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Bevezető 

A Művészetek Háza közművelődési beszámolóját és következő évi terveit egymás mellett, 

párhuzamosan kívánom bemutatni. Ezzel is kiemelve azt a törekvésünket, hogy a megélt 

tapasztaltok és a látogatói visszajelzések alapján folyamatosan korrigáljuk, javítjuk terveinket, 

alakítjuk fejlesztéseinket. A színes szövegmezőben a 2022-re vonatkozó tervek szerepelnek. 

Célom továbbra is egy olyan intézmény kialakítása, amelyet a város lakossága hitelesként fogad el, 

felhasználóként és együttműködőként egyaránt széles kör igényeit elégíti ki. Működésében pedig 

folyamatosan reflektál a legújabb lehetőségekre, de alapjaiban a hagyományos értékekre 

támaszkodik.  

Szakmai munkánk meghatározó alapja a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban megjelenített 

törvényi kötelezettségen alapuló alapfeladatok ellátása. Ezek a következőek: 

Közművelődési alapszolgáltatások  

1. Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása  

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése  

3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása  

4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása  

5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása  

6. A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása  

7. Kulturális alapú gazdaságfejlesztés  

A Művészetek Háza Kulturális Központ és Városi Könyvtár állampolgári jog alapján szolgáltatásaival 

rendelkezésre áll minden érdeklődőnek. 

Alapszolgáltatásaink eredendően határozzák meg feladatainkat is. 

 

Értékelésem kategóriái: 

• Működésünket meghatározó külső tényezők 

• Személyi feltételek 

• Kommunikációs csatornáink 

• Vállalkozási tevékenységek 

Online jegyértékesítő rendszer bevezetése 

Kultúr Büfé 

Terembérlet 

• Szakmai tevékenység 

 

Működésünket meghatározó külső tényezők 

2021-ben a COVID járvány okozta korlátozások, egyedi eseményszervezési lehetőségek, alapvetően 
megváltoztatták hétköznapi feladatvégzésünket. Azt a törekvésünket, hogy az intézmény 
szerepének fő jellemzője a tartalmi sokszínűség, minden társadalmi réteg és korosztály kulturális 
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szolgálata legyen, különösen az év első 4 hónapjában a bezárás teljesen megváltoztatta. Az 
esemény, és rendezvény struktúra ennek megfelelően az online térre korlátozódott. 

Ezen a felületen hatékonyabban szerettük volna elérni a fiatalokat is, ez az Iskolai Közösségi 
Szolgálat területén nagyon sikeres volt. Eredményeként az intézmény nyitása után a nyár eleji, 
nyári eseményeinken több mint 25 fiatal működött közre, ősszel és a télen több mint 15 
középiskolással dolgoztunk együtt. Táborainkban, a Vörösvári Napokon, színházi eseményeken, a 
Tök jó bulin és Jégpályán többféle feladatban, sok segítséget nyújtottak, nem egyszer meghatározó 
élményeket szerezve, amelyek segítik pályaválasztásukat, építik személyiségüket. 

Terveink között szerepelt ifjúsági klub beindítása is, ez azonban megfelelő helyszín hiányában nem 
sikerült. Fiataloknak szóló szórakoztató programsorozatot elindítottunk. Tini Disco 3 alkalommal 
volt, az év utolsó 3 hónapjában. A fiatalok egyre nagyobb létszámban vesznek részt a programon. 
A részvétel és a szabályok folyamatos felülvizsgálatával, a lebonyolítás rugalmas szervezésével, 
minden résztvevő számára szórakoztató eseményt sikerült megrendeznünk.  

 

Az online térben való megjelenés lehetőséget adott arra, hogy a közösségfejlesztés módszereit 

használva szélesítsük a Ház látogatónak körét, színesítsük kínálati palettánkat és új típusú 

programokkal gazdagítsuk a kínálatot. Ezeket a célokat egyfelől megkönnyítette a kialakult helyzet, 

mert kényszerítő erővel hajtott új megoldások keresére, a másik oldalról pedig nagyon 

megnehezítette, mert a személyes találkozások nélkül, csak az online visszajelzések, megtekintések, 

kattintások száma alapján érzékeltük a kezdeményezéseink fogadtatását. 

Közösségi felhívásaink az első 4 hónapban:  

-a Magyar Kultúra Napja alkalmából hirdetett felhívásunk, amelyben azt kérdeztük:  

Ön számára mit jelent a magyar kultúra?  - a beérkezett válaszokból szófelhőt készítettünk, 

megerősítve ezzel az összegyűjtött fogalmak értékét. A jeles napot videó sorozattal is kiemeltük 

(természeti, épített kulturális örökségünk, a Hagyományőrző Egyesület 1980-as évek beli videója a 

Himnusz éneklő idősekről, Német Nemzetiségi Táncsoport felvétel 1980-as évek, egy fánksütés 

videó a Sváb Sarokból, Arany János Toldijának versszakjait a város iskoláinak tanulói mondják el)  

-Márciusban 5 napos videó sorozatot készítettünk szülő támogató témákban 

-Március 15-én az 1848-as Forradalom és Szabadságharc alakalmából egy rendhagyó videó 

összeállítást láthattak, az iskolák ünnepi készülődéséről, megemlékezésiekről 

-a Költészet Napja alkalmából „VERS TOVÁBB!” felhívást hirdettünk, a résztvevők beküldték kedvenc 

versüket , majd mi köztereken kihelyeztük azokat. 

- Húsvéthoz kapcsolódóan, barkafa díszítést szerveztünk, és Húsvéti barangoló sétát, aminek a 

keretében QR kódos játékot érhettek el az érdeklődők, a jó megfejtők között 150 csoki csomagot 

osztottunk ki. 

- a Gyermeknapot is rendhagyó módon a játszótereken elhelyezett játék készítő csomagokkal és egy 

több helyszínen elérhető játékkal tettük emlékezetessé a legfiatalabbak részére (Sárkány kaland). 
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- Május 2. hetében másodszorra csatlakoztunk a Közösségek Hetéhez, ami egy országos 

közösségépítő kezdeményezés. Társasjáték tervező, kincskereső felhívással és minikoncert 

szervezéssel kapcsolódtunk. 

 

A legsikeresebb kezdeményezéseket ebben az esztendőben is megszervezzük: a „Vers tovább!”, a 

húsvéti barangoló, a Közösségek Hete kampány. Google felületén elkészített, QR kóddal beolvasható 

játékaink több alkalommal sikeresek voltak ezeket folytatjuk a 2022-es programokhoz illeszkedően 

is. (Vörösvári Napok, a szüreti rendezvény) A 2020-ban nagy sikerű adventi mesekalendárium videó 

sorozatot is újra indítjuk. 

 

2021-ben egy pályázati lehetőség kihasználása révén folytatni tudtuk a 2020-ban elindított 

minikoncert sorozatunkat. A város sikeresen pályázott a Térzene program megvalósítására, amely 

keretében 7 millió forintból 30 közterületen megrendezendő klasszikus zenei koncert megvalósítása 

jöhet létre. A megvalósulási időszak 2021. 06. 01 - 2022. 06. 30-ig tart. 

A koncertek lehetőséget nyújtanak, hogy olyanoknak is megmutassuk a klasszikus zene értékeit, akik 

nem jutnak el koncerttermekbe. A megvalósítás során a zenei műfajokat kiterjesztették a jazz és a 

népzene körére is. 

2021 Térzene pályázat klasszikus zenei koncert        

07.30. Pilisi Trombita tanárok quartett koncert Hősök tér 

08.13. Oláhné Szabó Anita.Siklósi Nóra hegedű koncert Könyvtár udvar 

08.16. Szerémi Márkó klarinét, szaxofon koncert Könyvtár udvar 

09.05 Óbudai Danubia Zenekar -  Vásár tér 

09.10 Óbudai Danubia Zenekar -fafúvós kamara       brácsa kamara Platz Piac 

09.17 A Magyar Dal napja KVV Kamarakórus Vásár tér-Művészetek Háza 

10.01. Zene világnapj Demeter László és ifj. Demeter László                  Zeneiskola 

10.17. Szolnoki Szimfonikusok  Platz Piac 

11. 12 Cziffra Emlékest Zeneiskola 

11.18 Peller Jazz Band Művészetek Háza 

12.09 Jazzformers Művészetek Háza 
   

 

2022-ben 19 koncert megvalósításával folytatjuk a sorozatot. Kibővítve a helyszínek, megjelenések 

körét, bevonva újabb fellépőket , zenei stílusokat és hangszer csoportokat.  

2022 Térzene pályázat  klasszikus zenei koncertek        

01.11. Népszerű dallamok hegedűre és zongorára hangverseny  Művészetek Háza 

02.05. Tácsik Zsuzsa-Szlovencsák Péter koncert Művészetek Háza 

02.19. Pilisi trombita tanárok quartett koncertje Jégpálya- Kacsa-tó 

03.05. Berchy József, Berchy Flóra zongora-ének koncert Művészetek Háza 

03. fuvola Művészetek Háza 

04.10. Liszt Via Crucis nagyheti oratórium Templom téri templom 

04. klarinét - Szerémi Református templom 

04 fuvola - Őrfi Templom téri templom 

04 zongora - Mayer Tácsik Művészetek Háza 

04 jazz Platz Piac 
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04 fuvola Bányatelepi kápolna 

05 zongora-  Benedekfi  Petőfi utca 

05. zongora -  Művészetek Háza 

05 hegedű – Oláhné Szabó Anita Könyvtár udvar 

05 klasszikusok gyereknek  gyermeknapi rendezvény 

06. fúvós koncert Erdei Kápolna 

06. Szolnoki Szimfonikusok Platz Piac 

06.25. Jazz ének-gitár Stégek éjszakája - tavak 

06. 25. Szaxofon quartett Stégek éjszakája - tavak 

 

Személyi feltételek  

2021-ben az intézményben 13,5 státuszon 12 munkavállaló dolgozott. 

Könyvtári szakfeladaton 3 szakalkalmazott és 0,5 takarító.(2021. júniusától töltöttük be újból az állás 

helyet) Közművelődési szakfeladaton 3 szakalkalmazott, 1 gazdasági ügyintéző, 0,5 technikus, 1 

portás, 1 karbantartó, 2,5 takarító. 0,5 portás és 0,5 szakalkalmazotti státusz nem volt betöltve. 

Az év elején a gazdaságis kolléga hosszabb táppénzre, majd szülési szabadságra ment, ezért 

helyettesítés után, májustól tudtuk pótolni a munkakört. Bartl Anna személyében precíz, 

megbízható, a feladatokat lelkiismeretesen ellátó kolléga tölti be a pozíciót. 

A Vörösvári Napok előkészületeinek idejétől plusz kolléga látja el a rendezvényszervezői feladatokat. 

Ay-Nagy Szilvia megbízásos jogviszonyban dolgozik az intézményben. Vállalkozói szemléletet 

erősítve a marketing területen és a pénzügyi eredményesség megerősítésén dolgozik. 

Szeptembertől a város nemzetiségi életének szervezése, hagyományőrző oktatási, kiállításgondozói 

feladatok ellátására Zsámboki Szabolcs már nem az intézmény keretén belül dolgozik. A 

megnövekedett művelődésszervezői feladatok ellátására január folyamán két munkavállaló kerül 

felvételre. 

A könyvtárban Nádai Andrea, 2021. december-januári vizsgaidőszakban teljesítette szakmai képzési 

kötelezettségét. Kitűnő szakdolgozatával a könyvtár szakmai munkáját támogatja. 

2021. február folyamán Simon Eszter próbaideje lejárt, az elmúlt időszak pozitív tapasztalatai 

alapján, szakmai munkája, együttműködése, aktív munkavégzésére hivatkozva a könyvtár szakmai 

vezetésével bíztam meg. A pozíció egyben az intézmény igazgató helyettesi kinevezését is jelneti. 

 

 

 

Kommunikációs csatornáink 

Online elérhetőségeink: 

Honlapunk: https://mhpv.hu/ 

 

https://mhpv.hu/
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Honlapunk oldalmegtekintése két és félszeresére növekedett az előző évhez képest. A közel 25 

ezer új felhasználó aktívan használta is felületet. Ezek az adattok megerősítik és alátámasztják azt a 

munkát, amit a gondozására fordítunk. A napi szinten frissített tartalom, és megtalálható 

információ segíti a rendezvények hatékony szervezését. 

2022-ben az intézményi struktúrát jobban lefedő kialakítás, és partnereink megjelenítésében 

kívánjuk fejleszteni. 

 

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/vorosvarikultur 

Újra épített Facebook oldalunk elérése és esemény támogató szerepe fontos a rendezvényszervező 

munkánkban. A következő 3 tábla számaiból kiderül, hogy dinamikusan fejlődő és látogatott oldalt 

gondozunk. 

 

https://www.facebook.com/vorosvarikultur
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A tartalom elemzés első hat bejegyzése jól összefoglalja, hogy melyek azok a területek, amik a 

legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot. Zenei rendezvények, Vörösvári Napok, Jégpálya, 

családi és gyermek események. 

 

Az egy éves időszakot átfogó elemzési adatok alapján az oldafelkeresésünk 755% növekedett. 

 

 

Felhasználóink életkori adataiból pedig megállapíthatjuk, hogy széles réteg, amely használja 

felületünket 25-54 év közötti korosztály, a fiatalokat 24 év alatt viszont nem érjük el hatékonyan.  

2022-ben a korábbi oldal és a mostani összekapcsolásával és hatékonyabb marketing munkával még 

sikeresebbé kívánjuk tenni oldalunkat. A fiatalok elérése érdekében keressük a megoldásokat, új 

csatornákon is kell indítanunk a kommunikációt velük. Facebook oldalunk fejlesztése arra irányul, 

hogy közönségünket magas aktivitásra késztessük.  
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Hírlevél  

Segítünk választani…A Művészetek Háza programajánlója 

https://mhpv.hu/hirlevel-feliratkozas 

Hírlevél küldő funkciót a Sales Autopilot program részeként használjuk. Az elmúlt év folyamán 

havonta rendszeresen küldtünk ki hírlevelet. Felhasználói körünk közel négyszeresére bővült 459 

(129+330). A bontásban látható kétadat a hírlevél feliratkozókat és a jegyvásárlásból feliratkozókat jelöli. A 

folyamatos statisztikai elemzéssel támogatjuk a hatékonyabb tartalmi és formai megjelenést. 

Tervünk, hogy az archív hírleveleket megjelentessük a honlapon, ezzel is segítve tevékenységünk nyomon 

követését és a könnyű információ szerzést intézményünkről.  

 

YouTube csatorna Vörösvári Kultúr 

https://www.youtube.com/channel/UCqNg6iwagrLO9tvWFCw_EAQ/videos 

YouTube csatornánkra ebben az évben kevesebb videó került fel, mert több személyes jelenlétben 

megvalósuló eseményünk volt. Azonban fontosnak tartjuk, hogy dokumentáljuk és megjelenítsük 

rendezvényeinket. Ezért több összefoglaló videó készült kiemelt eseményekről. A hosszabb 

közönségnek szánt verziókon kívül, promóciós céllal rövid összefoglalók is készültek, amelyek a 

jövőbeni megvalósulásokat támogatják: 

https://www.youtube.com/watch?v=HGFYMBBizFs 

https://www.youtube.com/watch?v=u7lbbUUwIlo 

 

 

Vállalkozási tevékenységek 

 

Online jegyértékesítő rendszer működtetése 

A Sales Autopilot program egy vállalkozás automatizáló rendszer. Csatlakozásunk célja az volt, 

lehetőség legyen online jegyértékesítésre és jegyfoglalásra. A banki átutalással működő rendszer 

lehetőséget ad, hogy könnyebben, otthonról is tudjanak jegyet foglalni. 2021-ben a rendszer 

elengedhetetlen volt a COVID előírások, jogszabályok betartása mellett megvalósuló nagy 

rendezvényünk esetében. A Vörösvári Napokon működő előzetes regisztráció és hozzá kapcsolt 

jegyátvétel a beléptetést nagyban meggyorsította, komfortosabbá tette a látogatók részére. 

Augusztustól már mobil terminállal is rendelkeztünk így lehetségessé vált a helyszíni kártyás fizetés. 

2022-ben egy olyan jegyvásárló rendszer bevezetését tervezzük, amely az ülőhelyek kiválasztását és 

az online kártyás fizetést lehetővé teszi intézményünkben. 

 

Kultúr Büfé 

https://mhpv.hu/hirlevel-feliratkozas
https://www.youtube.com/channel/UCqNg6iwagrLO9tvWFCw_EAQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=HGFYMBBizFs
https://www.youtube.com/watch?v=u7lbbUUwIlo
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A büfé üzemeltetését a város vendéglátó vállalkozása üzemelteti. A rendezvények ideje alatt a 

közönség, látogatók kiszolgálása alapvetően hozzátartozik a látogatottság fenntartásához.  

 

Az állandó nyitva tartás keretei kialakítás alatt vannak. A cél folyamatos nyitva tartás, amely 

elengedhetetlen feltétele a jól működő rendezvény struktúrának. 

 

Terembérlet 

A szabadidő, sport és rekreációt szolgáló terembérlőink száma 16-ról 19-re növekedett, ami nagyon 

jónak mondható, hiszen a COVID időszaka nem kedvezett ezeknek a csoportoknak a 

fennmaradásában. Folyamatosan keressük és támogatjuk az új kezdeményezéseket, amivel új 

témájú és korosztályokat megszólító csoportokat tudunk fogadni. 

2022-ben erősíteni szeretnénk a ház kihasználtságát, segítve ezzel a fenntartás költségeinek 
megteremtését. A helyi vállalkozó szektor bevonásával új események megvalósulását elősegíteni, 
amik képzések, a konferenciák megvalósulását eredményezi, illetve találkozási pontként tekint a 
Házra, hatékonyan kihasználva ezzel közösségi tereit. 
 
Nem mellesleg célul tűztük ki a régiós oktatási intézmények számára otthont adó pályaválasztási 
börzéket, melyekre korosztályok szerint meghívnánk a régió munkaadóit, oktatási intézményeit így 
egyfajta térképet biztosíthatunk a jövőbeli karrier lehetőségekről, gyakornoki programokról. Célunk 
együttműködés kialakítása Egyetemekkel, Tudás központokkal, Inkubátor házakkal, Start Up 
programokkal, melyben lehetőséget adunk az itt felnövekvő generációk számára, hogy helyben 
valósítsák meg a céljaikat. 
 
Tanulmányozva nemzetközi tapasztalatokat, a pandémia során kialakult funkcionális újra 
szerveződést a munka és a magánélet egyensúlyában, új lehetőségek irányába mozdulunk, a 
Művészetek Háza kihasználtságának bővítésével. 
 
Tervezett Irányok: 
 
Közösségi iroda: 
Az elszigeteltség oldására közösségi iroda funkcióval terveink közt szerepel olyan helységek 
kialakítása, ahol lehetőséget biztosítunk partnereink számára szobáinkban, kis termeinkben egy 
nyugodt tárgyalás lefolytatására. Nagyobb létszámú megbeszélések esetére megnyitjuk számukra a 
megfelelő termet, akár a színháztermet is ezzel biztosítva a pandémia által megkövetelt távolság 
tartás lehetőségét. 
 
A KKV szektor mellett megcélozzuk azokat a multikat akik országszerte piac képes munkáltatók, és 
a multifunkciós technikák alkalmazásával home office rendszerben alkalmazzák munkatársaik. 
Megtapasztaltuk az elmúlt lassan 3 év során, hogy nem mindenki alkalmas személyiségénél fogna a 
távmunkára, szüksége van a helyszínre, ahová áthelyezi a munka szerepkörét. Itt szeretnénk mi a 
kapocs lenni, helyszínt adva, hogy közel a családhoz(hipp-hopp viszem hozom a gyereket, 
kikapcsolom a családi zűrzavart), mégse órákat elvesztegetve az utazással, egyensúlyt- keretet 
adhassunk az itt élő kollégáknak. Lásd GE, Suzuki. 
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Szolgáltatásaink körét bővítjük a rendelkezésre álló büfé mellett: 
Outdoor programokat ajánlunk bázis állomásként, couch szolgáltatás, konferencia központ, 
rendezvény sorozatok, partner találkozók helyszíneként, tovább képzésekre, tájékoztatókra. 
 

 

 

 

2022-es szakmai terv a melléklet pdfben található 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Közművelődési beszámoló és munkaterv 2021 – 2022. 

 

11 
 

Könyvtári beszámoló 

A beszámoló és munkatervet Simon Eszter készítette. 

A 2021-es év elején a koronavírus járvány következtében a könyvtár továbbra is zárva tartott. A 

kialakult helyzetre országos szinten a könyvtárak korlátozott szolgáltatások bevezetésével reagáltak. 

2021. január 14-én könyvtárunk is elindította korlátozott könyvtári szolgáltatásait, amely lehetővé 

tette a könyvtár használói számára, hogy kölcsönzési igényeiket megírják emailben és a kijelölt 

szolgáltatási napokon megkapják a könyv csomagjaikat. Ugyanekkor a náluk lévő könyveket is 

visszatudták juttatni a könyvtárba. 

Sajnos az országos vírushelyzet romlásával ezt a tevékenységünket március 8-ig végezhettük, 

amikoris egy új kormányrendelet értelmében nem lehetett kéréseket fogadni és újra teljesen zárva 

kellett tartanunk. 

2021. április 15-ével folytathattuk újra korlátozott szolgáltatásainkat, majd a Nemzeti Művelődési 

Intézet kezdeményezéséhez csatlakozva május 15-én nyitottuk meg újra a könyvtár kapuit a 

látogatók előtt. Az országos közművelődési nyitónapot a 

Közösségek Hete rendezvénysorozat részeként került megrendezésre a könyvtár udvarán. 

 

A rendezvény keretében az alábbi programok kerültek megrendezésre: 

• minikoncert a Cziffra György Zeneiskola növendékeitől 

• „kincsek a raktárból” kiállítás, azokból a képekből, dokumentumokból, amit 

zárva tartás alatt leltünk meg archívumunkban 

• „0” könyvtári nap könyvcsomag átvétel, „megbocsájtás órái” 

aminek keretében késedelmi díj megfizetése nélkül lehet leadni a lejárt 

könyveket 

• társasjátéktervezés közösen 

 

Az év során 2 könyvtár szakos hallgató jelentkezett hozzánk könyvtári gyakorlatra, akik a nyári 

hónapok alatt végezték el a gyakorlati munkát. A gyakorlat során megismerhették a könyvtár 

működését, állományát és részt vettek a dokumentumok feldolgozásában, valamint a 

kölcsönzésben is. 
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2021. augusztus 13-16 között került megrendezésre a Vörösvári Napok, melynek keretében 2 napon 

is több koncertnek adott helyszínt a könyvtár udvara: 

augusztus 13.: 

• Nyáresti vonóspercek – Oláhné Szabó Anita és Siklósi Nóra vonós kamarakoncertje 

(Zongorán közreműködött: Szlovencsák Péter) 

• Enyedi Sugárka JazzTETT – jazz koncert 

augusztus 16.: 

• Szerémi Márkó klarinét zongorán kísért: Horváth Krisztina 

• Nagy Csomor András és zenekara – magyar virtuóz népzene 

A hagyományos, október eleji Országos Könyvtári Napok keretében október 4-től 9-ig (hétfőtől 

szombatig), valamint október 14-én (csütörtökön) ingyenes beiratkozást kínáltunk azoknak, akik 

még nem voltak könyvtárunk tagjai. Továbbá beiratkozott használóink számára a késedelmi díj 

megfizetése nélkül vettük vissza a lejárt határidejű dokumentumokat. 

Október 14-én (csütörtökön) 17 órakor író-olvasó találkozót szerveztünk Závada Pállal, akivel 

Wanderer című könyvéről beszélgettünk. Az eseményen 18 fő vett részt. Egy kellemes, családias 

hangvételű beszélgetésen vehettek részt az érdeklődök, ahol az író felolvasott a művéből és 

kérdéseket is lehetett neki feltenni. 

Október elején tettünk elérhetővé a közösségi oldalunkon egy könyvtári kérdőívet, melyet Nádai 

Andrea kolléganőnk készített a szakdolgozatához. A kérdőív célja az volt, hogy megismerhessük a 

könyvtárhasználók igényeit és észrevételeit, hogy ezek mentén tudjuk fejleszteni a könyvtári 

szolgáltatásokat. A kérdőívet kitöltők számára az ideális könyvtár a következő dolgokból tevődik 

össze: 

Idézem a szakdolgozatból: „…. a felhasználók szerint az ideális könyvtárban elsősorban 

szolgálatkész, jól képzett és kedves könyvtárosok vannak, barátságos, hangulatos és a tiszta 

környezet és az új könyvekhez gyorsan hozzáférnek. Kiemelten fontos még számukra, hogy a 

gyermekük is el tudja magát foglalni, amíg válogatnak, olvasnak, a békés, csendes környezetben 

történő olvasgatás, tanulás, böngészés, valamint, hogy akkor is betérhessenek oda, ha nincs ott 
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dolguk, ahol színvonalas programokat és találkozókat szerveznek részükre és ahol folyamatos 

tájékoztatást kapnak az újdonságokról. Kevésbe fontos, de figyelemre méltó igénye a válaszadók 

csoportjának a munkához és képzéshez szükséges információk megtalálása, a személyt érintő 

témákról való beszélgetés, aktív részvétel a rendezvényeken, mindig történjen valami és végül ahol 

megtanítják a számítógép kezelését.” 

A közelgő karácsonyi ünnepek előtt meghirdettük az „Ajándékozzon könyvtárat” akciónkat, melynek 

keretében ajándékutalvány vásárlására volt lehetősége azoknak, akik szerettek volna szeretteiknek 

karácsonyi tagságot ajándékozni. 

 

Mindezek mellett folyamatosan bővült a könyvtár állománya új könyvekkel. Továbbra is működik 

kívánságdoboz szolgáltatásunk, ahová az olvasók könyv kéréseiket dobhatják be, mi pedig a 

lehetőségekhez képest beszerezzük őket. A könyveket továbbra is a Libri-Bookline cégcsoporttól 

szerezzük be, legalább 34% kedvezménnyel. Alkalmanként a pilisvörösvári Könyvbox könyvesbolttól 

is veszünk könyveket. 

A megnövekedett könyvbeszerzési keret lehetővé tette, hogy nagyszámú olvasói kérést elégítsünk 

ki, illetve egy szakkönyvtári részleg is jelentős állománnyal bővült: a pedagógusok részére a 

legfrissebb könyveket szereztük be. 

A fel nem használt intézményi keret terhére az év végén beszerzésre kerültek bútorok és kiegészítők, 

amik a közösségi tér használatát javítják, modernizálják, komfortosítják a 

megjelenést.(ülőgarnitúrák, munkaállomás a katalógus gép használatához, folyóirat tároló, 

könyvespolc, szőnyegek) Az újraszervezett tereket az olvasói visszajelzések alapján alakítottuk ki.  
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A könyvtár működése számokban (2021) 

Regisztrált olvasók száma 1056 fő 

Újonnan beiratkozott olvasók száma 237 fő 

Kölcsönzött dokumentumok száma 1334 db 

Selejtezett dokumentumok száma  

Új könyvek száma 1455 db 

A könyvtári honlap megtekintésének száma 17287 

A könyvtári honlap látogatóinak száma  6857 

Facebook oldal követőinek száma 1263 

Facebook oldal kedvelőinek száma 1247 

 

A könyvtári honlap látogatottsága: 

 

  

 

A könyvtári facebook oldal kedvelőinek száma: 
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A könyvtári facebook oldal követőinek száma: 

 

 

 

Könyvtári munkaterv 

Feladatok 2022. 

 

Napi feladatok 

Feladat: Napi, adminisztratív feladatok ellátása, a könyvtár szervezeti egységeinek működtetése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Nádai Andrea, Simon Eszter, Hegyvári Istvánné 

 

Alapdokumentumok 

Feladat: A könyvtári alapdokumentumok aktualizálása, ezek elérhetővé tétele a honlapon. 

Az intézményi SzMSzben rögzített használati szabályok aktualizálása. 

Határidő: 2022. első félév 

Felelős: Simon Eszter 

 

Állománygyarapítás 

Feladat: A fenntartó által biztosított költségvetési keretből folytatjuk az új dokumentumok 

beszerzését, állományba vételét, figyelembe véve az olvasói kéréseket is. 

Határidő: folyamatos   

Felelős: Hegyvári Istvánné, Simon Eszter 



Közművelődési beszámoló és munkaterv 2021 – 2022. 

 

16 
 

 

Revízió 

Feladat: Szükséges az állomány folyamatos revíziója. Az elhasználódott, sérült, elavult 

dokumentumokat selejtezzük, negyedéves ütemezésben. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Simon Eszter, Hegyvári Istvánné 

 

Könyvtári honlap 

Feladat: A Városi Könyvtár honlapjának aktuális információkkal való ellátása, folyamatos frissítése. 

A jelenlegi honlap aktualizálásán túl, ha lesz rá lehetőségünk, szeretnénk a honlapot megújítani, 

modernizálni. 

Határidő: folyamatos  

Felelős: Simon Eszter 

 

Közösségi oldal - Facebook 

Feladat: A könyvtárral kapcsolatos aktuális, friss információk megosztása. A könyvtár 

népszerűsítése. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Simon Eszter 

 

Könyvtári arculat fejlesztése 

Feladat: A könyvtár arculatának folyamatos fejlesztése a felhasználói igények figyelembe vételével. 

Ebbe beletartozik a bútorzat, dizájn, könyvjelzők készítése, szórólapok, prospektusok, folyamatos 

jelenlét a népszerű felületeken. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Nádai Andrea, Simon Eszter 

 

Új szolgáltatás bevezetése – irodalomkutatás 

Feladat: Beiratkozott olvasóink részére irodalomkutatás biztosítása. Segítség nyújtása egy téma 

irodalmának összegyűjtéséhez. A szolgáltatás nyújtásához terveink között szerepel az Arcanum 

adatbázis előfizetése. 
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Határidő: 2022. május 

Felelős: Nádai Andrea, Simon Eszter 

 

Rendezvények 

Könyvtári órák: 

Feladat: A vírushelyzet függvényében az alsó tagozatos iskolások részére könyvtárhasználati órákat 

tartunk. Az első, második osztályosok a tavaszi, a harmadik, negyedik osztályosok az őszi félévben 

érkeznek előzetes időpont egyeztetés után. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegyvári Istvánné 

 

Rendezvények a könyvtárban: 

A vírushelyzet függvényében tervezzük könyvbemutatók, író-olvasó találkozók rendezését közösen 

a Művészetek Házával. 

január: Feldhoffer Johannes – Az idő hullámai 

április: Fogarassy Attila verseskötet 

május: Kollár-Klemencz László - Öreg banda 

 Dobó Dorottya - A Zapumai villamos 

augusztus: Mi svábok -betelepülés 333. évfordulója kapcsán 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Simon Eszter 

 


