
A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatójának 2018. 

június 1. és 2019. május 31-e közötti munkájának beszámolója 

A Művelődési Központ és Városi Könyvtár Kisbér és környéke lakosságának 

információs és művelődési érdekeit, igényeit szolgálja. Számos művelődési, kulturális 

és szórakozási lehetőséget kínál egyének és közösségek számára. Könyvtári 

szolgáltatásaival célja, hogy a kölcsönzőket és olvasókat segítse tanulmányaikban, 

munkájukban, a napi élet ügyeinek intézésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. 

Továbbá képessé tegye őket egyrészt a könyvekhez, információhoz, tudáshoz, az 

egyetemes és nemzeti művelődés alkotásaihoz való korlátlan és részrehajlástól mentes 

hozzáféréshez, másrészt alkalmassá tegye őket az egész életen át tartó ismeretszerzés, 

tanulás képességének elsajátítására.  

Intézményünk további feladata, hogy közösségi térként lehetőséget teremtsen a 

településen élők társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához, megfelelő 

színteret biztosítson a kulturális értékek közvetítéséhez, a közművelődési, közösségi 

igények szolgálatához, segítséget nyújtson a földrajzi helyzetéből adódó hátrányok 

leküzdéséhez és ösztönözze a település lakóinak kulturális, művészeti és közösségi 

önszerveződését. A napi szintű közgyűjteményi- és közművelődési feladatellátás 

tervezettségének- szervezettségének is feltétele az intézményi munkaterv elkészítése, 

melyet az idei évre vonatkozóan korábban az éves beszámolóm során ismertettem. 

1. SZERVEZETI-, SZEMÉLYI-, TÁRGYI- ÉS GAZDASÁGI FELADATOK 

Az intézmény belső életét, működését szabályozó intézményi, szervezeti 

dokumentumokkal kapcsolatos feladatainkat elvégeztük: 

- Az intézményi szabályzatokat frissítettük, aktualizáltuk. 

- A kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium partner az önkéntes diákmunka 

biztosításához.  Ezek konkrét formáit, gyakorlatát kidolgoztuk. 

1. 2. Személyzeti feladatok  

Foglalkoztatás  

- A közművelődési feladatellátást 1 fő az igazgató látja el. A művelődésszervezői 

feladatkör betöltetlen. Az álláshelyre pályázat a fenntartó részéről kiírásra 

került. 

- A könyvtári feladatokat jelenleg két fő (egyikük főiskolai végzettséggel) végzi 

a kulturális közfoglalkoztatottak segítségével.  

- Létszámunkat egy fővel növelni tudtuk, a Helytörténeti Múzeumban 

tárlatvezetői feladatokat lát el kollégánk. 

- A „Mini-Magyarország” Makettpark területén idényjelleggel 3 főt megbízási 

szerződéssel foglalkoztatunk.  
 

 



1. 2. 2. Szakalkalmazottak képzése  

A továbbképzési tervünket az idei évben is elkészítettük. 

 

1. 3. Tárgyi-technikai feladatok  

- Az Művelődési Központ és Városi Könyvtár működéséhez szükséges 

berendezési tárgyak megvásárlását költségvetésünktől függően és pályázati 

lehetőségek kihasználásával hajtjuk végre. 

- Elöregedett gépállományunk a Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája és a 

Digitális Jólét programban való részvétel eszközeivel bővült. 

- A gyermekkönyvtár állományát a felnőtt részlegbe költöztettük, így további egy 

helyiség bérelhetőségét tudtuk biztosítani, ez péntekenként „klubszoba”-ként 

üzemel. Az emeleti foglalkoztatóból a „fazekas szakkört” a Kiskastély 

melléképületébe költöztettük.  

- Az emeleti szakaszon a kamaraterem és a lépcsőkorlát frissítő, javító festést 

kapott. 

- A művészek és előadók örömére a színpadot „balettszőnyeggel” fedtük le és a 

terem hangtechnikáját felújítottuk és vásároltunk egy nagyméretű vetítővásznat. 

- Az idei évben szeretnénk a színházterem fénytechnikai berendezéseit 

korszerűsíteni, a színpadi függönyöket lecserélni és a kamaraterem 

parkettájának rendbetételét elvégezni. 

- Az intézmény frontjára egy digitális táblát, illetve zászlókat helyeztünk el.  

1.4. Pályázatok 

Természetesen a 2019. évben kiírásra kerülő pályázati lehetőségeket is igyekszünk 

maximálisan kihasználni. Ennek érdekében fokozzuk a pályázatfigyelő tevékenységet, 

illetve elektronikus regisztrációt készítettünk az Nemzeti Kulturális Alaphoz. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy a 2019-as évben is csak olyan pályázati projektben 

gondolkodhatunk, amely nem igényel önerőt.  

1.5. Szponzoráció  

Ebben az évben is nyitottak vagyunk arra, hogy önzetlen támogatókat vonjuk be a 

kulturális és szórakoztató programok megrendezéséhez (Gyermeknap, Kisbéri Napok) 

 

 

 

II. Rendszeres feladathoz szükséges kiadások  



1. SZAKMAI FELADATOK  

A Kulturális Központ és Városi Könyvtár éves rendezvényei:  

- Könyvtári programok szervezése   

- Kiállítás szervezés   

- Zenei koncert   

- Színházi előadások (felnőtt és gyermek) 

- Őszi könyvtári napok 

 - Éves rendezvényterv szerinti nemzeti ünnepek  

- Városnap  

- Hánta Városrész programjai 

Az elmúlt egy évben 10 felnőtt színházi előadást, 3 dupla teltházas 

„Dumaszínház” produkciót, könnyűzenei koncerteket, beszélgetős műsort, 

filmvetítéseket tartottunk. 

Színháztermünk adott helyet 10 gyermekelőadásnak illetve az Ifjúsági 

Filharmónia koncerteknek is. 

Intézményünkben gálák, évnyitó-záró céges, intézményi rendezvények kaptak 

helyet.  

Önkéntesség: 

2016. január 1-je után az érettségizőknek szükségük van az érettségi megszerzéséhez 

50 óra önkéntes munkát végezni, illetve ezt igazoltatni. így a különböző 

rendezvényeknél mindkét fél számára hasznos tevékenység végezhető, melyről a ház 

szintén jogosult igazolást kiadni 

Diákmunka 

- Kiskastély 

- Művelődési Központ 

- Gyermeknap, Kisbéri Napok rendezvény alkalmával 

- Mini Magyarország Makettpark 

 

2.. Városi Könyvtár 



 2. 1. 1. Általános feladatok  

 a fenntartó által kiadott alapító okiratban és szervezeti- működési 

szabályzatban, a helyi közművelődési rendeletben foglalt fő céljait 

nyilatkozatban teszi közzé,  

 gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 

rendelkezésre bocsátja,  

 tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 

 biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,  

 részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információ- cserében,  

 gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,  

 közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és 

dokumentumokat gyűjt, őriz meg. 

 Könyveink selejtezése folyamatos és állományunk havi rendszerességgel bővül. 

 

Folyamatos szakmai feladatok: Olvasószolgálat zavartalan működésének biztosítása: 

beiratkozás, kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés, visszavétel ügyintézése, bevételek 

kezelése, olvasói terek felügyelete, raktári rend biztosítása, raktári kérések teljesítése. 

Könyv- és folyóirat beszerzés. 

A beszerzett dokumentumok formai és tartalmi feltárása. 

Könyvek és folyóiratok retrospektív feldolgozása. 

A feldolgozáshoz kötődően az integrált könyvtári rendszer részadatbázisainak 

egységesítése, javítása. 

Állományellenőrzés és apasztás. 

Folyamatos kapcsolattartás legfontosabb beszerzési forrásunkkal, a Könyvtárellátóval. 

Az olvasók igényei alapján történő könyv- és folyóirat beszerzés. 

 Elektronikus olvasószolgálat.  

A szak-és kézikönyv bázis folyamatos fejlesztése.  

Könyvtári rendezvények:  

Könyvtári órák lehetőségének folyamatos biztosítása-és ajánlása társintézményeknek.  

2 alkalommal író- olvasó találkozók szerveztünk.  

 

Oktatási tevékenység:  

Internet- és számítógép- használat vezetése az igények alapján.  

Digitális Jólét Pont: A szabad internetezési lehetőség biztosítása, a „Net- rend” 

szabályainak betartatása, szakmai segítségnyújtás az elektronikus ügyintézésben az azt 

igénylőknek. 



 

2. Közösségi- Kulturális Központ  

2. 2. 1. Általános feladataink  

 a település lakossága igényeinek megfelelő; a fenntartó elvárásait kielégítő 

közművelődési tevékenységek- és lehetőségek kutatása, tervezése és 

lebonyolítása; a közösségi- lakossági-, intézményi és kulturális- közművelődési 

szolgáltatások szabad igénybevételének biztosítása,  

 a települési önkormányzat közművelődési rendeletének, kulturális 

koncepciójának megfelelő program- és szolgáltatás-szerkezet kialakítása, s 

annak a változó igényeknek megfelelő folyamatos működtetése,  

 a lakossági igényeknek és a fizetőképes keresletnek megfelelő kulturális és 

közhasznú szolgáltatások; programok és képzések szervezése, működtetése, 

 a település önkormányzatával, intézményeivel és civil szervezeteivel való 

folyamatos együttműködés; a kultúra és közművelődés területén való építő, 

koordináló szerep, 

 a közösségi-, kulturális-, társadalmi- és politikai rendezvényeknek helyet  adni;  

 szervezni és lebonyolítani az állami-, nemzeti-, társadalmi- és helyi 

ünnepségeket,  

 tevékenységével az egyetemes kultúra értékeinek gondozása, kultúra- és 

művészetközvetítő szerep ellátása,  

 a település hagyományainak feltárása, őrzése, hagyományok teremtése,  

 közösségfejlesztő funkciója keretében segíti a helyi civil társadalom fejlődését, 

fejlesztését, önigazgatását;a helyi civil közösségeknek helyet biztosít, szakmai 

tanácsadást, támogatást nyújt, elősegíteni a helyi nyilvánosság: a demokratikus 

döntéshozatal és társadalmi kontroll kialakulását, folyamatos működését. 

 elősegíteni és ápolni a helyi amatőr művészeti alkotókedv kialakulását, a 

csoportok és egyének kreativitását; fenntartja- és menedzseli a helyi amatőr 

művészeti csoportokat.  

 előmozdítani a mindennapi élet kultúrájának fejlődését.  

2. 2. 3. Konkrét feladatok  

 a kiemelt szakmai programok megvalósítása,  

 folyamatos a Kisbéri Hírlevél működtetése 

 Kisbéri Újság szerkesztésének és rendszeres megjelenésének biztosítása, 

 az állami-és nemzeti ünnepségek megszervezése  

 pályázatfigyelés- és pályázati projectek elindítása, sikeres pályázat esetén 

eredményes lebonyolítás,   



 a város Képviselő-testülete által elfogadott 2018. évi rendezvénytervben foglalt 

közösségi nagyrendezvények, szórakoztató programok megvalósítása,  

 az intézmény honlapjának és facebook profiljának működtetése 

 a helyi civil szervezetek közösségi- kulturális programjainak támogatása,            

 a partneri igények szerinti körben és mértékben kulturális közfoglalkoztatás 

koordináció 

 az amatőr művészeti csoportok menedzselése,  

 kiállítások szervezése  

2. 3. Lapkiadás  

Kisbéri Újság – tervezett 2 havi megjelenés 

2. 4. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése   

Az intézményi bevételek legjelentősebb forráslehetősége a nem lakóingatlanok tartós 

és / vagy alkalmi bérbeadása; hasznosítása. Az ezzel kapcsolatos szolgáltatási 

díjtételeinket 2019. évre vonatkozóan nem emeltük.  

Alkalmi bérbeadással kapcsolatos elveink: 

 - minden haszonszerző (üzleti) tevékenység bérleti díjköteles, 

 - minden helyi civil szervezet, helyi önkormányzati intézmény díjkedvezményt élvez,  

- a kamaratermet direkt árusításra, vásárra nem; kizárólag ülő közönségnek szervezett 

előadásra adjuk bérbe, 

 - szabadtéri nagyrendezvénynél az általunk kifejezetten meghívott kézművesek, népi- 

iparművészeti cikket árusítók díjmentességet élveznek; egyéb árusok, mutatványosok 

az önkormányzati rendeletben foglalt területfoglalási díjat kötelesek meg- fizetni,   

 

3. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZAKMAI 

TEVÉKENYSÉGEI 

Információs tevékenység  

A hagyományos formák (újság, szórólap, plakát, meghívó és műsorfüzet, személyes 

információ-szolgáltatás) mellett keresnünk kell az új lehetőségeket, modern és 

hatékony információs formákat, csatornákat.  

Folyamatossá tettük a havi programplakát készítését a tavalyi évben, melyet idén is 

folytatunk. Az intézmény facebook-on történő megjelenése biztosított, heti szinten kb 

1600 érdeklődővel állunk közvetlen kapcsolatban. A programok, események, 



felhívások hirdetése ezen a felületen is folyamatos, megosztás, meghívás útján, 

valamint a Kisbéri Hírlevélben.  A Hírlevél hetente 380 e-mail címre kerül kiküldésre. 

Kiállítás rendezése  

Az elmúlt egy évben 2 kiállításunk volt. A Roma hagyományok mellette „Divat és 

Mesterség” kiállítást szerveztünk. 

Művelődő közösségek tevékenysége  

saját közösségek: Baba-Mama Klub, Szép az Élet Nyugdíjas Klub, WAMK Mazsorett 

Csoport, Csipke Szakkör, Sakk szakkör,  Pro Cantata Kamarakórus, Képzőművészeti 

szakkör, Fazekas szakkör, Színjátszó kör.  

Partner közösségek: Thai Chi, Jóga, Aerobik, Senior Tánc, Kis Langallik 

Néptáncegyüttes, Nagy Langallik Néptáncegyüttes 

Rendezvények szervezése  

A rendezvényszervező munkánkban az idei évben is folytatjuk azt a tavaly bevált 

gyakorlatunkat, hogy igyekszünk súlypontozni a rendezvényeket, azokat konkrét 

személyi felelősségi körben tervezzük, szervezzük és bonyolítjuk le.  

Abban a reményben, hogy erre a támogató együttműködésre a jövőben is biztosan 

építhetünk, tisztelettel kérem a tisztelt Képviselő-testülettől a beszámoló elfogadását. 

 

 

 
Tisztelettel:  

 

Takács József 

igazgató 


