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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi eredmények értékelése, 

erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.  

Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek 

megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.  

 

 

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény  

Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., 7200 Dombóvár, Szabadság u. 16. 

Postacím: 7200 Dombóvár Pf. 68. 

Adószám: 15418197-1-17 

Telefon: 74/465-434 

Mobil: 20/559-97-47 

Honlap: www.vkd.hu 

e-mail: dombktar@vkd.hu, dombkonyvtar@gmail.com 

 

Földi István Könyvtár logója:      Helytörténeti Gyűjtemény logója: 

 

                                                

 

 

 

A Földi István Könyvtár nyilvános könyvtárként az információs esélyegyenlőség és 

demokrácia helye. Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival, helytörténeti gyűjteményének 

bemutatásával hozzájárul városa sajátos arculatához. Kapcsolatot tart a város kulturális, 

oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, a fenntartó önkormányzattal. Helyi és országos 

programok részese.  

A könyvtár küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa mindenki számára a magyar és az 

egyetemes kultúra kincseihez, az információhoz és a dokumentumokhoz való szabad 

hozzáférést, a tudásalapú társadalom alapintézményeként, kulturális közösségi térként 

működjön, járuljon hozzá az emberek egész életen át tartó tanulásához, a digitális írástudás 

fejlesztéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

 

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentum állományával, korszerű szolgáltatásaival, jól 

felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg.  
 

http://www.vkd.hu/
mailto:dombktar@vkd.hu
mailto:dombkonyvtar@gmail.com
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2019-ben az intézmény feladatkörébe tartozott a korábban az intézmény működése alá vont 

Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben végzett felújítási munkák koordinálása, úgy mint 

nyílászáró csere, fal bontása, laminálás, festés két helyiségben, előtérben recepciós pult 

elkészítésének koordinálása. A fejlesztések önkormányzati támogatásból valamint a Kubinyi 

Ágoston Programból valósultak meg. 

 

A fenntartó döntése alapján a Gólyavári ásatások felügyelete, szintén a Helytörténeti 

Gyűjtemény működtetésével összeköthető kiemelt feladat volt a nyáron. A könyvtár 

felügyelete alá tartozott a régészek elszállásolása, napi étkezéseik biztosítása. 

 

 

Könyvtár: pályázatban való részvétel a Tinódi Házzal közös programban 2019-ben:  

-Megírtam, Olvastad? Találkozzunk!- KorTárs Írók Dombóváron programsorozat 

Az író –olvasó talákozó, rendhagyó irodalomóra lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasó 

megismerje a vele egy időben élő és alkotó írót, költőt. A gyerekeket az írókkal való 

közvetlen interaktív módon történő találkozással próbáltuk közelebb juttatni a kortárs 

irodalomhoz.(Adamik Zsolt, Bosnyák Viktória, Dudás Győző, Igaz Dóra, Tölgyesi Lívia, 

Beck Andrea 

-Költészet Napja, -Barangolás a költészet világában. Lukács Sándor Kossuth- és Jászai Mari 

díjas színművész Érdemes és Kiválű művész  volt a vendég.  

-Rendhagyó Irodalom óra 6 este 6 vers dr. Szabó Imre nyugalmazott gimnáziumi tanár 

előadásában. (Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, József Attila, 

Radnóti Miklós) 

-Országos könyvtári programokhoz való csatlakozás 

-Városi rendezvénykehez való csatlakozás 

 

A könyvtár nyilvános könyvtárként feladatait a törvényi előírásokkal, a fenntartó és a szolgált 

közönség elvárásaival, az országos könyvtári stratégia céljaival összhangban látja el 
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Erősségek Gyengeségek  
● nagy óraszámú nyitva tartás 

● gazdag, jól felépített állomány 

● sokféle dokumentumtípus 

● folyóiratok 

● könyvtárközi kölcsönzés 

● elektronikus katalógus 

● akadálymentes épület 

● központi elhelyezkedés 

● családi programok 

● kapcsolódás a város kulturális 

életéhez 

● olvasásnépszerűsítő programok 

● kiállítások, rendezvények szervezése 

● a felhasználók szükségleteire és 

igényeire alapozott szolgáltatások 

● használó és partnerközpontúság 

● sokoldalú, kreatív, jól képzett 

munkatársak, jó a munkamorál 

● a munkatársak nagyon fontosnak 

tartják a belső környezet gondozását; 

összességében kielégítő a berendezés 

és a bútorzat 

● gyermekrészlegen nagy 

programkínálat; jó kapcsolat az 

óvodákkal és az általános iskolákkal 

● rendszeres megbeszélések 

● ingyenes beiratkozás évente min. 

egyszer 

● harmonikus kapcsolat a fenntartóval 

● elégedettségmérések 

● rendezvények ingyenesek 

● integrált könyvtári rendszer 

használata 

● wifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● helyismereti állomány nehézkes 

hozzáférhetősége 

● közösségi portál(ok) alacsony szintű 

kihasználása 

● honlap tartalommal való feltöltési 

gyakorisága csekély 

● kevés reklám/hirdetési felület 

● bútorzat állapota vegyes (régi/új) 

● légkondicionálás a rendszer hibája 

miatt nem megoldott (egész épület) 

● világítás nem elegendő (nem 

megfelelő tervezés…) 

● intézmény beazonosíthatatlansága 

(megváltozott bejárat) 

o sokan még mindig a 

Művelődési Házzal (Tinódi 

Ház)  azonosítják 

o a név,logó-váltás, illetve az 

épület és az intézmény 

hivatalos nevének 

különbözősége miatt 

o marketing, forrásszerző 

képesség hiánya 
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Lehetőségek Veszélyek  
● helyismereti adatbázis építésének 

megkezdése 

● helyismereti gyűjtemény teljes körű 

feltárása a TextLib integrált 

rendszerben 

● közönségkapcsolatok erősítése 

● reklám 

● humánerőforrás-képzés 

● újabb célcsoportok feltérképezése (pl. 

kamaszok) bevonzása 

 

● anyagi források szűkülése 

● avuló informatikai berendezések 

● bérhelyzet további romlása 

● költségvetési támogatás csökkenése 

● fiatalabbak alacsony számban 

vesznek részt a programokon 

● alacsony szakmai létszám 

 
II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

  
  
  

2018. 

évi tény 
2019. évi 

terv 

2019. 

évi 

tény 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 

5,5 6,5 5,5 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatott

ak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 3 4 2 

átszámítva teljes munkaidőre 3 4 2 

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 0 0 1 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 1 

Egyéb felsőfokú 

összesen  0 0 1 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 1 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

összesen 3 5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  
3 5 5 

Egyéb 

alkalmazott 
Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  1 1 0 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 0 
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Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  0,5 1 0,5 

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 1 0,5 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 0,5 1 0,5 

átszámítva teljes munkaidőre  
0,5 1 0,5 

Összes létszám (fő):  5,5 7 5,5 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  7 4 8 

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter) 

 

▪ A könyvtár dolgozói létszáma 2019. december 31-én 5 fő szakmai, valamint 1 fő 

részmunkaidős technikai dolgozó. A helytörténeti gyűjteményben dolgozó munkatárs 

foglalkoztatása december 19-én közös megegyezéssel megszűnt. 1 fő foglalkoztatása 

az év első felében megszűnt. Két üres álláshely feltöltésre került szeptemberben. Az 

ügyviteli feladatellátó megbízása megszűnt. 2 főnek főiskolai végzettsége van, 1 fő 

pedig egyetemi végzettséggel rendelkezik, míg a két új munkatárs OKJ 

segédkönyvtáros tanulmányait kezdte meg. A gyűjteményben hirdetésre került az üres 

álláshely.  

▪ A könyvtár 2019-ben is részt vett a közfoglalkoztatásban. Összesen 6 fő (8 óra) 

közfoglalkoztatott munkatárssal látta el szolgáltatásainak egy részét, mint például 

raktárosi feladatok, internet és számítógépes szolgáltatások, portaszolgálat. Fő 

feladataik közé tartozott a visszavett könyvek megfelelő helyre, jelzet és téma szerint 

való visszasorolása, a sérült példányok javítása vagy átadása selejtezésre, valamint az 

új könyvek jelzetelése és rendezése is. A régebbi folyóiratok folyamatos cserélése az 

aktuálisakra. Feladataik közé tartozott továbbá a rendezvényeken, kézműves 

foglalkozásokon való részvétel, az előkészületi munkában való közreműködés. 

Mindezek mellett adminisztratív jellegű munkákat is végeztek, mint például 

borítékolás, pecsételés, levélcímzés, adatrögzítés, gépelés, kérdőívezés, fénymásolás, 

nyomtatás, szkennelés, iratmegsemmisítés, dokumentumok összeválogatása stb. 1 fő a 

Dombopedia oldal feltöltését végezte, a gyűjteményben a gyűjteményi munkában 

vettek részt, úgy mint kiállítások, kézműves foglalkozások szervezése, pakolás, 

adminisztráció, portaszolgálat 

▪ Az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve 2 fő (a tervezett 4 helyett) 

kulturális közfoglalkoztatott munkatárs dolgozott az intézményben (8 óra).  Főbb 

feladataik közé tartozott a rendezvények, kézműves foglalkozások előkészítése. A 

különböző jellegű és különböző korosztályoknak szóló programok szervezésének 

segítése, helyismereti adatbázis építése. 

▪ Közösségi szolgálat  (50 óra) 16 fő 
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III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás  

 

 

 
Mutatók 

2018. évi 

tény 
2019. évi terv 2019. évi tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve-, 

óra)  
39 39 39 -  

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (összesítve, óra)  
3 3 3 -  

Heti 16 óra utáni nyitva tartás 

(összesítve, óra) 
8 8 8 -  

Nyári zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

0 0 0 -  

Téli zárva tartási idő  
Munkanapok száma (összesítve):  

1 1 1 -  

Nyitvatartási napok száma a 

tárgyévben (összesítve): 
247 250 248 -  

 

 

 

 

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, 

változások). 

 

A könyvtár 2019-ben összesen 248 nyitva tartási napon, heti 39 órában várta látogatóit.  

A nyitvatartási idő alkalmazkodik az olvasói igényekhez.  

 

Hétfő: 9-18 

Kedd: 9-18 

Szerda: 9-18 

Csütörtök: Zárva 

Péntek: 9-18 

Szombat: 9-12 

 

Nyáron csökkentett nyitvatartási idővel működött a könyvtár.  

2019. június 16-augusztus 31. 

Hétfő: 9-17 

Kedd: 9-17 

Szerda: 10-18 

Csütörtök: Zárva 

Péntek: 9-17 

Szombat: 9-12 
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Olvasói és dolgozói számítógépek  

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
2 2 2 -  

Olvasói munkaállomás  1 1 1 -  

Dolgozói munkaállomás 8 8 8 -  

Összesen 11 11 11 -  

 

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota: 
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz 

 

Számítógép: 

3 évnél fiatalabb (db): 2 

3 évnél idősebb, de felújított (db):  

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

összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán 3 

Reprográfiai eszköz: 

 

5 évesnél fiatalabb (db): 1 

5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 

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

jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 5 

 

Projektor: van/nincs 

Digitális fényképezőgép: van/nincs 

 

Hangtechnikai eszközök megnevezése: hangfalak, keverő, vezeték nélküli mikrofon 

Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán:  4 

 

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok 

műszaki állapotára (maximum 500 karakterben). 

 

 

Internet-szolgáltatás adatai 

 

Sávszélesség: 

Sebesség: 

Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs 

 

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 

számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter) 

 

A Földi István Könyvtár fő feladatai: 

● a gyűjtemény és a szolgáltatások a település igényei szerinti alakítása  

● tervszerű állománygyarapítás, könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k, 

periodikák, állományba vétele, formai és tartalmi feltárása 

● a könyvtárhasználók körének bővítése  
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● a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódás segítése  

● az olvasás, az olvasási kultúra támogatása  

● a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása 

● közhasznú információk gyűjtése és szolgáltatása 

● helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése, a város és környéke természeti 

értékeinek, társadalmi folyamatainak kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak 

bemutatása melyek kiemelten segítik a helytörténeti és tudományos kutatások 

megvalósulását, eredményeinek terjesztését. VHS-felvételek, képeslapok, fényképek, 

egyéb dokumentumok digitalizálása, azok hozzáférhetővé tétele, a térség 

helytörténetével, helyismeretével foglalkozó anyagok gyűjtése, feltárása, 

● könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel kapcsolatos felmérések, elemzések készítése 

a szolgáltatások fejlesztéséhez, 

● az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításának támogatása, a szervezett oktatásban, az önképzésben résztvevő 

személyek segítése, 

● kulturális, közösségi rendezvények szervezése gyermekeknek és felnőtteknek,  

● író-olvasó találkozók, előadások, kulturális, közösségi rendezvények szervezése, 

● a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének, 

rendeltetésszerű könyvtárhasználatra képzése foglalkozásaival, rendezvényeivel, 

● más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése,  

● helyi és országos programokon való részvétel, 

● könyvtári statisztika elkészítése, 

● a digitális kultúra közvetítése,  

● könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en (Országos Dokumentumellátó Rendszer) 

keresztülszakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása 

a város oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel és a fenntartó önkormányzattal, 

● integrált könyvtári rendszer (Textlib) működtetése, fejlesztése, amely a 

dokumentumok elektronikus állományba vételétől, feltárásától az olvasók 

tájékoztatásán át a kölcsönzés nyilvántartásáig több szolgáltatáselem korszerű ellátását 

segíti,  

● a magyar és világirodalom klasszikusainak évfordulóira, életművére 

megemlékezésekkel, programokkal felhívni a könyvtárhasználók és a helyi társadalom 

figyelmét,  

● pályázatírás, támogatás elnyerése, a projekt megvalósítása,  

● a könyvtár szolgáltatásairól, aktuális programjairól, az olvasás és a könyvtárhasználat 

népszerűsítését szolgáló, helyismereti és közérdekű információk közzététele 

személyes vagy telefonos tájékoztatás formájában, illetve a könyvtár honlapján a helyi 

médiában, közösségi oldalakon. Továbbá a könyvtári honlap rendszeres karbantartása, 

tartalmak frissítése, 

● olvasó- és közönségszervezés, az ehhez kapcsolódó pr-anyagok (szórólapok, plakátok) 

elkészítése, eljuttatása a célközönséghez illetve azok kihelyezése, 

 

 

A könyvtár szolgáltatásai  

 a könyvtár látogatása, 

 az állományfeltáró eszközök használata, 

 tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról, 

 közhasznú információszolgáltatás, 

 kölcsönzés (könyv, idõszaki kiadvány (újság, folyóirat) ) AV-dokumentum, 

elektronikus dokumentum, 
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 helyben használat (olvasóterem, idõszaki kiadvány (újság, folyóirat) 

információszolgáltatás, irodalomkutatás, témafigyelés, 

 irodalomkutatás, témafigyelés, 

 könyvtárközi kölcsönzés,  

 elektronikus katalógus (OPAC),   

 rendezvény, kiállítás,   

 író-olvasótalálkozó, elõadás, 

 könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás,  

 számítógép-használat, internethasználat, Wifi, 

 fénymásolás, fekete-fehér és színes nyomtatás (A/3-ig),  szkennelés,  

 a könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a 

könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött, 

 szövegszerkesztés, táblázatkezelés, weboldalak látogatása, elektronikus levelezés, 

letöltés adathordozóra, fülhallgató, webkamera használata, 

 

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásain keresztül, az állományban nem 

található műveket a közös katalóguson keresztül könyvtárközi kölcsönzésben hozatja meg a 

könyvtár. 2019-ban összesen 19 beérkezett kérés került rögzítésre.  

 

Gyermekkönyvtári munka 

 1-3 éves korcsoportnak ölbeli játékok, zenés, dalos mondókás foglalkozások,  

 3-6 éves korosztály számára „Könyvtár mese”, továbbá havonta 1-2 alkalommal 

„Papírszínház” program, bővülő mesekínálattal, 

 alsó tagozatban kiemelt jelentősége van a csoportos könyvtárlátogatásnak (Népmese 

napja, könyvtárhasználati óra, könyvtári óra, Mesefa, ünnepváró feladatlapok.),   

 a könyvkölcsönzésen és a házi feladat elkészítésén túl, egyre inkább közösségi térként 

is funkcionál a gyermekkönyvtár, 

 a 8-9 éves korcsoportnak. „Túl az Óperencián” levelezős verseny, 

 kézműves foglalkozások, kirándulások szervezése, 

 a fenti korcsoportokat célzó foglalkozások számának növelése pályázatok által, 

 

Helyismeret 

 a könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a helyismereti információk és 

dokumentumok gyűjtésének, mely Dombóvárról megjelent minden típusú 

dokumentum (könyv, periodika stb.) beszerzését és megőrzését jelenti,  

 a gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka támogatása, a 

helyi közigazgatás, gazdasági tevékenység és az oktatás támogatása és természetesen a 

lokálpatriotizmus kialakítása a város polgáraiban,  

 e céloknak megfelelően az intézmény gyűjtőkörébe tartozik: 

o minden olyan dokumentum, amely a város természeti világára, gazdasági, 

kulturális életére, történetére, földrajzára, hagyományaira és egyéb emlékeire 

vonatkozik,  

o a Dombóváron és a városkörnyéken született és a város életében jelentős 

szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványok 

o helyi vonatkozású művek kézirata, pl. naplók, levelek, dolgozatok /amelyek 

nem levéltári anyagok/ 

o a könyvtár teljes körűen gyűjti a kiadás helyétől függetlenül az olyan 

nyomdatermékeket, amelyek a városra vonatkoznak, valamint a helyi sajtó 
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termékeit, teljességre törekedve gyűjti az országos periodikákban megjelenő 

dombóvári vonatkozású cikkeket, 

o a városról és környékéről készített képeslapokat, térképeket, 

 A könyvtár muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik, 

 Dombopedia adatbázis építése, 
 

Gyűjtemény 

 
Gyűjteményfejlesztés  

 
Mutatók 

2018. évi 

tény 
  2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó 

ezer Ft)  
3 656,79 3 900 4 442,81  21,49 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 875,26 900 929,82  6,2 

- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (bruttó ezer Ft) 
12,79 20 22,47 75,68 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
457 550 524 14,66 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 
85 90 38 -66 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
0 0 0 - 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 
47 50 26 -44,7 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása összesen (db) 
1 518 1 650 1 765 16,2 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma  
0 2 000 4 553 100 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

2019. évben az állományra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 4 442 809,50 Ft volt. 

Ebből az összegből könyvvásárlásra 3 512 998,50 Ft-ot, folyóiratbeszerzésre 929 821 Ft-ot 

fordítottunk. (A fent említett 4 442 809,50 Ft-ban már benne van a 2019. évi 

érdekeltségnövelő támogatás is!) 

2019-ben az érdekeltségnövelő támogatás összege 1 895 000 Ft volt, mely az előző évekhez 

viszonyítva kiemelkedően magas összegnek számít. Az érdekeltségnövelő támogatás teljes 

összegét dokumentumok beszerzésére fordítottuk.  
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Ismételten részt vettünk a Márai-programban, az ehhez szükséges nyilatkozatot elküldtük, 

melyet a KELLO el is fogadott. A pályázat célja a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és 

a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél 

több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; 

a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése. Rendelésre egy meghatározott lista 

alapján van lehetőség rendelést leadni. A pályázaton 150.000 Ft-ot ítéltek meg könyvtárunk 

számára, mely összegből hangoskönyveket, felnőtt és gyermek szép-, illetve szakirodalmat 

vásároltunk. 

 

A KELLO-val és a Libri-Bookline-nal állunk szerződésben, ezen kívül még vásárolunk 

antikváriumokból, könyvesboltokból is. A KELLO-val 250 000 Ft értékben írtunk alá 

szerződést, ennek köszönhetően 25 %-os kedvezményt biztosítanak a rendelések árából. A 

Libri-Bookline Zrt. esetében a megkötött „Értékesítési szerződés” szerint nagykereskedelmi 

partnernek minősül a könyvtár, ez a rendelések összegétől függően 32-36 %-os kedvezményt 

jelent. A KELLO és a Libri-Bookline is biztosítja az ingyenes szállítást: előbbi esetében 

10 000 Ft, utóbbinál 30 000 Ft összeghatár felett (rendelésenként). 

2019-ben is folyamatos volt a könyvtár dokumentumállományának tervszerű apasztása. 

Ennek legfőbb indoka az, hogy az állomány jelentős mértékben elavult, elhasználódott. A 

selejtezési jegyzékek 2019. december 30-án lezárásra kerültek, a leselejtezett dokumentumok 

2020. január-február hónapban kivezetésre kerültek/kerülnek az egyedi leltárkönyvekből. 
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Gyűjteményfeltárás  

 

 
Mutatók 

2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. 

évi tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
1743 1800 2394 37,3 

Feldolgozás időtartama (egy 

dokumentum feldolgozásának 

átlagos időtartama percben 

kifejezve)  

7 7 7 - 

Beérkező új dokumentumok 

olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve 

(átlagosan) 

5 4 5 -  

A gyűjtemény elektronikus 

feldolgozottsága (az elektronikus 

katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-

ában) 

94% 94% 94% - 

 

 

Az állomány feldolgozása folyamatos a TextLib integrált rendszerben. A diafilmek, lemezek, 

hangkazetták, fotók nincsenek az integrált rendszerben feltárva, csupán az egyedi és csoportos 

leltárkönyvekben. 

 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Textlib  

Beszerzés éve: 2005 

Az IKR folyamatos frissítése biztosított: igen/nem 
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Állományvédelem 

 

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás 

vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

350 350 416 18,85 

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 - 

Restaurált muzeális 

dokumentumok száma 
0 0 0  -  

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 
0 10 2 007 100 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 
0 0 0 - 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2 335 2 390 1 859 -20,39 

A könyvtári látogatások száma (db)   22 189 25 500 22 383 0,87 

Ebből csoportok (db) 154 160 52 -66,24 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

 Regisztrált használó: 1 859 fő 

 Aktív használó: 1 172 fő 

o melyből új beiratkozó: 278 fő 

 A távhasználók (telefon, e-mail) száma: 1 682 fő  

o Olvasóink távhasználat során leggyakrabban telefonon, illetve e-mailben 

kérnek segítséget. Leggyakrabban könyvek könyvtárunkban lévő megléte felől 

érdeklődnek, valamint kölcsönzési idő hosszabbítása ügyében kérnek 

segítséget. A kölcsönzési határidő hosszabbítása a könyvtár honlapján 
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keresztül is lehetséges, bár kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel, mint 

telefonon, vagy e-mailben történő hosszabbítással. 

 Honlap állása: 453 300 

 A számítógépes szolgáltatásokat (számítógép használat, nyomtatás) 489 fő vette 

igénybe. 

 
 

Az 1 859 fő regisztrált olvasónk közül a legnagyobb arányban a 14 év alatti olvasók járnak 

könyvtárunkba. A második legnagyobb kategória a 30-54 év közötti olvasóké. Legkisebb 

arányban pedig a 14-17 éves korosztály látogatja intézményünket.  
 
Az 1 859 fő regisztrált olvasónk közül a legnagyobb arányban a 14 év alatti olvasók járnak 

könyvtárunkba. A második legnagyobb kategória a 30-54 év közötti olvasóké. Legkisebb 

arányban pedig a 14-17 éves korosztály látogatja intézményünket.  

 

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT  

2019-ben összesen 22 383 fő látogatott el könyvtárunkba, s vette igénybe valamely 

szolgáltatásunkat. 15 904 fő 16 éven felüli, 6 479 fő 16 éven aluli. 

 
A látogatók száma május hónapban (2 262 fő) volt a legmagasabb. A decemberi alacsony 

látogatottság a kevés nyitvatartási napnak köszönhető.  
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2019-ben 22 383 fő látogatta könyvtárunkat, vagy vett részt valamilyen könyvtáron kívül 

megrendezett eseményen. A könyvtárlátogatók az alábbi diagramon szemléltetett célokkal 

keresték fel intézményünket. 

 
Intézményünket legmagasabb arányban a 16 éven felüli, kölcsönzési céllal érkező látogatók 

használták. A könyvtárunkba egyéb céllal érkezők napilap, folyóirat olvasási, illetve 

kölcsönzési, valamint kölcsönzési határidő meghosszabbításának céljával érkeztek, vagy 16 

éven aluli gyerekek kísérőjeként. A harmadik legnagyobb kategória a 16 éven aluli, 

gyermekprogramokon résztvevők csoportja, majd ezt követik a 16 éven aluli, kölcsönzési 

céllal érkezők gyermekek. 10 %-on aluli arányban használják intézményünket távhasználat 

útján, a Digitális Jóléti Ponthoz kapcsolódó számítógépes technikai feltételek igénybevétele 

céljából (nyomtatás, fénymásolás, számítógép, internet használat), valamint egyéb könyvtári 

programokon való részvétel során (író-olvasó találkozók, előadások, könyvbemutatók). 

2019-ben összesen 10 380 fő látogatta meg könyvtárunkat kölcsönzési céllal, 7 750 fő felnőtt, 

és 2 630 fő 16 éven aluli. A kölcsönzött dokumentumok száma 32 408 darab, ebből 

nyomtatott dokumentum 32 301, egyéb dokumentum pedig 107 darab. 
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16 éven felüliek által kölcsönzött dokumentumok száma: 25 774, míg a gyermekek 

6 634 dokumentumot kölcsönöztek. 

 
A könyvtárunkba látogató olvasók által leggyakrabban kölcsönzött könyvek általában 

sikerkönyvek, ezek közül is a romantikus, valamint a történelmi regények.  

Olvasóink egy része a kölcsönzésen kívül gyakran előjegyzési céllal is érkezik. Előjegyzésre 

akkor kerülhet sor, ha a keresett dokumentumnak nincs a könyvtárban kölcsönözhető 

példánya, mert egy másik olvasó azt már előzőleg kikölcsönözte. Az előjegyzés után az 

aktuális kölcsönző nem kérheti a dokumentum kölcsönzési határidejének meghosszabbítását. 

Ha a dokumentum visszaérkezett a könyvtárba, csakis az előjegyzőnek adható ki, akit e-

mailen vagy telefonon értesítünk a dokumentum visszaérkezéséről. A leggyakrabban 

előjegyzett könyvek Náray Tamás  Zarah, Zarah öröksége, és Az utolsó reggel Párizsban 

című kötetei voltak.    

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLAT (16 ÉVEN ALULIAK) 

A gyerekkönyvtári olvasószolgálat legfontosabb feladatai 

 Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól, beiratkozás, kölcsönzés, kölcsönzési idő 

hosszabbítása, könyvtári dokumentumok visszavétele. 

 Beiratkozás, beiratkozások érvényesítése, statisztika elkészítése, adminisztrációs 

tevékenység. 

 Könyvtári foglalkozások, gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása 

 Állandó kapcsolattartás az óvodákkal, iskolákkal, pedagógusokkal 

 Az alábbi diagramok a 16 év alatti olvasók létszámadatait tartalmazzák. A statisztika 

egyrészt a könyvtár portáján vezetett olvasói nyilvántartás, másrészt a TextLib 

integrált könyvtári rendszer alapján készült. 

A 2019-es évben összesen 6479 16 éven aluli látogatója volt könyvtárunknak. 3780 fő a 

különböző rendezvényeken látogatott el hozzánk, 2630 fő pedig könyvkölcsönzés céljából. 
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Összesen 141 rendezvény és program valósult meg a 2019-es év során a 

gyermekkönyvtárban. Ebből 35 könyvtárhasználati foglalkozás, amelyeken 706 gyermek vett 

részt. Egyéb könyvtári foglalkozáson 2019-ben összesen 3581 16 éven aluli vett részt. 

 

 

 
 

A Mesefa könyvtárhasználati foglalkozáson 35 alkalommal 706 fő vett részt. A foglalkozások 

nagy jelentőséggel bírnak, hiszen könyvtárunk egyik legfontosabb feladata, hogy a 

gyerekeknek, fiataloknak (a jövőbeli könyvtárhasználóknak) bemutassa a könyvtár 
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szolgáltatásait, feladatait, használatát és közösségi funkcióit. A legtöbb foglalkozás tematikája 

a pedagógusokkal történő egyeztetés után alakul ki. Természetesen vannak „alap-

foglalkozások” is, mint például a gyermekkönyvtár bemutatása, a könyvek típusának 

ismertetése, stb. A foglalkozások legfőbb célja a könyvtár megismertetése, használatának 

elsajátítása, a fiatalok könyvtárhasználóvá nevelése, az olvasás iránti igény 

felkeltése/fenntartása. 

 

 
 

Papírszínház előadás 16 alkalommal került megrendezésre, összesen 334 gyermek 

részvételével. A Deli Orsolya zenepedagógus vezette Kerekítő Mondókás Mókára összesen 

676 gyermek (és szüleik) látogatott el. A töretlen népszerűségnek örvendő Baba-Mama Klub 

összesen 38 alkalommal került megrendezésre Hartung Vilmosné védőnő vezetésével, 

amelyeken 558 kisgyermek (és szüleik) vett részt. A téli időszak beköszöntével ismét állandó 

programmá vált a Pöttöm Mozi, vagyis a gyermekeknek tartott diafilmvetítés. Összesen 80 

gyerek (és szüleik) vettek részt az előadásokon. A gyermekkönyvtári programjainkon 

résztvevők számát vizsgálva, megfigyelhető, hogy a legtöbb létszámmal az egyéb 

rendezvényeken vettek részt 1566 fő. Az egyéb rendezvények közé tartoznak az író-olvasó 

találkozók, eredményhirdetések. 2019-es évben ezekre 19 alkalommal került sor. 

Megtörtént a kérdőív összeállítása a könyvtár és Dombóvár városának oktatási intézményei 

közötti partnerkapcsolat vizsgálatáról. (Felmérés tervezett ideje: 2020. január) 

 

Dokumentumforgalom  

Könyvtárhasználat  
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 36 218 36 310 32 408 -10,52 

- Ebből kölcsönzött e-

dokumentumok száma (db) 
0 0 0 -  

Helyben használt dokumentumok (db) 25 976 26 500 26 413 1,68 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. 

(db) 
0 2 4 100 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. 

(db) 
10 20 19 90 

Irodalomkutatások, témafigyelések 

száma (db) 
0 0 0 -  
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A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 
 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre 

került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  

 

Szolgáltatás 2019-ben megvalósult 

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

Honlap 0 0 

OPAC 0 0 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0 0 

Referensz szolgáltatás 0 0 

Közösségi oldalak  0 0 

Hírlevél 0 0 

RSS 0 0 

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: helytörténet 

A könyvtár szerkeszti a DomboPedia adatbázist.  
 

 

 
Online szolgáltatások  

2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Távhasználatok száma 2 437 2 500 2 346 -3,74 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 

nyelveken érhető el a magyaron kívül  0 0 0 -  

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 1 2 1 -  

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 
12 24 12 -  

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 
1 1 1 -  

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 
0 0 0 -  
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A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma (fő) 
0 0 0 -  

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 
36 218 40 000 41 339 14,13 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként elérhetővé tett 

dokumentumok száma (db) 
0 0 0 0 

 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter) 

 

Digitalizálás  

 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  0 0 2007  

 

 

Közzététel helye, módja: 

 

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 

eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 

elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter) 

 

 

A könyvtár szerkeszti a Dombopedia adatbázist. A DomboPedia alapvető célja, hogy a 

Dombóvárra és vonzáskörzetére vonatkozó oktatási, tudományos, kulturális célokra 

használható dokumentumokat összegyűjtse, rendezze, rendszerezze és egyforma eséllyel 

hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára. 

Az adatbázis folyamatos feltöltéséről, frissítéséről, az adatok javításáról a könyvtár 

munkatársai gondoskodnak, havonta statisztikát szerkesztenek a feltöltött adatokról. Jelenleg 

aprónyomtatványból 271 db, fotó/képeslapból 2 166 db, jeles személyről 380 db, köztéri 

alkotásról 64 db nyilvános besorolású az adatbázisban.  
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2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
183 200 163 -10,93 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 5 786 5 800 4 935 -14,71 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma 0 0 0 -  

 

Téma szerint 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések és programok száma  

30 33 43 43,33 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken és programokon résztvevők 

száma 

565 700 1 213 214,69 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések és programok 

száma  

1 1 1 -  

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken és programokon 

résztvevők száma 

46 50 42 -8,7 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések 

száma 
0 0 0 -  

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 
0 0 0 -  

A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozások száma  46 50 35 -23,92 
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A könyvtár által szervezett 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 
797 850 706 -11,42 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, 

rendezvények száma összesen  
15 15 49 326 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 

helyi közösségi programok, 

rendezvényeken 
résztvevők száma 

1 405 1 500 1476 5,05 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások száma  
3 5 2 -33,4 

A könyvtárban szervezett időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 
198 300 470 237,37 

Egyéb témájú programok, képzések 

száma 
88 76 33 -62,5 

Egyéb témájú programon, képzésen 

résztvevők száma 
2 775 1 940 1 481 -46,64 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
183 180 163 -10,93 

 

 

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. 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 

4 8 0 100  

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

43 86 0 100  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 
1 1 0 100 
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A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 
42 50 0 100 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

10 10 6 -40 

A könyvtár által szervezett 

fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 
78 80 78 -  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  
0 0 0 -  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, 

képzéseken résztvevők száma 
0 0 0 -  

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvények száma  
76 80 75 -1,32 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvényeken résztvevők 

száma 
1 425 1 500 1 687 18,38 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 

száma 
92 80 82 -10,87 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
4 198 3980 3 170 -24,49 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
183 171 163 -10,93 

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

RENDEZVÉNYEK 

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény rendszeresen szervez különböző 

rendezvényeket, elsősorban az olvasás népszerűsítése érdekében. A könyvtári rendezvények 

típusai: 

 kapcsolódás az országos könyvtári rendezvényekhez 

 kapcsolattartás a Dombóvárról elszármazottakkal (könyvbemutatók, beszélgetések) 

 a városhoz kötődő helyi szerzők, alkotók könyvbemutatói, kiállításai 

 kortárs irodalmárok, neves személyek meghívása (irodalmi estek, író-olvasó 

találkozók, stb.) 

 országos, kultúrával kapcsolatos ünnepek ünneplése  
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A könyvtárunkban rendezett programok jelentős része a 16 éven aluli korosztályt szólítja 

meg: kulturális, közösségi rendezvények, könyvtárhasználati foglalkozások, valamint olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató programok kapcsán. 

Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

február 15.     Mondd, akarsz-e életet játszani?                         104 fő 

február 22.     Áldozatok Napja                                               15 fő 

február 27.      Anno az én tévém, Endrei Judit                            74 fő 

március 27.     Hat este, hat vers                                                    23 fő 

április 1.          Vasutastelep története                                      94 fő 

április 15.        Barangolás a költészet világában Lukács Sándor   87 fő 

április 24.       Hat este, hat vers                                                 30 fő 

május 29.        Hat este, hat vers                                                 20 fő 

június 22.       Múzeumok éjszakája                                        52 fő 

szeptember 25.  Hat este, hat vers                                                19 fő 

október 2.       Pál Sándor Attila                                                  23 fő 

október 4.      Müller Nándor                                                      23 fő 

október 25.    Benkő László                                                       28 fő 

november 6.   Borsa Brown                                                        32 fő 
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16 éven aluliaknak szervezett programok 

február  5.  Biztonságos Internet      47   fő 

február 10.  Farsang       107 fő 

március 8.  Rettenetborzasztó rémtalálka Adamik Zsolttal  94   fő 

március 25. Internet Fiesta      21   fő 

április 8.  Sirály a király Bosnyák Viktóriával   400 fő  

április 18.  Húsvétváró Családi délelőtt    106 fő 

április 26. Meseíró pályázat eredményhirdetés   56   fő 

május 10 Interaktív könyvbemutató Tölgyesi Líviával  73   fő 

május 23. Fekete István rajzpályázat eredményhirdetés  95   fő 

május 27. Túl az Óperencián eredményhirdetés   123 fő 

június 3.  Interaktív író-olvasó találkozó Igaz Dórával  77   fő 

május 26.  Gyereknap      46   fő 

szeptember 13. Mesekert Kapos-hegyháti Natúrpark vetélkedő  87   fő 

szeptember 20. Meseút - Autómentes Nap     168 fő 

szeptember 30. “Rém jó” találkozó Bosnyák Viktóriával   35   fő 

október 2. Titoktündér találkozó Beck Andreával   46   fő 

december 7. Mikulás       156 fő 

december 15. Családi karácsonyváró kézműves foglalkozás  35   fő 
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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 

2019-ben is igyekeztünk tartalmas, érdekes programokat, könyvbemutatókat, 

előadássorozatokat szervezni városunk minden korosztályának. Látogatóink részt vehettek 

országos programsorozatokhoz kapcsolódó rendezvényeken, irodalmi esteken, 

könyvbemutatókon, előadásokon, kiállításokon és a könyvtárat népszerűsítő programokon is. 

Az idei programjaink többsége valamely országos programsorozathoz kapcsolódott. Ilyen volt 

például az Internet Fiesta, a Költészet Napja, a Múzeumok Éjszakája, valamint az Országos 

Könyvtári Napok. 

16 éven felülieket megcélzó programjaink 2019-ben: 

 Előadás 

o Áldozatok Napja  

2019. február 22-én a Dombóvári Rendőrkapitányság munkatársai tartottak 

tájékoztatót bűnmegelőzési programjukról, bűnmegelőzési módszerekről és 

védelmi praktikákról.  (15 fő) 

 
 

o „A vasutastelep története” 

2019. április 1-én Takács Istvánné helytörténész a Földi István Könyvtárban 

tartott előadást az érdeklődőknek az egykori Vasutastelep történetéről és 

fénykoráról. (94 fő)  
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 Irodalmi est, író-olvasó találkozó, könyvbemutató: 

o „Anno az én tévém” 

2019.február 27-én Endrei Judit, a Magyar Televízió egykori bemondója 

nosztalgiával, emlékekkel teli kötetét mutatta be, melyben az 1976 és 1998 

közötti televíziós műsorokról és azok készítőiről, az akkori történésekről vall. 

(74 fő) 

 
o „Hat este, hat vers” előadássorozat  

A programsorozat a „Megírtam. Olvastad? Találkozzunk!” című program 

keretében valósult meg. Dr. Szabó Imre az irodalomkedvelő közönségnek 4 

alkalommal olvasott fel verseket, illetve elemezte  

azokat 

 
Az előadássorozat programjai:  

Ady Endre: Az eltévedt lovas (23 fő) 

Babits Mihály: Vers a csirkeház mellől (30 fő) 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (20 fő) 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú (19 fő) 

 

 

o Barangolás a költészet világában 

2019. április 15-én, a költészet napjához kapcsolódó rendezvényen a Lukács 

Sándor a XX. század legnagyobb költőinek verseit hozta magával, valamint 

saját költeményeiből is adott elő néhányat. (87 fő) 
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o Pál Sándor Attila Balladáskönyv című kötetének bemutatója 

2019. október 2-án, az Országos Könyvtári Napok keretén belül került sor a 

kortárs verseskötet bemutatójára.(23 fő) 

 
o Mentsük meg Tündérfalvát című könyvbemutató 

2019. október 1-én H. Molnár Mónika bemutatója kapcsán a szerzővel 

Keszthelyi Tibor beszélgetett. (26 fő) 

 
 

o Müller Nándor diavetítéssel egybekötött könyvbemutatója 

2019. október 4-én, az Országos Könyvtári Napok keretén belül került sor a 

Barangolások a Vértesben és a Gerecsében, valamint Négy évszak a Vértesben 

és a Gerecsében című könyvek bemutatójára. 

(23 fő) 

 
 

o Író-olvasó találkozó Benkő Lászlóval 

2019. október 25-én könyvtárunk egyik leggyakrabban kölcsönzött könyveinek 

szerzőjével dr. Szenyéri Zoltán beszélgetett.(28 fő) 
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o Író-olvasó találkozó Borsa Brown-nal 

2019. november 6-án hölgyolvasóink által legkedveltebb könyvek szerzője 

látogatott el könyvtárunkba, és mutatta be könyveit, írói munkásságát.(32 fő) 

 
 Kiállítás  

Könyvtárunk rendszeresen helyt ad képzőművészeti kiállításoknak, rendezvényeknek.  

2019-ben a könyvtárt nem látogató dombóváriak is láthatták fényképes kiállításunkat, 

melyet a könyvtár ablakaiban tettünk mindenki számára láthatóvá. A válogatást a 

korabeli Dombóvár életképeiből állítottuk össze.       
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Országos programsorozat 

o A Házasság Hete” címet viselő országos programsorozat részeként 2019. február 

15-én Deli Orsi és Fenyvesi Gábor - mutatta be „Mondd, akarsz -e életet 

játszani” című zenés-énekes estjét. Az koncert a „Megírtam. Olvastad? 

Találkozzunk!” című program keretében valósult meg.  (104 fő) 

 
 

o Könyvtárunk 2019-ben is csatlakozott az Informatikai és Könyvtári Szövetség 

által meghirdetett Internet Fiesta elnevezésű országos programsorozathoz. Nagy 

Imre informatikus tanár az Illyés Gyula Gimnázium diákjainak az internet 

használatának széleskörű felhasználási lehetőségeit mutatta be. A tanulók a 

szabadulószobává alakított könyvtárban QR-kód olvasó alkalmazásával oldottak 

meg különböző feladatokat.(21 fő) 
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o Most sem maradhatott el a Múzeumok Éjszakája, melyen rendkívüli 

nyitvatartással, ingyen elvihető könyvekkel, az Éltes Kávézó tagjainak kézműves 

munkáiból készített kiállítással, valamint pecsétgyűjtő játékkal vártuk 

látogatóinkat.(52 fő) 

 
o 2019-ben is csatlakoztunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához: 

A hét minden napján változatos programokkal vártuk olvasóinkat. A Könyves 

Vasárnapon pedig rendkívüli nyitvatartással, Kerekítő Mondókás Mókával, 

Társasjáték Klubbal, a késedelmi díjak elengedésével, ingyenes beiratkozással, 

ingyenesen elvihető könyvekkel vártuk látogatóinkat. Összesen 141-en 

látogattak el ezen a napon könyvtárunkba. 

 Városi Programok 

o Részt vettünk a „Hat vár hat rád” elnevezésű túrán, melyen több mint 200 fő 

vett részt. 

o Az Autómentes Napon intézményünk munkatársai 6 alkalommal kísérték 

végig a Meseúton a város óvodásait, összesen 168 gyermeket.  

o A Kapos-Hegyhát Natúrparkot ismertető játékos vetélkedőn a Mesekert 

játszófalat mutattuk be az óvodásoknak. (87 fő) 

 

 

A 16 éven aluliaknak szervezett programjaink 2019-ben: 

 Állandó programjaink: 

o Könyvtárunk gyermekrészlegének állandó programja az alsós osztályoknak 

tartott könyvtárhasználati foglalkozás. (összesen 706 fő) 

 

 
 

o Baba-Mama Klub minden héten szerdán délutánonként került megrendezésre. A 

kisgyermekes anyukákat Hartung Vilmosné védőnő várta és látta el hasznos 

tanácsokkal, összesen 38 alkalommal. (összesen 558 fő) 
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o A Deli Orsi vezette Kerekítő Mondókás Móka idén 18 alkalommal került 

lebonyolításra könyvtárunkban (összesen 676 fő) 

 

 
 

o A japán eredetű papírszínház nagy népszerűségnek örvend az óvodások és 

kisiskolások körében. Idén 16 alkalommal tartottunk (a könyvtári 

foglalkozásokon kívül) Papírszínház előadást. (558 fő) Nyáron hétfőnként 

minden héten más játszótéren vártuk a gyerekeket különböző papírszínház 

mesékkel. 

 

 
 

o A téli időszak programja a kéthetente pénteken megrendezésre kerülő Pöttöm 

Mozi, amely 2019-ben 8 alkalommal került lebonyolításra. (összesen 80 fő) 
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o A DombóKocka Társasjáték Klubot az idei évben indítottuk. A havonta 

egyszer megrendezésre kerülő játékos délutánra óvodáskorú, iskolás gyermekek, 

és felnőttek is érkeznek, hogy családi, stratégiai, absztrakt, gyorsasági, 

kooperatív, logikai játékokkal játszanak. 

 

 
 Előadások 

o 2019. február 5-én a rendőrség ismét nálunk tartott a Biztonságos Internetről 

előadást 4 osztálynak könyvtárunkban. 

o Autómentes Nap - Meseút 

2019-ben is csatlakoztunk az Autómentes Naphoz. A könyvtár dolgozói a Dombóvári 

József Attila Általános Iskola diákjaival kiegészülve mesefigurákká váltak és úgy 

várták a gyerekeket a Meseút állomásain. 6 óvodából és a Móra Ferenc Általános 

Iskolából 168 fő vett részt. 
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 Eredményhirdetések 

A tavaszi időszak mindig az eredményhirdetéseké a gyermekkönyvtárunkban.  

o Meseíró Pályázat 

11. alkalommal hirdettük meg meseíró pályázatunkat. 42 mese érkezett 7 iskolából. Az első 

kategóriában 21, a második kategóriában 21 mesét küldtek be a gyerekek.  (48 fő) 

 
 

o Túl az Óperencián – Levelezős játék a Mesék Birodalmában 

A 2018/2019-es tanévben 7. alkalommal hirdettük meg levelezős játékunkat a Mesék 

Birodalmában, melynek eredményhirdetése 2019. május 27-én volt a könyvtárban. A mesék 

kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a kortárs meseírókkal és egy-egy meséjükkel 

ismerkedhessenek meg a gyerekek a feladatlapok megoldásán keresztül. A hat fordulóból álló 

szövegértő feladatsorokat egész tanévben küldték vissza a csapatok. A díjátadót Pápai László, 

a Szent Orsolya Iskolaközpont zenepedagógusának, Boczor Karina, a Szent Orsolya 

Iskolaközpont tanulójának és Pápai Fruzsina, az ELTE hallgatójának zenés műsora 

színesítette. 5 iskolából 26 csapat vett részt a versenyben. A Dombóvári Belvárosi Általános 

és Alapfokú Művészeti Iskolából, a Szent Orsolya Iskolaközpontból, a Dombóvári József 

Attila Általános Iskolából, a Móra Ferenc Általános Iskolából és a Kurdi Körzeti Általános 

Iskolából is neveztek. (123 fő) 
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o „Fekete István és Én” rajzpályázat 

„Fekete István és én” 23. alkalommal hirdette meg a Fekete István Kulturális Egyesület és a 

Földi István Könyvtár a „Fekete István és Én” rajzpályázatát, melynek eredményhirdetése 

május 24-én, csütörtökön zajlott a könyvtárban. A pályaművek beadási határideje május 5. 

volt. 10 iskolából összesen 86 alkotás érkezett, melyeket F. Bodó Imre, Nagyné Ujhelyi 

Mónika, Rápolti Enikő és Szivek Éva Judit zsűriztek. 46 díjazott alkotás született. (91) 

 

 
 

 Játszóház, kézműves foglalkozás 

 

o Februárban 10-én a Tinódi Házzal közösen szerveztük meg és bonyolítottuk le 

a Farsangi családi napunkat. (107 fő) 

 

 
 

o A farsangot a Húsvét követte április 18-án szintén a Tinódi Házzal karöltve 

Húsvétváró Családi Délutánt szerveztünk, ahol kicsik és nagyok együtt 

kézműveskedhettek könyvtárunk munkatársaival. (106 fő) 

 

 
o  

o  

o  

o  

o  
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o  

o A Gunarasi fürdőben megrendezett városi Gyermeknap lebonyolításában is 

részt vettünk. 3 próbás mesevetélkedővel vártuk az állomásunkhoz érkező 

gyermekeket. (46 fő) 

 

   
 

o Szeptember 13-án debütált a Mesekert a Tinódi Házban tartott Natúrparkos 

vetélkedőn. 6 óvodából 6 csoport vett részt a foglalkozásokon.  

 
 

o December 7-én ellátogatott könyvtárunkba a Mikulás, hogy 

megörvendeztesse a gyermekeket. Persze a gyerkőcök sem érkeztek üres 

kézzel, rajzokkal, apróságokkal, dalokkal, versekkel kedveskedtek a 

Mikulásnak. Deli Orsi és Fenyvesi Gábor gondoskodott az ünnepi 

dallamokról. A Tinódi Ház elé érkezett a Mikulás, ahol a hó is szállingózott 

egy kis időre. (156 fő) 

 

 
o  

o Az évet ezúttal is a Karácsonyváró Családi Nap zárta, amelynek keretében 

kézműves foglalkozással is vártuk a látogatókat a december 10-i 

programunkon. (35 fő) 
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 Megírtam. Olvastad? Találkozzunk! – KorTárs írók Dombóváron 

A TOP-7.1.1-16-H-046–3 kódszámú Közösségi célú rendezvények, programsorozatok, 

szemléletformálási programok, klubfoglalkozások megvalósítása a dombóvári helyi közösség 

számára” című pályázat keretein belül lehetőségünk nyílt arra, hogy 2019-ben kortárs írókat 

hívjunk a gyerekekhez interaktív író-olvasó találkozóra. 

o Március 8-án Adamik Zsolt – Aranyvackor díjas meseíró - tartott interaktív író-

olvasó találkozót 3.-4. osztályosoknak. A Bibedombi szörnyhatározó és 

Ördögbőr grófja című könyveivel ismerkedhettek meg a gyerekek a jól sikerült 

találkozón. (94 fő) 

 

 
 

o Április 8-án Sirály, a király? Zenés, interaktív, színházi előadás Bosnyák 

Viktória: A sirály a király? című könyve alapján, 7-12 éveseknek. A darabot 

Szirtes Marcell és Bosnyák Viktória előadásában láthatták a gyerekek. (400 fő 

– teltház) 

 



 

39 

 

o Május 10-én Tölgyesi Lívia találkozott az érdeklődő gyerekekkel. A Barátom 

Pötyi című legújabb könyvét mutatta be az első, második osztályos tanulóknak. 

(73 fő) 

 

o Június 3-án találkozhattak Igaz Dóra kortárs írónővel az alsó tagozatos 

gyerekek. Az első bé hörcsöge című könyv által a Most én olvasok! sorozattal 

ismerkedhettek a résztvevők. (77 fő) 

 

o Szeptember 30-án Bosnyák Viktória és Dudás Győző tartott „RÉM JÓ” rajzos, 

bábos olvasásra lelkesítő foglalkozást elsősöknek Bosnyák Viktóriával. (35 fő) 
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o Október 2-án Beck Andrea tartott Titoktündér találkozót általános iskolás 

gyerekeknek. (46 fő) 
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Helytörténeti Gyűjtemény 

 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény idén is folytatta közösségi, közművelődési 

tevékenységét, melynek eredményeként kiállításainkat, kulturális programjainkat 

érdeklődéssel látogatták a helyi polgárok, hazai látogatók, családosok, közép-, illetve 

általános iskolai osztályközösségek, óvodások. 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény januártól április 30-ig a téli nyitvatartási rend 

szerint, míg május 1-étől nyári nyitvatartási szerint fogadta a látogatókat. 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény téli nyitvatartása (január 1-től április 30-ig, 

valamint október 1-től december 31-ig): 

  Hétfő  ZÁRVA 

  Kedd  9.00 – 17.00 

  Szerda 9.00 – 17.00 

  Csütörtök 9.00 – 17.00 

  Péntek 9.00 – 17.00 

  Szombat 9.00 – 15.00 

  Vasárnap ZÁRVA 

 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény nyári nyitvatartása (május 1-től szeptember 30-ig) 

  Hétfő  ZÁRVA 

  Kedd  9.00 – 17.00 

  Szerda 9.00 – 17.00 

  Csütörtök 9.00 – 17.00 

  Péntek 9.00 – 17.00 

  Szombat 9.00 – 15.00 

  Vasárnap 9.00 – 12.00 

 

 

Látogatók 

csoportja 

(jegytípusok 

szerint) 

Programokon kívül 

érkezők száma 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozások 

(tárlatvezetések is) 

Programokon
1
 

(előadás, kiállítás 

megnyitó) 

6 éven aluliak 28 63 69 

Diákok 15 411 102 

Felnőttek 

(kedvezményes 

jeggyel látogatók is) 

117 32 240 

Nyugdíjas 103 149 264 

70 éven felüliek 61 39 56 

 

                                                 
1
 A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület programjain való 

résztvevők száma is figyelembe lett véve a statisztikai adatoknál. 
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 Látogatók  száma időszaki bontásban  

 
Január-Február Március-Május 

Június-

Augusztus 

Szeptember-

December 

6 éven aluliak - 66 25 69 

Diákok - 298 122 108 

Felnőttek 4 50 172 163 

Nyugdíjas 9 75 234 198 

70 éven felüliek 3 67 34 52 

 

 
 

 

 

 

Látogatók száma 

6 éven aluliak Diákok Felnőttek Nyugdíjas 70 éven felüliek 

Január-Február Március-Május Június-Augusztus Szeptember-December 
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2019. évi látogatók száma: 1 749 fő (2019. december 15-ig) 

 

Állandó és időszaki kiállításaink 

 Évezredek Emlékjelei 

Állandó régészeti és helytörténeti kiállítás. A Dombóvár Város Önkormányzat és a 

Kubinyi Ágoston program támogatásával megvalósult új állandó tárlat lehetőséget biztosít a 

Gyűjteménybe látogatónak megismerni régészeti leletek és történeti dokumentumok 

segítségével Dombóvár és környékének történetét a paleolitikumtól egészen a 

rendszerváltásig.  

Zöld teremben az érdeklődök tájékozódhatnak a környék régészeti feltárásairól, illetve a 

város és környék őskőkorától egészen a vaskori kelták megjelenéséig.  

A bordó terem egészen római kortól a török hódoltság végéig mutatja szülőföldünk 

történetét. Részletesen megismerkedhetnek az alsóhetényi kutatásokkal és azok 

eredményeivel, illetve az Árpád-kortól megtelepülő lakosság hagyatékával és a környék 

váraival, azok régészeti vizsgálataival. Továbbá betekintést nyerhetnek a kér korszak 

mindennapjaiba Varga Gábor dombóvári alkotó két szoborcsoportjának segítségével.  

A sárga, egyben az utolsó teremben Dombóvár történetével ismerkedhetnek meg egészen 

az Eszterházy család korától a rendszerváltásig. A látógatok ebben a helyiségben betekintést 

nyerhetnek a város egykori pezsgő, szellemi életébe. 

 Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek – Gróf Apponyi Sándor és Esterházy 

Alexandra tiszteletére rendezett időszaki kiállítás 

A nemes kezdeményezést 2018. év első felében indította el az idei évben nagy 

hirtelenséggel elhunyt Lengyel polgármesterasszonya, Lőrincz Andrea és Dombóvár akkori 

polgármestere Szabó Loránd. A munkába bekapcsolódtak a dombóvári Földi István könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény dolgozói, az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának és 

Régi Nyomtatványok tárának munkatársai, valamint Takács Istvánné dombóvári helytörténeti 

kutató és Erky-Nagy Tibor tipográfus. 

Lengyel és Dombóvár közös munkája végül egy kiállításban csúcsosodott ki. 2019. április 

4-én Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek címmel nyílt kiállítás a Dombóvári 

Helytörténeti Gyűjteményben. A tárlat anyagának jelentős részét az Országos Széchényi 

Könyvtárban fellelhető Apponyi Sándor metszetgyűjteményének egyes darabjainak másolatai 

és Lengyel Önkormányzat tulajdonában lévő grófi család hagyatéka adta. A kiállítást július 

10-ig tekinthették meg az érdeklődők Dombóváron. Végső, méltó helye pedig a lengyeli 

Óvodatörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 
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 Hajrá Dombóvár! – Szuhay Sportcentrum anyagából rendezett időszaki kiállítás 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2019. augusztus 30-tól 2019. október 20-ig 

Dombóvár sporttörténetéről szóló kiállításnak adott otthont, Hajrá Dombóvár! címmel. 

Dokumentumokon és tablókon kísérhettek végig a látogatók a város hat jelentős sportágának 

történetét. A kiállítás anyagát a Szuhay Sportcentrumtól kölcsönözte a Gyűjtemény. 

 

 

 

 

 

 

Programok, előadássorozatok 

A Helytörténeti Gyűjtemény a 2019. év folyamán számos programnak, szakmai 

előadásnak adott otthont.  

 Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek – Gróf Apponyi Sándor és Esterházy 

Alexandra tiszteletére rendezett tudományos konferencia 

A dombóvári Város Hete elnevezésű rendezvény keretein belül 2019. április 4-én 

ünnepélyes keretek között nyílt Egy önzetlen gróf hagyatéka a nemzetnek – Gróf Apponyi 

Sándor és Esterházy Alexandra tiszteletére rendezett időszaki kiállítás során került 

megrendezésre a tárlattal azonos címmel egy tudományos konferencia. Az ülést Farkas Izsák 

és zenésztársai nyitották meg Apponyi négyes néven Haydn Apponyi család tiszteletére írt 

zeneművét adták elő. A konferencián Lengyel néhai polgármestere, Lőrincz Andrea 

köszöntötte a résztvevőket, majd a tudományos előadásokat az Országos Széchenyi Könyvtár 

Kézirattárának munkatársa, Dr. Zichy Mihály nyitotta meg, aki Esterházy Alexandra, 

valamint férje Apponyi Sándor hagyatékának kalandos útját ismertette. Ezután az Országos 

Széchenyi Könyvtár Régi Nyomtatványok tárának két munkatársa szólalt fel. Dr. Farkas 

Gábor a részleg vezetője Apponyi Sándor értékes bibliotékájának különleges, ritka darabjait 

mutatta be, míg Dr. Tóvízi Ágnes az egyedülálló Apponyi metszetgyűjteményét ismertette. 

Dr. Ótós Miklós szekszárdi helytörténész Apponyi Sándor és Wosinsky Mór kapcsolatáról 

tartott előadást. A szekciót Szabó Loránd előadása zárta, aki Dombóvár és Lengyel 

kapcsolatáról beszélt. A konferenciát az Apponyi vonósnégyes formáció zárta. 
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 Múzeumok Éjszakája 

A 2019. évi Múzeumok Éjszakája országosan június 22-én került megrendezésre. Az idei 

évben az állandó és időszaki kiállítások díjmentes megtekintése mellett az érdeklődök részt 

vettek Helmut Brook Blockflötte Együttes (Pápai István, Darázsdi Virág, Monek Nóra) 

koncertjét, Erky-Nagy Tibor és Somfalvi Zsolt nyomdásztörténeti érdekességeket osztottak 

meg a betévedőkkel. Az este során a finom italokat a Kissler Sörfőzde biztosította, míg az 

ízletes langalló idén is a Dombóvári Városszépítő Egyesület biztosította. Dr. Szőke Sándor 

teremben pedig Bedőváriné Dám Ildikó és Szabotinné Dám Erika alkotásait tekinthették meg 

a résztvevők. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zenélő Múzeumkert 

Zenélő Múzeumkert címmel, 2019. július 20-án a Dombóvári Zenész Egyesület tartott 

koncertet a Múzeumkertben, melyet nagy érdeklődés kisért. 

 

 Múzeumok Őszi Fesztiválja 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény a 2019. évi Múzeumok Őszi Fesztiválja 

lebonyolítására 80.000 forint összegű támogatást nyert el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – 

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központtól, mely során a következő programok kerültek 

megrendezésre 2019. szeptember 30. és 2019. november 10. közötti időszakban. 

 2019. október 5. – Dr. K. Németh András: A Dombóvári Fegyelmi Szakasz 1919-es 

tevékenysége. Molnár György és Gyenis Antal szerepe a Tamási ellenforradalom 

leverésében 

Az előadáson résztvevők megismerkedhetnek a Magyar Tanácsköztársaság 

időszaka alatt tevékenykedő dombóvári pedagógusok életútjaival és a vezetői 

pozíciókban betöltött szerepükkel a kutatások jelenlegi állása szerint. 

 2019. október 10. – Dr. Biernaczky Szilárd CSc.: Hajnalcsillag. Lady Florence Baker 

(Sass Flóra) a rabszolgalányból lett Afrika-kutató élete és munkássága 
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Sass Flóra az afrikai őslakosok körében Hajnalcsillagként emlegetett kutatónő a 19. 

század második felében járta Afrikát. Élete és munkássága fontos forrásként szolgál az 

akkori kor gazdasági, politikai és társadalmi helyzetéről. 

Sass Flóra, a magyar származású felfedező, Afrika kutató 1841-ben született egy 

székely kisbirtokosi családban. A szabadságharc bukása után a kislány Flóra eltűnt és 

több éven keresztül rabszolgaként élt. 1859-ben Samuel White Baker angol mérnök 

megvásárolta és feleségül vette. 1861-ben saját költségen útnak indulnak a Nílus 

forrásának felderítésére. A kutatónő naplójának tanulmányozásával képet kapunk a 

fekete kontinens gyarmatosításáról és egy számunkra ismeretlen világ hétköznapjairól.  

 2019. október 14. és 2019. október 28. – Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! 

"Hírességek útja" elnevezésű felfedezőtúrán résztvevők, Dombóvár városához 

kötődő híres emberek aszfaltfestményeinek segítségével megismerkedhetnek a 

település életében betöltött jelentős személyek életútjával. 

A „ Hírességek útja ” során Tinódi Lantos Sebestyén, Buzánszky Jenő, Kodály 

Zoltán, Rózsa Norbert, Dombó Pál, Illyés Gyula, Rákóczi János, Földi István és 

Medveczky Gabriella portréjával találkozhatnak a kirándulók. A túrautvonal 

kerékpárral és gyalogosan is bejárható. 

 2019. október 29. – Nak Község Önkormányzata: Széles Lajos, A gyógyító borbély 

Nakon született, majd végül Dombóváron letelepedett borbély, az Írix és a Naksol 

feltalálójának életrajza kész regény. A hallgatóság a gyógyító borbély életútjának egy-

egy jellemző mozzanatával ismerkedhet meg. 

Széles Lajos, a gyógyító borbélyként is ismert feltaláló 1897-ben Nakon született. 

A gazdasági világválság idején Dél-Amerikába emigrált, 1929-ben Uruguayban 

telepedett le és egy borbélyüzletet nyitott. Az üzletben kis labort hozott létre, ahol 

gyógynövényekből krémeket és parfümöket készített. 1957-ben két barátja súlyos 

égési sérüléseket szenvedett egy balesetben, ennek hatására kutatásokat kezdett az 

égési sérülések kezelésének témájában. 1962-re már tökéletes volt az „Anti-quema” 

receptje. 1964-ben hazatért szülőfalujába, először Nakon, majd Dombóváron folytatta 

gyógyító munkásságát. Majdnem egészen a haláláig, 1992. január 18-ig jártak hozzá a 

gyógyulni vágyó emberek. 
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2019. november 5. – Deli Orsolya és Fenyvesi Gábor koncertje 

Deli Orsolya és Fenyvesi Gábor tartott interaktív koncertet a meghívott 

óvodásoknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019. november 8. – Takács Istvánné: Beszélő Házak – Dombóvár épített értékei, a 

Gimnázium épülete 

Takács Istvánné, dombóvári helytörténeti kutató nagysikerű, Beszélő Házak - 

Dombóvár épített értékei című előadássorozatának újabb alkalmával, az idén, 

fennállásának 90. évfordulóját ünneplő Illyés Gyula Gimnázium iskola épületének 

történetét kíséri végig az építkezéstől napjainkig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múzeumpedagógia foglalkozások 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény idén a következő foglalkozásokat hirdette a helyi 

oktatási intézmények körében: 

 Doktor Kroki és a Dáróvár hercege (Ajánlott korosztály: 3-6 éveseknek) 

A résztvevők az Évezredek Emlékjelei című kiállítás középkorral foglalkozó részében egy 

mondóka és Doktor Kroki segítségével megismerkednek a Dáróvárral. Új ismereteket 

sajátítanak el a középkori lovagi kultúráról, a magyar várakban élő népesség életéről 

változatos színezők és kirakók segítségével. 

 Doktor Kroki műtárgy-lesen (Ajánlott korosztály: 4-8 éveseknek) 

Az Évezredek Emlékjelei című kiállítást úgy mutatjuk be, hogy minden teremben egy-egy 

játékot játszunk Doktor Kroki segítségével. 
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A bevezetőben megbeszéljük, hogy miért vannak a kiállítások és miért vannak vitrinben a 

műtárgyak. A zöld teremben megismerkedünk az őskori mesterségekkel, mesteremberekkel 

képes kártyák segítségével, majd válogatós játékot játszunk. Műtárgyak és mai használati 

tárgyak anyagait hasonlítjuk össze. A bordó teremben az ókori rómaiak ruházatát mutatjuk be 

úgy, hogy egy kislányt és egy kisfiút felöltöztetünk korabeli ruhákba. Majd párosító 

kártyajáték (tárgyak képe és árnyéka) segíti az új ismeretek megszerzését a római korról. 

Később megismerkedünk a török korban megjelenő fűszerekkel, zöldségekkel és 

gyümölcsökkel az illatok és a növényekről készült képek segítségével. 

 Doktor Kroki és a kis kakas gyémánt félkrajcárja (Ajánlott korosztály: 4-8 éveseknek) 

A résztvevők a foglalkozáson a török korral ismerkednek meg játékos formában Doktor 

Kroki segítségével. Egy kis bevezető beszélgetés után együtt lerajzoljuk a török basát, akinek 

számos tulajdonságát sorra vesszünk. Ezt követően „A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című 

bábjátékot nézhetik meg a gyerekek. Az előadás után az Évezredek Emlékjelei című 

kiállításban a török korszakot mutatjuk be, majd játék közben vesszük sorra a 

legjellegzetesebb fűszereket és növényeket, amikkel ebben a korban ismerkedtek meg a 

magyarok.  

A foglalkozás végén minden gyerek elkészíti a saját török szultánját. 

 A nagy jégkorszaki vadászat (Ajánlott korosztály: 8-12 éveseknek) 

A foglalkozáson résztvevő diákok egy mozgalmas csoportjáték segítségével ismerkednek 

meg az őskori ember mindennapi életével. Gyerekek csoportbontásban, különböző források 

segítségével ismerkednek meg az őskori ember életmódjával, hiedelemvilágával és a tárgyalt 

korszak anyagikultúrájával.  

 Barangolás az ókori Ioviában (Ajánlott korosztály: 9-14 éveseknek)  

A foglalkozáson résztvevő diákok egy interaktív játék segítségével ismerkedhetnek meg az 

ókori Római Birodalom mindennapjaival. Kérdéskártyák és különböző ismeretterjesztő 

könyvek segítségével részletesen átvesszük a Pannonia provinciára vonatkozó fontosabb 

információkat.  

A játékban összesen harminc kérdést lehet megválaszolni. A kérdések öt tematikus 

csomópont köré rendeződnek. Minden témához hat kérdés tartozik. A játékban a résztvevők 

az információ visszakeresésén túl önállóan búvárkodhatnak a téma irodalmában. 

 Lovagok és lovagvárak (Ajánlott korosztály: 8-12 éveseknek) 

A foglalkozáson résztvevő diákok megismerkedhetnek Dombóvár és környékének 

középkori váraival, valamint két kiválasztott ismeretterjesztő könyv segítségével a korszak 

lovagikultúrájába nyerhetnek betekintést egy interaktív táblásjáték segítségével, ahol a 

gyerekek lépegetnek. A táblán kialakított különböző kérdésszigetekre lépve felelhetnek a 

megadott témakörben feltett kérdésekre a megkapott források és a tanórákon elsajátított 

ismeretek segítségével.  

A játék célja egy korszak ismereteinek elsajátítása játékos formában. 

 

 Sajtos Márton és kora (Ajánlott korosztály: 10-18 éveseknek) 

A foglalkozáson a résztvevő diákok megismerkednek Sajtos Márton perének anyagán 

keresztül a 18. századi paraszti élet mindennapjairól, ismeretei fontos adatokkal bővül 

Dombóvár Esterházy koráról. A résztvevők a per eljátszásával maguk is visszautaznak az 

időbe, hogy belebújhassanak a korszak emberének bőrébe. 

 Játék a Dombóvár várossá válásának koráról (Ajánlott korosztály: 10-18 éveseknek)  

A foglalkozáson résztvevő diákok megismerkednek egy csoportfoglalkozás során 

Dombóvár várossá válásához vezető folyamatokkal, külső és belső behatásokkal. Részletesen 

foglalkozunk a kor ipari és gazdasági fejlődésével, a fontosabb gyárakkal, szövetkezetekkel és 

vállalkozásokkal. A foglalkozás során a gyerekek kézbe vehetnek ritka, eredeti 

dokumentumokat, miközben fontos forrásokkal ismerkedhetnek meg. 
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A múzeumi óra keretein belül foglalkozunk a város két világháborúban betöltött 

szerepéről, a két háború közötti időszakkal és megismerkedünk Dombóvárral, mint a 

vasutasok városával.  

 Miről mesél a Föld? (Ajánlott korosztály: 13-18 éveseknek) 

A foglalkozáson résztvevő diákok egy vetített előadás, majd csoportfoglalkozás keretein 

belül megismerkednek a régészek munkájával, valamint a feltárások során előkerült 

jelenségekkel, objektumokkal és tárgyi anyaggal. Részletesen átbeszéljük Dombóvár és 

környékének kutatástörténetét, a különböző lelőhelyeken előkerült egyes tárgyakat kézbe is 

foghatják. 

 Csontváz a múzeumban (Ajánlott korosztály: 13-18 éveseknek) 

A foglalkozáson résztvevő diákok egy vetített előadás, majd csoportfoglalkozás keretein 

belül egy órára maguk is Dr. Csont bőrébe bújhatnak. Részletesen megismerkedünk egy 

antropológus munkájával, megtanuljuk, hogy hogyan állapíthatjuk meg a régészeti 

feltárásokon előkerült csontvázakról, hogy milyen lehetett az egykori ember. Beszélünk a 

csontok alapján a nem- és kormeghatározásról, a mumifikálás fajtáiról és az 

arcrekonstrukciókról.  

 Gyűjteményi munka, belső szervezeti élet, szakmai tevékenység 

Az év során a kiállítások, programok és rendezvények szervezése és lebonyolítása mellett, 

párhuzamosan folytak a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben őrzőt kulturális javak 

rendszerezése és feldolgozása. Az év első felében befejeződött a tavalyi évben megkezdett, a 

gyűjtemény régészeti anyagának átnézése és rendszerezése, illetve megtörtént az egykori 

Dombóvári kir. kath. Esterházy Miklós főgimnázium Gyűjteményben található anyagának 

leltározása és rendszerezése.A tavalyi évben megkezdett beruházások folytatásaként 2019. 

április elejére elkészült a Gyűjtemény épület felújításának következő üteme, mely folyamán 

megújult az egykori néprajzi anyagnak helyett biztosító, Közkincs szoba, valamint a Dr. 

Szőke Sándor terem. A beruházás költségeinek egy része a 2018. évben újból elnyert Kubinyi 

Ágoston program pályázata biztosította. 

Kiegészítés – Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület programjai a 

Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben 
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Előadások 

 Dr. Csákó Judit: Gizella királyné alakja a krónikairodalomban (2019. május 3.) 

 Dr. Nyári Gábor: Kultúrpolitika és kulturális élet az 1930-as években – az 1936-os 

Magyar Nagydíj a Népligetben (2019. június 21.) 

 Dudás Eszter és Süveges Zoltán: A magyarok királynéja. Sisi (2019. július 25.) 

 Gyerektábor (együttműködve a könyvtárral) 

Múzeumfoglaló – Játékos izgalmak az ókori Rómában (2019. július 15-19.) 

Időszaki kiállítások 

 

 Bereczki Kata festőművész festménykiállítása (2019. november 12. – 2019. december 

31.) 

 Régmúlt Karácsonyok. Hubay Ház Karácsony Kiállítás és Üzlet ünnepváró kiállítása 

(2019. november 18. – 2020. január 6.) 
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Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához 

viszonyított aránya …………..(%)  

 

Dokumentumok a nemzetiségek 

számára 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Könyvek 0 0 0 -  

Folyóiratok (címek száma) 1 1 1 -  

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 -  

Összesen 1 1 1 -  

 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter) 

 

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára  

Szolgáltatások száma 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 

száma 
0 0 0 -  

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 
0 0 0 -  

 

 

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter) 

 

FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 
 

 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:…………………………………………………… 
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Szöveges ismertetés és értékelés. 

A Nemzeti Kulturális Alap, Könyvtári Szakmai Kollégiumának döntése alapján a könyvtár 

szakmai eszközfejlesztésre, korszerűsítésre vissza nem térítendő támogatást nyert 1.800.000 

Ft értékben, további 200. 000 Ft önrészt az intézmény biztosította. 

 

A NKA segítségével elnyert támogatásnak köszönhetően a könyvtárba elsősorban új – 

masszívabb, magasabb – polcok kerültek, a régi vagy hibás polcrendszer helyett–  

Az új kialakításnak köszönhetően több fény is áramlik a terembe a polcok magasabb 

kialakítása miatt. A beruházás során a meglévő polcrendszer kb. fele cserélődött le még 2012-

ben. 
Bútorok állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:  
 

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:…………………………………… 

 

 
 

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 

bemutatása 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

 

A könyvtár terei 

▪ Felnőtt könyvtár  

▪ Gyermekkönyvtár 

▪ Olvasóterem  

▪ Helyismereti gyűjtemény  

▪ Dolgozói munkaállomások 

▪ Könyvraktár 

▪ Szolgálati helyiségek 

Olvasói terek száma 

▪ 4 (felnőtt könyvtár, gyerek könyvtár, olvasóterem, helyismeret, előcsarnok), 

Olvasói terek, szolgáltató terek nagysága  

▪ Felnőtt könyvtár, gyermekkönyvtár: 456,15 nm 

▪ Olvasóterem: 56,32 nm 

▪ Helyismeret: 26, 07 nm 

▪ Előcsarnok: 41,44 nm 
 

 

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések 

Szöveges ismertetés és értékelés. 

Támogatási cél: Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális 

kiállítóhelyek szakmai támogatása 
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Támogatási alcél: A tárgyi és szellemi örökség széles körű bemutatása, valamint közérdekű 

muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása 

 

 

Előzmények bemutatása 

Dombóvár Város Önkormányzatának a 2018. évet megelőzően, 2017-ben részesült 

múzeumszakmai támogatásban. 

 

Fejlesztés célja 

A fejlesztés a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális 

fejlesztésének II. ütemének megvalósítását célozta. Az önkormányzat célja a Gyűjtemény 

teljes épületének, több ütemben történő belső átalakítása volt, annak érdekében, hogy a teljes 

fejlesztés végére egy látogatóbarát, könnyen nyomon követhető útvonalra felfűzött, 

körbejárható kiállítóterekkel rendelkező és jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtemény 

kerüljön kialakításra. 

 

A fejlesztés megvalósítása során elvégzett feladatok ismertetése 

A fejlesztés során két kiállító terem felújítsa, átalakítása történt meg. Az első, 41,36 m
2
-es 

kiállító terem megosztásra került és az így kialakított 13,50 m
2
-es helyiségbe az épület hátsó 

részéről áthelyezésre került az iroda. 

A megmaradó kiállítótér szomszédos bemutató teremmel határos falában egy kétoldali 

beépített, üveges vitrin került kialakításra, mely helyet ad a kiemelt műtárgyak 

bemutatásának. 

A következő kiállító térhez vezető keskeny ajtó méretének és elhelyezkedésének 

megváltoztatása volt szükséges. Ennek eredményeként a funkció nélküli közlekedő felület, 

kihasználttá vált. Bár az első kiállító tér mérete csökkent a másik kiállítót tér mérete 39,75 

m
2
-re növekedett. A két egybenyitott helyiség (közlekedő, kiállító tér) összhangjának 

megteremtése céljából a padlóburkolatok egységesítésre kerültek. A pályázat keretében 

mindhárom helyiség festése megtörtént. A nagyobb kiállító helyiségben a kétoldali vitrin 

mellett egy egyoldali vitrin kialakítása is megtörtént. Mindegyik terem világítástechnikája 

felújításra került, a hagyományos mennyezeti világítás mellett a kiállító helyiségekben sínre 

szerelt spotlámpás rendszer került felszerelésre. A gyűjtemény főbejárati lépcsőjének nem 

volt kifutó-, pihenő-része, elsősorban az időskorú és a kisebb mértékben 

mozgáskorlátozott látogatók nehezen tudtak felmenni a magas lépcsőkön, illetve kifelé 

menet problémát okozott az épület biztonságos elhagyása. Az új, kifutóval, 

kapaszkodóval, csúszásgátló felülettel ellátott, több irányból megközelíthető 

többszögletes kialakítású lépcső biztonságos közlekedést nyújt az érkező és távozó 

egyéni és csoportos látogatók számára is.    
Megvalósítás tapasztalatai, várható eredmények, továbblépés irányai, fejlesztési elképzelések: 

A megvalósult és a jövőben végbemenő fejlesztések segítségével a Dombóvári Helytörténeti 

Gyűjtemény hatékonyabban tölti be értékmentő, feldolgozó, a település és vonzáskörzetének 

kulturális értékeit az érdeklődő közönség különböző korosztályai elé táró hagyományápoló, 

közművelődési, ismeretterjesztő munkáját. 

Az átalakítás folytatásaként a III. ütemben tervezett egy a mai kor követelményeinek 

megfelelő mosdóblokk kialakítása, illetve újabb terek megnyitásával a jelenlegi kiállító tér 

növelése és a kiállítások körbejárhatóságának biztosítása. 
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Jelentősebb eszközbeszerzések 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0  

ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 0 0  

ebből olvasói 0   

ebből szerver 0 0  

Fénymásoló 0 0  

Szkenner 1 20  

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 4 100 
 

IKR fejlesztés 0 0  

egyéb:……….. 0 0  

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen  0  

 

  

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

  

5.  Pályázatok, projektek 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg (ezer 

Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Márai Program 150 150 0 0 0 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

0 0 0 0 0 0 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

0 0 0 0 0 0 
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A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár 

kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

 
Kommunikáció 

2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 450 450 450 -  

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 
50 50 50 

-  

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 0 0 0 
-  

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 
26 26 24 -8% 

Online hírek száma 50 128 62 24 

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 164 170 132 -20 

Hírlevelek száma     

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 
5 5 2 -40 

Egyéb:….     

 

 

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

megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, 

stb.) (max. 1000 karakter) 

 

Partnerség, együttműködések 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
15 15 16 

6 

Az iskolai közösségi szolgálat 

fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások 

száma 

3 3 3 -  
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A könyvtárban dolgozó önkéntesek 

száma  
0 0 0 -  

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

Civil szervezetek 1 1 1 -  

Határon túli könyvtárak 0 0 0 -  

Vállalkozók 4 7 7 75 

Oktatási intézmények 7 7 7 -  

Egyéb 0 0 0 -  

Összesen 12 15 15 25 

 

 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség 

mérések 
2018. évi 

tény 
2019. évi 

terv 
2019. évi 

tény 

változás %-ban 

előző évhez 

képest 

A használói igény- és elégedettség-

mérések száma 
0 1 0 -  

A használói igény- és elégedettség-

mérések során a válaszadó használók 

száma 

0 100 42 100 

 

 

 

 

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető) 

Megnevezés Leírás, ismertető 

DombóKocka-

Társasjáték klub 

indítása, ősz 

Havonta alkalommal, pénteken 16-18 óráig gyerekek és felnőttek 

részére 

  

 

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 
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GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2018. évi 

tény 

 
2019. 

évi terv 

2019. 

évi tény 

eltérés 

%-ban 

az 

előző 

évhez 

képest 

B
ev

ét
el

 

Az intézmény működési bevétele 1 290 2 000 1 138 -11,79 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
1 290 2 000 1 138 -11,79 

– ebből a késedelmi díjbevétel  110,5  145,28 31,47 

– ebből beiratkozási díjbevétel  355 390 368 3,66 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 43 735 42 195 41 316 -5,5 

– ebből fenntartói támogatás 39 789 40 195 38 072 -4,32 

– ebből felhasznált maradvány 1 385  331 -76,11 

– ebből pályázati támogatás 2 000 2 000   

– a pályázati támogatásból EU-támogatás     

Egyéb bevétel összesen  2 561  2 913 13,74 

Bevétel összesen  43 641 42 195 42 454 -2,72 

K
ia

d
á
s 

Személyi juttatás 20 871 17 184 19 191 -8,05 

Munkaadókat terhelő összes járulék 3 787 3 351 3 212 -15,19 

Dologi kiadás     14 715 17 500 11 220 -23,76 

Egyéb kiadás  3 160 8 454  

Kiadás összesen  44 695 41 195 42 077 -5,86 

 

Dátum:  

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

 

Dátum: 

……………………………….. 

         aláírás 

        Fenntartó 


