győr-Moson-Sopron megye), és a 

súri általános iskola is ellátogatott hozzánk 50 fővel.  

A foglalkozások időtartama és tartalmi elemei rugalmasan illeszthetőek a 

tananyaghoz és az ünnepkörhöz, valamint a pedagógus és a csoport igényeihez attól 

függően, hogy mennyi a rendelkezésre álló idő (45 perces foglalkozástól projektnapig 

terjedően). 

Elsősorban a néprajzi ismeretek átadását tartottuk szem előtt, ezért a 

tájházhoz kapcsolódóan érdekes kisfilmekkel és látványos vetítésekkel gazdagítottuk 

a gyermekek élményszerű tudásszerzését.  

A foglalkozásokon egyszerre maximum 25 fő tudott részt venni. Amennyiben a 

csoportot/osztályt bontani kellett, azt a megoldás választhatták, hogy a csoport az 

egyik fele a kézműves foglalkozáson vett részt, a másik a tárlatbemutatón, vagy az 

osztály másik fele egy időben egy másik tárlattal dolgozott. 

 

Sváb tájház népszerűsítése 

 

Alapvető feladatnak tekintjük a magyarországi németek népi és keresztény 

kultúrájának, nyelvének, szokásainak felkutatását, megőrzését, gondozását és 

bemutatását 2018-ben is nagy hangsúlyt fektettünk erre és próbáltuk „élővé tenni” a 

tájházat, és különböző eseményeket szervezni hozzá. 

A Móri Emléktár és Művészeti Kiállítás sváb tájháza második alkalommal 

csatlakozott a Tájházak Napja országos eseményhez. 

Az első bemutatkozás kiváló lehetőséget adott a tapasztalatszerzésre, így, 

már 2018-ban bátrabban tervezhettünk, látva a nagy érdeklődést és az igényt a helyi 

hagyományok ilyen módon történő felelevenítésére. Ez a nap egybeesett a Móri 

Szent György-heti Vigasságok fő napjával, a borral készülő ételek országos 

főzőversenyével, kiemelve, hogy a történelmi múltú ezerjó „hazájában” vagyunk. 

Az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket, talán ezért is várakozáson túli 

volt az eseményen való résztvevők, látogatók száma. 
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Az eseményre érkezők egész nap ingyenesen megtekinthették a Lamberg-

kastély állandó tárlatait, időszaki kiállításait és a tájház néprajzi gyűjteményét. 

Ez utóbbiban a Tájházak napja alkalmából nem csak végig kalauzoltuk az 

érdeklődőket, hanem helyi, sváb ételeket is főztünk, és az idelátogatók 

megízlelhették a méltán híres paprikáslevest és tarkedlit. 

Aki kézműveskedésre vágyott, annak a csuhézás rejtelmeibe engedett 

bepillantani a 86 éves Helmrich Márta néni, aki a kukoricacsuhé mellett fagyökereket, 

tobozokat, bogyókat és magokat használt speciális szerszámok nélkül, csupán a 

kézügyességére és egy kisbicskára hagyatkozva alkotta meg a műveit. 

A látogatók szeme előtt megelevenedtek az egykori móri mindennapok, a 

tárgyak pedig kis személyes történetekkel idézték meg a múltat. A sikeresen lezajlott 

programsorozatra a helyieken kívül vidékiek és külföldi vendégek is szép számmal 

ellátogattak. 

 A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban szervezésében indított 

Szabadtéri Múzeológiai és Tájházi szakági képzésen 1 fő vett részt, hogy ismereteit 

tovább bővíthesse a néprajz területén. 

 

Látogató „csalogatás” a Móri Emléktár és Művészeti Kiállításra 

 

2018-ban csatlakoztunk a Szállás.hu szállásközvetítő oldalhoz, így eggyel 

több oldalon propagálják kastélyunkat és kiállításainkat. Az együttműködésnek 

köszönhetően az oldalon szállást foglaló látogatók belépőjegy kedvezményben 

részesülhetnek nálunk. Az 50%-os engedményt nagyon sokan vették igénybe az 

idelátogató vagy itt megszálló vendégek közül. 

 

Néhány rendezvénysorozathoz kötődően, ingyenessé tettük a Móri Emléktár 

és Művészeti Kiállítás látogatását, nem csak a helyi lakosoknak. 

• Szent György-heti Vigasságok 

• Múzeumok Éjszakája 

• Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál 

• Kulturális Örökség Napja 

• Móri Bornapok 

 

Lehetőséget kaptunk a megújult kiállítások, illetve tájházunk bemutatására és 

népszerűsítésére az Utazás Kiállításon a budapesti Hungexpo Vásárközpontban, 

ahol négy kolléga igyekezett mindezt megvalósítani. 

 

Amint az alábbi statisztika is mutatja, a 2017-es évhez képest nőtt a látogatók 

száma. Ez nagy részben köszönhető a különféle internetes oldalakon, illetve 

rádióban, televízióban való szerepléseknek, több országos médium honlapján, 

utazáskiállításon való részvételnek, belépőjegy kedvezményeinknek. 
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Múzeumot és kastélyt látogatók statisztikája 

2015 2130 

2016 10038 

2017 10172 

2018 11741 

 
 

 
 

 

BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS EGYÉB TERÜLETEIRŐL 

 

Kapcsolat a civil szférával 

 

2018-ban is egyik fő feladatunk volt, hogy a város civil csoportjainak, 

egyesületeknek lehetőséget biztosítsunk önművelődő, közösségformáló 

tevékenységük folytatására. 

A Móri Vegyeskar, az Ezerjó Nyugdíjas Klub, a Liederkreis Német 

Nemzetiségi Kamarakórus, a Forgatós Táncegyüttes, a Móri Fúvószenei Egyesület, 

az Edelweiss táncegyüttes több csoporttal, a Móri SE Sakk Szakosztálya és 

Mazsorett csoportja az egész év folyamán használta az Erzsébet téri Művelődési 

Házat és a régi Mozi épületét, illetve a Lovarda utcai korábbi iskolaépületet. A 

helyiségeink számát figyelembe véve igen hasznos lenne, ha az említett ki nem 

használt iskolaépület intézményünk hasznosításában marahadhatna. 

A Lamberg-kastélyban heti, illetve havi rendszerességgel helyet adtunk a 

Vakok és Gyengénlátók Egyesületének móri csoportja és Látássérültek Regionális 

Egyesülete, a Díszmadarasok Móri Egyesülete, a D-3 Postagalamb Egyesület, az 

Ikarus Horgász Egyesület, a Balinkai Szénbányász Horgász Egyesület, a Wekerle 

Egyesület számára.  
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Alkalmi jelleggel az Erzsébet téri Művelődési Házban helyet adtunk az Ezerjó 

Nyugdíjas Klub báljainak, nagyobb rendezvényeinek, a Nyugdíjas Bányász 

Szakszervezet rendezvényeinek, valamint a Móri Borvidék Hegyközsége 

szervezésében létrejövő eseményeknek. 

A képviselőtestület által biztosított lehetőség alapján a móri nevelési, oktatási 

intézmények is díjmentesen vehették igénybe termeinket. 

Rendezvényeink szervezése során figyelünk arra, hogy a város civil 

szervezetei bemutatkozási lehetőséget kapjanak aktív közreműködőként. 

 

 
Marketing 

 

2018-ban is igyekeztünk költséghatékony megoldásokra, ezért a 

rendezvényeink plakátjainak több, mint felét saját magunk készítjük, és olcsóbb 

nyomdai lehetőséget keresve állíttattuk elő. Ezen kívül többször csináltattunk 

grafikus közreműködésével nyomdai anyagot, ezek javarészt a nagyobb 

eseményekhez kapcsolódnak. A plakátokat rendszeresen kitetettük a városi 

hirdetőtáblákra a Mór-Holding Kft. munkatársainak segítségével, és több mint 100 

címre postáztuk a nyomtatott meghívóinkat, szóróanyagainkat 1-1 program kapcsán. 

Összesen 108 fajta plakátot, 14 különböző meghívót és 11 szórólapot készítettünk, 

készíttettünk. 

Önkormányzati fenntartású intézményként igyekszünk a rendelkezésünkre álló 

pénzforrást minél hatékonyabb marketingeszközökre igénybe venni. Ezt próbáltuk 

egyensúlyozni az ingyenesen elérhető internetes eszközök használatával. 

Programjainkról több mint 300 címre küldtünk ki heti rendszerességgel hírlevelet. A 

hírlevél küldő szolgáltatásunkra folyamatos a feliratkozási lehetőség. Hosszú ideje jó 

kapcsolatot ápolunk az országos rendezvényportálok kezelőivel, így szinte 

mindegyiken térítésmentesen szerepeltek a programjaink. Éves térítési díj ellenében 

hirdettük a városi programokat a Fesztiválkalauz és a Programturizmus honlapokon.  

Évek óta készíttetünk kártyanaptárt, melynek szerepe intézményünk 

népszerűsítése, szélesebb körben való megismertetése. 2018-ban a barokk szobát 

ábrázoló kép szerepelt rajta. 

A tavaly megújított weblapunk látogatottsági adataink is folyamatos fejlődést 

mutatnak. Szintén nagy látogatottságnak örvend az általunk kezelt Móri Bornapok 

szintén a tavalyi évben megújult hivatalos honlapja, melyen a rendezvény előtt és a 

programok ideje alatt naprakész információkat találtak az érdeklődők. Ezen kívül már 

a Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál is saját honlappal rendelkezik. 

A közösségi oldalakon rendszeresen hírt adtunk eseményeinkről, 

nyereményjátékokkal hívtuk fel a figyelmet nagyobb rendezvényeinkre. 

Folyamatosan nőtt az intézményünk életét követő felhasználók száma a Facebook-

on, köszönhetően a naprakész adatlapunknak. A Móri Bornapok facebook oldalán 

kiemelkedő növekedés volt az idei évben. A rendezvény ideje alatt folyamatosan 
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információkat (pl. programokról, változásokról, elveszett-megtalált tárgyakról) 

osztottunk meg, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. 

 

Pénzügyi adatok 

 

Intézményünk költségvetését a 2018-ban kizárólag a könyvtári érdekeltségnövelő 

pályázaton elnyert 191e Ft, és másik két könyvtári pályázaton kapott közel 200e Ft 

bővítette, így kiemelten fontos volt az ésszerű gazdálkodás. Mindezek mellett az év 

elején tervként beállított bevételt több millió forinttal sikerült meghaladni. 

 

Működési feltételek 

 

A leginkább kiütköző probléma a szállításban, kültéri pakolásban fellépő 

munkaerőhiány, illetve annak időbeli egyeztetése. Intézményünkben a székek, 

asztalok mozgatását megoldjuk (igaz a 17 munkatársból 15 nő), de a szükség nagy 

úr. Nyugdíjhoz közel álló, de több esetben 50 év feletti kolléganők pakolnak, 

cipekednek, mert hatékonyabb, mint a segítségre várni néha órákat is. Ennek 

megoldása nagy segítségünkre lenne. 

 

Lamberg-kastély 

 

Legnagyobb probléma a fűtés. A 2015-ös felújítással érintett részeken működik, ha 

éppen nem áll le a többi szárny problémája miatt. Hidegebb napokon 5 ˙C alatti 

hőmérsékletet is mértünk bizonyos helyeken, de közönségforgalmi helyeken is 

megközelítettük a 15 ˙C-t, ami alatt már bezártunk volna. A felújítás során beszerelt 

hőcserélő nem tudja felvenni a szolgáltató által biztosított hőmérsékletet, de a 

rendszer elöregedése is közrejátszik egyben. 

További probléma a nagykapu állapota. Mozgatása nehéz, félő, hogy hamarosan 

kidől. 

Ezen kívül a felújítással nem érintett épületszárny falainak vakolata omlik, ezt 

leginkább a DM felőli oldalon lehet látni. A város egyik vezető turisztikai 

attrakciójaként erre is találni kellene megoldást. 

A korábban említett munkaerőhiány a kertészeti, park gondozási feladatokban is 

előjön. Sokszor későn érkeznek hozzánk, és a nálunk töltött idő sem a leghosszabb, 

és nem is a leghasznosabb. 

 

Erzsébet téri Művelődési Ház 

 

2018-ban megtörtént a kisterem parkettájának felújítása és falainak kifestése, 

és sor került itt a nyílászárók cseréjére is. A legnagyobb probléma továbbra is a 

szellőztetés, valamint a székek, asztalok raktározása. A színpad szerkezetének 

átalakításával lehetőség lenne tároló helyet kialakítani. 
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A régi Mozi épülete 

 

A tavalyi évben elkezdődött felújítás még jelen beszámoló megíráskor is tart, így 

ennek az épületnek az állapotáról nincsenek információk. 

 

Lovarda utcai kisiskola épülete 

 

Köszönjük a lehetőséget, hogy a mozi felújítása miatt használatba vehettük az 

épületet. A csoportok szeretik, igen hasznos lenne, ha a későbbiekben is 

intézményünk üzemeltetésében maradhatna, még akkor is, ha igen sok felújítandó 

dolog van rajta. 

 

Felsődobosi Művelődési Ház 

 

Kevésbé használt épület, ahol 2019-től új gondnok dolgozik majd. Az előző 

években is leírt problémák fennállnak, reméljük újak nem merülnek fel. 

 
 

Személyi feltételek 

 

2018-ban, az előző évek után már jóval kevesebb személyi csere történt az 

intézményben. Jánni Lászlónényugdíjba vonult a könyvtárból, az ő helyére sikerült 

felvennünk Dajbukát Ágnest. Valamint Holczinger Márta kisegítő alkalmazott egy 

tanfolyam elvégzése után új munkahelyre távozott, ami érthető volt. Az ő helyére 

Móder Gábornét vettük fel. 

Örömteli, hogy a szakmai munkatárak közül nem távozott senki, ami nagyban 

segítette munkánkat, hiszen összeszokott csapatként dolgozhattunk. 
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ZÁRÓ GONDOLATOK 
 

 

Nagyszerű hozzáállás, elvárható legjobb tudás, kiemelkedő teherbírás, és még 

sorolhatnám. Ezekkel, és ezekhez hasonló jellemzőkkel tudom leírni kollégaim 2018-

ban végzett munkáját, ami szerintem meglátszódott a rendezvényeken, 

szolgáltatásainkon. 

Így folytatjuk 2019-ben is. 

 
 
Mór, 2019. január 25.  
 

 
Kovács Gergő 

igazgató 


