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BEVEZETŐ 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. második felében úgy 

határozott, hogy az előzetes felmérések, szakértői vélemények összegzését követően a 

muzeális intézményekkel, valamint a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös 

szervezetben, közvetlen önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény által, 

integrált kulturális intézményi formában kívánja ellátni 2021. január 1. napjától.                

A Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 69/A. §-ában és 78/J. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a kultúráért felelős minisztertől az átszervezéssel 

kapcsolatos véleményt kért be. Az emberi erőforrások miniszterének véleménye azt 

tartalmazta, hogy támogatja a három kulturális szolgáltatást is nyújtó integrált kulturális 

intézmény megvalósítását a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

átszervezésével. A 104/2020. XII. 4. határozat alapján olyan integrált kulturális 

intézmény jött létre, amely a muzeális intézménnyel, a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének 

biztosításával közös szervezetben látja el az összefüggő önkormányzati feladatokat. 

Az új intézmény neve: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Rövidített neve: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Telephelyei:  

1. Tinódi Művelődési Ház,   7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Olyan közművelődési intézmény, mint művelődési ház, mely közművelődési 

alapszolgáltatásokat lát el. 

2. Földi István Könyvtár   7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

A települési nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatokat városi könyvtárként 

látja el. 

3. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény, 7200 Dombóvár, Szabadság u 16. 
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Feladatait, mint közérdekű muzeális gyűjtemény látja el. 

Az integrált intézmény nagy kihívása, kiemelt feladata a közművelődési, könyvtári, 

múzeumi szakmai közös gondolkodás kialakítása, közösségi programok szervezésével, 

azok együttes lebonyolításával, Dombóvár város és környékének kulturális 

identitásának erősítése céljából. 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

A DKSZK (Tinódi Művelődési Ház) szervezete 2021-ben 

 

1 fő igazgató, közművelődési szakember  

1 fő igazgatóhelyettes, közművelődési szakember 

1 fő pénzügyi referens 

1 fő közművelődési szakember 

2 fő szervező asszisztens (1 fő ebből GYES-en van)  

2 fő technikus és karbantartó 

3 fő portás (információszerzés-közvetítés) 

2 fő jegypénztáros (információszerzés-közvetítés) 

2 fő takarító 

 

PROGRAMOK MEGVALÓSULÁSA 

A 2020-as évben a pandémia járvány elleni védekezés céljából meghozott, majd 

módosított kormányrendelet alapján (a közművelődési intézmények 2020. november 

11-én újra bezártak) a 2021-es évet is sajnos zárt intézményben végzett feladatok 

ellátásával kezdtük.  Programjainkat, kommunikációnkat az online térbe helyeztük át, 

így igyekeztünk „életjelt adni magunkról”, továbbá így tudtuk fenntartani a kapcsolatot 

az oktatási intézményekkel, civilszervezetekkel, partnereinkkel. 

A Magyar Kultúra Napját az épület nagyméretű üvegablakaiban kihelyezett a Kultúra 

Nagyjai című Varga Gábor szobrászművész által készített nemzeti nagyjainkat ábrázoló 

művészi grafikák kiállításával, továbbá a Mit jelent nekem a kultúra? – felhívásunkra 
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beküldött videóanyagok összeállításával, közzétételével ünnepeltük. Húsvétkor a civil 

szervezetek, pl.: Nagycsaládosok Érdekvédelmi Szervezete, Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, Dombóvár-Kernen Baráti Kör, stb., díszítették fel a köztereken 

elhelyezett tojásfákat. Gyereknap alkalmából hirdetést adtunk közzé Színezd ki a várost 

címmel: vártuk a családok, a diákok jelentkezését az általuk készített aszfaltrajzról 

készített fotók beküldésével. A címünkre eljutatott rajzokat zsűri értékelte, a rajzokról 

készült fotók kikerültek a művelődési ház, a könyvtár ablakaiba. A járvány 

enyhülésének köszönhetően a művelődési ház május 17-én nyitotta meg kapuit, ezen 

alkalomból jelképes „kapunyitogató ajándékkal” vártuk az újra induló civil 

szervezeteket, közösségeket.  

A nyitást követően az első, a város lakosságát megmozgató esemény a Múzeumok 

Éjszakája volt. Egy korábbi hagyomány újraélesztésével városjáró gumikerekes 

kisvonat járta végig az állomásokat, sikerült új helyszíneket is bevonnunk a 

rendezvénybe, ennek eredményeként 11 állomáson várták a családokat, érdeklődőket 

kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, árusokkal.  

Kiállításainkat két térben tartottuk: az előtérben és a Majoros Galériában. Mindkét terem 

többfunkciós, amelyet a kiállítás-tervek összeállításánál figyelembe kellett vennünk. A 

2021-es év első nóvumokat felvonultató kiállítása a Makovecz Imre munkássága előtt 

tisztelgő „…Ami megtörténhetett volna…” - című építőművészeti kiállítás volt, amely 

augusztus végétől volt látogatható. A témához kapcsolódva előadóesett szerveztünk 

Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész közreműködésével, majd azt követően beszélgető-

fórumot hirdettünk a művelődési ház előtti tér koncepció-tervéről. A VI. Országos 

Miniatűr Fotópályázat díjazott fotóival vártuk fotózás iránt érdeklődőket a Magyar 

Fotográfia Napján augusztus 29-én. 

A Majoros Galériában Varga Géza Ferenc (1950-2002) fafaragó művész grafikáiból 

nyílott kiállítás, amelyhez emlékestet szerveztünk. A Kossuth-emigráció emlékeit 

bemutató tablósorozatból fogadtunk vándorkiállítást a Magyar Emlékekért a Világban 

Egyesület anyagából. Bükösdi Gábor festménykiállítása várta művészetet kedvelőket az 

előtérben a Keptár együttes koncertjével, az alkotó-művész tárlatvezetésével. A Székely 

Kör szervezésében a bukovinai székelyek életútját bemutató tárlatot fogadtunk a 
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Szabadkai Városi Múzeumból. Az év végét az adventi hangulatot megjelenítő Foltos 

Kék Madár foltvarró csoport Patcwork kiállításával zártuk. 

 

Dombóvár Város városi rendezvényei  

Az év második felében a járványhelyzet enyhülésének köszönhetően már lehetett 

szabadtéri rendezvényeket tartani. A július végén a vásártéren rendezett Republic 

koncert, majd a szőlőhegyi városrészen megtartott hagyományos Anna napi programok 

sok érdeklődőt vonzottak. A Városi Gála augusztus 19-én került megrendezésre, ezen a 

napon a kertvárosi városrészben ünnepi harangszentelésre került sor, majd az Apostol 

együttes adott koncertet. Az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepség megszervezése 

a Tinódi Művelődési Ház feladata volt a Kertvárosi templom előtti téren.  

 Nemzeti ünnepeinken az ünnepi műsorokat az oktatási intézmények adják, 2021-ben az 

Aradi vértanúk emléknapját, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepségét, 

valamint a november 4-i megemlékezést tudtuk megtartani hagyományos módon, 

melyhez művelődési házunk  többnyire a technikai eszközök biztosításával járul hozzá. 

Az Autómentes nap a dombóvári köznevelési intézmények részvételével, a 

Sportszövetséggel, a Városi Rendőrkapitánysággal közös szervezésben valósult meg. 

Az Idősek Világnapján Gergely Róbert adott élő zenekaros koncertet a művelődési ház 

színháztermében telt ház előtt. 

Az október 2-án megtartott Újdombóvári Őszi Fesztivál a programra látogatók, 

érdeklődők száma alapján az év legsikeresebb rendezvényének mondható. A megnyitót 

követően a Dombóvári József Attila Általános Iskola osztályai, a gólyalábasok, a 

fúvószenekarok, mazsorettek látványos felvonulása után óriásbábos utcaszínház 

következet. A színpadon gyerekműsor, jazz, operett, a Saguly Károly téren árusok, 

körhintások, gyerekjátékok várták a közönséget. A rendezvényt látványos tűzijáték 

zárta. A korábbi években a járvány miatt elmaradt családi faültetést is megtartottuk 

október végén a Kispolgárok Parkjában, amelyen közel száz facsemetét ültettek a 

családok. A késő őszi Márton napi Borünnep, az idősek karácsonya, az Adventi időszak 

programjai (az adventi vásár, a vasárnapi gyertyagyújtások, koncertekkel, az iskolák 

fellépésével, az adventi árusokkal) valamint a Városi Szilveszteri futás, tartalmas 

szórakozást, igényes kikapcsolódást nyújtottak több korosztály számára.  
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November végén intézményünkben újranyitott a kávézó, ahol minőségi italokkal, 

süteményekkel, megújult környezetben fogadja a kávézót üzemeltető vállalkozó a 

betérő vendégeket. 

A művelődési ház előtti téren felállított november 28-tól - 2022 január 31-ig működő, a 

hét minden napján üzemelő jégpálya a vártnál felüli látogatottságot mondhatott 

magáénak: délelőttönként a kistérség oktatási intézményei, délutánonként a családok, 

felnőttek, gyerekek folyamatosan, nagy számban látogatták a létesítményt. 

 

 RENDEZVÉNYSZERVEZÉS, PROGRAMOK, PÁLYÁZATOK 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ a civilekkel, oktatási intézményekkel, 

vállalkozókkal, magánszemélyekkel közösen, illetve saját szervezésben megvalósított 

számos kulturális eseménynek, koncertnek, előadásnak, könyvbemutatónak, 

kiállításnak, gyermek és felnőttprogramoknak adott otthont a 2021-es esztendőben.  

Igen népszerű volt a szeptembertől induló Dombóváriak a Nagyvilágban előadássorozat, 

ahol helyi és elszármazott meghívott előadók tartanak vetített, képes előadást külföldi 

élményeikről, más országok, nemzetek kultúrájáról, kulturális szokásairól. A könyvtár 

mellett a művelődési ház és helyt adott könyvbemutatóknak. A Majoros Galériában 

augusztusban és szeptemberben tartottuk Erky-Nagy Tibor tipográfus, helytörténész 

Egykorvolt című helytörténeti vonatkozású könyvének bemutatóját, Tilinger Sándor 

fotós Fénnyel, Géppel című könyvének bemutatóját. Szeptember elején régészeti 

konferenciát rendeztünk Castrum Dombo 2021 címmel, a gólyavári ásatások 

eredményeiről.  

Folytattuk a színházi előadások szervezését, néhány a színházteremben megtartott 

előadás, színdarab közül: Fehérlaposok a Magyarock Dalszínház előadásában, Lili 

bárónő nagyoperett, Karády zenés játék, Ancónai szerelmesek – Roxinház Kaposvár, 

Pál utcai fiúk musical – Pannon Várszínház Kaposvár. A Dumaszínház humoristái 

visszatérő vendégek a házban: Kovács András Péter, Kiss Ádám, Kőhalmi Zoltán, 

Aranyosi Péter. 

A bérletes gyerekszínházi darabokra is nagy volt az érdeklődés az óvodák, iskolák 

részéről: Hamupipőke – Fogi színház, Holleanyó – Pódium Színház. 
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Számos koncert, koncertsorozat várta a komoly- és könnyűzene kedvelőit. A térzene 

koncertsorozat keretében a helytörténeti gyűjtemény majd a művelődési ház előtti téren 

tartottunk kamarakoncerteket heti rendszerességgel péntekenként, júniustól az év 

végéig, pl.: Pannon Filharmonikusok, Filharmónia fúvósok, Kultúrtalálka, Percussion 

Project Pécs, Dombóvári Ifjúsági fúvószenekar. Folytatódtak az Ifjúsági Hangverseny 

bérletes koncertjeink is, fellépőink voltak: Heavy Brass Guys Tuba Quartett, Vivat 

Bacchus. 

A művelődési házban a 2021-es évben 15 alkotóművészeti-, előadóművészeti-, 

népművészeti csoport, a Nemzeti Művelődési Intézet Tudásunkkal a közöségekért 

programjának köszönhetően októbertől három népművészeti tárgyalkotó csoport: 

hímzés, nemezelés, gyöngyfűzés, 21 klub, kör, szakkör működött. Az év folyamán 10 

ismeretterjesztő előadó estet, 5 könyvbemutatót, 22 közgyűlést, fórumot, konferenciát, 

7 kiállítást, 43 előadóművészeti rendezvényt, 24 társadalmi rendezvényt, ünnepet 

tartottunk.  

 A járványügyi helyzet miatt a korábbi pályázatok esetében több változásbejelentőt 

kellett beadni, hogy későbbi időpontokra tudjuk elhalasztani a még megvalósítani kívánt 

visszalévő programokat. Több civil szervezet, egyesület, alapítvány elnyert pályázati 

projektjének rendezvényszervezői feladatait is elláttuk: az "Életet az éveknek" 

alapítvány (melyben 3 szervezet vesz részt: Életet az éveknek, a Szívklub, az Ózon 

asztma Egyesület) konferenciáját, 2-2 előadásból álló projektjét, valamint 10-10 

programsorozatát 2020-ban nem sikerült megtartani, ezek a 2021-es évben valósultak 

meg. A Hamulyák Alapítvány rendezvényét, az Őszi fesztivált is a 2021-es évben tudtuk 

megvalósítani.  

 

FELÚJÍTÁS/KARBANTARTÁS/ÜZEMELTETÉS 

Az év folyamán folytatódott a 2020-ban megkezdett selejtezés, leltározás a 

raktárhelyiségekben. Az épület biztonsági-, tűzjelző rendszerének, a lift, a nyomtató 

rendszeres karbantartását a velünk szerződésben álló vállalkozók, a kisebb 

karbantartásokat, javításokat a művelődési ház technikus-karbantartó munkatársai 

végezték el. Az év második felében megtörtént az intézmény több helyiségének 

(Színházterem, Pinceszínház, Majoros terem, Próbaterem) szellőztetését, fűtését 
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biztosító Ventus légszűrőrendszer szűrőinek teljes cseréje.  A ruhatárban a korábbi 

nagyméretű bilétákat kisebb méretű, az új intézményi logóval ellátottakra cseréltük. 

Ruhatári fogasaink számát megnöveltük, a munkálatokat technikus-karbantartó 

munkatársaink végezték.  

 

 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ az Alapító Okiratában és a 

Közművelődési Megállapodásban rögzített szakmai feladatát folyamatosan magas 

színvonalon ellátta, az igények szerint teljesítette. 2021. évi szakmai céljait és feladatait 

magas szinten valósította meg, programjainkkal, rendezvényeinkkel igyekeztünk 

megfelelni a fenntartó, a civil szervezetek, az oktatási intézmények, a vállalkozók,  

 a város és városkörnyék lakossága velünk szemben támasztott elvárásainak, 

igényeinek.  

 

 

Dombóvár, 2022. február 16. 

 

 

 

              Müller Ádám 

igazgató 
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1. Rövid összefoglaló  

Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

Földi István Könyvtár  

Cím: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 7200 Dombóvár 

Postacím: 7200 Dombóvár Pf. 68. 

Adószám: 15418197-2-17 

Telefon: 74/465-434 

Mobil: 20/559-97-47 

e-mail:, dombkonyvtar@gmail.com 

 

A Földi István Könyvtár nyilvános könyvtárként az információs esélyegyenlőség és 

demokrácia helye. Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival hozzájárul városa sajátos 

arculatához. Kapcsolatot tart a város kulturális és 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 dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, jól 

felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg.  

A könyvtár 2021-re tervezett feladatait, terveit, elképzeléseit jelentős mértékben megváltoztatta 

a Covid-19 világjárvány okozta hatások, a jelentős mértékben lecsökkent és az év ¾ részében 

fennálló 5 helyett 3 fős szakmai létszám valamint a 25 %-ra visszaesett nyitvatartási órák száma 

(korábban heti 39 óra/ 2021-ben heti 12 óra) 

A 2022-re tervezett feladatokat nagymértékben meghatározza majd a világjárvány alakulása, 

valamint, hogy az intézményegységben maradnak-e a 2021-ben kialakult, fent említett 

tényezők (lecsökkent szakmai létszám, nyitvatartási órák száma) 
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A könyvtár nyitvatartási ideje 2021. (heti 12 óra) 

A könyvtár nyitvatartási ideje  

Hétfő:  10-13 óráig 

nyitva 

Kedd:   14-17 óráig 

nyitva 

Szerda:   14-17 óráig 

nyitva 

Csütörtök:  Zárva 

Péntek:  10-13 óráig 

nyitva 

Szombat:  Zárva 

Vasárnap: Zárva 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása  

2020. őszén az intézmény több pályázatot is benyújtott a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumánál  

Irodalom egy életen át címmel kortárs magyar irodalmi rendezvények megvalósításáról  

Támogatás: 

A pályázat keretében a Földi István Könyvtár 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült 2020. november 23-án. 

Az elnyert pályázati támogatás révén az óvodásoktól az idős korúakig minden korosztályt 

átölelő  programok valósultak meg.  

Harcos Bálint Szofi varázsol címmel író-olvasó találkozó 

A Szofi varázsol, Szofi tüsszent és a Szofi lufija című mesekönyvekkel ismerkedhettek a 

gyerekek.  

 

Tölgyesi Lívia mesélő Túl az Óperencián - levelezős játék a Mesék Birodalmában 

 

A díjátadó díszvendége Tölgyesi Lívia mesélő. 

Az idei tanévben kilencedik alkalommal hirdettük meg levelezős játékunkat a Mesék 

Birodalmában, melynek eredményhirdetése 2021. Június 4-én volt a könyvtárban. A mesék 
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kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a kortárs meseírókkal és egy könyvük első fejezetével 

ismerkedhessenek meg a gyerekek a feladatlapok megoldásán keresztül. Az öt fordulóból álló 

szövegértő feladatsorokat egész tanévben küldték vissza a csapatok.  

 

V. Kulcsár Ildikó Egy korty derű című szerzői est 

 

2021. június 23-án 17 órakor V. Kulcsár Ildikó: Egy korty derű című irodalmi est Anyák, 

nagyik és más szent őrültek című drámai és mosolyra fakasztó legújabb könyvének 

bemutatója  

V. Kulcsár Ildikó író, újságíró a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett 

írónő. 

Bauer Barbara író-olvasó találkozó 2021. szeptember 14. 

 

Agócs Írisz közönségtalákozó 2021. szeptember 29. 

Az „Irodalom egy életen át” program keretében Agócs Írisz illusztrátor volt könyvtárunk 

vendége. 

A jó hangulatú találkozó végén a gyerekeknek a közel egy óra alatt készült rajzaikat is 

lehetőségük volt dedikáltatni. 

 

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni naplója Hámori Gabriella előadása 

2021. október 28. 17 óra 

Az eredetileg október 8-ra tervezett, de betegség miatt későbbi időpontban került 

megrendezésre Hámori Gabriella színésznő előadása, Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni 1935 

és 1946 között írt naplójának részleteiből. 

Szinte a naplók kiadásával egy időben fogalmazódott meg a színésznőben, hogy szeretne ebből 

a lenyűgöző anyagból előadást csinálni. A FILC / Fischer Iván Lakásszínháza /saját 

produkcióját először 2015. december 15-én láthatta a közönség, Seres Tamás szerkesztésében 

és rendezésében.  

 

Könyvtári programok 

2021. Magyar Kultúra Napja Reflexiók online térben-Janikovszky ablakkiállítás 

2021. április 30-május 28. Múltidéző ablakkiállítás egykori dombóvári május elsejékről 

2021. június 9-én 17 óra R.Kelényi Angelika író-olvasó találkozó 

2021. június 15. Mézes cukrászda-Somogyvári Judit interaktí író-olvasó találkozó 

2021. június 22. Megírtam.Olvastad.Találkozzunk! Pályázat Reményik Sándor költészetéről-

Markovits Magdolna előadása 

2021. június 26. Múzeumok éjszakája 

2021. július 6.,13.,20., 27., augusztus 3., 10., 17., 24. Papírszínház játszótéren 

Országos Könyvtári Napok október 4-10. 

2021. október 5. Kapostól a Szajnáig-közönségtalálkozó Havasi János újságíróval  
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Havasi János újságíró volt vendégünk október 5-én az Országos Könyvtári Napok keretében. 

A Párizsi Magyar Intézet volt igazgatójával Ha azt mondom Párizs... Kirándulásaim a 

diplomáciába című legújabb könyvéről Szenyéri Zoltán a Dombóvári Illyés Gyula 

Gimnázium igazgatója beszélgetett. A találkozó kötetlen beszélgetéssel és dedikálással zárult. 

 

2021. október  október 6-án 17 órakor Müller Nándor Négy évszak a Bakonyban című 

fotóalbumának és Barangolások a Bakonyban című túrakönyvének bemutatóján vehettek részt 

az érdeklődők. A diavetítéssel egybekötött este dedikálással zárult. 

2021. október 10. Könyves Vasárnap 9-12 óra között Kerekítő foglalkozással és ingyenes 

beiratkozási lehetőséggel vártuk látogatóinkat. Ezen a napon 166 -an iratkoztak be a könyvtárba 

és 579 könyvet kölcsönöztek olvasóink. 

3. Szervezet  

Szervezeti változás: 2020. második felében Dombóvár Város Önkormányzata azt a döntést 

készítette elő és hozta (104/2020. XII. 4. határozat) közművelődési feladatokat is ellátó 

integrált kulturális intézmény létrehozásáról 2021. január elsejétől a Földi István Könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény átszervezéséről (www.dombovar.hu), amely a könyvtár, a 

művelődési ház, a helytörténeti gyűjtemény integrációját eredményezi. Az integrált intézmény 

neve: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, rövidített neve: 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

A könyvtár dolgozói létszáma 2021. december 31-én 3 fő szakmai, melyből 3 fő könyvtárosi 

végzettséggel rendelkezik, (1 fő egyetemi, 2 fő főiskolai) valamint 1 fő technikai dolgozó. A 

2021-re megállapított szakmai létszámkeret 5 fő volt, 2 szakmai álláshely feltöltetlen maradt 

február ás április hónapoktól. 2022-re elfogadott intézményi Szmsz szervezeti ábráján 4 fő 

könyvtáros szakmai létszám került elfogadásra, melyből 1 fő szakmai álláshely feltöltetlen. A 

Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény összlétszáma 19 fő. 

2021-ben is részt vettünk a közfoglalkoztatási programban. Összesen 1 fő (8 óra) 

közfoglalkoztatott munkatárssal látta el szolgáltatásainak egy részét, úgy mint ügyviteli 

feladatellátó 

Közösségi szolgálat (50 óra) 28 fő 

4. Infrastruktúra  

A könyvtár terei 

▪ Felnőtt könyvtár  

▪ Gyermekkönyvtár 

▪ Olvasóterem  

▪ Helyismereti gyűjtemény  

▪ Dolgozói munkaállomások 

▪ Könyvraktár 

▪ Szolgálati helyiségek 
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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 

Meseterem 

2020 nyarán kezdődött a kialakítása és 2021 elején fejeződött be. 

Célcsoport: a legkisebbektől, óvodás korú gyermekek részére 

A terem falait élénk színekkel és mesefigurákkal díszítettük, valamint készségfejlesztő 

játékokkal és berendezéssel láttuk el.  

Terveink között szerepel a Pöttöm Mozi diafilmklub, a Papírszínház, a Baba-Mama klub, 

valamint a Kerekítő foglalkozások megtartása a kialakított új helyiségben. (56 nm)   

 

5. Gyűjteményi információk  

 

Az állományra fordított összeg a kifizetett számlák alapján 2021. évben összesen 

6.883.028,65 Ft volt. Ebből az összegből könyvvásárlásra 5.700.439,90 Ft-ot, 

folyóiratbeszerzésre 1,182.588,75 Ft-ot fordítottunk. (A fent említett 6.883.028,65 Ft-

ban már benne van a 2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás is!) 

 A dokumentumbeszerzés december közepéig folyamatos volt, év végére 

kifizetetlen számla nem maradt. 

 2021-ben a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 1.021.000 Ft volt, 

mely az előző évhez viszonyítva több (2020-ban 679.000 Ft volt!). 

 A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 70 %-át (714.700 Ft) fordítottuk 

könyvvásárlásra, 30 %-át (306.300 Ft) pedig eszközbeszerzésre: 2 darab laptop, 1 darab 

SSD. 

 

A Márai-program, az idén nem lett meghirdetve, helyette a Könyvet a könyvtáraknak I. 

programban tudtunk könyvet beszerezni a KELLO-tól. 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. A programban nem összeget, hanem darabszámot 

határoztak meg, egy meghatározott rendelési listáról lehetett kiválasztani a könyveket. 

Az első fordulóban 109.133 Ft, míg a második fordulóban 60.779 Ft értékben sikerült 

felnőtt szép- és szakirodalmat, valamint gyermek szép- és ismeretterjesztő irodalmat 

beszereznünk. 

 

2021. december 31-i állapot alapján 2278 példány került analitikus feldolgozásra a 

TextLibben. A rendelések alapján ennél több dokumentum került be a leltárkönyvekbe 

december 31-ig (2477 darab), ezek feldolgozása folyamatos. 
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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 20. 000 Ft, utóbbinál 30.000 Ft összeghatár felett 

(rendelésenként). 

Sajnos a papír (és ezzel együtt a könyvek, folyóiratok ára is) kb. 30%-kal növekedett, 

emiatt a mostani nagykereskedelmi ár nagyjából a tavaly év végi kiskereskedelmi árral 

egyenlő. 

 

2021-ben is folyamatos volt a könyvtár dokumentumállományának tervszerű apasztása. 

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

 

A folyóiratrendelés idén kicsit bonyolódott, mivel a Posta már nem kézbesít 

napilapokat. Emiatt a június-július hónapok káoszosak voltak, sajnos a lapok nem vagy 

csak késéssel lettek kézbesítve.  Az előfizetés sem volt letisztázva, a kiadók 

egymásra és a Postára mutogattak. Ez szerencsére megoldódott. 

 Emellett az NKA támogatásával is kapunk szaklapokat, melyeket a KELLO 

juttat el hozzánk. 

 

A helyismereti kutatásra, szaktájékoztatásra egyre nagyobb az igény. Erről nem 

készítettem év közben statisztikát, de a legegyszerűbbtől az összetettebbig minden 

előfordult. Ami a legjellemzőbb: egy-egy adat, életrajz, szakdolgozathoz témakutatás, 

évfolyamdolgozatokhoz témakutatás, fotók (fotókon szereplő személyek, helyek) 

beazonosítása. 

 

 

6. Szolgáltatások (változások, trendek)  

A különböző korosztályok számára szervezett foglalkozások száma a vírushelyzetre 

való tekintettel az idei évben alacsonyabb volt a megszokottnál.  

Az 1-3 éves korosztály számára zenés, dalos, Kerekítő Mondókás Móka foglalkozásokat 

Deli Orsolya tartotta heti/kétheti rendszerességgel. (14 alkalom 386 fő)  

A 3-6 éves korosztály számára a „Papírszínház” programsorozat keretén belül képekkel 

illusztrálva meséket olvasunk, akár könyvtáron kívül is. Nyári időszakban játszótereken, 

kérés esetén óvodákban is. (3 alkalom 72 fő)   

Alsó tagozatban kiemelt szerepe van a csoportos könyvtárlátogatásnak, 

könyvtárhasználati foglalkozásoknak (8 alkalom 207 fő), illetve a szövegértést fejlesztő 

levelezős verseny (1 verseny, 6 alkalom+eredményhirdetés 73 fő).  

Könyvtárunk a nyári időszakban csatlakozott a gunarasi nyári táborhoz, ahol 3 

alkalommal 42 főnek tartottunk kézműves foglalkozást. 
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7. Minőségirányítás  

A következő feladatunk a 16 éven aluliak véleményét, igényeit felmérni. Intézményünk 

rendezvényein, pályázatain több vidéki iskola is részt vesz. A kérdőívek összeállítása 

folyamatban van, kiküldésre még nem került. 

A felmérés célja: 

• Dombóvár oktatási intézményeinek elégedettségmérése a még sikeresebb 

együttműködés érdekében. 

• Egyes új szolgáltatások bevezetésére vonatkozó szükségletfelmérés. 

 

 

8. Partnerségi együttműködések  

A város és a környékbeli települések óvodáival, általános- és középiskoláival rendszeresek a 

könyv-és könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtárbemutató foglalkozások, vetélkedők. 

Szakmai együttműködő partnerek Dombóvár Város Önkormányzata, Művelődési  Ház, Fekete 

István Múzeum, Dombóvári Városszépítő Egyesület 

 

9. PR/marketing/kommunikáció eredményei  

Saját csatornáinkon, így honlapunkon, youtube csatornánkon és fb oldalunkon a zárvatartás 

idején is igyekeztünk kapcsolatot tartani olvasóinkkal. 

 

10. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott szakmai támogatásról 

2021-ben Hőgyészen vettünk részt megyei szakmai napon  

 

 

2022. február 10. 

 

 

 

                                                                                                Virágné Bán Emma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. számú melléklet 

 

Beszámoló a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi tevékenységéről: 

 

A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény a covid járvány miatt 2021-ben csökkentett éves 

nyitva tartással folytatta közösségi, közművelődési tevékenységét, melynek eredményeként 

kiállításainkat, kulturális programjainkat a korábbi évekhez képest (2019-ig bezárólag) 

kisebb számban látogatták a helyi polgárok, a turisták, családosok, közép-, illetve általános 

iskolai osztályközösségek, óvodások.  

 

1. Állandó kiállítások:  

1. Évezredek Emlékjelei – állandó helytörténeti kiállítás 3 teremben (2018) 

2. Néprajzi szoba (2004;2020)  

3. Nyomdatörténeti kiállítás (2004;2009) 

4. Mester és tanítványai (2020) 

5. Galéria - a helyi képzőművészek alkotásai (2004;2020) 

 

1.1 Az év során az alábbi időszakos kiállítások voltak láthatóak a szervezésünkben: 

 

1.   Múltunk Ezer ablaküvege – tisztelgés Koncz András (1903-1975) fényképész 

munkássága előtt című kiállítás június 25 – december 10-ig 

2.   A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 25 éves jubileumi kiállítása december 18-tól 

 

Az állandó és időszaki (javarészt helyi vonatkozású) kiállításainkat és az ahhoz kapcsolódó 

különböző közönség programokat összesen 455 fő látogatta. Csoportos látogatást 

(tárlatvezetés, előadások, múzeumandragógia, civil programok) 48-at számoltunk, 

múzeumismereti és múzeumpedagógiai foglalkozáson 120 különböző életkorú kisgyermek 

és tanuló vett részt szaktanár kíséretében. Felnőtt kereső 111, a nyugdíjas korú látogatók 344 

fő volt.  

 

      1.2 Megjegyzések: 

 

Gyűjteményünk a covid járvány és az arra válaszként hozott országos rendeletekhez 

alkalmazkodva május 25-én nyitotta meg kapuit. Júniusig 25-ig az állandó tárlatok voltak 

megtekinthetők, a Múzeumok Éjszakáján új időszakos kiállítással vártuk a látogatókat. 

 

A zárva tartott időszak alatt a Kubinyi Ágoston pályázatnak (muzeális intézmények 

támogatása) és az önkormányzat támogatásának köszönhetően a helytörténeti gyűjtemény 

I., II. és III. fejlesztési ütemét követően a IV. ütem – az intézmény pince szintjén található 

helyiségek raktárként történő hasznosítását támogató beruházás – került megvalósításra. A 

felújítás eredményeként a különböző múzeumi szakterületekhez tartozó tárgyak, 

tárgycsoportok különválaszthatóak, külön termekben, megfelelő klimatikus viszonyok 

között tárolhatók. A tárgycsoportok egy részének a múzeum épületében történő 

elhelyezésével szakmai feldolgozásuk, kiállításokra történő előkészítésük könnyebben, 

szakszerűbben megoldható, ezzel párhuzamosan a jelenleg telített raktárhelyiségek is 

felszabadultak. 
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A felújítással egyidőben zajlott a Koncz-hagyaték üvegnegatívjainak digitalizálása, a 

kiállítás tématervének, forgatókönyvének összeállítása, a kiállítás előkészítése.  

2. Közösségi programjaink:  

 

1. A Koncz kiállításhoz kapcsolódva több helytörténeti előadást, tárlatvezetést tartottunk 

Takács Istvánné, Müller Ádám vezetésével, interaktív fotótörténeti előadást Tilinger 

Sándor vezetésével. 

2. Szeptember 10-én az önkormányzat által benyújtott nyertes NKA-s pályázatnak 

köszönhetően (Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma) Castrum Dombó 

2021 címmel régészeti konferenciát szerveztünk több előadóval Berta Adrián régész 

vezetésével, a gólyavári ásatások legújabb fejleményeiről, tudományos eredményeiről. 

A konferencián egy absztrakt kötetet is kiadtunk. 

 

 

3. Gyűjteményi munka, belső szervezeti élet, szakmai feladatok-kapcsolatok 

 

➢ NKA-s pályázat keretében (Fotóművészet Kollégiuma) a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 800.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a 

Múltunk ezer ablaküvege... – tisztelgés Koncz András (1903-1975) fényképész 

munkássága előtt című kiállítás megrendezésére. Az időszakos kiállításban személyes 

tárgyak, dokumentumok, továbbá meghatározott tematika alapján válogatott - 

digitalizált üvegnegatívokról készült - fotók kerültek bemutatásra (126 fotó különböző 

méretű tablókon, tárgy- és magyarázó feliratokkal). A kiállításban sötétkamrát (előhívó 

fülkét) rendeztünk be, ahol lehetőség volt a hagyományos fotóelőhívás kipróbálására. 

➢ NKA-s pályázat keretében (Közgyűjtemények Kollégiuma) a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 800.000 forint vissza nem térítendő támogatást kapott 

állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök 

beszerzésére. Ennek köszönhetően az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg:  

I. A Koncz hagyaték jelenős részét képező film- és üvegnegatívok állományvédelme 

(az üvegnegatívokhoz szükséges csomagolóanyagok megvásárlása, savmentes 

tárolódobozok vásárlása, laptop és külső adattároló, fényképezőgép vásárlása). 

II. Bencze Ferenc (1912-1978) és Bencze József (1914-1987) gazdálkodók 

eszközkészletének állományvédelme (a mezőgazdasági eszközkészlet műtárgyvédelme, 

restaurálása (53 db néprajzi tárgy) megbízott helyi szakember: Bocz János faszobrász, 

farestaurátor bevonásával) 

II. Csomagolás, tárgy-védelem céllal beszerzendő anyagok (hullámtekercs és 

légpárnás fólia beszerzése) 

➢ a múzeumi anyag rendszerezése, feldolgozása 

➢ Gyarapodás: régészet 31 db, történet 433 db, néprajz 460 db, összesen: 924 db. Az év 

folyamán a helytörténet és a néprajz területek gyarapodtak jelentős mértékben. 

4. Múzeumpedagógia 
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 Múzeumpedagógiai kínálatunk 4 nagy korszakot, témakört feldolgozó tanórát (Néhány 

gondolat az őskorról, IOVIA ébresztése, Tinódi és kora, Az Esterházyak Dombóváron), 

illetve 2 „kedvcsináló foglalkozást” (Ismerkedés a múzeummal, Mi van a ládikóban?) is 

tartalmaz. Így a legkisebbektől a legnagyobbakig minden érdeklődő talál számára megfelelő 

foglalkozást, legyen szó a múzeummal való ismerkedésről, vagy komolyabb helytörténeti 

ismeretek elsajátításáról.  

 

5. Munkahelyteremtés  

A 2022-es évben a DKSZK, azon belül a helytörténeti gyűjtemény a Magyar Nemzeti 

Múzeummal kötött szerződés alapján 4 fő kulturális közfoglalkoztatott segítségével végezte 

a múzeumi feladatokat. A munkatársaknak köszönhetően új látásmódokkal és ötletekkel 

gazdagodott a gyűjtemény: informatikai fejlesztések, fotózás, digitalizálás, szociális média.    

A programban való részvételnek köszönhetően az intézmény is részt vállal az új helyi 

munkahelyek megteremtésében, teret biztosít az aktív korúak munkába állásában. 

 

6. Kommunikációs csatornák 

A múzeumi hírek, információk elsősorban a Facebookon és a helyi hirdetőújságokon 

keresztül jutnak el közönségünkhöz. Facebook oldalunknak köszönhetően, könnyebbé és 

sokkal interaktívabbá vált a látogatókkal való kapcsolattartás, ezenkívül online helytörténeti 

sorozatot indítottunk (fotók és tájékoztató szöveges tartalmak, videók), amelyben az 1970-es 

évek eseményeit dolgoztuk fel. 

Megújítottuk és elmélyítettük korábbi kapcsolatunkat, együttműködésünket a Tolna Táj 

Televízióval: programjainkról, eseményeinkről többször jelent meg videóanyag az online 

csatornán. 

 

   Dombóvár, 2022. 02.14. 

            ………………………….. 

                     Müller Ádám 

 DKSZK igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

A DOMBÓVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

(TINÓDI MŰVELŐDÉSI HÁZ) 

2022. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

 

MELLÉKLETEI: 

A DKSZK 2022. évi szolgáltatási terve 

A DKSZK 2022. évi rendezvényterve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 

 

 

 

 

 

     Müller Ádám 

 igazgató 

Dombóvár, 2022. február 15. 

 

 

 



 

 

 

A DOMBÓVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

 

2022. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

 

1. Bevezető a DKSZK 2022. évi munkatervéhez 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. második felében úgy 

határozott, hogy az előzetes felmérések, szakértői vélemények összegzését követően a 

muzeális intézményekkel, valamint a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös 

szervezetben, közvetlen önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény által, 

integrált kulturális intézményi formában kívánja ellátni 2021. január 1. napjától.                

A Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 69/A. §-ában és 78/J. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint a kultúráért felelős minisztertől az átszervezéssel 

kapcsolatos véleményt kért be. Az emberi erőforrások miniszterének véleménye azt 

tartalmazta, hogy támogatja a három kulturális szolgáltatást is nyújtó integrált kulturális 

intézmény megvalósítását a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

átszervezésével. A 104/2020. XII. 4. határozat alapján olyan integrált kulturális 

intézmény jött létre, amely a muzeális intézménnyel, a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének 

biztosításával közös szervezetben látja el az összefüggő önkormányzati feladatokat. 

Az új intézmény neve: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Rövidített neve: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Telephelyei:  

1. Tinódi Művelődési Ház,   7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Olyan közművelődési intézmény, mint művelődési ház, mely közművelődési 

alapszolgáltatásokat lát el. 



 

 

2. Földi István Könyvtár 7  200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

A települési nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatokat városi könyvtárként 

látja el. 

3. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény, 7200 Dombóvár, Szabadság u 16. 

Feladatait, mint közérdekű muzeális gyűjtemény látja el. 

Az integrált intézmény nagy kihívása, kiemelt feladata a közművelődési, könyvtári, 

múzeumi szakmai közös gondolkodás kialakítása, közösségi programok szervezésével, 

azok együttes lebonyolításával, Dombóvár város és környékének kulturális 

identitásának erősítése céljából. 

 

2. A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásai 

A DKSZK 2022. évi szakmai munkatervét az Alapító Okiratban, a Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

szóló rendeletében (3/2019.(I.31.) megfogalmazott elvárások, valamint a 

közművelődési alapszolgáltatások szerint állította össze. Az intézmény éves munkáját 

az éves Szakmai munkaterv határozza meg, melynek részét képezi az éves 

Közművelődési Szolgáltatási terv. 

A Dombóváron elérhető kulturális szolgáltatások hatókörét és minőségét alapvetően 

befolyásoló tényező a közösségek tevékenysége, ezt a tényt kulturális stratégiánk 

kialakításánál is figyelembe kell vennünk. Ennek szellemében közösségi 

csoportjainknál továbbra is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a megfelelő környezet 

biztosítására, ezért fontos feladatként fogalmazzuk meg a tárgyi, technikai feltételek 

folyamatos fejlesztését, a megfelelő esztétikus környezet kialakítására való törekvést.  

A személyi feltételek biztosítása is alapfeladat: a 2022. év célja a humán erőforrás 

megtartása, fejlesztése, megfelelő számú közművelődési szakember biztosításával, a 

minél magasabb színvonalú kulturális élet szervezése érdekében. 

 

A Tinódi Művelődési Háznak a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

fenntartó által előírt és rögzített és önként vállalt közművelődési tevékenység alapján 

feladata: 



 

 

1.  A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása.  

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.  

Alapvető feladat a különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas 

színvonalon történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével 

rendezett műsorok szervezése. Folytatni szükséges a gyermek és felnőtt színházi 

előadások, pódium előadások, ismeretterjesztő előadóestek programsorozatait. 

Fontosnak tartjuk még a könnyű- és komolyzenei koncertek, filmszínházi előadások, 

egyéb szórakoztató rendezvények, valamint a folyamatos időszaki kiállítások 

szervezését. Az önkéntes tevékenység támogatása, a középiskolai közösségi munka 

segítése továbbra is priortás. 

A gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, családbarát, generációk közötti 

kapcsolatokat elősegítő programok szervezése. 

Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok bővítése, különböző kultúrák közötti 

kapcsolatok kiépítése, ápolása. 

A városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, gazdasági 

társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, cégek, vállalatok 

közművelődési tevékenységének partnerként történő segítése. 

3. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.  

A helytörténettel, népművészettel és Dombóvár szellemi kulturális örökségével 

kapcsolatos foglakozások, alkalmi közösség működtetése, a művelődő közösségek 

munkájának támogatása. 

A Dombóvári Települési Értéktár munkájában való aktív részvétel, annak 

gondozásának segítése, az értékeket bemutató és népszerűsítő programok 

szervezése, megvalósítása. 

A nemzeti, az európai, az egyetemes, valamint a külhoni nemzetrészek, továbbá a 

nemzetiségi kulturális értékek megismertetésének érdekében programok szervezése 

(testvérvárosokkal való kulturális együttműködés, valamint a német, a horvát, a roma 

nemzetiségi népcsoportok kulturális értékeik megőrzése, átörökítése során végzett 

munkájukban való segítés).  



 

 

A helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával az 

állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek megvalósítása. 

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

A zeneművészet, a táncművészet és a színházművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoportok működésének segítése, azok létrejöttének 

ösztönzése. 

5. A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

Intézményünk különös hangsúlyt fektet a tehetséggondozás és-fejlesztés erősítésére, 

2013. óta „Tehetségpont” vagyunk. 

 

3. Városi nagyrendezvények 

Intézményünk feladatai közé tartozik a városi nagyrendezvények részben vagy teljes 

egészében történő szervezése és lebonyolítása. A 2022. év programjait a testület által 

elfogadott Városi Rendezvényterv figyelembevételével kívánjuk megvalósítani.  

A Magyar Kultúra Napján Cseh Tamás (1943-2009) előadóművészre emlékeztünk 79. 

születésnapján kiállítással, beszélgetéssel, koncerttel és filmvetítéssel.  

Nemzeti ünnepeinken - február 25., a kommunizmus áldozatainak emléknapja, március 

15., 1848/49 forradalom és szabadságharc napja, június 4. - a Nemzeti Összetartozás 

Napja, október 6. - az Aradi vértanúk emléknapja, október 23., Megemlékezés az 1956-

os forradalom és szabadságharcról, november 4., Nemzeti Gyásznap – az ünnepi műsort 

a város köznevelési intézményei adják, a megemlékezések több alkalommal a 

művelődési házban kerülnek megrendezésre. 

Az idei farsangi programot az önkormányzattal, a civil szervezetekkel, helyi 

vállalkozókkal közösen szervezzük, gyermekkoncertekkel, látványos felvonulással, 

árusokkal, vásári forgataggal a művelődési ház előtti területen. 

Intézményünk szervezi hagyományosan május utolsó hétvégéjén a Gyermeknapot, 

melynek középpontját idén a Vitéz László bábjáték és az ehhez kapcsolódó kiállítás és 

kísérő programok, népi játékok képezik, a helyszínt a Tinódi Művelődési Ház fogja 

biztosítani. 



 

 

A városrészek hagyományos közösségi rendezvényeit, mint pl. a szőlőhegyi Anna napi 

rendezvényt, egy nagy könnyűzenei koncert előzi meg az R-GO együttes 

közreműködésével.  

Az Autómentes napot a dombóvári sportszervezetekkel, köznevelési intézményekkel és 

a Városi Rendőrkapitánysággal közös szervezésben valósítjuk meg.  

Az Újdombóvári Őszi Fesztivált a Dombóvári József Attila Általános Iskolával közös 

szervezésben rendezzük meg. Törekszünk a tavalyi rendezvény színvonalának 

megtartására: délutáni látványos szüreti felvonulás, a helyi és neves fellépők műsora 

több műfajban és stílusban, a gyermekeknek szóló koncertek, a fiataloknak, időseknek 

szóló produkciók.  

 Az év végi hagyományosnak számító rendezvényeket, a Márton napi Borünnepet, az 

idősek karácsonyát, az Adventi időszak programjait (az adventi vásárt, a vasárnapi 

gyertyagyújtásokat) valamint a Városi Szilveszteri futást az önkormányzattal a civil 

szervezetekkel közösen a Tinódi Művelődési Ház fogja lebonyolítani.  

Kiállításainknak két helyszíne is van. A Majoros János dombóvári keramikus művészről 

elnevezett Majoros Galéria és az Előtér. Az éves kiállítási tervünkben prioritást élvez a 

helyi, illetve Dombóvárhoz kötődő művészek meghívása egy-egy tárlatra. (Takácsné 

Nagy Judit, Katatics Zsuzsa, Bagossy László, Simon Károly, Lukács József, Király 

Zsófia, stb.) 

 

További programok 

A közönség igényeit szem előtt tartva továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a színházi, 

illetve gyermekszínházi előadások, pódiumműsorok megvalósítására. A 

gyermekszínházi bérletünk sikeres, minden évadban 4 előadást láthat a dombóvári és a 

kistérség óvodás és kisiskolás korosztály. Szintén rendszeresen szervezünk évente több 

alkalommal is vasárnapi matiné előadásokat, melyek nemcsak gyermekeknek szólnak, 

hanem családi hétvégi közös együttlétet is jelent: gyermekkoncert, gyermek musical és 

prózai mese előadásokkal. Felnőtt színházi előadást havi rendszerességgel mutatnak be 

olyan vidéki és budapesti társulatok, akik évek óta partnerei a Tinódi Művelődési 

Háznak, ahol a dombóvári közönségen túl a kistérséget is megszólítjuk. A Déryné-, és 



 

 

a Köszönjük Magyarország programnak köszönhetően igényes színházi előadásokat és 

zenei produkciókat tudunk meghívni minimális költségráfordítással. 

A tánc műfaját városi nagyrendezvényeken, illetve a Tánc világnapja alkalmából 

szervezett esten népszerűsítjük. Elsősorban a hagyományőrző Kapos Táncegyüttes és a 

modern NITA DANCE hip-hop tánccsoportunkon keresztül. 

A közösségi művelődési csoportok életébe való betekintést, a művelődési ház 

mindennapjaiba enged bepillantást a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos 

rendezvény, melyhez több éve csatlakozik intézményünk. Az idén a Nemzeti 

Értéktárban kiemelkedő nemzeti érték címmel kitüntetett Rákóczi János mestercukrász, 

szakács, munkássága előtt is tisztelgünk a rendezvényen. Az országosan megrendezett 

Múzeumok Éjszakája rendezvény helyi programjait minden évben új kiállításokkal, 

érdekes témákkal, újszerű ötletek megvalósításával kell vonzóvá tennünk. 

Fontos feladatnak tekintjük a könnyű-és komolyzenei koncertek megrendezését, az 

ifjúsági és felnőtt zenei élet szervezését, a helyi kiemelten támogatott Kapos Alapítvány 

és a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar munkájának támogatásával, valamint a 

Filharmónia Magyarország Pécs ifjúsági bérletsorozatának, és a Pécsi 

Tudományegyetem Művészeti Karának Zeneművészeti Intézete kamarakoncert 

sorozatának befogadásával. Júniusban fogadjuk a Hangszert a kézbe országos 

programot, ahol interaktív kiállítással, zenei kurzusokkal, hangszersimogatóval várjuk 

a térség óvodáit, iskoláit, a zenekedvelő felnőtteket. Az önkormányzat csatlakozott az 

országos Térzene programhoz, amelynek köszönhetően az év folyamán komoly- és 

könnyűzenei koncertek, hangszerbemutatók, zenei előadóestek várják a hallgatóságot 

város több közterén és intézményében. 

 

Ismeretterjesztés: 

Folytatjuk a rendszeres időközönként zajló „Léleképítő” programunkat. Itt elsősorban a 

különböző területek (művelődés, kultúra, oktatás, egészségügy, tudomány, stb.) 

képviselőit, előadóit szeretnénk meghívni, pl.: Kassai Lajos lovasíjjász, Almási Kitti 

pszichológus, Farkas Bertalan űrhajós, Nádasi Sándor a Trapper márkabolt vezetője, 

Kis-Tóth Ágnes csillagász, Rózsa Norbert sportoló, Dolák-Saly Róbert humorista, stb.    

 



 

 

 

 

Ifjúság 

Dombóvár helyzetfelmérése világosan mutatja, hogy a város mindennapjaiban kevéssé 

vannak jelen a fiatal felnőtt korosztály közösségei. Intézményünk az ismereterjesztő 

előadások tervezésekor, illetve a városi nagyrendezvényeinek, egyéb eseményeinek 

összeállításakor kiemelt figyelmet fordít a korosztályi igényekre. Több pódium előadás 

is ennek a korosztálynak szól: pl. a „Léleképítő” során.  

A művészeti csoportjaink zöme fiatalokból áll, a csoportokba szívesen várjuk az új tagok 

jelentkezését. Kiállításaink szervezésekor számon tartjuk a fiatal korosztály igényeit, 

hozunk olyan időszakos tárlatokat, melyek érdekes, izgalmas új ismerethez juttatják 

őket, pl.: a Magyar Természettudományi Múzeum interaktív kiállítása. Próbáljuk 

felkutatni azokat a fiatalokat, akik bármely művészeti ágban szívesen 

megmutatkoznának (vers, zene, fotó, rajz). A középiskolákkal a közösségi szolgálat 

teljesítése kapcsán együttműködési megállapodást kötöttünk, ami segíti őket abban, 

hogy minél több rendezvényünkön önkéntesként részt vegyenek.  

Kiemelt cél, hogy minél több fiatal rendszeresen „használja” a házat, érezze magát 

„otthon” benne, legyen igénye az értékes kulturális szabadidő eltöltésére. 

Képzőművészet 

A Majoros Galéria kiállítóterében a helyi kiállítók mellett hazai, nemzetközi 

képzőművészeti, iparművészeti, fotóművészeti élet kiemelkedő alakjai mutatkoznak be, 

pl.: Cseh Tamás rajz- és illusztrációs kiállítás, Kígyós Sándor, Kígyós Borbála kiállítása, 

Makovecz Imre kiállítása, Tamási Áron emlékkiállítás. 

A művelődési ház előterében általában helyi, amatőr, Dombóvárhoz kötődő művészek 

munkáinak bemutatására, más témájú kiállítások megrendezésére is sor kerül. 

Filmszínház 

Filmklubot szervezünk hazai és nemzetközi művészfilmek bemutatásával 

(Pinceszínház), aktuális mozifilmek vetítésével (színházterem), pl.: Magyar Passió, a 

vetítést követően beszélgetés Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas 

színművésszel, a film rendezőjével. 

 



 

 

 

 

Külsős rendezvények 

Partnerként segítjük a városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati 

intézmények, gazdasági társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, 

cégek, vállalatok közművelődési tevékenységét, valamint rendezvényszervezést is 

vállalunk a 2021-ben módosított alapító okiratban foglaltaknak megfelelően. 

Pályázatok, statisztika, közösségi szolgálat 

A közművelődési intézményegységre vonatkozó pályázatokat figyelemmel kísérjük, 

rendszeresen pályázunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz és az EMI által kiírt Uniós 

pályázatokra. Együttműködünk a helyi civil szervezetek számára kiírt TOP-7.1.1-16-H-

046-3 számú Közösségi célú rendezvények, programsorozatok, szemléletformálási 

programok, klub foglakozások című, HACS – hoz beadott pályázatot lebonyolító Tinódi 

Ház NKft-vel. 

Statisztikai kötelezettségeinknek eleget teszünk, az adattartalom dokumentálását 

folyamatosan végezzük. Továbbra is fogadunk diákokat közösségi szolgálatra, 

gyakornokok szakmai képzésében vállalunk szerepet. 

Amatőr művészeti csoportok 

Továbbra is kiemelt feladat a művelődési ház által működtetett művészeti csoportok 

magas színvonalú munkájának fenntartása, biztosítva a próbákhoz, fellépésekhez, 

bemutatkozásokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 

A Kapos Táncegyüttes létszáma sajnos az elmúlt években nagyon lecsökkent. Ennek 

oka elsősorban, hogy az ifjúsági csoportból a tagok tovább tanulnak, egyetemre mennek, 

és így a városból elköltöznek. Nagy hangsúlyt fektet a csoport vezetője az utánpótlás 

nevelésére. A gyermekcsoport toborzása folyamatos, melyhez segítséget nyújt a 

művelődési ház rendezvényein való fellépés is. Hetente három alkalommal próbálnak. 

Az utánpótlás megoldásában segíthet az óvodáskorosztályt megszólító élőzenés 

táncház, amelyet havonta szeretnénk az idén tavasztól megvalósítani. 

A Kapos Kórus 1972 őszén alakult dombóvári fiatalok és tanulók részvételével. 

A hetvenes évek végétől a városi és városkörnyéki fellépések mellett emlékezetes 

koncerteket adott a Kapos Kórus Csehországban, Németországban, Olaszországban, 



 

 

Erdélyben és Szlovákiában. A szakmai fejlődést minősítések fémjelezték. A nyolcvanas 

években többször szerezte meg az énekkar az "Aranykoszorú" és az "Aranykoszorú 

diplomával" minősítést. A kitartó munka eredményeként az együttes 1995-ben Pápán 

"Fesztiválkórus", 2000-ben Dombóváron "Hangversenykórus" minősítést szerzett. A 

dombóvári fellépések, mint a karácsonyi és a tavaszi hangverseny, az elmúlt évek 

elmaradhatatlan eseményei. A kórus komoly részt vállalt már a '80-as évek közepétől a 

németországi Kernen és Dombóvár kapcsolatainak elmélyítésében és testvérvárossá 

válásában. 2010-ben Tolna megyei kórusok minősítő hangversenyének adott otthont, 

ahol "Kiemelt Hangversenykórus" minősítésben részesült. A művelődési ház és a város 

kiemelten támogatott művészeti csoportja. Munkájukat segítjük, heti két alkalommal 

próbálnak a házban. Az idei 50 éves jubileumi évforduló, Kodály Zoltán születésének 

140. évfordulója alkalmából a kórus számos ünnepi eseménnyel, kórustalálkozóval 

várja kórushangversenyek kedvelőit. 

A Nyugdíjas Érdekvédő Egyesület Gyöngykoszorú kultúrcsoportja 

A Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 1993 februárjában alakult meg 20 

fővel, jelenlegi taglétszámuk 123 fő. Egyesületük a városban élő idős emberek idejének 

hasznos eltöltésében segít, programot nyújtva nekik. Tagjai közül többen elvégezték a 

"Kapu program" tanfolyamot és önkéntesként rendszeresen segítik a városban lévő 

otthonok munkáját. Egyesületükben már évek óta működő "Gyöngykoszorú" 

kultúrcsoport a városi ünnepségeken rendszeresen szerepel, de ezen túlmenően nem 

csak megyén belül, de azon túl is több esetben részt vett különböző népdaléneklési és 

versmondási versenyen szép eredménnyel. Hetente találkoznak és próbákat tartanak. 

A „Szucsáva” Székely Dalkör 

A székelyek Dombóváron nemcsak őrzik hagyományaikat, hanem meg is élik. 

Lényeges pont volt a szervezet életében, hogy megalakult öt évvel ezelőtt a Szucsáva 

dalkör, akik már több mint egy éve az egyházaskozári csángókkal közösen énekelnek. 

Az elmúlt évben arany minősítést nyertek el a Népek Tánca – Népek zenéje elnevezésű 

országos fesztiválon. Büszkék arra, hogy az évek során nagyon jó kapcsolatot sikerült 

kiépíteniük székely testvéreikkel itthon és a határon túl is. Rendszeresen kapnak 

meghívásokat Madéfalváról, Nagymányokról, Csátaljáról, Tevelről és Vaskútról, és 

mindig viszonozza vendégszeretetüket a dombóvári szervezet is. Szorosan 



 

 

összedolgoznak a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségével. Hetente egy 

alkalommal tartják összejöveteleiket. 

Az Irodalmi Önképzőkör a már több évtizedes működése során magas színvonalú 

előadásokkal, amit elsősorban saját tagjainak tartanak, tartja fenn az érdeklődést. Tagjai 

különböző irodalmi alkotásokat (próza, vers egyaránt) elemeznek, felolvasó esteket 

tartanak havi rendszerességgel. 

A Wass Albert Olvasókör a Tinódi Ház azon csoportjai közé tartozik, akik 

rendszeresen járnak a művelődési házba klubfoglalkozásokat tartani minden hónap 

utolsó keddjén. Több fontos céljai is van, többek között: olvasóvá nevelés, olvasási 

képességek fejlesztése, érzelmi intelligencia fejlesztése, verbális készségek fejlesztése, 

a kritikai gondolkodás kialakítása, vitakultúra elsajátítása, személyiségfejlesztés, 

nemzeti irodalmi értékeink megismertetése. Az előadások és felolvasások főleg 

irányított beszélgetésekkel, műelemzésekkel, életművek áttekintésével zajlanak. Fontos, 

hogy az olvasókör minden korosztály számára lehetőséget ad a csatlakozásra. A csoport 

vezetője évről-évre megszervezi az országos kezdeményezéshez kapcsolódva a Wass 

Albert felolvasó maratont, mely egy egész napon át tart és a Tinódi Művelődési Ház ad 

helyet a rendezvénynek. 

Nyugdíjasok zenés-táncos csoportja 

A nyugdíjas korosztály hetente egy alaklommal táncórákat tart. A különféle táncstílusok 

megismerésén túl, a szabadidő hasznos eltöltése mellett, a mozgás fontosságának 

erősítése is szerepet játszik ezeken a foglakozásokon. Az órákat mester tánctanár vezeti. 

NDC Dombóvár - Hip-hop tánciskolája 

Az Egyesület 2004 óta létezik Kaposvár központtal. 2011 óta Dombóváron is tanítják a 

fiatalokat. A hip-hop sokszínű világával ismertetik meg őket, rengeteg táncstílusba 

belekóstolhatnak. Három korosztályra bontva foglalkoznak a fiatalokkal: kicsik, 

óvodások csoportja, 8-12 év, 13-20 év. 

A nagyobbakkal rendszeresen készülnek és részt vesznek versenyeken, a többieknek 

pedig folyamatos fellépési lehetőségeket biztosítanak. A gyerekek folyamatos fejlődése 

miatt az órák során többféle módszert alkalmaznak. 



 

 

Vannak tréning óráik, amikor egy-egy stílus alapjaival ismertetik meg a gyerekeket. 

Illetve vannak „koreós” órák, amikor különböző koreográfiák tanulásával fejlesztik 

tudásukat, miket később a fellépéseken be is tudnak mutatni. 

Minden évben rendeznek egy nagyszabású Táncestet karácsonyi időszakban, ahol a 

dombóváriak mellett a kaposvári csoportok is fellépnek. Nyaranta egy hetes intenzív 

tánctábort tartanak, ahol a gyerekek rengeteg órán vesznek részt, esti csapatépítő 

programok során megismerkedhetnek táncos társaikkal, illetve a versenyek során, saját 

koreográfiáikkal is készülhetnek, ami által megmutathatják, hogy mi is rejtőzik bennük. 

Az egyesület azon van, hogy a fiataloknak egy olyan délutáni elfoglaltságot adjon, ahol 

megcsillanthatják tehetségüket, beleszerethetnek a tánc csodálatos világába és átélhetik, 

milyen egy táncos család részévé válni. 

A „Szépteremtő Kaláka” néprajzi szoba és kézműves foglalkoztató 

A néprajzi szoba és kézműves foglalkoztató közösségi tér létrehozása Csík Mária és Dr. 

Pappné Farkas Gabriella pedagógusok nevéhez fűződik. Az Ő gyűjtőmunkájuknak 

köszönhető, hogy létrejött mindaz a hagyományokat éltető és átörökítő gondolat, majd 

kézzelfogható tárgyi világ, melyet az idelátogatóknak, népi kultúránk tárgyi és szellemi 

örökségét megőrizve, átadják. A népi és nemzeti ünnepkörökhöz kötődő 

hagyományokat minden évben bemutatják, kézműves foglakozásokat tartanak: a 

farsang, március 15., a pünkösd, államalapító Szent István király ünnepe, a 

kukoricafosztás, Márton napi libás ünnep, a téli ünnepkör az Adventi időszak, és a 

karácsonyhoz kötődő szokások felelevenítése gyanánt. 

Hagyományőrző kézműves foglalkozások: csuhézás, szalmafonás, nemezelés, 

bőrmunkák, gyertyaöntés, szappanfőzés, stb. 

2021 év végén intézményünk csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet által 

Tudásunkkal a közösségekért - címmel országosan indított programhoz. Az intézet 

megyei irodájától térítésmentesen megkaptuk az alapanyagokat, melynek köszönhetően 

három szakkört indítottunk: hímző, nemezelő és vesszőfonó. A szakkörvezetők 

irányításával októbertől április végéig szakkörökként 5 fő vesz részt a foglalkozásokon. 

A munkákból áprilisban kiállítást rendezünk a helytörténeti gyűjteményben.    Az idén 

a Székelykörrel, a Szépteremtő Kalákával, népi foglalkozásvezetővel, népzenészekkel, 



 

 

pedagógusokkal, óvodapedagógusokkal közösen szeretnénk megtartani „Tótágas” 

címmel élő népzenés-játszóházainkat kéthavi rendszerességgel. 

 

„Légy képben!” Fotóklub 

A klub 2010-ben alakult, mint fotószakkör akkor még Dombóvári Művelődési Ház, 

jelenlegi nevén a Tinódi Ház szervezésében. 2012. évben a szakkörből klub 

szerveződött, és jelenleg is így működik. A klubtagok egyéni eredményeket többször 

is értek már el fotópályázatokon. Számos témában és többféle tematika alapján 

fotóznak, amit heti rendszerességgel klubgyűléseken beszélik át, értékelnek. A 

Tinódi Házban folyamatosan rendelkezik állandó tárlattal, melyet havonta cserélnek 

le a klubtagokkal közösön. Minden évben rendeznek kiállításokat és vesznek részt 

tárlatokon évente több alkalommal és több helyszínen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. A Tinódi Művelődési Ház 2022. évi közművelődési szolgáltatási terve 

 

Közművelődési 

alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3) 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) 

A közösségi tevékenység 

A közösségi 

tevékenységek 

közművelődési 

alapszolgáltatásokba 

való besorolása 

Megnevezése Célja Helyszíne 

Rendszeressége, 

vagy tervezett 

időpontja 

Résztvevők 

tervezett 

száma (fő) 

Megtervezésében, 

megvalósításában és 

értékelésében a helyi lakosság 

részvételi módja 

1. 

MŰVELŐDŐ 

KÖZÖSSÉGEK 

LÉTREJÖTTÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE, 

MŰKÖDÉSÜK 

TÁMOGATÁSA, 

FEJLŐDÉSÜK 

SEGÍTÉSE, A 

KÖZMŰVELŐDÉSI 

TEVÉKENYSÉGEK 

ÉS A MŰVELŐDŐ 

KÖZÖSSÉGEK 

SZÁMÁRA 

HELYSZÍN 

BIZTOSÍTÁSA 

Légyképben! 

Fotóklub 

A fotózási 

technikák 

megismertetése, 

közösségi 

tevékenység során. 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente egy 

alkalommal 4 

órás foglalkozás 

15 fő 

A lakosság meghívása a 

művészeti csoport által szervezett 

eseményekre, a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel 

állandó kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi feltételeinek 

segítése. 
Kapos Kórus 

A „Kiemelt 

hangversenykórus” 

minősítésnek 

megfelelően 

munkájukkal 

nemcsak itthon, de 

külföldön is 

öregbítik városunk 

hírnevét. 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente két 

alkalommal 4 

órás foglalkozás 

35 

fő 

 
Kapos 

Táncegyüttes 

A magyar néptánc 

kincs minél 

Tinódi 

Művelődési 

Hetente két 

alkalommal, 

16+24 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által szervezett 



 

 

ifjúsági és 

utánpótlás 

csoportjai 

szélesebb körű 

megismertetése, 

megszerettetése, 

táncművészeti 

képzés, utánpótlás 

nevelés, színpadi 

fellépések, 

közösségi 

tevékenység 

formájában 

Ház 

próbaterme 

alkalmanként 1, 

illetve 1,5 órás 

foglalkozás 

eseményekre, a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 
Szucsáva 

székely dalkör 

Elsősorban a 

székely 

hagyományok 

tovább éltetése a 

cél, ezen belül a 

csángó népdalok 

megismertetése a 

közönséggel 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente egy 

alaklommal 

2 órás 

foglalkozás 

15 fő 

A lakosság meghívása a 

művészeti csoport által szervezett 

eseményekre, a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel 

állandó kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi feltételeinek 

segítése. 

 

Gyöngykoszorú 

nyugdíjas 

kultúrcsoport 

Verses, irodalmi, 

zenés 

előadásaikkal 

minden ünnepet 

együtt töltenek, 

fellépéseikkel 

színesítik 

programjainkat. 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente egy 

alkalommal 2 

órás foglakozás  

16 fő 

A lakosság meghívása a 

művészeti csoport által szervezett 

eseményekre, a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel 

állandó kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi feltételeinek 

segítése. 

 
Irodalmi 

Önképzőkör 

Előadások és 

felolvasások főleg 

irányított 

beszélgetésekkel, 

műelemzésekkel, 

életművek 

áttekintésével 

zajlanak 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Havonta egy 

alkalommal 

2 órás 

foglakozás 

16 fő 

A lakosság meghívása a 

művészeti csoport által szervezett 

eseményekre, a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel 

állandó kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi feltételeinek 

segítése. 



 

 

 
Wass Albert 

olvasókör 

Előadások és 

felolvasások főleg 

irányított 

beszélgetésekkel, 

műelemzésekkel, 

életművek 

áttekintésével 

zajlanak 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Havonta egy 

alkalommal 

2 órás 

foglakozás 

12 fő 

A lakosság meghívása a 

művészeti csoport által szervezett 

eseményekre, a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel 

állandó kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi feltételeinek 

segítése. 

 

2.  

A KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRSADALMI 

RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE Gyermeknapi 

vigadalom 

Városi gyermeknap 

szervezése 

a helyi óvodák, 

iskolák bevonásával 

Tinódi 

Művelődési Ház 

előtti téren 

május 29. 

6 órában 

400 

fő 

Az érintett helyi 

iskolák, óvodák 

meghívása 

program 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

Nyárnyitó 

koncert 

Belváros nyári 

koncertje 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

Tinódi 

Művelődési Ház 

előtti téren 

június 18 
450 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 



 

 

Múzeumok 

éjszakája  

Csatlakozás az 

országos 

rendezvénysorozathoz 

saját programokkal 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi 

Művelődési Ház  

Előtérben 

június 25. 
60 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

Nyári fesztivál 

A Szőlőhegyi 

városrész Annan napi 

nyári fesztiválja,  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Szőlőhegyi 

városrész, 

vásártéren 

július 25. 
300 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

 
Autómentes 

nap 

Autómentes nap 

szervezése óvodák, 

iskolák, cégek, 

rendőrség és a Tinódi 

Ház szervezésében 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Az 

intézményekben 

zajlanak a 

programok 

szeptember 

22. 

600 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 



 

 

 

 

Koncert, 

Kiállítás, 

előadás  

Kultúrházak éjjel-

nappal 

rendezvényhez 

kapcsolódó 

programok 

Tinódi 

Művelődési Ház 

Majoros 

Galériájában és 

az Előtérben 

szeptember 

23-25 

150 

fő 

Az érintett helyi 

iskolák, óvodák, 

gazdasági 

térsaságok 

meghívása, a  

program 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

Újdombóvári 

Őszi fesztivál 

A hagyományosan 

megrendezésre kerülő 

őszi szüreti fesztivál 

a József Attila 

Általános Iskola 

Dombóvár Városa és 

a Tinódi Művelődési 

Ház közös 

szervezésében  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Újdombóvár 
október 2. 

10 órában 

1500 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

Borünnep, 

táncbemutatók, 

koncert 

A Márton napi 

ünnepkör kapcsán 

programok szervezése 

a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 

szervezésében 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi 

Művelődési Ház 

előtti rendezvény 

téren és a 

színházteremben 

november 11-

13. 

 

500 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 



 

 

Városi 

szilveszter 

Városi szilveszteri 

futás, gyermek 

tűzijáték szervezése 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi 

Művelődési Ház 

előtti rendezvény 

téren 

december 31. 
1500 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

3. 

AZ EGÉSZ ÉLETRE KITERJEDŐ 

TANULÁS FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

„Dombóváriak 

a 

nagyvilágban” 

Ismereterjesztő 

előadássorozat 

a 

 helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi 

Művelődési Ház 

pinceszínházában 

minden 

hónap utolsó 

péntekén 

70 

fő 

 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

 

„Lélekfrissítő” 

Ismeretterjesztő 

előadássorozat 

a 

 helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi 

Művelődési Ház 

pinceszínházában 

3 havonta 

 

70 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 

 

Ismeretterjesztő 

előadás, 

influenszer 

találkozó 

 youtuber, újságíró, 

vlogger elsősorban 

fiatal korosztály 

számára szervezett 

előadás 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi 

Művelődési Ház 

pinceszínházában 

október 

 

70 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művelődési ház 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése 



 

 

4. 

A HAGYOMÁNYOS KÖZÖSSÉGI 

KULTURÁLIS ÉRTÉKEK 

ÁTÖRÖKÍTÉSE FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

Kézműves 

foglalkozások, 

szakkörök: 

hímző, 

nemezelő, 

vesszőfonó  

NMI 

a 

 helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi 

Művelődési Ház 

Szépteremtő 

Kaláka kézműves 

foglakoztatójában 

egész évben 

hetente, 

kéthetente 

15 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művészeti 

csoport által 

szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő 

hirdetése. A 

művészeti 

vezetővel 

állandó 

kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi 

feltételeinek 

segítése. 

 

Kézműves 

néprajzi 

foglalkozások: 

csuhézás, 

szövés, hímzés, 

bőrözés stb. 

az oktatási 

intézmények 

tanulóinak 

bevonásával 

Tinódi 

Művelődési Ház 

Szépteremtő 

Kaláka kézműves 

foglakoztatójában 

az év jeles 

eseményeihez, 

néprajzi 

szokásokhoz 

kapcsolódva: 

március 15., 

húsvét, 

pünkösd, 

Luca napja     

30 

fő 

A lakosság 

meghívása a 

művészeti 

csoport által 

szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő 

hirdetése. A 

művészeti 

vezetővel 

állandó 

kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi 

feltételeinek 

segítése. 



 

 

Gyermek tábor 

Szépteremtő Kaláka 

napközis, kézműves 

hagyományokra 

épülő tábora 

a helyi óvodák, 

iskolák bevonásával 

Tinódi 

Művelődési Ház 

Szépteremtő 

Kaláka kézműves 

foglakoztatójában 

június 15-19/  

július 6-10 

(egyeztetés 

alatt) 

25 

fő 

A programok 

médiafelületeken 

történő 

hirdetése. A 

művészeti 

vezetővel 

állandó 

kapcsolattartás, 

munkájuk tárgyi 

feltételeinek 

segítése. 

 

 

  
5.  

AZ AMATŐR 

ALKOTÓ- ÉS 

ELŐADÓ-

MŰVÉSZETI 

TEVÉKENYSÉG 

FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

 

NITA DANCE 

hip-hop 

táncstúdió 

táncoktatása 3 

csoportban 

A hip-hop, mint 

modern tánc stílus 

megismertetése és 

megszerettetése 

táncművészeti 

képzés, utánpótlás 

nevelés, színpadi 

fellépések, 

közösségi 

tevékenység 

formájában 

Tinódi 

Művelődési Ház 

próbaterme 

Hetente két 

alkalommal, 

alkalmanként 1, 

illetve 1,5 órás 

foglalkozás 

56 fő A lakosság 

meghívása a 

művészeti csoport 

által szervezett 

eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken 

történő hirdetése. 

A művészeti 

vezető 

részvételével 

folyamatos 

egyeztető 

csoportvezetői 

megbeszélés 

megtartása. 



 

 

A Tinódi Művelődési Ház 

2022. évi rendezvényterve 

 

JANUÁR: 

Január 21.     17.00 Dombóváriak a Nagyvilágban – Székely István (tengerész) 

előadóestje) 

  

Január 22.     18.00 Magyar Kultúra Napja – Cseh Tamásra emlékezünk – kiállítás 

megnyitó a PIM és a Cseh Tamás Archívum anyagából a Majoros 

Galériában és az Előtérben, Beszélgetés Bérczes Lászlóval  

 Emlékkoncert – Fenyvesi Gábor és Kerényi Zsolt „Micsoda 

útjaim…” címmel 

 A „Megtalált dalok” című film vetítése 

 

Január 25.    19,00.  Dumaszínház – Kiss Ádám  

Január 28.    19,00  Újévi operettgála (ELMARADT) 

FEBRUÁR 

Február 1.    17,00  Civil est  

Február 09.  10.00, 14.00 Gyermekszínház (bérlet) – Jancsi és Juliska 

Február 15.  17,00  Kertbarát kör - előadás  

Február 19.  19,00  Színház – Bohém Társulat: Albérlet című vígjátéka 

Február 21.  18,00    Magyar Passió című film vetítése – meghívott 

vendég: Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari díjas 

színművész 

Február 22. 19,00  „Lélekfrissítő” Dr. Almási Kitti előadása – „Ki vagy Te?”            

Február 25.   17,00  Dombóváriak a nagyvilágban – Orbán János –  

Olaszország 

Február 25.    14.30            Városi megemlékezés - A kommunizmus áldozatainak     

  emléknapja 
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Február 26.   14,00             Városi családi farsang 

A Csurgó és a Holló együttes koncertje a   

gyerekeknek 

szabadtéren: farsangi kavalkád, jelmezes felvonulás, 

téltemetés, tűzzsonglőrök, gasztronómiai bemutatók 

 

Február 26.   19,00 Színház: Szép Ernő Színház: Született október 23-án 

- A kommunizmus áldozatainak emléknapja 

alkalmából (Tóth Ilonka) 

    

MÁRCIUS 

Március 1.    17,00 Takácsné Nagy Judit festmény kiállítása az   

Előtérben 

Március 8.    17,00 Városi Nőnap Színházterem – koncert (Kéméndi 

Tamás harmonika művész) 

 

Március 9. 10,00 és 14,00  Gyermekszínház – Csurgó zenekar  

Március 10.   17,00   Szabotinné Dám Erika kiállítása (rézkarcok) 

Március 12.   19,00 Színház –– Loleh Bellon: A csütörtöki hölgyek 

vígjáték Spirit Színház 

Március 15.   Városi ünnepség 

Március 19.   Retró Discó (zenekarok, DJ-k) 

Március 24. 19,00   Dumaszínház – Kőhalmi Zoltán önálló estje: 

Történjen bármi címmel 

Március 30. Nagy Hajnalka festmény kiállításának megnyitója az 

Előtérben 
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ÁPRILIS 

Április 1.    

16.00  GÁLA - Díjak átadása – Város díszpolgára és 

díszjelvényesei 

19,00 Neoton koncert a művelődési ház előtt 

Április 2.   Székely-Magyar futball torna 

16,00 Ozorai Gábor kiállításmegnyitó (fotó) és 

könyvbemutató (05.23-ig)  

Április 9. 15,00    Süsü a sárkány – Családi matiné előadás (Roxinház) 

Április 14.     09.00-12.00            Húsvét-váró kézműves foglalkozás  

Április 19.   Kertbarát Kör - borátvétel 

Április 20.    Kertbarát Kör - borbírálat 

Április 23.  Kertbarátkör Borverseny, Jubileumi ünnepség, 

kiállítással  

Április 29.           19,00 Színház: Összezárva – Elmaradt előadás pótlása 

                            17,00 Dombóváriak a Nagyvilágban 

Április 29.           19,00 V2 Raiders Band Koncert - Vásártér 

Április 30.           19,00 Civil Majális – helyi fellépőkel 

Április                 08.00-12.00 Néptánc fesztivál – Százszorszép Óvoda  

 

MÁJUS 

Május 2-8. Játékos Tudománytár kiállítása: „Kezedben a jövő” 

 – a fenntarthatóságról óvodás és iskolás 

Május 2.    Simon Károly kiállítása az előtérben – grafikák 

Május 7. Családi matiné színház: Mazsola és Tádé című 

előadás 

május 13./14./20./21.   koncert/színház 

Május 27.  Kiállítás megnyitó az Aulában – Vitéz László 

anyagából (Kaposvári Bábszíntér anyaga) 

Május 27. 17,00   Dombóváriak a Nagyvilágban Pálfalvi József 

előadása 
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Május 28.  Családi színház – Lúdas Matyi – kaposvári 

Roxinház előadása 

Május 29.   Gyereknap – Vitéz László jegyében 

Május 29.   Hősök napja – koszorúzás az emlékműnél 

Május17./18./19. „Lélekfrissítő” előadóest Kassai Lajos lovasíjjász 

(szervezés alatt) 

JÚNIUS 

június 1.   Bagossy Levente kiállítása (kicsinyített makettek) 

Június 4.  Trianon megemlékezés  

Június 9-10-11  „Hangszert a kézbe” - 3 napos zenei program az 

Előtérben és a Pinceszínházban (Hangfoglaló 

program) 

Június 18. Nyárnyitó koncert a művelődési ház szervezésében 

 

Június 25.   Múzeumok Éjszakája 

   Helyi értékek bemutatása, bemutatkozása,  

(különös tekintettel a Rákóczi-túrósra) 

Június 26.   Újdombóvári bombázás – megemlékezés 

Június    Szépteremtő Kaláka tábor 

JÚLIUS 

július 7.    Lukács József és Király Zsófia kiállítása  

Július 23.    Anna napi program: R-GO koncert 

Július 24.    Anna napi szentmise a Szőlőhegyi kápolnában 

július     NDC tábor 

 

AUGUSZTUS 

Augusztus 20.   Államalapító Szent István király ünnepe 

     Edda koncert Kertvárosban 

Augusztus 29. Magyar fotográfia napja – kiállításmegnyitó  

                                                      (Trokán Nóra színésznő - fotók és előadás) 
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Augusztus Lélekfrissítő 

SZEPTEMBER: 

Szeptember 10.   Horgászexpó 

Szeptember 16.   Sportágválasztó 

Szeptember 17.   Dőry Lecsófesztivál 

Szeptember 22.    Autómentes nap 

Szeptember 23-25  Kultúrházak éjjel-nappal –125 éve  

született Rákóczi János mestercukrász 

(23-án) Dombóváriak a Nagyvilágban 

Szeptember 24.   Borfesztivál – Dombóvári Német Nemzetiségi   

                                                      Önkormányzat 

Szeptember 30.    Idősek világnapja 

      

OKTÓBER 

Október 1.  Zene világnapja 

Kígyós Borbála és Kígyós Sándor kiállítása a 

Majoros Galériában – Szélkiáltó koncert 

Október 3.  Bodai József emlékkiállítás és Kapos Táncegyüttes 

találkozó  

Október 6.     Aradi vértanúk emléknapja 

Október 8.     Újdombóvári Őszi Fesztivál  

Október 10-16.   Interaktív kiállítás: Legó, tudományos, stb. 

Október 13.    Kispolgárok Napja 

Október 18.    Magyar festészet napja – kiállításmegnyitó 

Kiss Tibor festményei és az Aranyakkord 

koncertjével (szervezés alatt) 

Október 22.    Elszármazottak találkozója MÁSKÉPP is! 

Október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról 
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október 24-től   „Influencer találkozó” – Találkozz kedvenceiddel! 

Lányoknak:  

Polla (@kp.polly) 

- magyar youtuber, vlogger, közösségi médiában aktív social influencer 

Fiúknak:  

TheVR  

- magyar Youtuber, a közösségi médiában aktív social influencer 

- technikai eszközök tesztelése, bemutatása (játékok, telefonok, okos 

eszközök) 

SAS Budapest Akadémia (SAS = Sportolók Alternatív Sikereiért) 

- bemutatkozni, Mo. első Gamer Középiskolája 

- Szakok: rendes gimnázium aktív sportolóknak 

        gamer szak (Diploma – doktori cím szerezhető) 

        programozó szak (Diploma – doktori cím szerezhető) 

 

 

Október 28. Dombóváriak a nagyvilágban előadás 

Október 14./15./21./22. Színházi előadás: Képzelt riport egy amerikai 

popfesztiválról – Spirit színház élő zenés előadása 

Október     Előadóest 

Október    Gyerekszínház (bérletes) 

NOVEMBER 

November 4.    Nemzeti gyásznap (városi megemlékezés) 

November 11.   Márton-nap (Óvodások – Színházterem) 

November 12.    Szociális munka napja 

November 25.   Dombóváriak a nagyvilágban előadás 

November 27. Advent I. vasárnapja - Kiállításmegnyitó – Adventi 

kiállítás (Majoros) 

November Színházi előadás: Zenthe Ferenc Színház – Tamási 

Áron: Advent a Hargitán/ 

 „Veres1” színház: Örkény: Tóték - Déryné program 
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November   „Lélekfrissítő” (szervezés alatt) 

November   Gyerekszínház (bérletes) 

DECEMBER 

December 4.   Advent 2. vasárnapja 

December 6.   Városi Mikulás 

December 11.   Advent 3. vasárnapja 

December 15.   Idősek karácsonya 

December 16.   Dombóváriak a nagyvilágban előadás 

December 18.   Advent 4. vasárnapja 

December 21.   Belvárosi iskola karácsonya 

December 22.   Kapos Kórus karácsonyi hangversenye  

   

December Színház nagy előadás – Orlay produkció: Hernádi 

pont című előadóest, /Veszprémi Petőfi színházból: 

Dzsungel könyve, Liliomfi, stb. 

December    Szilveszter 

 

2023. január Újévi Nagyoperett: My fair lady – Centrum színház/   

Csárdás királynő – Kaposvári Csiky Gergely 

Színház 

A Déryné-, és a Köszönjük Magyarország programban való aktív részvétel alapján 

változhat a színházi repertoár 

Filharmónia 2022/2023 - Zenei Ifjúsági bérlet  

PTE hangverseny 2022/2023 – Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 

Zeneművészeti Intézet kamarakoncert-sorozat ingyenes koncertjei 

Térzene koncertsorozat 

Szépteremtő Kaláka kézműves foglalkozások 

Programjaink az év folyamán a szervezési feladatok miatt változhatnak. 
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Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 
 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

 
 

Földi István Könyvtár 
2022. évi 

 munkaterve 

 
 
 
 
 

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 
Virágné Bán Emma 

 
 

A készítés dátuma: 
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2022. január  
 

 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

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 dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, jól 

felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg.  

A könyvtár 2021-re tervezett feladatait, terveit, elképzeléseit jelentős mértékben megváltoztatta 

a Covid-19 világjárvány okozta hatások, a jelentős mértékben lecsökkent és az év ¾ részében 

fennálló 5 helyett 3-fős szakmai létszám valamint a 25 %-ra visszaesett nyitvatartási órák száma 

(korábban heti 39 óra) 

A 2022-re tervezett feladatokat nagymértékben meghatározza majd a világjárvány alakulása, 

valamint, hogy az intézményegységben maradnak-e a 2021-ben kialakult, fent említett 

tényezők (lecsökkent szakmai létszám, nyitvatartási órák száma) 

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, 

▪ a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódás 

segítése,  

▪ az olvasás, az olvasási kultúra 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, 

▪ 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, 
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▪ a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének 

bővítése, rendeltetésszerű könyvtárhasználatra történő nevelése foglalkozásaival, 

rendezvényeivel, 

▪ könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel kapcsolatos felmérések, elemzések 

készítése a szolgáltatások fejlesztéséhez, 

▪ 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) 

keresztül, 

▪ szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása a város 

oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel és a fenntartó önkormányzattal, 

 

A könyvtár szolgáltatásai: 

▪ a könyvtár látogatása, 

▪ az állományfeltáró eszközök használata, 

▪ tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról, 

▪ közhasznú információszolgáltatás, 

▪ kölcsönzés (könyv, időszaki kiadvány (újság, folyóirat) AV-dokumentum, elektronikus 

dokumentum, 

▪ helybenhasználat (olvasóterem, időszaki kiadvány: újság, folyóirat) 

információszolgáltatás, 

▪ irodalomkutatás, témafigyelés,  

▪ könyvtárközi kölcsönzés, 

▪ elektronikus katalógus (OPAC), 

▪ rendezvény, kiállítás szervezése, 

▪ író-olvasótalálkozó, előadás, 

▪ könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás, 

▪ számítógép-használat, internethasználat, WiFi, 

▪ fénymásolás, fekete-fehér és színes nyomtatás (A3-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, 
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Erősségek Gyengeségek  
● gazdag, tervszerű gyarapítás, jól 

felépített állomány 

● sokféle dokumentumtípus 

● folyóiratok 

● könyvtárközi kölcsönzés 

● elektronikus katalógus 

● akadálymentes épület 

● központi elhelyezkedés 

● családi programok 

● olvasásnépszerűsítő programok 

● kiállítások, rendezvények szervezése 

● 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 

● elégedettségmérések 

● rendezvények ingyenesek 

● integrált könyvtári rendszer 

használata 

● wifi 

 

● alacsony óraszámú nyitva tartás 2021-

ben 

● helyismereti állomány nehézkes 

hozzáférhetősége, helyhiány 

● közösségi portál(ok) alacsony szintű 

kihasználása 

● honlap tartalommal való feltöltési 

gyakorisága csekély, új honlap 

készül,egységes DKSZK 

● kapcsolódás a város kulturális 

életéhez 

● kevés reklám/hirdetési felület hiánya 

● bútorzat állapota vegyes (régi /új) 

● légkondicionálás a rendszer hibája 

miatt nem megoldott (egész épület) 

● világítás nem elegendő (nem 

megfelelő tervezés…) 

● marketing, forrásszerző képesség 

hiánya 

 

 

Lehetőségek Veszélyek  
● helyismereti gyűjtemény teljes körű 

feltárása a TextLib integrált 

rendszerben 

● közönségkapcsolatok erősítése 

● együttműködés más intézményekkel, 

szervezetekkel 

● reklám 

● humánerőforrás-képzés 

● újabb célcsoportok feltérképezése (pl. 

kamaszok) bevonzása 

● pályázati lehetőségek  

 

● anyagi források szűkülése 

● avuló informatikai berendezések 

● költségvetési támogatás csökkenése 

● fiatalabbak alacsony számban vesznek 

részt a programokon 

● Dombóvár és vonzáskörzete 

tekintetében nagyon alacsony szakmai 

létszám (nem megoldott: raktáros, 

irodai-számítógépes szolgáltatások 

portaszolgálat, ügyviteli feladatellátó 

személye) 
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2022-ben az intézmény feladatkörébe tartozik  

-Országos könyvtári programokhoz való csatlakozás 

-könyvtári dokumentumok selejtezése 

 

Kiemelt területek, cselekvési terv 

1. Az olvasáskultúra fejlesztése-olvasóvá nevelés 

Gyermekkönyvtári munka-könyvtárbemutató órák, könyvtárhasználati foglalkozások, 

könyvtári órák, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások 

kapcsolattartás a pedagógusokkal 

 felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2022. december 31. 

 Országos programokhoz való csatlakozás 

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2022. december 31. 

 Az állomány tervszerű gyarapítása, népszerűsítése, 

 felelős: Kiss Barbara  

határidő: 2022. december 31. 

Olvasói igények figyelembevétele az állomány gyarapításánál 

felelős: Kiss Barbara 

határidő: 2022. december 31. 

 

2. helyi értékek gyűjtése, elérhetővé tétele 

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; 

 felelős: Kiss Barbara 

határidő: 2022. december 31. 

 Helyi szerzők bemutatása (könyvbemutatók, előadások) 

 felelős: Virágné Bán Emma, Kiss Barbara 

határidő: 2022. december 31. 

 

3. Az információhoz való hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség jegyében 

Akadálymentes honlap  

 felelős: Virágné Bán Emma,  

határidő: 2022. december 31. 

 A könyvtár szociális szerepének növelése 

 Elektronikus ügyintézés segítése 

Közhasznú információszolgáltatás, digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz való 

hozzáférés segítése 

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika, Virágné Bán Emma 

határidő: 2022. december 31. 

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásain keresztül, az állományban 

nem található műveket a közös katalóguson keresztül könyvtárközi kölcsönzésben 

hozatja meg a könyvtár.  

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2022. december 31. 
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4. Az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításának 

támogatása, a szervezett oktatásban, az önképzésben résztvevő személyek segítése 

A város és a környékbeli települések óvodáival, általános- és középiskoláival 

rendszeresek a könyv és könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtárbemutató 

foglalkozások, vetélkedők. Részvétel a köznevelésben, az iskolások kompetencia és 

készségfejlesztő tanulását támogató programok, szolgáltatások 

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2022. december 31. 

 

5. A szabadidő hasznos eltöltésének támogatása 

Közösségi terek bővítése megkezdődött - Baba Mama klub, Kerekítő, Diafilm klub,  

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika,  

határidő: 2022. december 31. 

Kézműves foglalkozások könyvajánlókkal, jeles ünnepekhez kapcsolódóan 

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2022. december 31. 

 

6. Intézményi együttműködés 

Partnerlista folyamatos felülvizsgálata, egyeztetés a munkatársakkal, évente legalább 

két alkalommal 

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2022. december 31. 

 

8. Munkatársak képzése 

 Belső képzések, szakmai napok (online képzéseken való részvétel) 

 Munkatársak tájékoztatása 

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2022. december 31. 

 

9. Beszámolók, statisztikák elkészítése 

 Minden munkaterület beszámolója az előző évről- mutatók, számok 

felelős: Kiss Barbara, Nagyné Ujhelyi Mónika, Virágné Bán Emma 

határidő: 2022. február 15. 
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II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

  
  
  

2022. évi 

terv 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 

6 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 

Könyvtári 

/múzeológus 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros  
szakképesítéssel 

összesen 5 

átszámítva teljes munkaidőre 5 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 

Egyéb felsőfokú 
összesen  0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 

Mindösszesen könyvtári/ szakmai 

munkakörben 

összesen 5 

átszámítva teljes munkaidőre  5 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 1 

átszámítva teljes munkaidőre  

  
1 

Összes létszám (fő):  6 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  1 

A 2022. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

 

• Szervezeti változás: 2022. februártól a Földi István Könyvtár szakmai létszáma a 

korábbi évek viszonylatában 5 fő helyett 4 fő (8 óra) a szervezeti ábra szerint, melyből 

betöltött álláshelyek száma 3. Technikai munkatárs 1 fő (takarító/ 8 óra) a helytörténeti 

gyűjteményben valamint alkalomszerűen a művelődési házban is teljesít. 
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▪ Közösségi szolgálat (50 óra)  

 
 

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 
Mutatók 2022. évi terv 

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

39 

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

3 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 

(óra) 
8 

Nyári zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

- 

Téli zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

- 

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 224 

 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2022. évi 

terv 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
2 

Olvasói munkaállomás  1 

Dolgozói munkaállomás 8 

Összesen 11 
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IV. Gyűjtemény - Gyűjteményfejlesztés  

 

 

Mutatók 
2022. évi 

terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  4600 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 1200 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 

ezer Ft) 
10 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
520 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
150 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
- 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 
10 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 
2100 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  4000 

 

 

▪ az állománygyarapítást a feldolgozó könyvtáros a gyűjtőköri szabályzatban 

meghatározott elvek szerint végzi. Az intézmény költségvetése körülbelül 1000-1500 

db dokumentum beszerzését teszi lehetővé évente.  

▪ Az állomány bővítésének főbb forrásai tehát: az intézményi költségvetés, (kb. 1,8-2 

millió Ft, kb. 150-200 e. Ft/hó) az érdekeltségnövelő támogatás, pályázatokon nyert 

támogatások, ajándékozás. Könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k, 

periodikák állományba vétele, formai és tartalmi feltárása. 2021-ben ismételten 

szerződést kötünk a KELLO-val a 2022-es évre vonatkozóan. A Márai-Program 

(megszűnt) helyett a „Könyvet a könyvtáraknak” c. programban veszünk rész. 

Könyvtárunk továbbra is törekszik a fent sorolt lehetőségek kihasználására. A 

megrendeléseknél figyelembe vesszük a kiadói kedvezményeket, az olvasók igényeit. 

Az emelkedő dokumentum árak, széles kínálat nagy felelősséget követel az 

állománygyarapítás során. 

▪ Az állomány feldolgozása a Textlib integrált könyvtári rendszerben történik. Az 

adatbázisban történő dokumentum feltárás lehetővé teszi a dokumentumok távoli 

elérését a könyvtár honlapján keresztül.  

▪ Helyismereti gyűjtemény építése a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak szerint.  
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Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 
2022. évi terv 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
2100 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  7 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 
4 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 
95 

 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Textlib 
Beszerzés éve: 2002. 
Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2022-ben:  igen/nem 

 

 

V. Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  2022. évi terv 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1960 

A könyvtári látogatások száma (db)   23 210 

Ebből csoportok (db) 60 

 

 

Felnőtt könyvtári feladatok. Olvasószolgálat. 

▪ író-olvasó találkozók, előadások, bemutatók és egyéb rendezvények szervezése, 

előkészítése.  

▪ könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel kapcsolatos felmérések, elemzések készítése 

a szolgáltatások fejlesztéséhez. (terv: 16 éven aluliak olvasási szokásainak vizsgálata) 

▪ integrált könyvtári rendszer (Textlib) fejlesztéseinek figyelemmel kísérése, (pl. 

leltárfunkció, újdonságok) működtetés felügyelete (kapcsolattartás a könyvtár 

informatikusával), beállítások felügyelete (pl. ünnepek) Folyamatos. 
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▪ szakmai kapcsolatok építése, bővítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása 

más közművelődési, közgyűjteményi illetve oktatási-nevelési intézményekkel. 

Folyamatos.  

▪ a magyar és világirodalom klasszikusainak évfordulóira, életművére 

megemlékezésekkel, programokkal felhívni a könyvtárhasználók és a helyi társadalom 

figyelmét.  

▪ 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 (szükség 

esetén kapcsolattartás a könyvtár informatikusával), tartalmak frissítése. Folyamatos. 

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

elkészítése, eljuttatása a célközönséghez ill. azok kihelyezése. 

▪ könyvtári statisztika elkészítése.  

▪ szakmai beszámolók:  

Gyermekkönyvtári feladatok 

A gyermekkönyvtári munka továbbra is kiemelt könyvtári terület. 

▪ 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 8-14 éves korcsoportnak -„Király ez a könyv(tár) Könyvbirodalom” programsorozatot 

kínáljuk, amelynek népszerűsítése, ifjú olvasók bevonásával, önkéntes támogatók 

segítségével továbbra is kiemelt feladat. „Túl az Óperencián” levelezős verseny, 

▪ kézműves foglalkozások, kirándulások szervezése, 

▪ a fenti korcsoportokat célzó foglalkozások számának növelése pályázatok által. 

▪ könyvtári statisztika elkészítése.  

▪ szakmai beszámolók 

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

nyomdatermékeket, amelyek a városra vonatkoznak, valamint a helyi sajtó 

termékeit, teljességre törekedve gyűjti az országos periodikákban megjelenő 

dombóvári vonatkozású cikkeket. 

o a városról és környékéről készített képeslapokat, térképeket. 

o Dombóvár város önkormányzata képviselőtestületi üléseinek dokumentumait. 

(archív) 

▪ a könyvtár muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik. 

 

Dokumentumforgalom  

 

Könyvtárhasználat  
2022. évi 

terv 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 3280 

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 

száma (db) 
 

Helyben használt dokumentumok (db) 26560 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 
5 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 
50 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 
- 

 

 

Összesítő táblázat 

 
2022. évi terv 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
179 

A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 4875 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma - 

Téma szerint 

 
2022. évi terv 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések és 

programok száma  

44 
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A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

1226 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések és 

programok száma  

3 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

49 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések száma 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 
0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  37 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 754 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvények száma 

összesen  
50 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

1490 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma  4 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 424 

Egyéb témájú programok, képzések száma 45 

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 

száma 958 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
179 

Célcsoport szerint 

 

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

 2022. évi 

terv 
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A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzések, programok száma 

1 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

14 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 
1 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 
30 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 
6 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 
82 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  
0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma 
0 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma  
75 

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők száma 
1728 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 96 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
0 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
179 
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VI. 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: …………………………………………………… 

  

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2010 
 

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:………………………………………… 

 
1.  Pályázatok, projektek 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg  
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Könyvet a 

könyvtáraknak 
150 0 0 0 0 

 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

NKA/ nyári tábor, 

helytörténeti 

tematika 

350 350 0 2022. 07.04 2022. 07.08. 
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Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 2022. évi terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
35 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 
0 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  
0 

 

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség mérések 
2022. évi terv 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

száma 1 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók száma 150 
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A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2022. évi 

Közművelődési Programterve 

 

I. Kiállítások 

 

• Február 4.: „Ízelítő a Rendőrmúzeum anyagából” – vándorkiállítás (Roll Up)              

kísérő programok: előadások általános és középiskolásoknak. 

 

• Április 14: Kiállítás az Nemzeti Művelődési Intézet által indított szakkörök munkáiból 

(hímzés, vesszőfonás, nemezelés) kísérő programok: kézműves foglalkozások 

általános és középiskolásoknak. 

 

• Május 12.: mandala kiállítás Katatics Zsuzsa művésztanár munkáiból, 

programok: kézműves foglalkozások a témában. 

 

• Június 25. (Múzeumok Éjszakája): Kiállítás a helyi értéktár kiemelt elemeiből 

témakörönként, tematikusan. 

Tervezett kísérő programok: szakmai bemutatók, gépesített cséplés bemutatása a hátsó 

udvarban hagyományőrző egyesület közreműködésével, tűzugrás, élőzene, 

képzőművészek, standok, kirakodó, stb. 

 

• Szeptember 17. (Kulturális Örökség Napjai): kiállítás Mindszenty József bíboros- 

hercegprímás 1947-es dombóvári látogatásról készült fotók nagyításaiból, 

kísérő programok: előadások.  

 

• November 2.: „Egy délután megkedveltem Dombóvárt, végre otthon éreztem 

magamat benne…” – tisztelgés a településünk életében meghatározó Illés-Illyés család 

előtt (Illés Gyula főjegyző, Illyés Gyula író, költő, Illés Lajos vendéglős, Illés János 

uradalmi gépész). Magántulajdonban őrzött dokumentumokból, fotókból. 

Kísérő programok: előadás, múltidéző beszélgetések. 

 

II. Közművelődési tevékenység (szakmai, oktatási és szabadidős programok) 

 

Felnőtt programok: 

 

• Előadások az év folyamán: régészet, újkortörténet, fotótörténet, helytörténet, 

művészettörténet, néprajz témakörben, úti beszámolók meghívott és helyi 

előadókkal (6 előadás/év). 

• Tárlatvezetések az állandó és az időszakos kiállításokban. 

• Múzeumok Őszi Fesztiválja  

Előadások, koncert, várostörténeti séta (pályázati forrásból). 
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Múzeumpedagógia: 

 

• Múzeumpedagógiai foglalkozások az állandó kiállításban a megjelenített 

történelmi koroknak, témáknak megfelelően (Ismerkedés az őskorral, IOVIA 

ébresztése, Látogatás Tinódi korában, Az Esterházyak Dombóváron stb.), a 

korosztályok igényeihez, a tanmenethez igazodva (óvodás, kisiskolás, felső 

tagozatos, középiskolás diákok). 

 

• Múzeumpedagógiai foglalkozások az időszaki kiállításokban.  

• A gyűjteményben dolgozó múzeumpedagógus által megtartott foglalkozások 

ingyenesek. 

Megjegyzés: A foglalkozások gyakorisága, mennyisége, a felmerülő 

igényekhez igazodik. Az iskolákkal megkötött szerződések alapján, a 

pedagógusokkal, szaktanárokkal történő egyeztetésekkel, a foglalkozások 

személyes népszerűsítésével számítunk az óvodák, iskolák rendszeres 

látogatására. 

 

III. Gyűjteményi nyilvántartás, raktározás, műtárgyvédelem 

 

• A Koncz-hagyaték üvegnegatívjainak digitalizálása, leltározása. 

• Műtárgyvédelem (általános restaurálás): restaurátor által kiválasztott 

tárgyakból, tárgytípusokból tematikusan (NKA pályázat beadása). 

• Leltározás, a gyarapodás számbavétele. 

 

IV. Megjegyzések, kiegészítések 

 

• Szükséges a gyűjtemény informatikai fejlesztése: számítógép vásárlása a 

látogatói fogadópultnál, a gyűjteményi dokumentációs és feldolgozó 

munkálatokhoz (érdekeltségnövelő pályázatból).  

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület elnöksége által 

előzetesen összeállított – a gyűjtemény tevékenységéhez kapcsolódó – 

programok: 

 

• Május végén: Hősök Napja program, Szepessy László (1880-1915) dombóvári 

születésű költő verseskötetének megjelentetése, könyvbemutató (pályázati 

forrásból), közreműködés a szervezésében, lebonyolításában. 

• Zenés nyári esték a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény múzeumkertjében. 

• Az 1944. június 30-i bombázás dombóvári áldozatai előtt tisztelgő emlékműsor 

szervezése, lebonyolítása (az újdombóvári Nagyboldogasszony templom előtti 

téren). 

 

• Az éves tervben feltüntetett programok az időközben felmerülő különböző 

okok, nem várt események (a gyűjtemény felújítása, előadói megkeresések, 

technikai okok, vis major, stb.) miatt változhatnak. 

 

 

 


