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Bevezető 

 

 2020 nem a kultúra éve volt, mint ahogyan sok más mindené sem. Mindazon által, hogy tudjuk 

az emberek élete, egészsége a legfontosabb, sajnálattal vettük tudomásul az első, majd a második 

kényszerű bezárásunkat, valamint a további korlátozásokat.  

 Mindezek fényében bátran kijelentem, hogy a kollégák nem tétlenkedtek a tavalyi évben sem. 

Minden rendelkezésünkre álló időt kihasználtunk, hogy látogatókat, olvasókat fogadjunk, 

lehetőségeinkhez mérten rendezvényeket tartsunk, mindig az aktuális rendeletekhez igazodva, 

szabályokat betartva. 

 Természetesen Fenntartónk rendelkezésére álltunk a pandémia elleni küzdelemben, valamint 

más jellegű feladatok elvégzésében is, mint ahogyan azt 2021 év elején is tesszük. Sok munkát 

elvégeztünk a „zárt” ajtók mögött, melyekre nem, vagy csak kevesebb idő jutott volna, amelyekkel az 

újra nyitás utáni időszak lesz könnyebb, gördülékenyebb. Valamint régóta húzódó feladatokat sikerült 

kipipálni. Több olyan tevékenységet indítottunk a tavalyi évben, amivel igazodnunk kellett 2020 

„elvárásaihoz”, és akadtak, akadnak köztük olyanok, melyeket egy teljes, korlátozás- és vírusmentes 

évben is meg tudunk majd tartani. 

 Reméljük gyorsan eljön az az idő. 

 

 

Az intézmény életében bekövetkezett változások 
 

 Működési változások 

 A vírushelyzet miatt kialakult helyzet mellett, az ágazatunkat egy másik dolog is jelentősen 

érintette, miszerint a közalkalmazotti jogviszonyok a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá 

alakultak át. Országszerte sok intézményben többen, - volt, hogy tömegesen - álltak fel munkájukból 

az ágazatban, mondván ezt nem vállalják. Intézményünkben egy kollégában sem merült fel, hogy ne 

folytatná hivatását az új feltételek mellett. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkáját a 

zökkenőmentes átállás lebonyolításában, valamint Mór Városi Önkormányzatnak, hogy a cseppet sem 

könnyű 2020-as évben teljes mértékben kiállt az intézményünk, és az itt dolgozó kollégák mellett. 

 2019-ben a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént az intézmény névváltoztatása, melyet 

2020-ban a Központi Címregiszter változásai miatt az intézmény címének megváltozása követett. 

 Ennek a két ügynek köszönhetően tavaly több ízben kellett az intézmény Alapító okiratát, 

valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítani. Ezt szintén a Polgármesteri Hivatal 

segítségével mindkét esetben sikerült gördülékenyen megtenni. 

 

 Vírushelyzet 

 A világjárvány miatt kialakult protokollnak megfelelően az intézmény épületeinek 

fertőtlenítése folyamatos volt, mint ahogy jelenleg is. Kiemelten figyeltünk a védelmi intézkedések, 

szabályok betartására, betartatására. 

 Bekapcsolódtunk az Önkormányzat védekezési feladatába, minden kolléga részvételével a 

járvány megfékezésére szolgáló védőmaszkokat terítettünk szét a város ránk bízott területén. Másfél 

hónap időtartamra biztosítottuk, hogy egy kollégánk kisegítőként a móri Szociális Alapszolgáltatásnál 

végezzen munkát, ezzel is segítve a tevékenységüket. 

 Az ősz folyamán két napon keresztül 4-4 fő munkatársunk kapcsolódott be az Önkormányzat 

lakossági szelektív hulladékgyűjtő edényeinek kiosztási munkálataiba. 



 
 

 

 A kényszerűen keletkezett szabad kapacitásunkat sem tétlenkedve töltöttük. Régóta halogatott 

selejtezési, lomtalanítási munkába fogtunk. A közel kéthetes időtartam alatt a kastély egyik 

oldalszárnyának padlása és az egyik „kapusház” kiürítésével, átnézésével 2 db 4m3-es konténert 

töltöttünk meg évek, évtizedek óta felhalmozott dolgokkal. A helyiségek rendberakásával értékes 

tárolóhelyeket szabadítottunk fel. 

 (Jelen beszámoló készítésekor pedig már negyedik hete adunk két kollégát szintén a Szociális 

Alapszolgáltatási Központnak az ebédkihordás biztosítására.) 

 

 

Könyvtári tevékenység 

 

 A zárva tartás idején is folyt, illetve folyik a munka a könyvtárban. Az intézmények bezárását 

követően az első hullám enyhülésekor nyitottuk meg Könyvtárterasz szolgáltatásunkat. Ezzel 

megfelelünk annak a kormányrendeletnek, mely szerint az intézmény dolgozóin kívül senki nem 

léphet az épületbe, de a telefonos és e-mail-es megkeresések után a kastély falain kívül átadjuk az 

olvasóknak a kívánt könyveket. Szolgáltatásunk népszerű, felkeltette a megyei könyvtár figyelmét, 

valamint két alkalommal is hír jelent meg róla a Fejér Megyei Hírlapban. 

 A tavaszi, első bezárás ideje alatt könyvárosaink lebonyolították az éves kötelező leltárt és 

selejtezést, így, amikor nyáron nyitva lehetett az intézmény, nem kellett bezárni a kötelező feladat 

elvégzése miatt, ami folyamatos olvasói forgalom mellett nehézkes. Elvégeztük a jelzetfrissítéseket, 

valamint óriási lépést tettünk a helyismereti dokumentumok digitalizálásában is. 

 Karbantartás folyt a TextLib könyvtári rendszeren is, ennek fejlesztésével költséghatékonyabb 

lehet évekig a könyvtár működése. 

 

 A könyvtárba beiratkozott olvasók száma továbbra is az országos átlagnak mondható, vagyis a 

település lakosságának 10%-a, 1.440 fő. Ebből 130-an a tavalyi évben iratkoztak be, fele-fele arányban 

a felnőtt- és gyermekrészlegre. 

 A vírushelyzet miatt csak időszakosan lehetett látogatni a könyvtárat. Az olvasók kiszolgálása 

érdekében megnyitottuk a Könyvtárteraszt, amely azóta is nagy sikerrel üzemel. A korlátozások miatt 

csökkent a látogatószám, mely így összesen 13.505 fő. Ennek arányában természetesen csökkent a 

kölcsönzések száma (8.891), valamint a kikölcsönzött dokumentumok száma (55.474 db) is, melyből 

396 db német nyelvű dokumentum volt. A rövid idejű teljes nyitva tartás idején volt még 3.268 db 

dokumentum, melyet helyben használtak. 

 

 Országosan kevés rendezvény valósult meg 2020-ban, de elmondható, hogy amikor lehetőség 

volt rá, akkor minden alkalmat megragadtunk. Így tavaly könyvtári szervezésben a következő 

rendezvények valósultak meg: Magyar Kultúra Napja, könyvbemutató, felnőtt- (6 alk.) és ifjúsági (5 

alk.) könyvklub, Irodalmi Szalon, Mesedélelőtt, diavetítés, rajzverseny és kiállítás, Móri Könyvtári 

Napok, Meseműhely foglalkozás felnőtteknek (2 alk.). Ezeken az eseményeken kb. 500 fő vett részt, 

ami részben az olvasóterem méretének is köszönhető, hiszen 40-50 főnél többet nem tudunk ott 

fogadni. 

   

 A fentebb felsorolt rendezvényeken kívül más jellegű események is megszervezésre kerültek, a 

lehetőségeinkhez mérten. 7 alkalommal könyvtári órát tartottak a kollégák, ebből kettőt óvodás 

korosztály részére. Csökkentett létszámú (15 fő) könyvtári és egy kreatív-kézműves tematikájú tábort 



 
 

 

is szerveztünk, valamint a Digitális Jólét Program keretében is tartott az erre kijelölt kolléga 

foglalkozást (16 alk.). Aktív szervezője és lebonyolítója egy könyvtáros kolléga a Kerekítem-

gombolyítom kézműves foglalkozásnak, melyre tavaly 8 alkalommal kerülhetett sor személyes 

találkozással. 

 Kettő szabadtéri eseményt is zajlott könyvtáros keretek között, az egyik a leselejtezett könyvek 

vására, melynek bevételéből új könyveket vásároltunk. A másik, az újdonságként bevezetett „Sajtó a 

szabadban” volt. Berendeztünk egy szabadtéri Folyóirat-olvasót, ahol a látogatók részére elhelyeztük a 

napi-, heti-, havilapokat, kedvet csinálva a nyomtatott sajtó olvasásához, valamint csökkentve ezzel a 

zárt térben való tartózkodást. 

   

 

Múzeumi tevékenység 
 

 Mint ahogyan az ország és a világ egészének turizmusára rányomta a bélyegét a vírushelyzet, 

természetesen a Lamberg-kastéllyal sem volt ez másként. 2020-ban összesen 177 napon tudott nyitva 

lenni a muzeális kiállítóhely, azonban ennyi idő alatt is leszűrhető, hogy kedvelt kiránduló és turista 

célpont a kastély. Ennyi idő alatt 2.166 látogatónk volt, vagyis naponta átlagosan 12 fő. 

 Fontos megemlíteni, hogy az adózási szabályok változása mindennapi munkánkba is változást 

hozott, hiszen a kötelező online számlák kiállítása időigényes, ami sajnos a tartalmas tárlatvezetésből 

vesz el időt. Ennek megoldása kidolgozás alatt van a Polgármesteri Hivatal Pénzügy Irodájával 

karöltve. 

 

 Az elmúlt években kialakított múzeumpedagógiai sorozatunk is sajnos rövidült, mindössze 

kettő projekthetet tudtunk megtartani (farsang, március 15.), melyeken 379 gyermeket fogadtunk az 

intézményben. Ezek mellet novemberben a Márton-naphoz köthetően egy családi múzeumpedagógiai 

hetet terveztünk, melyhez támogatást is nyertünk a Fejér Megyei Német Nemzetiségi 

Önkormányzattól. Azonban pont ekkor lépett életbe az újabb rendelet a kulturális intézmények 

bezárásáról, így csak egy napon tarthattunk foglalkozást. 

 

 A zárva tartási időszakok alatt sem voltunk feladat nélkül. Megtörtént a műtárgyvédelmi 

szempontból fontos gázosítás, melyet rendes látogatottság alatt nehéz megszervezni, hiszen kb. három 

hét időtartam alatt zajlik le. Emellett megtörtént a kötelező évi két alkalmas rágcsálóírtás is. 

Ezen kívül 2019-ben és 2020-ban is nyert az intézmény a muzeális intézmények részére kiírt 

Kubinyi Ágoston Program pályázaton 2-2 millió forintot, melyet egy minden szempontnak megfelelő 

műtárgyraktár első ütemének kialakítására, valamint a rendkívül rossz állapotú nagykapu lecserélésére 

fordítottunk. A raktár – amennyiben a második ütem is megvalósulhat majd pályázati forrásoknak 

köszönhetően – látványraktárként is működhet, ami köré újabb tematikájú múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat építhetünk. 

 

 A fent felsoroltokon kívül múzeumi tematikájú tábort is tartottunk, szintén csökkentett 

létszámmal, valamint regisztráltunk a Kulturális Örökség Napjai sorozatra. Ezek mellet a múzeumos 

kollégák részt vettek tájháztalálkozón, szakmai napokon, illetve két kolléga elvégezte a Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum muzeológiai és tájházi szakági képzést, egy fő pedig a múzeumi alapok 

képzést is. Mindkét esetben a részvétel támogatott volt, így ez az intézménynek nem jelentett anyagi 

terhet. 



 
 

 

Közművelődési tevékenység 
 

 Az ismert okok miatt a közművelődési területen is csendes év volt 2020. Nagyon kevés 

rendezvényt tudtunk megszervezni, köszönhetően a korlátozásoknak és a bezárásoknak. Év elején még 

meg tudtuk tartani a Farsangi bált, és elindítottuk a Társastánc tanfolyamot, majd ezt követően a 

nőnapi kiállításra még sor került. Utána az első hosszú bezárás miatt leállt a tanfolyam (ősszel sikerült 

befejezni), a csoportoknak is be kellett fejezniük a próbáikat, mivel senki nem léphetett az 

intézmények területére. Hosszú várakozás után - mely idő alatt belső munkákat folyattunk -, júniusban 

nyithattunk meg, és indulhatott el újra, - bár korlátozva és csökkentett számú rendezvénnyel - a 

kulturális élet. 

Visszatértek a rendszeresen nálunk próbáló csoportok, valamint bővültek azokkal a 

közösségekkel, akik eddig oktatási intézményekben gyakoroltak, de az iskolákban tartott edzéseiknek 

új helyet kellett találniuk. Meg tudtuk tartani 5 alkalmat a KisUdvar Koncertek sorozatból, és 

augusztusban a Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztiválra tervezett kiállítás megnyitóját. Ezeket követően a 

Bornap feladatival foglalkoztunk, hiszen az sem a megszokott forgatókönyv szerint zajlott. (Minden 

kocertet lekötöttünk, a szerződések elkészültek az együttesekkel, melyeket végül az utolsó pillanatban 

le kellett mondani.) A Móri Bornapok 2020 keretében a Borutca mellet egy kiállításmegnyitót, egy 

koncertet, és a két napos kirakodóvásárt szerveztük meg a korábbi évek programjaiból. Ezt követően 

ősszel még egy jazz koncertet tudtunk megtartani az újabb, azóta is tartó bezárás miatt. 

 Év közben részt vettünk több városi szervezésű megemlékezés, koszorúzás lebonyolításában. 

   

  

„Online” év 
  

 Rengetegszer elhangzott tavaly ország- és világszerte, hogy az online térbe kellett áthelyezni a 

hangsúlyt, a tevékenységeket. Nem volt ez másképp intézményünkben sem. 

 Próbáltuk működési területünk minden ágát lefedni megjelenésünkkel, és hisszük, hogy sikerült 

is. Születtek mesékkel foglalkozó posztok, könyv- vagy olvasófelismerő játék, egy sorozat a világ 

legszebb könyvtárairól, elindult a Hét cikke sorozatunk, vagy éppen a karantén miatti bezártság 

enyhítéséül az Örök barátaink verses sorozat. 

 Közel 20 alkalommal tettünk közzé kreatív, kézműves videót, melyeket a kollégák készítettek, 

és amik videónkként kb. 4000 elérést generáltak, mint ahogyan a kiállításainkról készült videók is. 

Születtek videók a leállásra kényszerülő csoportok vezetőivel, valamint a tárlatainkat bemutató 360 

fokban megnézhető fotók. Érdekességként Tudtad-e? címmel is közöltünk sorozatot, és a mai napig 

népszerűek a helyismereti, helytörténeti fotókból, dokumentumokból születő írások. 

 Az egyik legnépszerűbb online tevékenységünk a Lamberg-kastély karácsonyi meséi sorozat 

volt, mely során az intézmény dolgozói olvastak fel meséket decemberben 24 napon keresztül, és 

amiért sok köszönetet kaptunk a móriaktól. 

  

  

Záró gondolatok 
 

 Összeségében elmondható, hogy csendes év volt a tavalyi, de mégis megtaláltuk azokat a 

feladatokat, amelyekben kiteljesedhetünk, amikben fejlődhettünk, nem beszélve azokról a dolgokról, 



 
 

 

amiket meg tudtunk csinálni a kényszerű bezárás alatt, amikre „rendes működés” alatt nem lett volna 

lehetőségünk. Felkészülve, de kíváncsian és reménykedve állunk 2021 elé, várva, hogy az olvasók 

személyesen sétálhassanak a könyvespolcok között, a turisták érdeklődve kérdezzenek a kastély és a 

város történetéről, hogy színpadot állíthassunk egy élő műsor kedvéért. 

 

 

Mór, 2021. január 26. 
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1. Rövid összefoglaló 

A móri Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely – Radó 

Antal Könyvtár nagy tervekkel és reményekkel indult a 2020-as év elején. Számos új 

javaslat várt megvalósításra úgy a szolgáltatások, mint a rendezvények terén.  

A koronavírus-járvány világméretű elterjedése, addig ismeretlen és elképzelhetetlen 

kihívások elé állította a könyvtár dolgozóit is. A pandémia első szakaszában a bezárást 

követően elvégeztük a nyári zárva tartásra tervezett munkákat, mint a selejtezés és 

állományrendezés. Valamint a helyismereti részleg dokumentumai digitalizálásának 

folyamatát is jobban előtérbe helyeztük. Integrált könyvtári rendszerünk karbantartását is 

elvégeztük, az adatkiegészítéseknek köszönhetően bővítettük az egyes dokumentumok 

kereshetőségét.   

Az intézmény bezárások során világossá vált, hogy jó darabig szinte az egyetlen felület az 

online tér lesz, ahol olvasóinkat elérhetjük, ezért az online megjelenések gyakoriságára és 

új tartalmak elkészítésére, közvetítésére sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk.  

Június elején elindítottuk Könyvtárterasz szolgáltatásunkat, ahol olvasóink a könyvtárba 

való belépés nélkül kölcsönözhettek, előre egyeztetett módon. A novemberi záráskor az 

akkori tapasztalatokra építve rögtön újra lehetővé tettük ezt a megoldást. 

A törvényi előírások szerinti kötelező könyvtárlátogatási tilalmon kívüli időszakban a 

kölcsönzések arányaikban az előző évekhez képest nem csökkentek, a kölcsönzött 

dokumentumok száma is ahhoz hasonlóan alakult. 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása 

Könyvtárunk stratégiai céljai közül azokra helyeztük a hangsúlyt, amelyek a különleges 

körülmények között is megvalósíthatóak voltak. 

Ahhoz, hogy a könyvtár munkatársai megfelelő kompetenciákkal rendelkezzenek, és 

munkájukat magas színvonalon végezhessék, folyamatos fejlesztésre van szükség. Ennek 

érdekében két kolleganő vett részt akkreditált továbbképzésen. 

A költségvetésben dokumentumvásárlásra biztosított összeget a könyvtári 

érdekeltségnövelő támogatásnak köszönhetően és a Márai-programban való részvétel 

segítségével 357.000,- illetve 150.000,- Ft-tal tovább tudtuk növelni. Beszerzésnél 

elsősorban a használói igényeket tartottuk szem előtt. 



 
 

 

Az olvasásfejlesztés- olvasásnépszerűsítés feladatát még januárban-februárban illetve a 

júniustól novemberig tartó időszakban valósítottuk meg tényleges jelenléttel, a köztes 

időszakot az online térbe helyezve igyekeztük teljesíteni többek között különböző irodalmi 

témájú sorozatokkal, játékokkal. 

 

3. Szervezet 

2020-ban a könyvtári egység dolgozói létszáma nem módosult, ellenben személyi és jogi 

változások is történtek.  

Egy kolleganő nyugállományba vonult, helyét házon belül sikerül betöltenünk. 

Törvényi változások miatt intézményünk minden dolgozójának a közalkalmazotti 

jogviszonya átalakult a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalói státuszra. Az összes 

munkatárs aláírta az új szerződést, senki nem élt a munkaviszony megszüntetésének 

lehetőségével.  

 

4. Infrastruktúra 

2020-ra tervezett infrastrukturális fejlesztések túlnyomó része sajnos a vírushelyzet miatti 

költség-súlypontáthelyezés következtében nem valósulhatott meg. 

A dolgozói gépek száma és minősége nem módosult, de közülük hármat az utóbbi 4 

évben cseréltünk újra. 

Az olvasói gépek számában nem történt változás. Átlagéletkoruk azonban 5 évre csökkent 

a 9 évhez képest, mert sikerült használt, de felújított gépekhez hozzájutnunk.  

 

5. Gyűjteményi információk 

A beszerzésről személyes vásárlás során döntöttünk egy előzetesen összeállított lista 

szerint, figyelembe véve az olvasói igényeket. 

A költségvetésben meghatározott összeg kiegészült a könyvtári érdekeltségnövelő 

támogatással, a Márai-programban számunkra biztosított kerettel, valamint néhány kötet 

ajándékozás útján került állományunkba (összesen 828 új dokumentum). 

A folyóiratok beszerzésére egyrészt a könyvtár saját költségvetéséből biztosított 

előfizetést, melyet kiegészítettek az NKA-tól érkezett sajtótermékek.  



 
 

 

Az állományapasztást is folytattuk, a felnőtt olvasótermi állományt és a helyismereti 

gyűjteményben helyet kapó könyveket vizsgáltuk át újra, emellett az ifjúsági szépirodalom 

belső raktárban elhelyezett részéből válogattunk le köteteket. (összesen 903 db).  

A könyvek beleltározása és feltárása, feldolgozása az integrált könyvtári rendszerben 

folyamatosan történt. Egy dokumentumhoz kapcsolódó munka átlagosan 20 percet vett 

igénybe.  

A könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsága 99%-ra tehető. 

Azoknak a könyveknek a javítását, amelyeknél a használat során kisebb problémák 

merülnek fel, továbbra is a kollegák próbálták elvégezni. A könyvtár költségvetésében 

sajnos nincs külön keret a könyvkötésre, restaurálásra.  

Könyvtárunk nem rendelkezik sem elektromágneses, sem rádiófrekvenciás vagyonvédelmi 

kapuval, így a dokumentumaink nincsenek biztonsági jellel ellátva. 

A könyvtár helyismereti gyűjteménye a Fejér Megyei Hírlapban megjelent móri 

vonatkozású cikkeket továbbra is teljes körűen gyűjtötte: kivágatként is, de ezek 

digitalizálására is sor került. 

2020-ban megkezdte a részleg az (Össze)Hordó című, 1994-2012 között megjelent helyi 

lap digitális feldolgozását is. A teljes lapszámokról PDF dokumentum, a jelentősebb 

cikkekről pedig külön JPG is készült. 

Az esetenként egyéb újságokban megjelenő móri vonatkozású cikkeket, vagy bármilyen, 

2020-ban gyűjteményünkbe került könyvben található móri vonatkozású részeket szintén 

digitalizáltuk. Ezen kívül természetesen folytattuk a retrospektív munkát is. 

 

6. Szolgáltatások 

A legnépszerűbb kölcsönzés mellett – amikor ezt a körülmények megengedték – sokan 

kutattak a helyismereti gyűjteményünk dokumentumai között Mórral kapcsolatos 

információk és képábrázolások után.  

A koronavírus járvány idején felértékelődtek a távolról elérhető szolgáltatásaink. Nőtt a 

honlapunk, azon belül az online katalógusunk használatának száma. Az előző évekhez 

képest többen éltek az interneten keresztül a dokumentumok kölcsönzési határidejének 

hosszabbításával és az előjegyzés lehetőségével. 

Rendezvényeink és a képzések számának alakulásán is nyomot hagyott a pandémia. 

Januártól március 10-ig még zavartalanul megtartottuk a betervezett eseményeket. Június 



 
 

 

közepétől november 11-ig a járványügyi szabályokat betartva folytatódtak az olvasóinkkal, 

használóinkkal a tematikus találkozások. Új színfoltként Meseműhely címmel különleges, 

felnőtteknek szóló sorozatot indítottunk Csóka Judit meseterapeuta vezetésével. 

Összesen 22 felnőtt és 12 gyerekrendezvényt sikerült lebonyolítanunk. A részletes 

felsorolás a 2. számú mellékletben szerepel.    

2020 januárjától az intézmény minden egységében, így a könyvtárban is van külön 

Facebook és Instagram adminisztrátor. Szemben az előző évekkel mikor leginkább csak 

közelgő eseményeinket promótáltuk és korábbi rendezvényeinkről írtunk beszámolókat, 

tavaly igyekeztünk az oldalunk követői számára irodalommal és szolgáltatásainkkal 

kapcsolatos szórakoztató tartalmakat is közzétenni.  

Nagy hangsúlyt fektettünk új követők bevonzására, ennek leghatásosabb eszközei az 

online vetélkedők és posztjaink megosztásának ösztönzése volt. Egyik legsikeresebb 

felhívásunk a „Kelts életre egy könyvet” nevet viselte, mely során könyvtárosaink az 

állományunkban lévő könyvek borítóján szereplő arcokat helyettesítették sajátjukkal. Ezek 

a posztok Facebook oldalunkon 30%-os nézettségnövekedést generáltak, valamint 

követőink száma is ugrásszerűen nőtt. 

Irodalmi és egyéb vonatkozású sorozatokat indítottunk, valamint laikusok számára 

érdekes adatokat közöltünk könyvtárunkról és állományunkról. Napi szinten jelentek meg 

posztok az intézményünk facebook-oldalán. Ebben az időszakban a legnagyobb 

nézettséget a helyismereti gyűjteményünk digitalizált képei és cikkei hozták. A 

megjelenések gyakorisága mellett a tavalyi évhez képest újdonság volt az online kvízek 

közzététele.  

A vírus második hullámával már tapasztaltan szálltunk szembe, így a bezárások 

bejelentésével párhuzamosan azonnal újra átálltunk az online tér fokozott használatára. 

Három részes videósorozatot készítettünk „Könyvtárhasználat pandémia idején” címmel, 

melyek segítségével részletesen bemutattuk a kölcsönzés menetét és az online könyvtári 

katalógus használatát. Újabb felületeket is elkezdtünk használni. Új könyveink listáját a 

Padlet nevű portálon keresztül tettük közzé felhasználóbarát formában. 

 

7. Minőségirányítás 

Minőségirányítással kapcsolatos dokumentumaink közül a könyvtári folyamatokat 

tekintettük át, néhány helyen módosításokat foganatosítottunk, pontosítottunk, javítottuk a 

folyamatábrákat.  



 
 

 

A könyvtár Stratégiai tervében (2017-21) a makrokörnyezet PGTTJ elemzésénél a jogi 

változásokat kellett aktualizálnunk, mint amelyek például a közalkalmazotti 

foglalkoztatásunk megszüntetésével kapcsolatosak.  

A használói elégedettségmérési kérdőívünk közzétételét november közepére terveztük, az 

akkor bevezetett szigorítások, az újabb könyvtárlátogatási tilalom azonban keresztülhúzta 

számításainkat. 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok 

Könyvtárunk nem jelentetett meg kiadványt, viszont több szerző Mórral kapcsolatos 

anyaggyűjtését is támogattuk adatokkal, képek és dokumentumok összeállításával.  

 

9. Partnerségi együttműködések 

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárral nagyon jó kapcsolatot ápolunk mind 

vezetői szinten, mind a Módszertani Osztály munkatársaival. Az elmúlt évben is bármilyen 

kérdéssel fordulhattunk hozzájuk bizalommal, könyvtárunk pedig a különböző 

adatszolgáltatások tekintetében nyújtott számukra információt. Szintén rendszeresen 

egyeztettünk a megye más könyvtáraival. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér 

Megyei Szervezete, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Hungarnet 

Egyesület is fontos partnerünk.  

Továbbra is jól tudtunk együttműködni a helyi oktatási-nevelési intézményekkel, 

amelyeknek tanulói részt vettek az általunk tartott könyvtári órákon. Csukás István 

rajzpályázatunkra, amelyet alsó tagozatosok számára indítottunk, mindegyik helyi 

iskolából érkezett be pályamunka. 

2020-ban 6 diák szerzett munkatapasztalatokat nálunk a középiskolások kötelező 50 órás 

közösségi szolgálatának keretében. Mindkét helyi tanintézménnyel és több 

székesfehérvári iskolával van szerződésünk. 

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

Könyvtárunk az aktuális hírekről, újdonságokról, programokról több mint 500 címre küldött 

ki hírlevelet 2020-ban is. A weblapunkon rendszeresen új információkat tettünk közzé. 





 
 

 

 

 
 

Mellékletek a 
 

 Lamberg-kastély  
Művelődési Központ, Könyvtár és 

Muzeális Kiállítóhely 
 
 

Radó Antal Könyvtár 
 

2020. évi beszámolójához 
 

 

 

1. sz. Szolgáltatási feladatok 

2. sz. Rendezvények 

3. sz. Sajtómegjelenések 

4. sz. Pénzügyi adatok 

5. sz. Munkaügyi adatok 



Intézmény Mutatók Számadatok

1. sz. melléklet I. Szolgáltatási feladatok

Lamberg-kastély 1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 40,00

Művelődési Központ, 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 1440,00

Könyvtár és 2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 8891,00

Muzeális Kiállítóhely 2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 1440,00

2.3. A tárgyévi látogatók száma 13505,00

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 4920,00

4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 3,00

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 1200,00
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött 

dokumentumok száma
1,00

7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 4,00

7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 160,00

8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
4920,00

9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 55303,00

9.2. Időszaki kiadvány 360,00

9.3. AV-dokumentum 150,00

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00

9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00

10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 12,00

10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 8,00

10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 5,00

11. A könyvtár által szervezett

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma
2,00

11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 27,00

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem 

formális képzések száma
2,00

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 12,00



11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00

11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00

11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 3,00

11.4.1. a résztvevők száma 82,00

11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 

diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

programok

0,00

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 1,00

11.6.1. a programok résztvevőinek száma 42,00

11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma
1,00

11.7.1. a programok résztvevőinek száma 6,00

11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára 

szervezett fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma

0,00

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 0,00

11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 2,00

11.9.1. a programok résztvevőinek száma 12,00

12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak 

száma
0,00

13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 20,00

14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 63,00

15. A használói elégedettség-mérések száma 0,00

15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 0,00

16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési 

könyvtárak száma

17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat 

fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma

6,00

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00

19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek 

száma/év
3,00



II. Gyűjteményfejlesztés

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 825,00

1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

1.5. Hangdokumentum (db) 3,00

1.6. Képdokumentum (db) 0,00

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

1.8. E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként

Könyv (db) 903,00

Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

Kartográfiai dokumentum (db) 0,00

Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00

Hangdokumentum (db) 0,00

Képdokumentum (db) 0,00

Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00

Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0,00

E-könyv (db) 0,00

Egyéb dokumentum (db) 0,00

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 365,00

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 14,00

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0,00

8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0,00

III. Gyűjteményfeltárás

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
2774,00

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00



3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve
5,00

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)
99,00

V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi 

programok, rendezvények száma összesen
34,00

1.1. a résztvevők száma 1492,00

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00

2.1. a résztvevők száma 0,00

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 2,00

3.1. a látogatók száma 258,00

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 0,00

4.1. a résztvevők száma 0,00

5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 1234,00

VI. Állományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma
115,00

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
0,00

5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00



Intézmény Rendezvény neve Helyszín Beszámoló szerinti típus

2. sz. melléklet

Lamberg-kastély Művelődési Központ, 

Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely Könyvtárhasználati óra - fogyatékkal élőknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

 fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő 

képzés

Digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismeretek fejlesztését segítő foglalkozás nyugdíjasok 

számára

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó képzés, 

a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett képzés

A magyar kultúra napja - Cseh Tamás est a Vodku 

fiaival

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely -Erzsébet téri 

Művelődési Ház

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Könyvklub - Szerelem háború idején

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvtárlátogatás - meseolvasás óvodásoknak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzés



Könyvbemutaató - Hartmann Miklós: Örömóda

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

 nemzetiségi közösségi 

indentitást erősítő 

program

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvtárhasználati óra - középiskolás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

könyvtárhasználati 

foglalkozás

Mesedélelőtt a könyvtárban - Meseerdő Bábszínház: 

Varázsvirág

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvtárlátogatás - meseolvasás óvodásoknak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

olvasási 

kompetenciafejlesztést, 

szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális 

képzés

Könyvklub - Barátság

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Színházi előadás - Pesti Művész Színház: Kaviár és 

lencse

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Régi Mozi 

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Könyvek nyomában - nyári tábor 8-12 éves 

gyerekeknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Kerekítem, gombolyítom - nyári tábor 8-12 éves 

gyerekeknek

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvvásár

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub - Találkozások

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Sajtó a szabadban

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub - Természet és az ember

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismeretek fejlesztését segítő foglalkozás nyugdíjasok 

számára

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó képzés, 

a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett képzés

Irodalmi szalon - Nagy Dániel Viktor: Kortárs költók 

zenével

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Meseműhely - Csóka Judittal

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub - Újrakezdés

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Csukás István rajzkiállítás

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár Időszaki kiállítás

Móri Bornapok - Détár Enikő: Az élet egy kabaré

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Erzsébet téri 

Művelődési Ház

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Meseműhely - Csóka Judittal

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Könyvklub - Család

lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Móri könyvtári napok - Radóról pár percben

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Móri könyvtári napok - Kiállítás Radó Antal életérő és 

munkásságáról

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár Időszaki kiállítás

Diavetítés óvodás korosztálynak

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb

Fiatal olvasók klubja

Lamberg-kastély Művelődési 

Központ, Könyvtár és Muzeális 

Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár

Helyi, megyei és országos 

szintű közösségi program, 

rendezvény - egyéb



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)

3. sz. melléklet

Lamberg-kastély Művelődési Központ, 

Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely

Magyar kultúra napja Móron In.: Fejér megyei hírlap 2020. 

január 22. 4. p.

https://www.feol.hu/kultura/helyi-

kultura/tisztelges-a-kulturank-elott-

rendezvenyek-az-oreghegyen-eloszallason-

sarbogardon-es-moron-3506019/

Erzsébet tér, 8060 In: Fejér megyei hírlap 2020. január 28. 12. p.

https://www.feol.hu/kultura/helyi-

kultura/horvath-zsuzsanna-kulondijas-irasa-

wekerle-sandorrol-3516969/

Palocsai Jenő: Hogy emlékezzünk, az rajtunk múlik In: Fejér 

megyei hírlap 2020. február 14. 3. p.

Palocsai Jenő: Kölcsönözzön a szabadban In: Fejér megyei hírlap 

2020. június 6. 4. p.

Palocsai Jenő: Hónapok óta várt pillanat In: Fejér megyei hírlap 

2020. június 16. 4. p.

Újra vár a könyvtár!  In: Fejér megyei hírlap 2020. június 17. 1. p.

Kinyitottak a könyvtárak  In: Fejér megyei hírlap 2020. június 17. 

3. p.

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/kinyitottak-a-fejer-megyei-

konyvtarak-4080756/

Palocsai Jenő: Örömhír, mindenkinek  In: Fejér megyei hírlap 

2020. június 19. 6. p.

Palocsai Jenő: Betevő, betűéhségre In:  Fejér megyei hírlap 2020. 

július 22. 1. p.

Palocsai Jenő: Gondozzák az állományt In:  Fejér megyei hírlap 

2020. július 22. 4. p.

https://www.feol.hu/kultura/helyi-

kultura/ebben-az-evben-az-ifjusagi-reszleg-

konyveit-selejteztek-a-konyvtarosok-moron-

4162085/

Cseh Tamás dalai a Vodku fiaitól – Magyar Kultúra Napja Móron - 

www.mormost.hu

http://mormost.hu/2019/12/21/cseh-

tamas-dalai-a-vodku-fiaitol-magyar-kultura-

napja-moron/



Könyvbemutató Móron: Örömóda - www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/01/25/konyvbem

utato-moron-oromoda/

Nyári napközis táborokba várják a lurkókat Móron a Lamberg-

kastélyban - www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/06/04/nyari-

napkozis-taborokba-varjak-a-lurkokat-

moron-a-lamberg-kastelyban/

Nyit a Radó Antal könyvtár Móron! - www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/06/15/nyit-a-rado-

antal-konyvtar-moron/

Könyvkiárusítás a Lamberg-kastély udvarán - www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/07/15/konyvkiaru

sitas-a-lamberg-kastely-udvaran/

Rajzpályázatot hirdet a móri Radó Antal Könyvtár - 

www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/07/16/rajzpalyaza

tot-hirdet-a-mori-rado-antal-konyvtar/

Süsü, Pom Pom és a többiek… Kihirdették a móri 

gyermekrajzpályázat eredményét - www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/10/01/susu-pom-

pom-es-a-tobbiek-kihirdettek-a-mori-

gyermekrajzpalyazat-eredmenyet/

Móri Könyvtári Napok 2020 - www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/10/22/mori-

konyvtari-napok-2020/

Ismét „Könyvtárterasz” a Lamberg-kastélyban! 

www.mormost.hu

http://mormost.hu/2020/11/11/ismet-

konyvtarterasz-a-lamberg-kastelyban/

Horváth-Wundele Krisztina: Emlékezés a móri németek 

elűzésének évfordulóján In.: Móri Kurír VII. évf. 2020.10/2 sz. 

6.p.

Horváth-Wundele Krisztina: Kastély tábor In.: Móri Kurír VII. évf. 

2020.10/5 sz. 10.p.

Horváth-Wundele Krisztina: Országos könyvtári napok  In.: Móri 

Kurír VII. évf. 2020.10/9 sz. 8.p.

Horváth-Wundele Krisztina: Irodalmi szalon Nagy Dániel 

Viktorral In.: Móri Kurír VII. évf. 2020.10/10 sz. 11.p.

Riportok a Móri Városi Televízióban 20 alkalom/ Tudósítások a 

móri Mária Rádióban 20 alkalom 



Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2020. évi tény
Az intézmény finanszírozási bevételei
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 47639
– ebből fenntartói támogatás 33639
– ebből felhasznált maradvány
– ebből központi költségvetési  támogatás 14000
– ebből pályázati támogatás 357
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Az intézmény működési bevételei
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 187
Egyéb bevétel 66
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként
Személyi juttatás 25761
Munkaadókat terhelő összes járulék 4295
Dologi kiadás    17836
Egyéb kiadás

4. sz. melléklet
Lamberg-kastéy Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár



Munkaügyi adatok 2020. január 1-i állapot szerint 2021. január 1-i állapot szerint

Összlétszám 7 7

Ebből vezető vagy magasabb vezető 1 1

Távollévők 0 0

Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Könyvtáros szakképesítéssel 6 6

Középfokú szakképesítéssel 0 0

Egyéb felsőfokú végzettséggel 0 0

Egyéb munkakörben foglalkozatottak

Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 0 0

Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 0 0

Egyéb alkalmazot egyéb végzettséggel 1 1

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek

5. sz. melléklet

Lamberg-kastéy Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely - Radó Antal Könyvtár


