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1. A 2016. évi közművelődési tevékenység értékelése 

 

1. 1. A művelődési ház és könyvtár szervezeti felépítése, személyi összetétele 

 

A művelődési ház sikeres működését az alábbi munkatársak biztosítják 

Lacknerné Fördős Klára igazgató mellett 

        Horváth Katalin könyvtáros (a városi könyvtár szakmai beszámolóját az 1. számú 

mellékletben olvashatják),  

       Takács Mária Borbála művelődésszervező-gazdasági ügyintéző,  

       Bodrogi László technikus állt az intézmény alkalmazásában.  

2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett III. Kulturális 

Közfoglalkoztatási Program keretében, határozott – 12 hónapos – időtartamra 1 főt 

fogadtunk. Tóth Tünde program végéig, 2016. február 28-ig segítette intézményünk – a 

könyvtár - munkáját. Rövid ideig Fördős Barbara is dolgozott kulturális 

közfoglalkoztatottként a könyvtárban. 

Cser Józsefné gyűjteményi gondnokként 2012 szeptemberétől áll a művelődési ház 

alkalmazásában. A nyitva tartási időn felül besegít a művelődési ház, ill. a könyvtár 

takarítási munkáiban is.  

Stall Gáborné, valamint Papp Imréné takarítónők a Városüzemeltető Szervezet 

alkalmazottjaként dolgoztak nálunk. 
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1.2.  Anyagi feltételek alakulása 

 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodását tekintve önálló 

költségvetési intézményként működik. A feladatatok ellátásához szükséges forrást a 

települési önkormányzat költségvetése biztosítja, ennek felhasználását a 

képviselőtestület felügyeli.  

A saját bevételek (belépődíjas rendezvények, terembér stb.) mellett, a jelentős 

mértékű önkormányzati hozzájárulás (25 608 e Ft) biztosította az intézmény zavartalan 

működését. Saját bevételként 4 516 ezer Ft realizálódott a tervezett 3 505 ezer Ft-tal 

szemben. Ez az összeg terembérleti díjból (1 926 e) beiratkozási díjból és egyéb 

szolgáltatások bevételeiből (191 e Ft), valamint az intézmény által szervezett előadások, 

a helytörténeti gyűjtemény jegybevételeiből (2 399 e Ft) tevődik össze. 

 

A művelődési ház és könyvtár 2016. évi költségvetésének kiadási összege módosított 

előirányzat alapján 34 596 ezer Ft volt. Ebből az év folyamán az alábbiak alapján 

használtuk fel 29 460 e Ft-ot: 

- személyi juttatásokra: 12 368 e Ft + 4 467 e Ft járulékok, 

- dologi és egyéb kiadásokra:12 625 e Ft. 

Ebben az évben is a Balassi Bálint Ifjúsági Klub, mint saját csoportunkként működő 

szervezet éves költsége is intézményünk költségvetésében szerepelt. 

A könyvtár dokumentumainak száma 646 darabbal növekedett, 1.355 e Ft értékben. 

Ebből 223 darab {494 e Ft értékben} ajándék, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a 

Márai-program támogatása, saját gyarapítás: 371 db 746 e Ft értékben. 

 A nyilvántartásunk korszerűsítése érdekében még 2015-ben 340 ezer Ft-ért NanLIB 

programot, s hozzá új laptopot vásároltunk, így a közel 22 ezer kötetünkkel 

csatlakozhatunk az integrált könyvtári rendszerhez. A könyvtári állomány feldolgozása a 

2016-os évben 90 %-os. 

 

Intézményünk a 2016-ban megfelelően gazdálkodott, hisz a költségvetési 

előirányzathoz képest jelentős összeggel kevesebbet használt fel működéséhez. Ez 

adódott elmaradt feladatokból (nagyterem parketta csiszolása), valamint az udvari 

térburkolat, és a nagytermi függöny cseréjének költsége kedvező alakulásából is. 
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1. 3. Tárgyi feltételek alakulása 

 

2016-ös évben a kisebb karbantartások mellett folytatódott a művelődési ház 

felújításához kapcsolódó egyéb munkák megvalósítása: új udvari térburkolat, valamint a 

terasz kapott minőségi fedést. A színpadi nagyfüggönyt teljes egészében (motor és új 

függöny) kicseréltük. Beázások miatt az elmaradt stúdió - a színpad alatti helyiség – rész 

is felújítottuk.  

Beszereztük azokat a kis értékű eszközöket is, melyek a napi munkavégzéshez, 

illetve a rendezvények lebonyolításához szükségesek voltak.  

 

2. A művelődési ház 2016. évi szakmai tevékenységének részletes 

bemutatása 

 

1. 1. Művelődési közösségek, civil szervezetek; klubok, öntevékeny művészeti 

csoportok, szakkörök 

 

1.1.1. A művelődési ház saját szakkörei, klubjai 

 

A művelődési házban 2016-ban egy klub és két saját szakkör működött: a Balassi 

Bálint Ifjúsági Klub, a gyermek kézműves szakkör és a gyermek drámapedagógia 

szakkör Szemfüles csoportja (nyugodtabb körülmények miatt a foglalkozásokat a 

könyvtárban tartottuk). 

Az ifjúsági klub vezetősége 2016-ban változatlan maradt. Sajnálatos azonban az a 

tény, hogy a klub új tagokkal nem bővül és a 2016-ban 21 nyilvántartott tagja sem volt 

aktív -, akik javarészt 15-23 év közötti fiatalok.  

A gyermek kézműves szakkör – jelesebb ünnepekhez kapcsolódó – foglalkozásait 

ebben az évben is Kissné Szűcs Margit vezette, nagyobb létszám esetén Horváth 

Bernadett segítségével. Kreativitásukat tükrözi a foglalkozás látogatottságának 

növekedése, 6 alkalommal 15-20 gyerek-szülő készített szebbnél szebb tárgyakat. Az ő 

közreműködésükkel sikerült a városi rendezvényeinken is megoldani a kézműves 

foglalkozásokat. (Gyereknap, Majális, Tökfesztivál). Az év utolsó negyedében 

szakkörvezető változás történt, Lenoricsné Szabó Szilvia óvónő vette át a csoport 

vezetését. 
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A gyermek drámapedagógia szakkör – Szemfüles csoport - Fekete Annamária 

drámapedagógus vezetésével, valamint új segítővel Hauptmann Tamással minden 

pénteken a könyvtárban találkoztak, játékosan feldolgozva a mai világ problémáit.  

 

1.1.2. A művelődési házban működő egyéb szervezetek, csoportok 

 

Megalakulása (1991) óta a művelődési ház épületében működik az Jánossomorjai 

Alapfokú Művészeti Iskola – 2016-ban 95 ill. 101 fő beiratkozott tanulóval. A táncórák 

mellett a különféle iskolai koncertek, vizsgák, versenyek megtartásához is a művelődési 

ház helyiségeit veszi igénybe. Komoly logisztikát igényelt a művelődési ház részéről, 

hogy az itt működő csoportokat össze tudjuk hangolni a közösen használt színházterem 

időbeosztásánál.  

Intézményünkben van a székhelye a Jánossomorjai Társaskör Egyesületnek, 

valamint az Örökség Kulturális Egyesületnek. Itt működik a Jánossomorja Kultúrájáért 

Közalapítvány által fenntartott Jánossomorja Televízió stúdiója, és önállósulása óta a 

MOSON-SZÉL Egyesület Boloct Színtársulata is.  

Otthont adunk a helyi Balassi Bálint Nyugdíjasklubnak, amely szerdánként a 

színházteremben tartja összejöveteleit, valamint a „Katica” baba-mama klubnak, amely 

már hetente - szerdánként - tartja foglalkozásait. Kéthetente – csütörtökönként - jönnek 

össze a Társaskör Egyesület Felnőtt Kézműves Műhelyének tagjai, a Jánossomorjai 

Sportegyesület asztalitenisz csapatai heti 5 (!) alkalommal a nagyteremben tartanak 

edzést, illetve itt rendezik a bajnoki fordulókat is. 2014-től elindult az utánpótlás képzése. 

Gyerekeknek heti 3-szor tart edzést Vajthó Zoltán.  Ez utóbbi szervezet programjainak 

koordinálása, az 5 db pingpongasztal mozgatása, tárolása jelentősen megnehezíti a 

hagyományos közművelődési programok lebonyolítását is. Az egyesület tagjai a 

dolgozóinknak okozott „kellemetlenségekért” kérésre szívesen vállalnak 

teremberendezést (székek pakolása). 

A művelődési házban tartja heti rendszeres próbáit a Canto Excolo kamarakórus, a 

TITITÁ néptáncegyüttes felnőtt-, gyermek- és szenior- csoportja. A helyi német 

nemzetiségi fúvószenekar hetente egyszer, pénteken este próbál a színházteremben.  

2014-ben új szakkör indult - azóta is állandó létszámmal működő - Szántó Tamás 

vezetésével. A fiatalabb generáció (20 fő) sakkal edzheti az elméjét.  

Bérleti díj megfizetése ellenében heti rendszerességgel bérel helyiséget nálunk több 

tánc- és mozgásstúdió is.  
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2. 3. Egyéb kulturális programok, rendezvények 

 

2. 3. 1. Kiállítások 

 

2016-ban összesen 4 kiállítást rendeztünk az intézmény galériatermében. Helyet 

adtunk: a Társaskör kézműves szakkörének, Orbán Ilona festő-rajztanár, Móczi Sándor 

és Mild Orsi festménykiállításának, valamit megemlékeztünk a Balassi Bálint Művelődési 

Ház alapításának 50. évfordulójáról is. Orbán Ilona rendhagyó rajzórákat tartott a Körzeti 

Általános Iskola alsós tanulóinak. 

 

2. 3. 2. Gyermekszínház és Filharmónia  

 

A 2016-os gyermekszínházi bérletes sorozatunk átalakuláson megy keresztül. A 

2015/16-os évre már hagyományokhoz hűen a 4 előadást beterveztük, az első két 

mesejáték elnyerte tetszését a nézőközönségnek. Időpont egyeztetésre az óvoda és az 

iskola között szükség lesz, mert az iskolai programok túlzsúfoltsága miatt kevesebb alsó 

tagozatos diák kapcsolódhatott ki a vidám mesejátékokon. Így megpróbáltunk délelőtti 

időpontban csak az óvodásoknak előadást szervezni. A véleményekre támaszkodva a 

továbbiakban 2 alkalommal mindenképpen különválasztjuk a korosztályokat. 

A Filharmónia előadások szervezése, pénzügyi lebonyolítása továbbra is a 

művelődési ház hatáskörébe tartozik. A bérletes előadássorozat három koncertje 

sikeresen lezajlott. Sajnálatos a korai kezdési időpont (12:30), ennek ellenére tervezzük, 

hogy a következő évadban jobban meghirdetjük az előadásokat. Szeretnénk, hogy a 

vidéken élőknek nehezen elérhető, minőségi előadásokat többen láthassák. Takács 

Mária Borbála kolléganőnk az iskolákban az előadások előtti napokban jegyvásárlási 

lehetőséget biztosít. 
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2. 3. 3. Szabadtéri nagyrendezvények 

 

Intézményünk hagyományosan már évek óta szervezője a városi szintű, 

önkormányzati finanszírozású, szabadtéri nagyrendezvénynek. 2016-ban a Városnapok, 

a Majális, a Városi gyereknap, az Idősek napja, az októberi megemlékezések és a 

karácsonyi forgatagok lebonyolításában is közreműködtünk. Intézményünk segítette az 

egykori Szórády-féle malom területén megrendezett „Omlás virágai” című művészeti 

rendezvényt is.  

Itt szeretném megemlíteni, hogy a nagyobb rendezvények szervezésében már több 

és minőségi segítséget kapunk az önkormányzati dolgozók és a VÜMESZ részéről. 

(hétvégi programok esetén is) 

 

2. 3. 4. Egyéb rendezvények 

 

Január 22-én a Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvánnyal közösen rendeztük meg 

a hagyományos magyar kultúra napi ünnepséget. A magyar költészet napjáról, valamint 

a Nőnap alkalmából a RizikóFaktor zenekar ismételten nagy sikerű koncertet tartott, 

mely egyre több érdeklődőt vonz A Retró táborunk a nyári szünetben újra maradandó 

élményt szerzett 28 fő alsó és felső tagozatos diák részére. Itt kell megemlítenem, hogy 

intézményünk lehetőséget ad az érettségire készülő diákoknak az előírt 50 órás 

közösségi munka teljesítésére. A táborban eltöltött egy hét minden diák számára életre 

szóló élményt adott.  

Minden évben a művelődési ház ad otthont a város nyugdíjasait köszöntő műsornak.  

A városi napok keretében helytörténeti vetélkedőt rendeztünk a felső tagozatos 

diákoknak. Decemberben a városi Mikulás várta a gyerekeket a településrészek 

központjaiban. 

Intézményünk szervezte az 50 évesek köszöntését; helyet adott a helyi pedagógusok 

városi köszöntésének, a német nemzetiségi önkormányzat farsangi és adventi 

műsorának, továbbá a környékbeli nyugdíjasklubok baráti találkozóinak is.  

A MozgóMozi - új programként – segítségével lehetőséget biztosítunk a filmet 

szeretőknek arra, hogy helyben tekinthessenek meg a premierfilmeket. 

A Dumaszínház három előadással vendégszerepelt a művelődési házban. 
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A művelődési ház által koordinált Jánossomorjai Civil Egyeztető Fórum 2016-ban is 

ülésezett. Intézményünk összeállította a városi eseménynaptárt és hagyományosan 

évről-évre a nemzeti ünnepek, idősek napi rendezvények koordinálásában is 

közreműködött.  

 

2.3.5. Más szervezetek programjai 

 

A művelődési házban a helyi civil szervezetekkel, öntevékeny művészeti csoportokkal 

közösen szervezett rendezvények sorából kiemelkedett a Tánc világnapja alkalmából a 

Tititá Néptáncegyüttes által rendezett májusfa kitáncolás, a néptáncgála, a helyi 

fúvószenekar újévi fellépése és áprilisi Schmidt Márton emlékkoncertje, valamint a 

Társaskör Egyesület hagyományos, két napos októberi Tökfesztiválja. Az amatőr 

színjátszó csoport új darabbal jelentkezett. Hippolyt, a lakáj címmel fergeteges 

előadással mutatkoztak be. 

A Magic Dance Club márciusban ismét megrendezte amatőr minősítő táncversenyét, 

a pingpong-csapat pedig az év során kétszer rendezett nyílt, amatőr asztalitenisz-

versenyt. A különféle iskolai-óvodai programok (farsangi bál, gólyabál, karácsonyi 

ünnepség stb.) mellett a helyi Alapfokú Művészeti Iskola növendék, tanári és minősítő 

koncertjei is a művelődési házban zajlottak. 

A délelőtti órákban kirakodóvásárok céljára adtuk bérbe helyiségeinket, ezzel is 

növelve az intézmény saját bevételeit. Emellett – ugyancsak díjazás ellenében – 

időszakonként KRESZ-tanfolyamokat tartottak a művelődési ház helyiségeiben. 

Mindezek mellett helyet biztosítottunk többek között szövetkezeti és egyesületi 

közgyűléseknek, különféle lakossági-, politikai-, szakszervezeti- és agrárfórumoknak, 

ügyféltalálkozóknak, pedagógus értekezleteknek. Évek óta időszakosan a művelődési 

házban tartják összejöveteleiket a helyi galambászok, horgászok, vadászok és 

méhészek is. Az intézmény falai között tartja heti ingyenes jogsegély fogadóóráit dr. 

Kelemen István ügyvéd 

A művelődési háznak 2016-ban összesen közel 35 ezer látogatója volt. 

 

Intézményünk számára fontos a Jánossomorjai Helytörténeti Gyűjtemény 

működtetése is. 2016-ban is folytattuk azt a bevált tendenciát, hogy két időszaki kiállítást 

szervezzünk, törekedve arra, hogy az állandó helytörténeti gyűjtemény mellett, helyi 

vonatkozású, hagyományainkhoz kapcsolódjon a témája. Múzeumok Éjszakája 

elnevezésű országos programhoz is igyekeztünk helyi témákat felkutatni. 
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Így került sor Mátyás Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató kezdeményezét felkarolva, az 

Iskola régen című kiállítás összeállítására, melyhez a NYME ACSJ Kartól is kaptunk 

kiállítási tárgyakat.  

A karácsonyi ünnephez kapcsolódott a Körzeti Általános Iskola Alsó Tagozata „Régi 

karácsonyok” című kiállítása, melyet Lőrinczné Kováts Ildikó tanítónő állított össze. 

A Kutatók éjszakája programhoz kapcsolódott az Örökség Kulturális Egyesület Szent 

Iván éji tűzugrása. Igy az érdeklődők két rendezvényen is részt vehetettek egy 

időpontban.  

Szomorú tény, hogy városunkban lévő oktatási intézményeink csak többszöri 

felhívásra élnek a lehetőséggel, hogy órai keretek között látogassák a gyűjteményt.  

Mindez talán a leterhelt oktatási rendszernek tudható be. A tapasztalat viszont azt 

mutatja, hogy a kiállítás megtekintésére érkező gyerekek érdeklődőek voltak, fontosnak 

tartották megismerni szüleik múltját, jelenét.  

2017-es célkitűzéseink között szerepel, hogy az időszaki kiállításaink a jövőben is 

helyi témákat dolgozzon és mutasson be. Múzeumpedagógia feladatlapok segítségével 

irányítsuk az érdeklődőket az alaposabb szemlélődésre. 

 

 

Látogatói statisztikai tájékoztató a 2016-os évről: 

 

Március 5 fő 
Április 0 fő 
Május 36 fő 
Június 47 fő 
Múzeumok Éjszakája 40 fő 
Július 98 fő 
Augusztus (zárva) 0 fő 
Szeptember 360 fő 
Október 28 fő 
November 46 fő 
December 1309 fő 
Összesen: 1929 fő 
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3. 2017-es célkitűzések 

 

A 2017. évi állami költségvetésből kapott közművelődési normatíva mellé az 

önkormányzat biztosítja a művelődési ház fenntartásához, és színvonalas működéséhez 

szükséges anyagi feltételeket. Ezt az összeget természetesen ebben az évben is 

tervezzük kiegészíteni pályázati források elnyerésével és a saját bevételek növelésével. 

A képviselőtestület által megszavazott költségvetésünkből kívánjuk folytatni a 2014-

ben elkezdett felújítást, a pályázatban meg nem valósult beruházásokat, valamint az 

állagmegóvását az intézményünknek. 

Kollektívánk törekszik arra, hogy hozzánk bármilyen okból betérő látogató jól érezze 

magát, elégedetten távozzon tőlünk. Cél, hogy a tartalmas programok mellett ápoljuk 

környezetünket: legyen szép, gondozott udvara a felújított művelődési háznak, benne 

megfelelő ezért apróbb javítások (stúdió és a főbejárat előtti térkő, hátsó színpadi 

lépcsőfeljáró és ajtó csere) mellett a nagyterem felcsiszolását (2016-ban elmaradt), az 

előadó terem parketta cseréjét tervezzük.  

A művelődési ház építése során nem gondoltak a tervezők megfelelő mennyiségű 

tároló helyiség kialakítására (vagy most van sok csoport, sok program, sok kellékkel), 

ezért szeretnénk egy nagyobb méretű faházat az udvarra, ahol a karbantartáshoz, 

működéshez szükséges eszközöket elhelyezhetnénk. Tervezzük a padlástérben is egy 

kisebb helyiség kialakítását, de a VÜMESZ vezetőjével egyeztetve talán jobb megoldás 

lenne az épülethez hozzáépített helyiség (összehangolva az udvari rész felújításának 

folytatásával). 

Az intézmény színpadi hangtechnikája is elavult. Felújítását pályázati pénzből 

szeretnénk megvalósítani, így csak kisebb eszközök vásárlását (mikrofonok, tv, mobil 

hangfalak) terveztük. 

Fontos feladataink közé tartozik a ház szabályzatainak felülvizsgálata. A SZMSZ, s a 

hozzá kapcsoló mellékletek (bérleti szerződés, munkaköri leírások, könyvtár 

szabályzatainak, stb.) aktualizálása.  

Rendezvényeink jobb és eredményesebb kommunikációját szolgálja reményeink 

szerint a honlap létrehozása is. 

 

Városunkban a civil szervezetek a művelődési házzal karöltve egyre több színvonalas 

rendezvénnyel próbálják kielégíteni a kulturális igényeket. Mi a 2017-es évben a régi 

sikeres programjaink megtartását tervezzük, ami a tapasztalatok alapján biztosan 
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kiegészül egy-két új programmal. Szeretnénk tovább vinni a Dumaszínházas sorozatot, a 

MozgóMozit, a színházi és filharmóniai előadásokat. Utóbbiak időpontjait egyeztetnünk 

kell az intézmények vezetőivel, lehetőséget biztosítani az óvódásoknak a délelőtti 

előadásokon való részvételt. Szervezünk és lehetőséget adunk különböző zenés 

rendezvények, esküvők, koncertek megrendezésére.  

2017-ben az ifjúsági klub „felélesztése”, valamint az új klubként a művelődési házhoz 

csatlakozó nyugdíjas klub „életben tartása” lesz kiemelkedő feladat. 

Elkészült a Sós Antal Közösségi Ház, ezáltal tehermentesítheti a sűrű időbeosztással 

működő házat. Így az év elejétől a TiTiTá Néptánc Felnőtt csoportja már ott tartja a 

próbáit. 

Továbbra is kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi közösségi (civil) 

kezdeményezések támogatását, szakmai segítését, az új kezdeményezések 

felkarolását. 

Úgy érzem, sikerült legfontosabb küldetésünk: az új létrehozása mellett, a régi 

és a helyi hagyományok megőrzése és ápolása, melyek a közösségépítés alapjai 

mindenkor! 

 

 

 

 

Jánossomorja, 2017. február 6. 

           

 

 

Lacknerné Fördős Klára 

művelődési ház igazgató 
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1. sz. melléklet 

 

Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 
Jánossomorja, Szabadság u.2. 

 
 

Beszámoló a 2016. évi tevékenységről 
 

A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár arra törekszik, hogy a fenntartó 

önkormányzattal összhangban olyan korszerű könyvtárat és információs 
központot működtessen, amely szolgáltatásaival magas szinten látja el a város 
lakóit, az oktatásban résztvevő tanulókat.  

 
 
A könyvtárosok, mint információközvetítő szakemberek azon dolgoznak, hogy: 

 minden nyilvánosságra hozott információt hozzáférhetővé tegyenek, 

 elérhetővé tegyék a tudományos eredményeket, 

 csökkentsék a különböző hátrányokat, 

 elősegítsék a tanuláshoz, továbbtanuláshoz, felnőttképzéshez, informális 
tanuláshoz, tájékozódáshoz, vagy ügyintézéshez szükséges ismeretek 

megszerzését, 

 lehetőségeket nyújtsanak a kikapcsolódáshoz.  

A szolgáltató tevékenység mellett a könyvtárak gyűjtik és őrzik a nyomtatott és 

más formában közzétett műveket, a kulturális örökség könyvtárba tartozó 
javait. 

E cél megvalósítása érdekében támogatja: 
- az írni - olvasni tudás fejlesztését, 

- az egész életen át való önképzést, 

- az oktatás különböző színterein folyó tanulást, 

- a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi 

szabályozás megismerését, 

- a gazdaság, a kultúra, a tudomány és a művészet kérdéseiben való 

eligazdáshoz szükséges információk és tudásanyag megszerzését, 

- a szabadidő hasznos eltöltését. 

 
Céljaink elérése, megvalósítása érdekében: 

- feltárt gyűjteményt alakítottunk ki értékes szépirodalmi alkotásokból,  

színvonalas és tartalmas szakmai-tudományos és a szülőföldre vonatkozó 

dokumentumokból, 

- a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett fejlesztjük a számítógépes 

szolgáltatásokat és adatbázisokat,  

- biztosítjuk a német nemzetiség könyvtári ellátását, 

- biztosítjuk látogatóink számára az  ODR szolgáltatásokat. 
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A könyvtár szolgáltatásai 

 
A kilenc éve birtokba vett könyvtárunkban továbbra is célunk, hogy minden 

látogató jól érezze magát és a használat során kényelmesen tudjon dolgozni, 
kikapcsolódni.  
 

A megnövekedett tér, illetve az épület adottságai miatt lehetővé vált különböző 
területek (zónák) kialakítása. 
 

A „Gyerek Birodalom” lehetővé teszi az iskolások részére a 

könyvtárhasználat elsajátítását, a könyvtári rend megtanítását. Megvalósult a 

könyvek könyvtári rend szerinti elhelyezése, külön-külön a szépirodalom, 
valamint az ismeretterjesztő irodalomnál is. 
A gyerekek könyvtárhasználata nem zavarja a felnőtt használókat. 

 
Megoldódott - jól elkülönítve - az Infó-pont kialakítására (4 db 

számítógéppel). Az internetet használók nem zavarják az olvasókat, illetve a 
látogatók sem zavarják az információt, anyagot keresőket. 

 
Az Olvasószoba kialakításával külön helyet tudunk biztosítani a 76 féle 

folyóirat, a nemzetiségi (német) anyag-, valamint a (gyűjtési stádiumban lévő) 
helytörténeti gyűjteménynek. Az itt elhelyezett további két számítógép szintén a 

használók rendelkezésére áll. 
Itt tartunk csoportos foglalkozásokat, előadásokat, illetve egyéb rendezvényeket 

is. 
 

A kölcsönözhető könyvek szabadpolcos elhelyezése, valamint a csak helyben 

használható dokumentumok jól elkülöníthetők egymástól. 
 

A dokumentumkölcsönzés (könyv, napilapok, folyóiratok, elektronikus 
dokumentumok) és a korszerű informatikai szolgáltatások mellett lehetőség van 
nyomtatásra, fax küldésére és fogadására, CD-írásra. 

 
Egyéb szolgáltatásként mód van a könyvtárközi kölcsönzés igénybe vételére, 

amennyiben helyben nem jutnak hozzá a keresett művekhez. 

 
A TV-hirdetések feladását biztosítjuk a város lakói számára, valamint a 

településsel kapcsolatos kiadványok is megvásárolhatók. 
 

A könyvtár, a költségvetésében biztosított fenntartói támogatásból 

gazdálkodik, de igyekszünk kihasználni a pályázati lehetőségeket is: Márai-
program, Érdekeltségnövelő támogatás. 
 

A technikai eszközeinkben történt változás 2016-ban: 
 

Az előadások rendezését segítő technikai eszközök vásárlásával (projektor, 
vetítővászon, állvány) biztosítani tudjuk a kéréseket. 

 

Az elhasználódott nyomtató helyett béreltünk egy nagy teljesítményű 
nyomtatót.  
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A 2015-ben megvásárolt NanLIB Integrált Könyvtári Program segítségével 
készül a könyvtár online katalógusa. A feldolgozást Tóth Tünde 
közfoglalkoztatott segítségével kezdtük, majd 2016-ban folytattuk az 

állományfeltárást. 
6 hónapig volt segítségem (a közmunka-program keretében Tóth Tünde, majd 

Fördős Barbara). A feldolgozás 98 %-os. 
 

2016-ban befejeztük a könyvek szakjelzetelését, (a könyvek gerincére a 

Cutter-számok felragasztása - ez kb. 10.000 könyvet jelentett) 
 

2016-ban megtörtént a könyvtár teljes belső festése. 

 
2017-ben állományellenőrző átadóleltárra kerül sor, megtörtént az 

előkészítése.  

 
 

A könyvtár statisztikai adatai: 
 

 
A nyitvatartási napok száma 236 volt.  

 
A könyvtár dokumentumainak száma 646 darabbal növekedett, 1.355 e Ft 

értékben.  

Ebből 223 darab {494 e Ft értékben} ajándék, a Nemzeti Kulturális Alap, 
valamint a Márai-program támogatása, saját gyarapítás: 371 db 746 e Ft 

értékben. 
{a beszerzett dokumentumok bolti áron 1.228 e forintba kerültek volna – 
átlagosan 40 %-al olcsóbban történt a beszerzés - próbálom ott megvásárolni az 

adott kiadványt, ahol olcsóbban szerezhető be. Ennek viszont az a hátránya, 
hogy sokkal több időt vesz igénybe mind a rendelés, mind pedig a feldolgozás.} 

 
 A könyvtárba 75 féle folyóirat jár. Előfizetésére 130 ezer forintot fordítottunk, 

valamint a Nemzeti Kulturális Alap ajándékként 2016-ben 60 féle folyóiratot 

(főként irodalmi, művészeti, társadalom tud.)  kapott a könyvtár, kb. 250 e Ft 
értékben.  

 

Letéti anyagként a Kisfaludy K. Megyei Könyvtár német nyelvű 
dokumentumot helyezett ki könyvtárunkba, 540 darab, közel 800 ezer 

forintértékben. 
 

A könyvtárban működő „eMagyarország Pont”-ot, a könyvtári tagok naponta 

30 percet ingyen használhatják, a csak regisztrált felhasználók térítés ellenében 
vehetik igénybe. 

 

Az elmúlt évek alatt az alábbiak szerint alakult az internetet igénybe vevők 
száma: 
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Megoszlás 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

14 év alattiak 307 328 186 157 84 54 

14 év felettiek 237 213 73 55 73 169 

Összesen 544 541 259 212 157 223 

 

 
Itt megfigyelhető, hogy a kezdeti évekhez képest az igénybe vevők száma 

nagymértékben csökkent, nagyon alacsony. 
 
A könyvtárhasználat változásán kívül valószínűleg az is befolyásolja, hogy 

olcsóbb az internet-előfizetés díja, lehetőség nyílt a kábelnet használatára, amit 
egyre több háztartásban vesznek igénybe, leginkább ott, ahol közép- vagy 
felsőfokú tanulmányokat folytatnak. 
 
 

2016-ban a könyvtár szervezésében 51 rendezvényekre került sor, az alábbiak 
szerint: 

 

Rendezvények 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

kiállítás 1 0 0 0 0 0 

használó képzés 12 15 6 7 6 7 

kulturális, közművelődési, 
23 21 15 53 42 14 

közösségi rendezvények 

egyéb 22 16 29 29 13 30 

összesen: 58 52 50 89 61 51 

 

Az év folyamán 7 könyvtári órát tartottunk óvodások és iskolások részére (a 

nevelőkkel történt előzetes megbeszélés alapján, különböző témában) 

 könyvtárhasználat, (szolgáltatások, könyvtári rend, katalógusok, 

kölcsönzés….) 

 mese- és vershallgatás, (alkalomhoz, évszakhoz kötődően) 

 kutatómunka: szerzők életének, munkáinak megismerése, (pl. Mátyás 

mondák; Kinizsi Pál; Móra Ferenc, Janikovszky Éva, Lázár) 

 Kutatómunka: egy-egy téma feldolgozása (pl. mondák, szakrális 

emlékeink, szelektív hulladékgyűjtés, az energiaforrások, ünnepek, 

ünnepkörök.) 
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A saját programjainkon kívül helyet biztosítottunk külsős rendezvényeknek: 

 Szemfüles műhely, 

 Egyéb rendezvények (nyugdíjas pedagógusok találkozója, Versbarát-kör, 

bemutatók…). 

 

 

 
 

 
 
 

Állományi adatok 
 

Dokumentum 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Könyv 19 655 20 495 20 958 21 352 21 537 21 934 

Audiovizuális (video, 
DVD,CD) 

424 493 497 498 514 540 

Elektronikus (digitális) 98 98 98 98 98 98 

Összesen 20 177 21 086 21 553 21 948 22 149 22 572 
 

A dokumentumok összesen:  
  

22.572 db 

Ebből:  szakkönyv:  7.167 db 

 
gyermekkönyv:   4.439 db 

        szépirodalmi mű:      10.966 db 

 

 
Statisztikai adatok: 
 

Beiratkozott olvasók 2012 2013 2014 2015 2016 

14 év alattiak 262 252 243 234 248 

14 éven felüliek 237 250 273 273 268 

Összesen 499 502 516 507 516 

 

 
Forgalom alakulása: 
 

Forgalom alakulása 2012 2013 2014 2015 2016 

Látogatók (fő) 6 497 6 590 7 323 6 110 6 024 

Kölcsönzők (fő) 3 832 3 725 3 833 3 640 3 446 

Kölcsönzött 
dokumentum (db) 

11 278 10 803 11 268 10 929 10 623 

 
 
 



 

 

16 

 

2017. évi célkitűzések: 
 

 Az olvasói létszám, illetve a könyvtárhasználók számának növelése. 

 
Kérem a bizottságot, beszámolómat elfogadni szíveskedjék. 

 
Köszönöm, hogy az elmúlt években támogatták, segítették a városi könyvtár 
működését. 

 
További munkájához kívánok sok kitartást és sikert. 

  
 
 

  
Jánossomorja, 2017. január 8. 

 

 
Tisztelettel: 

 
 

Horváth Katalin 


