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Bevezetés
A Bicskei Egységes Műv elődési Központ és Könyvtár a város és térsége meghatározó
kulturális intézménye. Szakmailag önállóan működő, de önálló g azdasági egységgel nem re ndelkező intézmény. T elj es körűen ellátja a város közművelődési és könyvtári tevékenységét,
minőségi szolgáltatások kal szolgálja a látogatókat, felhasználókat. A gazdálkodás és a humán
erőforrások felhasználása az ésszerűség és a t akarékosság előtérbe helyezésével zajlik. A
városi nagyrendezvények lebonyolításában, összehangolásában az intézménynek kiemelt sz erepe van.
A városi és az intézményi programok megvalósításához valamennyi kolléga vállalta a
többlet feladatokat, a meghossz abbított munka időt, a hétvégi és ünnepnapi többletmunkát,
annak érdekében, hogy minél színvonalasabb és minél látogatottabb, színesebb
rendezvények egészít hessék ki az alapfeladatok és szolgáltatások k örét.
Az integrált intézmény vezetése és kollektívája a vonatkozó jogszabályok, az intézményegységek munkatervei, a határozati javaslatok, a bizottsági és testületi ajánlások figy elembevételével v égzi munkáját. A klubok, szakkörök, valamint az amatőr művészeti tevéken y séget végző szervezetek működési feltéte leinek biztosítása révén az intézmény a bicskei közösségi és művészeti él et ének meghatározó központja, melyből az érdeklődő közönség prof itál. Az intézmény széles , és egyre bővülő kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és mint közöss égi színtér kiszolgálja a te lepülés más intézményeinek, civil és társadalmi szervezeteinek ig ényeit.
A könyvtár a város, a j árás legnagyobb könyvtári közgyűjteménye, Bicske város nyi lvános települési közkönyvtára, amely szerepel a Könyvtári Intézet által vezetett Nyilvános
Könyvtárak Jegyzékén.
Alaptevékeny sége a város lakossága részére könyvtári szolgáltatások nyújtása: könyvek, f olyóirat kölcsönzése; könyvtárközi kölcsönzés; dokumentumok helyben használata; rendezv ények szervezése; fénymásolás, nyomtatás, laminálás, internet és szá mítógép használat; táj ékoztatás; irodalomjegyz ék készítése; kézikönyvek használata; helyisme reti gyűjtemény has ználata; a könyvtár számítógépes adatbázisának használata; videokazetták és DVD -k kölcsönzése.
Intézményünk nek ki emelten szerepe van a helyi arculat alakulásában, erősítésében .
Cél a helyi büszkeség , a lokálpatriotizmus és kötődés erő sítése a kultúra révén. A BEMKK
tevékenysége pozi tív h atással van a településmarketing alakulására.
A kultúraközvetítés célj ait szolgáló intézmény megfelelő infrastrukturális feltételei al apozzák meg a bennük folyó tevékenység lehetőségeit, erősítik a műv elődési igényt a látog atókban. Tagi ntézménye i nk helyi közösségi, szellemi értéket képviselnek. A városi könyvtár
épülete a modern könyvtári szolgáltatásoknak és a hagyományos funkcióknak egyaránt me gfelelő teret biztosít, amely mozgáskorlátozottak kiszolgá lására, ezáltal az esélyegyenlőség
biztosítására is alkalmas.
A művelődési központ épülete a „nagytermes” építészeti felfogás t testesíti meg, megfelel az elvárásoknak, alkalmas a helyi közművelődési feladatok ellátására. Az é pület kom olyabb funkcionális és es ztétikai felújítására két évtizede került sor.
Összességében továbbra is úgy ítélem meg, hogy a Bicskei Egységes Művelődési
Központ és Könyvtár – a rendelkezésére álló technikai, pénzügyi, személyi feltételeket figy elembe véve - teljesíti az okat a k övetelményeket, igényeket, amelyek a városban a közművelődési és a könyvtári tevékenység terén rá hárulnak. Az intézmén yegységek között nagyon jó a
munkakapcsolat, az egy üttműk ödés.
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BEMKK program-összefoglaló
Nagy örömünkre szolgál , hogy az elmúlt év is eredményes, közösségi programokban gazdag
év volt a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár életében. Színes , változatos
programok adtak lehetőséget a bicskeiek és a környékbeliek kulturált szórakozásához, tan ulásához, szabadi dő eltöl téséhez.
Az intézmény alapfeladatainak ellátása (közművelődési és könyvtári szolgáltatások) mellett a
tavalyi év programjai k özül kiemelkedik újévi koncertünk, amely hagyományosan a jótékonyság jegyében zajlott. Az adományokból befolyt összegből Bicske Város Önkor mányzata bic s kei beteg gyermekek gy ógyulását segítette. A koncertet Pálffy Károly Bicske város polgá rmestere vezette fel újévi köszöntőjével, majd Bazsinka József Liszt Ferenc -díjas tubam űvész ,
Irina Ivanyickaja zongoraművésznő, Ribli Ilona csellóművész és Herczenik Anna szopránén ekesnő koncertj ét hall gathatta a zenekedvelő közönség. Az est Kegye János pánsíp művész
előadásával ért véget.
A Magyar Kul túra Napján intézményünkben „Bicske rejtett kincsei” címmel f otókiállítás ny ílt a
Tudás tarisznyája Bicsk én c. projekt fotós és filmes csoportj ainak munkáiból. A program az
ifjúsági kreatív műhelyek (fotós, filmes, sajtós és képzőművészeti) záró eseménye volt.
A gyerekeknek különböző tavaszváró programokkal készültünk. A Kultúrházak éjjel -nappal
országos progra msorozathoz csatlakozva, „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél” címmel télűző já tszóházunkban télbanyákat égettünk és közösen nagy hangoskodás köz epette elzavartuk a
telet.
Februárban a Nemzetközi Könyvajándék Nap keretében családi könyv cserebere volt a gye rmekkönyvtárban. Felolvasás, könyves játékok, a kiolvasott könyvek cseréjére került sor ezen
a napon.
Helyismereti esték keretében „Sok szoknya az interneten – modern élet és hagyomány”címmel
Zsohár Meli nda író, újs ágíró tartott előadást és dedikálta megjel ent könyvét.
Márciusban 16. alkalommal rendeztük meg a hagyományos felolvasónapokat, melyen gyer ekek, családok, baráti társaságok, osztályközösségek olvastak fel egy –egy részletet kedvenc
olvasmányai kból. A program célja az olvasás népszerűsítése.
A könyvtárosaink egész évben várták a gyerekeket külön böző könyvtári foglalkozásokra. A
Papírszínház és a „Falon mese” sorozat rendkívül népszerű a gyermekek körében. Bertalan
és Bar nabás, Ci rcus Maximus, Az aranyhalacska, és más mesék kerültek be a Papírszínház
repertoárjába.
Szünidei játszóházak ban az évszakoknak megfelelő foglalkozások várták az iskolásokat, óv odásokat.
Húsvét előtt tavaszi és húsvéti játsz óházakba hívtuk a kicsiket és szüleiket.
Márciusban a nők köszöntése alkalmából vidám zenés beszélgetés re hívtuk M észáros János
Elek Simándy József - és Szenes Iván - díjas magánénekest. Az est házi assz onya Zsohár
Melinda író, újságíró vol t.
Áprilisban a Költészet Napja alkalmából a bicskei óvodások és iskolások muta tták be kedvenc
verseiket, mes éiket. Az „Ülj le közénk és regélj” találkozónk, már több évtiz edes múltra tekint
vissza, melynek l egfőbb célja a tehetséggondozás és az irodalom megszerettetése gyerme kkorban. Nagy örömünkre, a tavalyi évben is elfogadta meghívásunkat Schmidt Magda drám apedagógus, aki a zsűri elnökeként szakmai tanácsokkal látta el az indulókat.
Gyermekbérlet sorozatunk több évtizedes múltra tekint vissza, óriási népszer űségnek örvend
a gyermekek körében. Délelőttönként a Törpikék, délutánonként a Mesevarázs bérlet nyújt
önfeledt s zórakozást. Januárban a Csörgősipka Szí nház mesejátékát, majd tavasszal a Bóbita
zenekar konc ertjét élvezhették a kicsik . A 2015/16 -os évad a Szabad Ötletek Színháza el őadásával, a Kukori és Kotkoda című rajzfilm színpadi változatával kezdődött, majd decem berben a Csillag Musical Társulat Hóki rálynő zenés mesejátékán szórakozhattak az óvodások és
a kisiskolások.
A színház szerelmesei 2015 -ben is felhőtlen hangulatú szombat estéket tölthettek n álunk.
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Thália bérletünk vál tozatlanul népszerűnek bizonyult, his zen igyekszünk tartalmas, színvon alas, szórakoztató előadásokat nyújtani közönségünknek. Februárban a Sziget Színház ve ndégjátékában a Love story című ismert, zenés darabot, majd tavasszal a Körúti Színház el őadásában a Katyi című vígjátékot láthattá k bérl eteseink. A 2015/16 -os évad Pintér Tibor tá rsulatának Táncdal feszti vál anno című előadásával kezdődött, majd decemberben a Doktor
Herz került bemutatás ra a MagyarRock Da lszínház előadásában.
A bicskei Dumaszínházat egy új közönségrétegnek, a humor kedvel őinek szerveztük, ez volt a
második évadunk a nev etés jegyében. Szentes végállomás címmel, Badár Sándor nagysikerű
önálló estje, majd Akciós medve címmel, Felméri Péter és a Szomszéd néni produkciós iroda
műsorát láthatták - hal lgathatták a humor kedvelői. A 2015/16 -os évad első programj a,
Beliczai Balázs önálló estje óriási sikert aratott.
Ebben az évben több programsorozat valósulhatott meg Bicske Város Önkormányzatának támogatásával, segítségével. Mesemozit és Sulimozit indítottunk ovisoknak és kisisko lásoknak.
A Bogyó és Babóca mes eso rozat mind a három évadának történeteit nézhették a k icsik.
A fiatal korosztálynak, az általános iskola felső tagozatos tanulóinak és a gimnazistá knak
indult a Filharmónia bérletsorozat, ahol a Budapest Saxophon Quartett , a Talamba
ütőegyüttes koncertjében és a Magyar Táncművészeti Főiskola növendékeinek csodál atos
balettelőadásában gyönyörködhettek a diákok. A Filharmónia bérlet az általános iskolások
körében nagyon népszerű .
A nyugdíjas korosztály az Idősek A kadémiáján frissíthette, bővíthette tudását. Aktív időskor,
a személyes adatok védelme, elsősegélynyújtás és más érdekes témákat hallgathattak az
érdeklődő szépkorúak a képzéseken, kiváló előadók tolmácsolásában.
NAGYINET internet bemutató foglalk ozásokat tartottun k a könyvtárban nyugdíjasok részére. A
népszerű foglalkozások hétfői napokon a könyvtár nyitvatartási idején kívüli időponto kban
zajlanak.
A Színházbarátok köre a József Attila Színház Maróti bérletes előadásain is kitűnő d arabokat
néztek meg. A Cigányk erék című musical, Komámasszony, hol a stukker? című vígjáték, az
Othello, ebben az év adban méltán sikeres volt a színházrajongók között.
Az elmúlt eszt endőben i s változatos, több művészeti ágat és érdeklődési kört felölelő kiállításokat rendeztünk. „Origami csodálatos világa” címmel vándorkiállítást mutatott be a z Országos Origami Kör. A kiáll ítás mellett foglalkozásokon is részt vehettek az érdeklődő gyerekek
és felnőttek . Sági Judit és Fábián Zsolt origami bemutatója rendkívül népszerű volt a gyer ekek körében.
Márciusban Kisvári Gyul a, festő, művésztanár kiállítására került sor, amelyet Csizmadia Lás zló karnagy, Bicske város díszpolgára nyitott meg.
A Bicske Barátok Egyes ülete szervezésében páratlan kiállítás nyílt meg Dr. Szappanos Al bert
kecskeméti állatorvos és Rahmé Nikola különleges rova rfotóiból.
Áprilisban Borbély Józs ef Epilógus című életmű kiállítását tekinthették meg a fotózás rajo ngói, Jóska bácsi régi diákjai és kollégái.
A Bicskei Napok is bőv elkedett kiáll ításokban. Németh Éva művésztanár akv arelljeiben, Ágh
Gyula Mihály festő képeiben gyönyörködhettek a látogatók. Altshausen - Bicske testvérváros
kapcsolatának 20. év fordulóját bemutató kiáll ítás nyílott a Polgármesteri Hivatal aulájában,
amely bemutatta az elmúlt 20 év eseményeit, kirándulása it, hivatalos eseményeit, dokume ntumait.
A Batthyány -kastélyban az elmúlt évek legsikeresebb kiállításaiból láthattunk válogatást, ahol
harmonikusan egészítették ki egymást a szobrok, festmények, kerámiák. A csoportos kiállít áson országos hírű művészek, tö bb Kossuth -díjas alkotó is bemutatkozott.
Ősszel, a Kővágó Antal Kertbarát Kör, hagyományosn ak mondható, kóstolóval egybekötött kertészeti kiáll ításon mutatta be friss terményeit.
A Szent Mihály -napi sok adalom keretében Tabódy István halálának 15. évford ulójára rende ztünk kiállítás t a katolikus temp lomban, ahol dokumentum ok, fotók, emlékanyag ok mutatták be
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az atya életútját, sorsának legfőbb mozzanatait, kapcs olatait.
A Bicskei Könyvtári Napok keretében „Bicske kincsei” címmel helyi gyűjtők kiállítására k erül t
sor, majd másnap megemlékezések, kiállítási bemutatók, honismereti órák, tárlatvezetések,
filmvetítés tették még hangulatosabbá a gondosan megtervezett kiállítást.
Október végén Ivanics Imre festő „Tájképeim” című kiállítását nézhették meg a látog atók,
majd Papp János bicsk ei kötődésű festő „Hazai tájakon” c. tárlatát mutatta be a művésze tkedvelőknek.
Decemberben a gyerek eknek meghirdetett képeslapkészítő pályázatra beérkezett mu nkákat
mutattuk be az érdeklődőknek. A kiállítást Bálint Istvánné Bicske Város alpolgármestere ny itotta meg.
A 34. Bicskei Napok rendezvénysorozat május 14 -17-ig sok bicskei és környékbeli látogatót
vonzott programj air a. Ebben az évben is sokféle prog rammal vártuk az idelátogatókat, s igy ekeztünk megmozgatni a város apraját és nagyját. A megnyitón bemutatkozott a Szironta
Csengettyű együttes. A Művelődési Központ előtt álló Születésfa tovább bokrosodott az újsz ülött babák nevév el. Fergeteges hangulatú koncertet adott a Budapest Bar a Bicske Szíve
parkban.
Első alkalommal kerül t megrend ezésre a Hagyományos ízek - ízes hagyományok Pannónia
szívében című fesztivál , amelyben bemutat kozhattak a Bicskén és a Vál völgyében élő telep ülések gasztronómiájukkal, kulturális programj aikkal. A fesztivált Bálint Istvánné, Bicske Város
alpolgármestere nyitotta meg, majd a Bicske Városi Óvoda gyerme kcsoportjai, az Apró Talpak
és a Bicskei Csillagszeműek fellépéseit tekinthettük meg a szabadtéri színpadon. Sokak ör ömére Bicskei ebédhez s zól a nóta címmel meghallgathattuk Mészáros János Elek előad ását,
ezután a Bicskei Fesztiv ál Fúvószenekar szabadtéri koncertje következett. Nagy sikerrel za jlott a főzőverseny. A fesztivál kísérőprogramjai között leh etőségük nyílt a résztvevőknek vért
adni.
A gyermekeket kalandpark és népi játszótér várta. A kézműves sátor ban kézműves foglalk ozások, korongozás, k av icsfestés, gyöngyfűzés szórakoztatta a gyerekeket. Könyvtárosaink
segítségével lehetőség nyílt megunt könyveinket elcserélni, valamint a könyvtár által felajá nlott könyvekből kedvére válogathatott mi ndenki.
A sportolni vágyók is megtalálhatták a kedvükre való elfoglaltságot az V. Futabicske futó kocogó vers enyen, valamint diák, férfi és női labdarúgó mérkőzéseken.
Az esti buli hangulatról az Origó 69 együttes gondoskodott. A népszerű slágerekre és házibuli
dallamokra sokan tánc ra perdültek.
A hétvégén ünnepi talál kozóra is sor került. Az altshauseni testvérkapcsolat 20 éves jubil eumi
rendezvénye, kiáll ítás, testvérkapcsolat megerősítése, az altshauseni kórus fellépése még
jobban elmélyítette a két város közötti kapc solatot.
A Bicskei Napok a Városi sportnap és családi délutánnal folytatódott, rengeteg spor tesemény,
úszóverseny zajlott egész nap a Bicske Szíve parkban és más helyszíneken. A családi dé lután palotás táncca l ny itott, maj d roki, fitness, zumba és hastánc bemutatók következ tek,
amelyekbe a közönség is bekapcsolódhatott. Délután élősakk, kézműves foglalkozások, kisá llat kiállítás és simogató, jótékonysági süti vásár, népi játé kpark, sárkányröptetés, és az Alma
együttes koncertje nyújtott felejthetetlen szóra kozást a vendégeknek, majd zárásként p alotás
tánccal fejeződött be a 34. Bicskei Napok.
Könyvtárunkban a Bics kei Napok programkeretében láttuk vendégül Nyári Krisztián írót, a
Magvető és az Atheanum Kiadó igazgatóját. A találkozó háziasszonya Márkó Szidón ia tanárnő
volt.
Júniusban „Mesemorzsák” címmel olvasásnépszerűsítő vetélkedősorozat záró rendezvényére
került sor a könyvtárban, ahol a Csillaghúr együttes verses, zenés műsorát élvezhették kicsik
és nagyok majd a meseillusztrációkból készített kiállítás megnyitása és a vetélkedő ere dményhirdetése következ ett. Vakációköszöntő Kolompos koncertre hívtuk a gyerekeket és sz üleiket a könyvtár udv arára. A program a bicskei vállalkozók támogatásával valósult meg.
Intézményünk nyári táborai 2015 -ben is nagy néps zerűségnek örvendtek a 6 -14 évesek kör ében. A Korong Matyi kézműves táborban és a Huncutka mesetáborban is közel negyven gye rmek érezte jól magát egy héten keresztül. Volt, aki mindkét táborunkban részt vett, és már
évek óta vi sszatérő vendégünk.
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A nyári szüni dőben a hagyományos Cimboratáborok, majd Kamasz cimborák tábora várta az
olvasni szerető kisiskol ásokat és kamaszokat. 10 napon keresztül délelőtti gyermek progr amok és heti egy egész napos kirá ndulás szerepel a tábor palettáján.
A programokat a 6 -12 év es korosztály számára a könyvtárosok szervezték és bonyolították le,
a gyermekek felügyelet én túlmenően tartalmas szabadidős tevékenységet biztosítva. A dé lelőtti programok ingyenesek voltak, a kirándulások költségét a szülők biztosították. A vakác iós programok alatt a látogatók könyvtári szolgáltatásokat zavartalanul igénybe vehe tték.
Minden évben nagy kihívás a zánkai táboroztatás megszervezése, zökkenőmentes lebonyol ítása. Nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy mindent megtettünk a tábor gördülékeny működése
érdekében, és sikeres s zezont zár hattunk tavaly is. Zánkán táboroztak a Csokonai Vitéz M ihály Általános Isko l a, a Petőfi Művelődési Központ ifjúsági csoportja, a Tudás tariszny ája
Bicskén c. projekt filmes és képzőművészeti szakköre i, a Bicskei Fesztivá l Fúvószenekar ta gjai valamint a bic skei Roma Tanoda gyermek csoportja, testvértelepü léseinkről az altshauseni
és rétyi gyerekek üdültek ná lunk.
Augusztusban Zetelakáról érkezett hozzánk a Zetelaki Ezüstfenyő Tánccsoport. A b emutatott
táncok, ének ek az er dél yi magyarság életébe, hagyományaiba engedtek bet ekintést.
Ősszel Bicske Város Önkormányzatával közös szervezésben Szent Mihály -napi Sokadalomba
hívtuk a Bicskén és vonzáskörzetében élőket. A sokadalom Mága Zoltán hegedűművész ko ncertjével kezdődött, a programot az est fővédnöke, Tessely Zoltán o rszággyűlési képviselő
nyitotta meg. A programok a rossz id őjárás miatt a Bicske Szíve park helyett a Kossuth téren
és a Művelődési Központban kerültek megrendezésre. Reggel traktoros felvonulással kezd ődött a nap. Vásári forgatag, színpadi programok, Mike János helytörténeti anyagának bemut atója, jótékonysági süti vásár, kézműves foglalkozások várták az idelátogatókat. Bicskei óv odások csoportjai elevenítették fel a Mihály -nappal kapcsolatos népi hagyományokat, s zokásokat, táncokat. Délután Parasztolimpia szórakoztatta a résztvevőket és a közönséget. A jelen tkező csapatok ügyességüket, erejüket mérhették össze játékos vetélkedő formájában. A Ko s suth téren felállított bál ák életre kel tek, ugyanis iskolák, óvodák és a Művelődési Központ a
felöltöztetett bálákkal Bálaszépségversenyen mutatták meg kreativitásukat. Az est nagysz abású Kormorán koncerttel, majd a Főnix tűzzsonglőr csapat bemutatój ával zárult.
A Szent Mihály -napi programokhoz kapcsolódva 2015. szeptember 27-én, vasárnap Tabódy
István halálának 15. évfordulójára emlékezve Bicske Város Önkormányzata, a Bicskei Katol ikus Egyházközség és a BEMKK Petőfi Művelődési Központ közösen e mléknapot és kiállítást
rendezett a Szentháromság katolikus templomban.
Intézményünk nem feledkezik meg a komolyzenét kedvel őkről sem. A bicskei Fesztivál Fúvó szenekar és a Huszárzenekar több alkalommal is koncertezett az év folyamán.
Szeptember utolsó napj án volt vendégünk az ausztráliai Leichhardt Celebrity Brass fúvósz enekar. A zenekar elbűv ölte a közönséget közvetlenségükkel, a választott darabok könnyeds égével, és lelkesedésükk el, s azzal , hogy megtanulták, s előadták nemzeti imádságunk at a
Himnuszt.
A Népmese Napja alkal mából a Népmese hetében színes, változatos programot kínál tunk az
olvasóinknak mesékkel emlékezve a 156 éve született Benedek Elekre, a nagy mesemondóra.
Mesebeli barangolásokra hívtuk az óvodai és iskolai csoportokat, hogy minél több gyermek
ismerje meg né pmesekincsünk egy – egy morzsáját.
Ősszel, Bartha Csilla Bi cskén élő fotós vetítéssel egybekötött könyvbemutatójával folytató dtak a Helyismereti esték .
A Könyvtári Napok Rendhagyó irodalom órával folytatódott a Kávészünet zenekarral, maj d
Irodalmi barangolásokra hívtuk az érdeklődőket. Márkó Szidónia tanárnő az „Erdélyi költészet
a 20. században” c ímmel tartott előadást.
A Borsóka Baba – mama klubbal közös szervezésben Babaolvasó délelőttre vártuk a babákat
és a mamákat, ahol még védőnői tanácsadás is rendelkezésre állt.
Író – olvasó találkozó k eretében vendégün k volt Hulej Emese a Nők Lapja újságírója, aki az
Egy Teleki gróf Afrikában c. regényét mutatta be.
A Könyvtári Napok sorozat hétvégén is folytatódott Böde Péter vándor meseíró interaktív fo glalkozásával és előadás ával, majd a hagyományos és igen népszerű Családi Könyves Vasá rBi cs ke i Eg ys ége s Műv el őd ési Köz po nt és K öny vt ár, Munk ate rv 201 6
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nap színes programokkal, kézműves foglalkozásokkal, kvízjátékokkal és a Hokkedli Bábszí nház előadásával zárult.
Novemberben négykez es zongorakoncertre került sor „Mester és tanítvány” - Örökzöld melód i ák címmel Dr. Schäffer Klára és S zentpéteri Gabriella adott felejthetetlen han gversenyt a
zenerajongók nak.
Őszi jótékonysági koncerten mutatkoztak be a Prelúdium Művészeti Iskola növendékei és t anárai a Zenetanulás Feltételeinek Megteremtését Segítő Alapítvány szervezés ében.
A Pesti Magy ar Operett Színpad a Csárdáskirálynő 100 éves évfordulójára gálaműsorral tis ztelgett az operett rajongóinak.
A Művelődési Központ decemberben díszbe öltözött. Advent idején is sok programmal ke dveskedtünk a bicskei gy erekeknek és szüleiknek.
Adventi játsz óházakon k észülhettek gyerekek és szüleik együtt a karácsonyra. Adventi kosz orú, mécsestartó, cserépmikulás, rénszarvas, angyalka, mézeskalács készült ezeken a fogla l kozásokon. A Portéka Színpad Mikulásváró programjával készültünk a kicsiknek és nagyoknak
– idén is nagyon népszerűnek bizonyult.
Képeslapkész ítő pályáz atot hi rdettünk meg óvodásoknak és iskolásoknak, majd a beérkezett
pályamunkákból kiáll ítás t rendez tünk. Adventi gyertyagyújtásra hívtunk kicsiket és nagyokat a
négy hétvégén. A Bicsk e Város Önkormányzat ával közös szervezésben Luca napján Városi
karácsony vette kezdetét a Hősök terén. Karácsonyi vásár, óvodás, általános iskolás és gi mnáziumi csoportok fe llépése, kézműves foglalkozások színesítették a programot. Megnyílott
Jézuska irodája is, ahol a gyerek ek tollba mondhatták kívánságaikat.
Decemberben „Falon mese” címmel az adventi készülődés jegyében karácsonyi versek, tört énetek keltek életre a vetítővásznon a gyermekkönyvtárban, majd a két ünnep között szünidei
könyves játszóháza kban tölthették el szaba didejüket a kis könyvtárlátogatók.
Az év utolsó programjak ént Köly ökszilveszterre invitáltuk a gyerekeket és sz üleiket. Kicsik és
nagyok remek hangulatban töltöttek el egy délutánt. Csillagsz óró játszópark és Lali bohóc
gondoskodott arról , hogy a gyerekek és szüleik jól érezzék magukat. Zsákbamacska, kölyö kpezsgő, lufihaj togatás , kézműves fo glalkozás, agyagozás várta a kicsiket, ezzel is megadva a
hangulatot az óév b úcsúztatásához.
A gyermek- és családi programok, v etélkedők, rendezvények sikeréhez elengedhetetlen volt a
pedagógusokkal és a szülőkkel kialakított, folyamatosan ápolt, egymás munkáját támogató
együttműködés.
Eredményeink jól tükrözik, hogy az itt dolgozók az elmúlt évben is nagy erőfeszítéseket tettek
az eredményes sza kmai munka érdekében.
A két tagintézmény éves összlátogatói létszáma továbbra is meghaladja a százezer főt, ami
bizonyítja, hogy a bicsk eiek használják, szeretik, sajátjuknak tekintik a város közművelődési
intézményeit, legyen szó akár a k önyvtárról, akár a művelődési kö zpontról.

A Petőfi Művelődési Központ tartalmi tev ékenysége 2015-ben
Általános értékelés, összegzés
Éves munkánkat a k ulturális törvény, a vonatkozó jo gszabályok, rendeletek, szabályzatok
és a munkatervben megfogalmazott tartalmi célkitűzések szellemében végezz ük, ugyanakkor
az igények és l ehetőségek figyelembev ételével folyt a szakmai mu nka.
Az intézmény az elmúlt évben is biztosította a lehetős éget a társas, közösségi művelődési
formákhoz, a kulturált s zabadidő el töltéséhez. A színhá zterem színházi előadásoknak, pódium
esteknek, gyermekelőadásoknak, táncműsoro knak, az amatőr művészeti mozgalom esemény einek, koncerteknek, konferenciáknak, ismeretterjesztő előadásoknak színter e. I tt tartják renBi cs ke i Eg ys ége s Műv el őd ési Köz po nt és K öny vt ár, Munk ate rv 201 6
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dezvényeinek egy részét a város oktatási és nevelési intézményei, a civil szervezetek össz ejöveteleiket és egyéb al kalmaikat.
A kiállító-terem a bicsk ei és környékbeli amatőr képző - és iparművészeti alkotóknak mu nkáit mutatja be rendszeres kiállításaival, de helyet kapnak itt a tárgyalkotó népművészet ké pviselői és egyéb hobbi ki áll ítások is.
Az épület sajátosságainál fog va a nyitott terek alkalmasak az agóra funkciók ellátására, az
aulai- és folyosói tárlatokra, internetezési lehetőségre, babajátszó, ifi -sarok kialak ításra.
A közösségi művel ődés különböző formáit képviselik az intézményben található klubok, körök,
szakkörök, tanfolyamok, civil szerveződések, melyek változatos érdeklődési körök mentén
szerveződnek.
A Petőfi Művel ődési Központ termeit külső felhasználók részére is rendelkezésre b ocsátja. Az elmúlt év ben szűkítenünk kellett a bérlők körét, s megszűntek a k ülönböző termé k bemutatók.
A művelődési k özpont kulturális sokszínűségével, megfizethető áraival, kulturális
esélyegyenlőséget nyújt a bicskeiek számára.

Szakmai tevékenységünk részletes elemzése
Klubok, körök, szakkörök, civil szervez etek
A kulturális törvény meghatározása szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása
alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata, melyben hangsúlyos szer epet kap a
civil és intézményi sz féra szoros együttműköd ése.
Intézményünk erőssége, hogy jól „használja” a közösségekben rejlő lehetőségeket és a civil
szervezetek, alkotó k özösségek segítése, menedzselése által pezsgő kulturális tevékenységet
tud felmutatni.
Alapfeladatunk a közöss égi munka, állandó művelő dési közösségek: klubok, körök, szakk örök
szervezése, a megújulás t magukba hordozó c ivil szerveződések felkarolása és önszervez ődés
útján való elindítás a.
Az elmúlt év során 33 közösségnek, szakkörnek, klubnak ad ott otthont , heti, kétheti,
havi rendszerességgel i ntézményünk, ami kevesebb, mint az elmúlt évbe n. Ennek oka, hogy A
tudás tarisznyája és a Kicsengetés elnevezésű projektjeink befejeződ tek, s a fenntartási id őszakban, saját finanszírozásban 5 év alatt kell teljesítenünk a főbb indikátorokat.
Az itt működő közösségek éves programjai khoz, karitatív sz ándékaikhoz az intézmény
ingyenes téri és tárgyi feltétel eket biztosít. Segít művészeti tevékenységük kiteljesedésében
városi és intézményi bemutatók, fesztiválszereplések által.
Az állandó művelődési k özösségek nyilvántartása a mellékletben talá lható.
Ugyanilyen fontos a település közéletébe való aktív bekapcsolódás, lehetőséget bizt osítva a városlakók, az i ntézmények, civil szervezetek vélemény - és információ cseréjéhez f órumok, előadói, ismeretterjesztő programok kereté ben (pályázati konzultációk , esélyegyenlőségi fórumok, civil al ap, agrár - és iparkamarai t ájékoztatók). Jelentősen erősíti a közművel ődési intézményünket az on tevékenységek szervezése, melyek közhasznú ismereteket hordo z nak, elősegítik a változó élethelyzetekhez való sikeres alkalmazkodást , hozzájárulnak az
életminőség javul ásá hoz (Idősek akadémiája , egészségügyi, mezőgazdasági előadások, bicskei térség erdőga zdálkodása).
Történelmi és kulturális arculat megőrzése
Tevékenyen részt vállal unk a település történelmi és kulturális arculatának formálásában. E célok a meglévő helyismereti dokumentumok feltárásával, művészeti rende zvények,
kiállítások szervez ésével, hagyományteremtő progra mokkal, alkotó művészeti csoportok m űködtetésével valósulnak meg.
A kompetenci afejlesztés érdekében alkotó é s tehetséggond ozó klubokat, szakköröket,
kreatív műhelyeket műk ödtetünk, nyári táborokat szervezünk. Csatlakozunk az országos akc iókhoz, emlékévekhez , ki emelt évfordulókhoz.
Formái: közösségi szok ások, népi hagyományok felkutatása, megő rzése és felelevenít és e
(fesztiválok, ünnep körök höz kapcs olódó programok, játszóházak – Pl: farsangi, húsvéti, a dBi cs ke i Eg ys ége s Műv el őd ési Köz po nt és K öny vt ár, Munk ate rv 201 6
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venti játszóházak), komplex ismeretterjesztő formák (népi irodalom, népzene és néptánc ö szszekapcsolása), vonzás k örzeti kapcsolatok erősítése. Az amatőr művészet ku lturális öröks égünk igazi hungaricuma, kulturális sokszínűségünk hordozója a hagyományok ápolása, val amint az új értékek teremté se révén.
A hagyományőrző csoportok színvonalának megőrzésében, szakmai fejlesztésében
fontos szerep hárult intézményünkre, aho l a közös célok megvalósításában nem csak koord inációs feladatot láttunk el, hanem mi i s működtetünk ilyen csoportokat (Fazekas klub, Ké z műves klub, Népi díszít őművészeti szakkör ).
A Bicskei Napok jó példa arra, hogyan maradhat fenn és úju l hat meg egy tö bb évtizede
élő hagyomány, a lakos ság igénye alapján, hogyan válhat Bicske legjelentősebb hagyomán yőrző rendezvényévé .
Élethosszig tartó tanulás
Az országban végzett kulturális állapot -felmérés szerint a különféle kulturális intézm ények közül a művelődé si házak vonzzák a legnagyobb közönséget, ugyanakkor látogatói körük
is a legheterog énebb.
A közművelődés kulcs szerepet játszik az egész életen át tartó tan ulásban. Cél: az általános
műveltség növelése, a társadalmi beilles zkedési zavarokkal küzdők életvezet ési problémáinak
segítése, a felnőtt korú népesség bev onása és fogékonnyá tétele a minőségi kultúra iránt. A
Petőfi Művelődési Központ nem akkreditált felnőttképzési intézmény, ezért nálunk elsősorban
partneri együttműködési formákban v alósul meg a felnőtt képzés.
Kreatív ipar, kreatív fiatalok
A gyermekek , fiatal ok körében végzett tevékenység intézményünk jól működő, látv ányos és hálás területe, melynek elérése azonban folyamatos munk avégzést, kreativitás t és
programegyeztetést igényel. Úgy hiszem, büszkék lehetünk arra a fantáziadús munkára, amit
a gyerekek és fiatalok tanórán kívüli kompetenciafejlesztésére fordítunk, melyet két pályáz atunk is erősített, s mel yeknek jelenleg a fenntartási szakaszában tartunk. Fő törekvésünk,
hogy programk ínálatunk gyere k- és családbarát jellegét erősítsük, hogy minél korábbi éle tkorban kialakuljon a kul túra iránti fogékonyság, igénnyé váljon az alkotás, elsajátítás és a
befogadás, melyet gy ermekkorban kell megalapo zni.
Ennek megvalósulási formái a beszámolót érintő idősza kban a következők: progra megyeztetés az oktatási i ntézményekkel, az ovisok és kisiskolások számára színházi előadások
szervezése bérl etsorozat keretében , komolyzenei sorozat általános és középiskolások rész ére, hagyományőrző és művészeti közösségek támogat ása, nyári táborok, tehetséggondozás,
irodalmi és műv észeti talál kozók, pályázatok, vetélkedők szerv ezése .
Fiatal felnőttek
A szerteágazó és egymástól nagyon eltérő szubkultúrák miatt , ezt a korosztályt nehéz
megszólítani. Hiába van itt kiterjedt kapcsola trendszerünk a Facebookon keresztül, ha nem
tudjuk rájuk szabott, az ő igényeik szerinti programokkal behívni őket. Sajnos általánosan
elmondható, ho gy a korosztály egy része un. otthonülő vagy nem igényli a kulturális szolgá ltatásokat, másik része a település ről elutazva keresi meg a kikapcsolódási lehetős égeket, a
környező települések pl ázáiban, vagy jobb esetben a főváros kulturális intézményeiben (ese tleg ott is tanul), ahol lényegesen színesebb a kínálat. Azonban a kínálat , kereslet nélkül nem
ér semmit, és ez a legnagyobb dilemmánk ezen a területen, hiszen a mi potenci ális (azok,
akikben kialakult az igény a közművelődés, a kultúra irányába) „keresletünket” e lszívják a
plázák és a köze li főváros. Reményeink szerint a kialakítás alatt álló Fiatalok háza segíts égével, 2-3 év al att (maj d folyamatos munkával, fejlődéssel, változással, az igényekhez való
igazodással) „ki nevelhető” és fenntartható egy bicskei 80 -100 fős fiatalokból álló célcs oport,
aki keresi is a lehetős égeket, esetleg jelzi igényeit, s „potenciális keresletként” alakítja a
kínálatot.
Aktív idősek

A nyugdíjasoknak szóló közösségi formák célja a gondtalanabb nyugdíjas élet
elősegítése, programok szerve zése, rendszeres klubélet biztosítása, rendszeres klu bBi cs ke i Eg ys ége s Műv el őd ési Köz po nt és K öny vt ár, Munk ate rv 201 6
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napok tartása. Az idősebb korosztály közösségi életben való részvételének motívumait saj átos igények al akítják. Például az, hogy az idős ember jobban informált legyen, hogy a több
szabadidőt hasznosan, k özösségben, személyiségét továbbfejlesztve töltse el. Az öregkor
csak egy másik dimenzi ó a kreatív élet számára. Az egészséges idős emberek a bölcsesség,
a tapasztalat forrásai , aktív segítő társai lehetnek egymásnak, valamint a fiatalabb koros z tályoknak.
Mindezek a ny ugdíjas kl ubok, népdalkörök, kézimunka szakkörök működtetésével, k özösségi találkozóhely és programok biztosításával valósul nak meg. Működésük , életkoruk és
egészségügyi állapotuk függvényében változó intenzitású. Mint legszorgalmasabb látogat óinknak, teret biztosítunk összejöveteleik számára, fellépési lehetőséget ajánlunk a rend ezvényeken, külön figyelmet fordítva a korosztályi ünn epekre.
Kulturális turizmus , művészeti események
A közművelődés hazai gyakorlatában a legnagyobb igény az ünnepi kultúra, a szaba dtéri programok és nagy rendezvények iránt mutatkozik. E programok bemuta tkozási lehetős éget kínálnak az öntevék eny csoportok, alkotók és szólisták számára, és egyre fontosabb sz erepük van a kulturális turizmu sban.
Az elmúlt évből két eseményt emelnék ki. Az elmúlt évtizedekben hagyománnyá vált a Bicskei
Napok programsorozat, a mely bemutatja Bicske sajátos, csak rá jellemző történelmi és kul t urális értékeit, hagy ományait. A Bicskei Napok keretein belül megvalósult „Hagyományos ízek,
ízes hagyomá nyok” című fesztivált említeném elsőként. Ez egy teljesen új kezdeménye zés
volt, melyben szerettünk volna elszakadni a hagyományos, sablonos „falunap és főzőverseny”
hangulattól. Az alapötlet az volt, hogy a szinte minden településen megrendezett főzőverseny
(melynek jó közösségteremtő szerepe, és hangulata vitathatatlan) mellett , a meghívott települések bemutatj ák mesterembereiket, kulturális és gasztronómiai, valamint természeti és t urisztikai értékeit. Ez rés zben sikerült is, és bízunk benne, hogy évről -évre egyre több telep ülés mutatkozik be a Bics kei N apokon.
A másik kiemelt rendez vén ysorozat a Bicskei D umaszínház, amely 2014 -ben indult és
2015-ben folytatódott. A stand – up comedy napjainkban közkedvelt műfaj, így a látogatotts ága borítékolható volt. Si kerkrit ériumként 150 fő/előadást tűztünk ki célul , mely átlagban telj esült. A műfaj közkedvel tségéből adódóan az előadások ára is magas, így a megtérülést i s
figyelembe véve emelnünk kellett a bérlet és jegyárakat a tavalyi évhez képest. Partnerün kkel, a Dumaláda KFT -vel kötött keretszerződés szerint kedvezményesen jutunk az előadáso khoz, viszont csak egy, a partner ál tal meghatározott repertoárból válogath atunk. Mivel ebben
a műfajban az előadóknak kialakult rajongótáboraik vannak, a fellépők kiválasztásánál nagy
jelentősége volt annak az internetes szavazásnak, melyet 2015 nyarán indíto ttunk el. A sor ozat jelenleg is zajlik. Lezárása 2016 májusában vá rható
Az elmúlt évben 20 kiáll ítást rendeztünk , ami meghaladja az előző évekét. Emlékezetes kiállítás ainkból: O ri gami csodálatos világa, Rahmé Nikola rovarfotói, Tabódy emlékkiáll ítás stb.
Továbbra is teltházasak a színházbérletes sorozataink, mint a Törpikék és a Thália
bérlet is. A színházbusz os akci ónk is népszerű, bér leteseink sz áma közel 40 fő, akik a József
Attila Színház Maróti Laj os bérletsorozatát látoga tják.
Intézményünk évek óta csatlakozik a szakterületeinket érintő országos megmozdul ásokhoz, akciókhoz. Ezek az országos nyilvánosságot élvező helyi rendezvények évente ké tszer hívják fel a figyelmet az intézmény által kínált lehetőségekre. Így történt ez a „Kulturális
Örökség Napj ai” rendezv énysorozat és a “Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozatban is.
Közösségi rendezvények, r ekreációs tevékenys égek
Tevékenységszerkezetünkben dominánsan jelennek meg a közösségi - társadalmi re ndezvények, városi és iskolai, óvodai ünnepségek, megemlékezések, játszóházak, vetélk edők,
versenyek, táborok , mel yek egy részét partnereinkkel együttműködve valósíto ttunk meg, közel
20000 látogató részvétel ével.
Kirándul ások, túrák szervezése alkalomszerűen történik, s általában egy -egy művel ődési közösség életéhez kapcsolódik, de a nyári táborok programjait is színesítették kiránd ulások. A táborok szervezése szezon ális. Rendkívül közkedvelt a Korong Matyi kézműves és a
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Huncutka mesetábor.
Az intézmény kapcsolatrendszere jó. Ennek következtében egyre többen és többször
fordulnak hozzánk s egítségért, melyet lehetőségeink szerint igyekszünk kielégíteni. Partner einkkel meglévő jó kapcs olatunkat az elmúlt év során is igyekeztünk tartani, a rólunk kialak ított megbízható, korrekt, rugalmas, együttműködő szolgáltató képet tovább er ősíteni.
Befogadó tevékenységünk : Külső szervek tev ékenysége, terembérlet:
2015-ben 285 alkalommal volt külsős rendezvény , program intézményünkben, aminek
egy része táncoktatáshoz, mozgáskultúrához kötődik. Külső használók a szabad kapac itás
terhére, előzetes időpont eg yeztetés és a bérleti díj megfizetése mellett használhatják inté zményünk szolgáltatásait. Az intézmény bevétel einek 1/3-a a terembérleti tevékenysé gből
származik.
A 2015 -ös köl tségvetésben vállalt terembérleti bevételeink sajnos nem teljesültek. E nnek fő oka, hogy intézményünk bő 2 hónapon keresztül – 2015. január közepétől - márci usig,
önhibáján kív ül – nem rendelkezett sem telefonos, sem internet elérhetőség gel, s ezért elé rhetetlenek voltunk a lehetséges bérlők számára. Így ebben az időszakban csak a kor ábban
leegyeztetett terembérletek valósultak meg. A szolgáltatás helyreállítását követően is csa knem egy hónap telt el, mire a bérlők ismételten keresni kezd ték szolgáltatásunkat , így az érdeklődés áprilisban kez dett megélénkülni. Májusban a Bicskei Napok rendezvényei és kiáll ításai miatt csak korl átozott számban tudtunk fogadni bérlőket. A szolgáltatás az év m ásodik
felére teljes mértékben helyreállt, és zökkenőmentesen m űködik.
A legjellemzőbb bérleti típusok a vegyes cikk vásárok, és a csoportos állásin terjúk,
tájékoztatók.
Marketing
A Petőfi Művel ődési Központ Bicskén is és a város környékén is közismert kulturális
intézmény. A kulturált, esztétikus, tiszta környezet, szolgáltatásaink sokszínűsége és színv onala, a legjobb reklámunk, de bőségesen akad még javítani valónk a marketing munk ában.
Intézményi kommunikáci ónk legfontosabb csatornái az online és offline marketing es zközök. A honlapot folyamatosan fejlesztjük, s töltjük fel tartalo mmal. A hon lapunkat az elmúl t
évben 15000 fő látogatta, ami kevese bb, mint az előző évben. Oka az előzőekben már eml ített 2 hónapos internet s zolgáltatási probléma , a Btel felszámolása miatt.
Pályázati forrásból műk ödik a „Tudás tarisznyája Bicskén” című TÁMOP -os honlapunk
is a www.kreativbicske.hu oldalon, ahol minden információ megtalál ható a projekttel kapcs olatban. A honlap mellett nagyon fo ntos online marketing eszközünk az Elektronikus hírl evél,
melyet havonta 500-600 főhöz (szegmentált célcsoportonként változó) juttatunk el. A Hírlevél
mellett havonta 10 -15 al kalommal küldünk ki elektronikus meghí vót a célcsoportoknak. Mindezek mellett programjainkról rendszeres híradást adunk az intézmény Facebook oldalán is.
Másik fontos csatornája az intézményi kommunikációnak a hagyomá nyos reklámeszk özök csoportja: plakátok , szórólapok és meghívók, melyeket minden esetben igyekszünk figy elemfelkeltően és esztéti kusan elkészíteni. A papíralapú havi programfüzetek számát, takar ékossági okokból folyamatosan csökkentjük. Képviselői javaslatra vizsgáljuk annak a lehetős égét, hogy nyomdai úton készített kéthavi programokat tartalmazó programfüze tet jelentessünk
meg, erősítve ezzel a reklámtevékenységünk hatékonyságát.
Legjobb reklámhordozónk továbbra is a DM levél , az SMS és az élőszó.
Szervezeti keretek
Az elmúlt évben 9 engedélyezett álláshely volt a művelődési k özpontban. A létszám
csökkenést a pénzügyi átszervezés indokolja. Ebből: 1 fő igazgató, 1 fő igazgatóhelyettes, 4
fő közművelődési szak ember (akikből 1 fő a művelődéstechnik ai feladatokat is ellátja) és 0,5
fő munkaügyekkel foglal kozó szake mber.
Az intézmény takarításs al, karbantartás sal kapcsolatos feladat ait a 1 fő karbantartóteremberendező és 1,5 fő takarítónő l átta el.
Az elmúlt év során 6 fő közfoglalkoztatott (2 -3 hónapon keresztül), segítette a mu nkánkat. 2 fő, két hónapon keresztül a BGESZ -en került hozzánk.
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A munkatársak ren delk eznek a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú vagy
egyéb szakmai végzettség gel, egyéb szakképesítésekkel. A továbbképzé si terv keretében
folyamatos a továbbképz és.
A munka jellege miatt ebben a szakmában nagyon fontos az önállóság. A munkatársak
munkaideje a programok , rendezvények időpontjai miatt igen változó. Rendszeresek a hétv égi, a késő esti és ünnep napi munkaórák.
A Művelődési Központ folyamatos nyitva tartással hétköznap reggel 8 órától este 20
óráig (igény esetén tov ább), szombat onként 8 órától 12 óráig, éjszakai pro gramoknál reggelig
üzemel. Mini mális heti nyitvatartási idő: 64 óra; Vasárnap rendezvények esetén tartunk nyi tva. A boltok vasárnapi zárva tartása miatt fokozatosan emelkedik vasárnapi programok sz áma. Mindezek mellett fol yamat osan üzemel az intézmény minden állami ünnepnapon és a cs aládi ünnepnapok egy részén. Intézményünk júliusban és augusztusban hétfőnként zárva tart.
Nyitva tartásunk keretjel legű, rugalmasan alkalmazkodik a bicskeiek és közösségeink igényeihez.

Gazdálkodás, tárgyi, technikai feltételek
Bicske Város Önkormányzata az elmúlt évben is biztosította a feltét eleket az inté zmény működéséhez . Sz akmai programunk végrehajtásához 2015 . évben a fedezet rendelk ezésünkre állt, ami biztosította a ki egyensúlyozott gazdálk odást, a költségvetés kiadási és
bevételi oldalán egy aránt. 2015. április 1 -től a hatályos jogszabályoknak megfelelően inté z ményünk nem rendelkezik önálló gazdasági egységgel. Pénztárosunk köztisztviselői jogv iszonyban a Polgármesteri Hivatal állományába k erült, de az intézményünkben végzi munk áját. Az intézmény gaz dálkodási feladatait a Bicskei P olgármesteri Hivatal, együttműködési
megállapodás keretében látja el. Az együttműködés tapasztalatainak felülvizsgálatára nove mberben került sor.
Sikeres pályáz atainkon közel 1,5 millió forint támogatást fordíthattunk a szakmai mu nkára. A Nemzeti Kulturál is Alap 1 millió forinttal támogatta a Bicskei Napok megrendez ését. A
szponzoráció az elmúlt évben 350.000 Ft volt.
2015-ben számítástechnikai fejlesztésre került sor, melyhez az Érdekeltségnövelő p ályázat is segítséget nyúj tott. Néhány kivételtől eltekintve, t árgyi és technikai feltételeink elfogadhatóak, de folyamatosan fejleszteni, cserélni kell a hang - és fénytechnikai, val amint a
számítástechnikai és i rodatechnikai eszközp arkot. A nagytermi asztalok felett is eljárt az i dő,
hamarosan l e kell cserél ni könnyű, korszerű aszt alokra.
A 2015. évi Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert összeget, valamint a BEMKK Petőfi
Művelődési Köz pont köl tségvetésében biztosított önrészt az intéz mény informatikai rendsz erének fejlesztésére fordítottuk. A pályázat keretében korszerű, a kor igényeit kielégítő info rmatikai eszközök beszerzésére, az elavult eszközök cseréjére került sor.
A fejlesztés keretében korszerűsítésre került a belső számításte chnikai hálózat, val amint az E-Magya rország Pont (Internet kuckó), melyet külső felhasználók, az intézmény lát ogatói, az internet klub tagjai használnak.
A fejlesz tés lehetővé teszi, segíti a zökkenőmentes szakmai feladatok ellátását, val amint az intézmény szolgáltatásainak minőségi javulását.
Továbbra is gond:
Az elmúlt év során nagy jából sikerült megőriznünk az épület állagát. Az á llagmegóvás
azonban folyamatos kiadást jelent. A tető több helyen beázik, az épület külső tatar ozása, a nyílászárók cseréje nem várhat s okáig. A kerítés több helyen megrepedt. Nem
megoldott a hang szigetelés sem. A belső udvar felőli oldalon több helyen felázott a
fal, omlik a vakolat. A vízelvezetés hiányosságainak köszönhetően a színpad épüle trésze folyamatosan romlik, omlik a vakolat. Az épület felülvizsgálata során kide rül t,
hogy gondok v annak a tetővel.
Komoly gondot okoz , hogy a m űvelődési központ a színpadtechnikai bejáratnál (vész kijárat), nem rendel kezik önálló parkolóval.
A színpadunk nem rendelkezik a funkciójának meg felelő kiszolgáló helyiségekkel (sz ínész öltözők, díszlet rak tár).
Továbbra is megoldatlan problémánk, hogy a Művelődési Központ nem rendel kezik
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raktárral, így a díszletek et, székeket, kiállítási installációt, irattári anyagokat nem tu djuk az épületben rak tározni. Jelenleg az intézmény udvarában , a padláson és a
BGESZ udvarában, egy faházikóban raktározunk. A honismereti - és helytörténeti
anyagot szintén i tt tároljuk , aminek az állaga így fol yamatosan romlik, s az őrzése
sem biztonságos. Megol dás lehetne a mellettünk lévő, Kutrik család, üresen álló ép ületének megvásárlása, hiszen v alaha a két épület egy tercia volt.
Szükséges lenne egy áll andó kiállítóhely, ahol a honismereti anyagok mellett, a v áros
régészeti eml ékei egy állandó kiállítás keretében bemuta thatóak lennének. Az elképzelések között szerepel t, hogy a volt csecsemőgondozó épületében (Ady E. u.) kerülnek elhelyezésre ezek az emlékek. Ebben az épületben méltó helyük lenne a város
írásos és tá rgyi emlékei nek, bár a kiállítótér kevés lenne az álland ó tárlatokhoz.
Megoldásra váró feladat még: nagyterem szellőztetésének, klímájának megol dása, ny ílászárók cseréj e.
Mindezeket a megoldásra váró problémákat és feladatokat – évek, évtizedek óta hordo zzuk magunkkal.

A Petőfi Művelődési Központ 2016. évi munkaterve
Intézményünk szakmai munkájához a kulturális törvény mellett, a Magyar közművel ődés szakpolitikai koncepciója nyújt útmutatást, melyekből a legfontosabbak : a nemzeti és
helyi kulturális örökség megőrzése, ápolása, az egyetemes és magyar kultúra k özvetítése,
közösségek ápolása, sz ervezé se, a közösségi élet, valamint a non formális és informális tanulás lehetőségeinek fej lesztése, különös tekintettel a kulturális esélyegyenlőség biztosítás ára.
2016. évi feladatok
Tevékenységsze rkezetünk alappillé rei:
Közösségi élet további erősítése
Ismeretterjesztés, non formális és i nformális tanulás
Szabadidő s, közösségi rendezv ények
Művészeti és egyéb rendezvények
Kreatív ipar
Hagyományápolás
Civil közélet , helyi nyi lvánosság
Tehetséggondozás , kul turális i nnováció
Kulturális esélyegyen l őség
Legfontosabb feladatunk az elmúlt években elkezdett kulturális folyamatok ápolása,
folytatása és szinten tartása, valamint az új felad atok ellátása:
 A meglévő rendszeres művelődő közösségek megtartása, tevékenységük le hetőségeink szerinti segítése.
 A hagyományosan jól működő programok szinten tartása. A bejáratott, működő és
közkedvelt rendezvényeket folytatni kell , különösen a különböző bérl etes sorozatokat,
melyek a bevételink döntő többségét adják. A belépődíj nélkül i, kiemelt rendezvény eket lehetőség szerint továbbra is meg kell őrizni, így k ülönösen a következőket: Újév i
koncert, Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Népmese Napja .
 A lakosság művelődési igényeinek kielégítése , tanulási, képzési lehetőségeinek
biztosítása, az alkotó lét kultúrájának segít ése.
 Helyi kreatív ipar fejlesztése
A kreatív ipar, annak fejl esztése, a helyi értékekkel és helyi termékekkel ka pcsolatos
szervezőmunka és köz össégfejlesztés kie melt munkaterülete intézm ényünknek.
A tudás tarisznyáj a Bics kén című TÁMOP pályázat keretében évekig működött az
intézményben diákújsá gíró (elektronikus sajtó), jelenleg is működik a képzőműv észeti,
fotó – és filmes kreatív műhely általános és középiskolásoknak. A projekt eredmény eBi cs ke i Eg ys ége s Műv el őd ési Köz po nt és K öny vt ár, Munk ate rv 201 6
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ként számos értékes esz köz , s hasonlóan értékes kapcsolatrendszer és sz aktudás
származik át a fenntartási időszakra.
A kreatív iparral val ó foglalkozás meghatározó célterülete a Művelődési Központnak ,
amely tevékenységbe több, a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programból származó forrás is bevon ható. Középtávú tervünk, hogy pályázati fo rrások
bevonásával tov ább fejl esszük ezt a területet , valamint bővítsük a tanórán kívüli sz abadidős tevékenysé gek körét.
A kulturális értékek iránt érdeklődő, de azokat jövedelmi viszonyai miatt piaci
áron megvenni képtelen rétegek számára, kedvezményes programok bizt osítása.
Áraink továbbra is megfizethetőek, kedvezményesek, a magas önköltségű programok
rentabilitását terembérleti bevételekből fedezzük.
A civil világ szerepének e rősítése , a civil kezdeményezések segítése, felkarol ása és
befogadása. Kapcsol atunk a helyi civil társaságokkal nagyon jó, szinte k ivétel nélkül
minden civil szervezet vagy szerveződés más és más formában, de használja az i ntézmény adta lehetős égeket.
Az informatikai írástudás tömegessé tételének segítése. A nyilvános internethas ználat (Emop) lehetős égei korlátozottak voltak az elmúlt évben. Az év végén pályázati
forrásból és saját erőből sikerült fejlesztéseket végrehajtanunk, ami zökkenőmenet esebbé teszi a jövőben a nyilvános internethasználatot. Az eMagyarország Pontok célja, hogy működjenek a polgárok számára k önnyen elérhető, nyilvános közösségi internet-hozzáférési és szolgáltató pontok , szakképzett tanácsadók segítségével. Cél az
elektronikus ügyintéz és és a közösségi internet használat terén az esélyegyenlőség
megteremtés e és a társadalom digitálisan leszakadóban lévő csop ort jai felzárkóztat ásának lehetősége.
Integrációból adódó feladataink .
Közös szakmai munka a könyv táros munkatársakkal a helytörtén et és honismeret ter ületén. Zánkai üdülőtá bor szakmai munkájának segítése. Állandó helytörténeti kiáll ít óhely működtetése.
Stratégiai célcsoport: gyermekek és a családok

Főbb irányvonalak
 A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastru ktúra biztosítása,
folyamatos karbantartás a.
 A település hagyomány ainak ápolása, helytörténeti, honismereti tevékenység. A loká lpatriotizmus , a helyi érdekek védelmének erősítése.
 Találkozók, fesztiválok, kulturális napok, bemutatók, kiállítások rendezése.
 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének segítése. Helyi amatőrművészek men edzselése.
 Szabadidős táborok, kirándulások, túrák szervezése. A kulturális turizmus t ámogatása,
fejlesztése.
 A település, a k örnyezet természeti, kulturális, közösségi, gazdaság i értékeinek kö zismertté tétele.
 Jó kapcsolat és együttműködés kialakítása a régió, szűkebb értelemben a m egye és a
járás településeivel.
 Civil közösségek tev ékenységének segítése, támogatása. Bicske vonzáskörzet ében a
civil szervezetek együttműk ödésének elősegítése.
 Felnőttok tatási, iskolai k épzést kiegészítő képességfejlesztő lehetőségek bizt osítása.
 A lakosság élet - és munkaképességének növ elése. Humánerőforrás -fejlesztő tev ékenység.
 A fiatalok és gyermekek kulturális életének fejlesztése, kulturális kez deményezéseinek
támogatása.
 Családi programok szerv ezése, támogatása, több korosztály együtt foglalkozt atása.
Minden évben kiemelt helyet foglal el tevékenységünkben az évfordulókról való me gemlékezés, az emlékprogramok szervezése (Széchenyi -emlékév- gróf Széchenyi István szül etésének 225. évfordulój a alkalmából; 1956 -os forradalom és szabadságharc 60. évfordul ója;
Szent Márton emlékév – Szent Márton püspök születésének 1700. évfordulója alkalmából).
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A közművelődés módszereivel emlékezünk meg a 2016 -os bicskei é vfordulókról (Várossá nyilvánítás 30. évfordulója, Bicske 710 éves): rajzpályázat, kalandjáték, történetírói
pályázat meghi rdetésév el. Ismeretterjesztő előadássorozatot szervezünk Bicske történe téből.
Az előzőekben jelzett feladatok megvalósításához elkészítettük a Petőfi Művelődési
Központ 2016 . évi költs égv etését. Takarékos, de rugalmas, a minőségi tev ékenységet szem
előtt tartó gazdálkodáss al kell mindennapjainkat megoldanunk és keresnünk a k itörés lehet őségét.
Hangsúlyozni kell, hogy a Petőfi Művelődési Központ fenntartási költségeinek egy részét közvetlenül az adófizető polgárok adózott jövedelméből történő bef izetésekből nyeri,
amely befizetések nem kötelező jellegűek, tehát a polgár csak a kkor veszi igénybe a szolgá ltatást, ha azzal elégedett, ha megfelel az elvárásainak. Az i ntézménynek Budapest közelsége
miatt erős piaci verseny ben kell helyt állnia, olyan időszakban, amikor a potenciális látogatók
kultúrára költhető fizetőképes kereslete folyamatosan csökken.
Legfontosabb célkitűzés ünk továbbra is megőriz ni a sokszínű művelődési szolgáltat ásokat, megtartani a Petőfi Művelődési Központ többségében pozitív megítél ését a látogatók , a
város és a térség közvél eményének körében.
Mindezek az i ntézmény ben dolgozók kreativitásán, szorgalmán, partnerközpontú szo lgáltatásain múlnak.
Az intézmény munkatársai elszántak, hogy tudásukkal, szorgalmukkal, szakmai t apasztalatukkal, kreativitásukkal, megújuló képességükkel megőrizzék az eddig elért eredm ényeket és az új kihívásoknak is megfeleljenek.

A Nagy Károly Városi Könyvtár szakmai tevékenysége 2015-ben
Működési feltételek:
A könyvtár a szolgáltatásait a Kisfaludy utca 29. szám alatti könyvtári célokra 2005 ben felújított épületben nyújtja a lak oss ág számára.
Az épület akadálymentesen megközelíthető kerekesszékkel és babakocsival is, a belső
terek szintén akadálymentes ek. A könyvkiválasztó öveze tek bútorai esztétikusak, jól haszná lhatóak, az áll omány elhelyezése áttekinthető, egyes részlegekb ől hely szűke miatt a dokume ntumok egy részét a pinc ében talál ható raktárba helyeztük át.
Az intézmény működéséhez , az alapfunkciók ellátásához alapfeltétel a korszerű info rmatikai eszközpark. 2015 -ben az érdekeltségnövelő támogatásból és önkormányzati költségv etési forrásból 3 gép cseréjét tudtuk megvalósítani. A fejlesztést szükséges 2016 -ban folytatni a
szerver számítógép és gyermek olvasói gépek cseréjével. Az új, többfunkciós reprográfiai
szolgáltatásokhoz bérel t berendezés bevétele fedezte a kiadási költsé geket és a könyvtári
saját másolatok, illetve nyomtatott szóróanyagok előállítási költsége jelentősen csökkent. A
gyermekkönyvtári programokhoz, fogl alkozásokhoz új eszközöket vásároltunk , így valósíthattuk
meg a diafilmvetítések et, papírszínházi foglalkozá sokat. Terveink között szerepel, hogy az
intézményünk részére felajánlott SZJA 1 % terhére vásárol t bábparaván és bábok felhasznál ásával tovább bővítjük a gyerekkönyvtári programok körét.
A könyvtári szakalkalmazottak száma 4,5 fő, melyből 1 fő könyvtárve zető, a részmunkaidős könyvtárosasszis zt ens további fél állásban látja el az ügyviteli alkalmazotti teendőket
is. A technikai feladatokat takarító, valamint a Petőfi Művelődési Központ karbantartója és
raktári kisegítőként köz célú foglalkoztatott látja el. A nyári cimbora programok és az őszi
könyvtári napok pro gramjainak lebonyolítását önkéntesek és közösségi szolgálati tevékenység
keretében, középiskol ás diákok segít ik. A rendszergazdai és belső hálózati üzemeltetési fe ladatokat, honlap frissítést külső m egbízási szerződéses info rmatikus vég zi. A foglalkoztatottak
az intézményi célokkal azonosulva, a valós és potenciális könyvtárhasználók igényeinek kiel égítése érdek ében, legjobb tudásuk szerint igyekeztek megvalósítani a színvonalas könyvtári
szolgáltatás okat.
A könyvtár működéséhez, a könyvtári állomány fejlesztéséhez szükséges forr ásokat a
fenntartó, Bicske Város Önkormányzata az intézményegység költségvetésében biztosította.
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Költségvetési kiad ások előirányzata
2014.

Költségvetési kiad ások előirányzat a
2015.

25 296ezer Ft

28 877 ezer Ft

A könyvtár figyelemmel kísérte a pályázati lehetőségeket, részt vettünk az NKA köny vtámogatási programj ában és a Márai program V. fordulójában, ennek keretében új könyvek,
hangoskönyvek kerültek ajándé kként a gyűjt eményünkbe, 450 ezer Ft értékben. 201 5-ben,
658 495 Ft könyvtári érd ekeltségnövelő támogatásban részesültünk, mely összeg lehetőséget
biztosított számítástechn ikai eszközfejlesztésre és dokumentumok vásárlására. A Vörösmarty
Mihály Könyv tár az Ősz i Könyvtá ri Napok helyi programjaihoz nyú jtott támogatást. A bicskei
vállalkozók a vakációkös zöntő Kol ompos koncert megvalósítását támogatták.
Törekedtünk a saját működési bevételek növelésére, plakátokon, honlapon, k özösségi
oldalakon reklámoztuk korszerű reprográ fiai szolgáltatásainkat. A beiratkozási díjakból szá rmazó bevételek csökkenése ellenére a működési bevételek összességében kis mértékű eme lkedést mutattak az előz ő évhez képest.
Saját működési bevétel (b eiratkozási díj, szolgál tat ások
térítési díja)

2014. év

2015. év

1 015 ezer Ft

1 112 ezer Ft

Könyvtári állomány alakítása, feldolgozó munka, állományvéd elem
Állománygyarapítás ra fordított összeg 2014 -ben 1 949 000 Ft
Állománygyarapítás ra fordított összeg 2015-ben 2 435 300 Ft
Az év folyamán a kö nyvtár állományát folyamatosan fejlesztette, a gyűjtőköri sz abályzatban
megfogalmazott elvek alapján, a felhasználói igények figyelembevétel ével. Az állomány 90 %
az olvasói terekben szabadpolcon található, míg 10% az épület pincéjében található raktárban
került elhelyezés re. A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. -vel 2015.évre szerz ődést kötöttünk és
általános 33% -os kedvezménnyel tudtuk beszerezni a könyveket és egyéb könyvtári dokume ntumokat. Egyéb k önyvtári dokumentumokat a Diafilmgyártó Kft -től, kiadóktól és a Libri -Shopline
Nyrt. kedvezményes kínálatából vásároltunk.
2015-ben 1 404 db dokumentummal gyarapodott állományunk , melyből 1053 db a vásárlás
és 351 db az ajándék . 119 féle folyóiratot biztosítottunk a haszn álók számára, melyből 60
periodika NKA folyóirat támogatási program keretében jutott el az olvasókhoz. Az áll ományból
112 db dokumentumot töröltünk el használódás miatt.
A feldolgozó munka, a k ölcsönzési adminisztráció, felszólítások, előjegyzések kezelése
2010 óta a TextLib integrált könyvtári rendszerben történik, melyne k frissítése, karbantartása
és adatbázis külső mentése folyamatos. Továbbra is népszerű a távoli, nyitva tartási időtől
független könyvtárhasználat , a honlapon keresztül történő hosszabbítás és előjegyzés leh etőségével egyre több k önyvtárhasznál ó él. A kön yvtári állomány az integrált könyvtári ren dszerben feltárt, visszak ereshető. A könyvtár elektronikus katalógusa helyben minden számít ógépről elérhető, illetve a honlapon keresztül távolról is biztosítja a tájékozódás lehetőségét
állományunkról a nap 24 órá jában ( www.nkvk.hu ). A távhasználat során 201 5-ben az OPAC és
honlap használóinak sz áma meghaladta a 20 ezer főt, ez az előző évinél 300 fővel több has ználót jelent. Igény merül t fel, hogy mobil alkalmazáson keresztül is könnyen elérhető legyen a
katalógus, ennek kidolgozásán a szoftverfejlesztők dolgoznak.
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A könyvtár olvasói nak többsége betartotta a kölcsönzési szabályokat. Jellemző, hogy
az integrált rendszer ál tal küldött figyelmeztető e -mailekre válaszolva hosszabb ítást kérnek
vagy személyesen vissz ahoz zák a dokumentumokat, ez jelentősen csökke nteti a postai úton
küldött nyomtatott alapú felszólítások sz ámát és költségét.
Kiemelt fi gyelmet fordítottunk a helytörténeti állományrész fejlesztésére. A helyism ereti gyűjt emény dokumentumainak több szempontú visszakereshetősége érdek ében Domokos
Katalin folytatta a részl etes helyismereti tárgyszavazást és készítette a helyismereti sze mpontból kiemelt cikkek analitikus leírásait. Nagyné Berkeszi Tímea egy -egy helytörténeti i rod alomkutatás kapcsán öss zegyűjtött tematikus anyagokat szkennelte és digitális tárolásra, hozzáférésre alkalmassá tette.
A közcélú, közhasznú i nformációk közvetítését szintén fontos feladatának tekinti a
könyvtár. A helyi rendeletek, képviselő -testületi ülések jegyzőkönyvei 2015 -től már digitális
formában érhetők el és kereshetők vissza a gyűjteményünkben.
Az állomány védelme érdekében a ruhatár használata kötelező. Közcélú foglalkoz t atás keretében raktáros kisegítő munkatársat alkalmaztunk, aki a ruha tárra és az olvasói terekre
is fokozottan fi gyelt. Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok esetében a köny vtárhasználati szabál yzat alapján jártunk el.
Olvasószolgálati, forgalmi adatok, könyvtári szolgált atások
A könyvtár mindenki által ha sználható. A használók igényeit figyelembe véve tart
nyitva keddtől szombati g. A nyitvatartási időn kívül egyéb programokat, tanfolyamokat is sze rvezünk, pl. Nagyi net, író -olvasó találkozók, irodalmi estek, könyvtári éjszaka stb. A könyvtár
alapszolgáltatá sai (tájék oztatás a könyvtár és a nyilv ános könyvtári rendszer dokumentumairól ,
szolgáltatásai ról, dokumentumok helyben használata) ingyenesek, a dokumentumok kölcsönz ése beiratkozáshoz kötött, egyéb szolgáltatások térítéskötelesek, melyről részletesen a k önyvtárhasználati szabál yzat díjszabása rendelkezik.
A használói i gényeket a saját állományunk, valamint az Országos Dokumentumellátó
Rendszer keretében működő könyvtárak állományának segítségével, könyvtá rközi kölcsönzés
keretében elégítettük ki . Töreksz ünk költségtakarékos, elektronikus formátu mban is fellelhető
információs anyagokat közvetíteni az olvasók felé, kiváltva a nyomtatott formátumot és dok umentumok postak öltségét.
Az olvasószolgálati teendőket heti ügyeleti rend szerint, keddtől szombatig,
nyitvatartási időben 2 fő könyvtáros lá tja el. Feladatuk az olvasószolgálati és tájékoztatási
tevékenység, kölcsönzési adminisztráció, statisztika vezetése, 4 olvasói tér felügyelete,
állományvédelme, ruhatár felügyelete, fénymásolás, segítségnyújtás a számí tógépeknél,
telefonos táj ékoztatás , emailek folyamatos figyelése, elektronikusan érkező kérések
megválaszolása, bevétel kezel ése, számla, nyugta írása, raktár osi teendők ellátása. A
hagyományos könyvtári szolgáltatások közül a könyvek kölcsönzése, a térítéses
szolgáltatások közül a reprográfiai szo lgáltatások voltak a legnépszerűbbek a használók
körében
A használ ók 8 számítógépen érhetik el a világháló információit. A gépek közül a
gyermekkönyvtári ak 10 évesnél idősebb ek, elavult szoftverekkel, mielőbbi cse réjük szükséges.
A foglalkozások hoz, előadásokhoz 2015 -ben sikerült új hordozható számítógépeket beszerezni ,
melyeket a számítógépes oktatásokon is jól tudnak használni a résztvevők. A számítógépes
szolgáltatáso kat 1349 fő használta 2015 -ben. Ez a szám dra sztikusan csökkent az előző
évekhez képest. A gyerekek szinte egyáltalán nem használják a lassú, régi, elavult gépeket. A
felnőttek közül az idősk orúakra jellemző, hogy a közösségi térben használják a gépeket. Nőtt
azoknak a száma, akik saját eszközzel , legtöbbször mobiltelefonnal, a könyvtár wifi hálózatán
keresztül csatl akoznak az internethez. Ez a szolgáltatás népszerű a fiat alok körében.
A gyermekek és fiatalok könyvtári ellátására kiemelt f igyelmet fordítunk. Sikerként
éltük meg, hogy a 14 év alatti g y ermek beiratkozott olvasók száma évek óta emelkedő tende nciát mutat. A gyermekkönyvtári programok , csoportos foglalkozások pozitív hatással vannak a
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fiatalabb korosztály könyvtá rhasználatára. A város pedagógusaival együttműködő, jó partneri
kapcsolatot al akítottunk ki. Tapasztalataink azt igazolták, hogy a gyerekek érdeklődését felke lteni a könyves környez et, a könyvek, olvasás iránt, leginkább játékos, önálló felfedezésre
alapozott csoportos fogl alkozások, vetélkedők, rendezvények keretében lehet akár már bölcsődés vagy óvodás korban is. Nő az i gény a családi programokra, könyves játszóházakra, szülő k kel könyves környezetben eltöltött minőségi időtöltésre.
Főbb olvasószolgálati mutatószámok alakulása:
2014. évi
adat

Megnevezés
Aktív beiratkozott olvasók sz áma
Összes aktív beiratkozott olvasóból 14 év alattiak
Könyvtárhasználatok száma (személyes látogatások sz áma)
Átlagos napi látogatók s záma
Kölcsönzők száma (kölc sönzé sek száma)
Átlagos napi kölcsönzők sz áma
Távhasználatok száma (telefonon, elek tronikus levelezés
útján nyújtott tájéko ztatás)
Távhasználatok száma
(honlapon keresztül )
Kölcsönzött d okumentumok dara bszáma
Helyben használt dokumentumok dara bszáma
Könyvtárközi kölcsönzés ben kért dokume ntumok száma
Könyvtárközi kölcsönzés ben kapott dokument umok száma
Rendezvényeken rész tv evők száma
(beleértve a csoportos foglalkozásokat is)

2015. évi
adat

1927 fő

2 118 fő

861 fő

1 017 fő

17 133 fő

19 468 fő

75 fő

85 fő

10 230 fő

11 004 fő

45 fő

48 fő

1577 db

2 674 db

17 294 db

20 557 db

42 160 db

46 048 db

31 547 db

23 831 db

232 db

224 db

222 db

212 db

6794 fő

7 797 fő

Könyvtári rendezvények, olvasásfejlesztés, digitális kompete nciafejlesztés:
A könyvtárhasználók örömmel és szívesen vesznek részt az olvasásnépszerűsítő program okon, családi könyves j átszóházi foglalkozásokon, évszakokhoz, ünnepekhez, mesékhez kapcs olódó óvodai csoportos foglalkozásokon, helyismereti és egyéb tematikus rendhagyó könyvtári
órákon, könyv - és könyvtárhasználati csoportos foglalkozásokon, vetélkedőkön, intera ktív
papírszínházi délutánok on, diafilmvetítéseken, író-olvasó találkozókon, szünidei programokon,
helyismereti es téken, ismeretterjesztő el őadásokon.
A rendezvények jelentős része a nyitva tartási időn túl kerül megv alósításra.
Jelentősebb olvasásnépsze rűsítő rendezvényeink vo ltak:
Nemzetközi Könyvajándék Nap Bicskén (30 fő)
Olvassunk egymásnak kedvenc könyveinkből! - felolvasó napok általános iskol ásoknak (320 fő)
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Irodalmi barangolások előadásai 3 alkalommal (120 fő)
Mesemorzsák olvasásnépszerűsítő 7 fordulós vetélkedő sorozat alsó tagozat osoknak (fordulónként 210 fő)
Nyári cimbora programok k eretében mesebeli barangolások, mesedramatizálás
(15 napon keresz tül napi átlag 50 fő)
Népmese Hónapja keretében óvodai - és iskolai csoportos foglalkozások (23 alkalommal összesen 510 fő részvételével)
Író-olvasó találkozók Nyáry Krisztiánnal és Hulej E mesével felnőtteknek Böde
Péter vándormeseíróval , Trendhagyó irodalomóra a Kávészünet Zenekarral
(320 fő)
„Falon mese” diafilmvetítések november-december hónapban (9 6fő)
Papírszínház a gyermekkönyvtárban , évi 10 alkalommal (380 fő)
Az olvasásfejlesztési tevékenységünket a könyvtár falain kívül re is kiterjes ztettük.
Az Egészség Napokon, Bicskei Napokon és egyéb városi rendezvényeken „Falak nélküli köny vtár” keretében mesesark ot rendez tünk be, felolvasással, könyvtári szolgáltatások ismertetőivel ,
könyves játékokkal hívtuk fel a lakosság figyelmét az élményt nyújtó olvasásra.
Újra indítottuk a Házi -otthoni kölcsönzés szolgáltatást, mellyel a beteg, ágyhoz k ötött emberek számára szállítjuk otthonukba a könyvet havi rendszer ességgel. A könyv táros
kollégánk saját gépjárművel, felvállalva az ezzel kapcsolatos költségeket végzi ezt a feladatot,
mely jól illeszkedik a könyvtár szociális funkciójába. 2015 -ben 5 fő vette igénybe a házi -otthoni
kölcsönzést.
A könyvtár szociális funkciójába illeszthető a karácsonyi „cipős doboz” akcióban v aló részvétel, valami nt a „kulcsos” gyerekek számára a szünidőben is ingyenes programokat és
meleg helyet biztosító gyermekkönyvtári programok. A könyvtár mindenkié, így a hajléktalan
embertársaink melegedhetnek, újságot olvashatnak a könyvtárban, de az átmenetileg váro sunkban tartózkodó menekültek is igénybe vehetik a szolgáltatásokat. A tolerancia, a másság
elfogadása a közösségi térben konfliktu sokkal jár, melynek kezeléséhez a könyvtárosoknak jó
empátiás készség gel kel l rendelkezni ük.
Kiemelt figyelemmel sz ervez zük és valósíjuk meg az idősebb korosztály, digitális
kompetenciafejlesztés ét szolgáló in ternet bemutató foglalkozásokat, melyeknek 201 5-ben 163
résztvevője vol t. A köny vtáros kollégák által tartott tanfolyamok ingyenesek, de könyvtári ta gsághoz kötöttek.
A könyvtár eMagyarország Pontként is működik, Domokos Katalin
eTanácsadóként is segíti a számítógépes szolgáltatásokat igénybevevő has ználókat. A lakos ság általában az elek tronikus ügyintézéshez kér segítséget a kollégáktól.
Az Egészséges Bicsk e Programhoz kapcsolódva, az Egészségfejlesztési Iroda
tájékoztató előadásai nak is helyet adtunk, illetve ezen alkalmakkor kiállítást készíte ttünk a
téma könyvtári irodalmából.
A könyvtár termei nem ideálisak kiállítások bemutatására, de néhány tematikus
tárlatot az idei évben i s készítettünk használóink örömére. Ezek közül a Bicskei kincseket
bemutató tárlat volt a legnépszerűbb (1025 fő látogató) . Ehhez a helytörténeti kiállításhoz
kapcsolódóan 20 alkal ommal honismereti órát is tartottunk általános iskolai tanulóknak,
tárlatvezetéssel . A mes emorzsák gyermek vetélkedőhöz ka pcsolódó rajzpályázatra beérkezett
alkotások egész nyáron díszítették a kön yvtári tereket, olvasóink nagy örömére. A könyvtári
állományból köny vajánló jelleggel készítettünk tárlatokat, baba -mama könyvek, hangoskönyvek
mindenkinek, egészséges életmód címmel. Nagy Károly és kora címmel könyvtárunk névadój ára
emlékeztünk egy foto -dokumentációs tárlattal, valamint év végén ember nagyságú katonai
kártyákat tekin thettek meg a könyvtár látogatói a Hadtörténeti Intézet jóvoltából.
Partnerség, képzés :
A Nagy Károly Városi Könyvtár legfőbb partn erei az olvasók.
Célköz önségünk elsős orban Bicske város lakossága, de igyekszünk kielégíteni a
Bicskei Kistérség tel epüléseiről érkező könyvtárhasználók igényeit is. I nformációs, irodalmi
és kulturális szolgáltatásokat nyújtunk minden korosztály számára.
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A potenciális használók megszólítása, a k önyvtári szolgáltatások népszerűsítése a
BEMKK Petőfi Művelődési Központ honlapján és a könyvtári honlapon, inte rnetes közösségi
oldalakon, a Bicskei Városi Televízión, Szuperinfón, plakátokon, meghívókon és szóróla pokon
keresztül történik .
A valós könyvt árhasználókkal a kapcsolattartás kiegészül a személyes
kommunikációval, a könyvtári tájékoztató kiadvánnyal, telefonos és elektronik us
ügyintézéssel, havi elek tronikus hírlevéllel.
A Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai központként , továbbképzések szervezés ével és
a könyvtárközi kölcsönzéssel segíti munkánkat, valamint pályázati forrásból támogatást
nyújtott az Őszi Könyvtári Napok programjainak megvalósít ásához.
Szakmai szervezetek közül a könyvtár tagja az Informatikai és Könyvtári Szövetsé gnek.
A városban működő nevelési, oktatási intézményekkel tovább ápoltuk a jó kapcsol atot, a gyermekkönyvtári tevéken ységben fő partnereink.
A civil szervezetek közül a Nagy Károly Csillagászati Alapítvánnyal közös
programokat szerveztünk, célunk Nagy Károly emlékének ápolása és megőrzése
településünkön. Az év folyamán több közös rendezvényünk volt a Borsóka Baba -Mama
Klubbal, a Bicske Barátok Egyesületével és a helyi Egészségfejlesztési Irodával. Az
Összefogás Bic skéért Egyesület és a Bicske Barátok Egyesülete kiadvány okkal is támogatta a
könyvtár működ ését.
Az intézmény belső kapcsolatait a közvetlen személyes kommunikáció, nyílt
információáramlás jellemezte. A könyvtári programok megvalósításához valamennyi ko lléga
vállalta a többlet feladatokat annak érdekében, szín vonalas közösségi programok színesítsék
a könyvtári szolgáltatás aink körét.
A könyvtárosok számára fontos a szakmai ismereteik frissítése, ennek érdekében
folyamatosan figyel emmel kísérik a könyvtári szaksajtót, a könyvtári területet érintő
jogszabályok változását, az internetes könyvtári levelezőlista híreit, más könyvtárak sikeres
programjait.
A 7 éves szervezett továbbképzés keretében Endrédiné Szabó Erika a Könyvtári
Intézet által szervezett „A könyvtárak minősítése és a Közös Értékelési Keretrendszer”
elnevezésű tanfolyamon vett részt.
Könyvtári munka értékelése
A Nagy Károly Városi Könyvtár ban 2015. februárjában szakértői vizsgálat zajlott,
melyet Mikolasek Zs ófia könyvtári szakértő végzett. A szakfelügyelő az alábbiak szerint
összegezte tapasztala tát:
„A bicskei Nagy Károly Városi Könyvtár a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
intézményegységeként működik. A könyvtár a város központjában helyezkedik el, teljesen
akadálymentesített, felúj ított épül etben. Az épület könyvtári célra teljes en megfelelő, kiválóan
kialakított terek állnak rendelkezésre a különböző könyvtári funkciók számára.
Az állományt a könyvtárosok a TextLib integrált könyvtári rendszerben 90 % -ban feldolgoz ták,
ami hátra van, az a helyi smereti gyűj temény aprónyomtatványa i, kéziratai.
Minőségirányítási stratégiával, stratégiai tervvel az intézmény rendelkezik. 2009 -ben végeztek utoljára használói igényfelmérést, ennek kiértékelése, dokumentumai a könyvtárban me gtalálhatók. Aktuális lenne az új elégedettség - és igényfelméré s.
Dolgozói elégedettségmérés nem történt, de az informális és formális csatornákon ez mi ndennapos.(Ettől függetlenül érdemes lenne erre is odafigyelni a közeljövőben.)
Az alapdokumentumok megfelelnek a törvényi előírásoknak.
A honlap elviekben ak adályment esített vakok és gyengén látók számára, a gyak orlatban
azonban ez nem működi k .
A kollektíva barátságos , nyitott, szakmailag felkészült, belső és külső kapcsolataik rendeze ttek.
A könyvtár l átogatottsága nagyon meggyőző, a beiratkozott olvasók száma 1927 fő , ez a l akosok 16 %-a.
Nagyon sok rendezvény t szerveznek, különösen odafigyelnek a digitális kompetenciafejles ztésre (21 db rendezvény 2014 -ben), a gyerekkönyvtári rendezvények minősége és száma k iemelkedő (nyári táborok, olvasásnépszerűsítő vetélkedők), a nnak ellenére, hogy az anyagi
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erőforrások szűkösek. A helyi alkotók rendszeresen szerepelnek a könyvtárban.
Könyvtárosnak és olvas ónak lenni is nagyon jó lehet ebben az intézményben.
A szakfelügyeleti vizsgálatból egyértelműen megállapítható, hogy a könyvt ár nyilvános köny vtárként működhet, és képes folyamatosan ellátni a nyilvános könyvtári feladatokat.”
A helyszíni vizsgálati adatlap az intézményben megtekinthető .
Köszönjük a fenntartó Önkormányzatának, hogy biztosította a könyvtári szolgáltat ásokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket . Bicske Város Önkormányzatának Képvisel ő testülete 2015 -ben a k önyvtáros kollektívának, a bicskei óvodás gyerekekért végzett tev ékenységünk elismeréséül Bicske Városáé rt Közösségi Díjat adományozott, melyet ezúton is
köszönünk. Igyekszünk munkánkat a jövőben is a díjhoz méltóan végezni.
A könyvtár 2015. évi tevékenységéről készített részletes statisztikai adatokat a
beszámoló melléklete tartalmazza.

A Nagy Károly Városi Könyvtár munkaterve a 201 6. évre
A települési nyilvános könyvtári ellátást, a jogszabályi keretek betartásával, Bicske
Város Önkormányzatának Fenntartói nyilatkozatában foglaltak alapján, a rendelkezésre álló
források gazdaságos felhasználásával, a használói igényeket figyelembe véve tervezzük
2016. évre.
A könyvtári feladatok at változatlan állományi létszámmal biztosítjuk, reményeink sz erint munkánkat segítik , közcélú foglalkoztatott ak, önkéntes segítők és közösségi szolgálatra
jelentkező diák ok .
A könyvtári tevékenységünk kiemelt területei az állománygyarapítás , új dokume ntumok és információforrások beszerzése, feltárása, visszakereshetővé tétele és a használók
rendelkezésére bocsátása. Kiemelt feladatként kezeljük a z olvasás népszerűsítését , ehhez
kapcsolódó programok szervezését . A gyereke k olvasáskultúrájának fejlesztése terén elért
eddigi eredményeinket, programjainkat tovább folytatjuk. Információs eszközparkunkkal,
etanácsadói, személyre szabott segítségnyújtás sal szerepet vállalunk a digitális esél y egyenlőség megteremtésében. Erősítjük a könyvtár szociális funkcióját . Tovább folytatjuk az
elkezdett házi-otthoni kölcsönzés . Közérdekű információk címmel előadásokat szervez ünk,
ahol a lakosság széles k örét érintő kérdésekben hallhatunk szakemberektől tájékoztatást.
Új feladatot jelent, ho gy 2016. január 1 -től a nyilvános könyvtári a szolgáltatásokat a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve kell megszervezni. A Könyvtári Közös
Értékelés Keretrendszer alapján kell megvalósítani a helyi önértékelést, a használói igények
mérését, s az eredmény ek függvényében újragondolni a szolgáltatásokat. A minőségbiztos ít ási kézikönyv elkészítése, a könyvtárhasználói elégedettségvizsgálatok lebonyolítása, a jöv őbeni stratégiai cél ok megfogalmazása a 2016 -os év egyik fő feladata.
A munkatárs ak továbbképzés e a 7 éves továbbképzési terv és a beiskolázási terv alapján
történik. Nagyné Berkes zi Tímea a „A korszerű helyismereti munka alapjai” című akkreditál t
tanfolyamon vesz részt, Domokos Katalin pedig „A könyvtárak minősítése és a Könyvtári K özös Értékelési Kere trendszer” akkreditált képzésen . Takács Dániel informatikus könyvtáros ,
szakíró önkéntes munkában 3 alkalommal tart képzést számunkra, melynek során megisme rhetjük a digitális könyvk ultúra legújabb trendjeit és lehetőségeit, könyvtári fe lhasználási mó djait, gyakorlati példákon keresztül.
A könyvtári állományt törekszünk a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazott elvek
alapján gyarapítani . Az elmúlt évi forgalmi adatok alapján hat ároztuk meg az idei év kiemelt
állománygyarapítási elv eit. Kiemelt területek a felnőtt klasszikus és modern szépirodal om,
kézműves, kreatív köny vek, pedagógia és pszichológia, klasszikus és kortárs gyermek - és
ifjúsági irodalom, tini korosztálynak szóló irodalom, valamint a helyismereti gyűjtők örbe tartozó kiadvány ok. A kézikönyvtár használata az internet adta lehetőségekkel háttérbe szorult,
ezért fejlesztésére kev esebb pénzt költünk. Gyűjtjük az új dokumentumtípusok közül a
hangoskönyveket, az oktatást is segítő DVD filmeket, diafilmeket, papírszínházi meséket.
Az elhasználódott és elavult könyveket folyamatosan válogatjuk le az állományból és törölj ük,
hogy rendezett, esztétik us jó állapotú könyveket kölcsönözhessenek olvasóink.
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A feldolgoz ó munká nál folytatjuk az előző évek gyakorlatát, mely szerint az érkeztetést követően maximum 1 héten belül az új dokumentumok a használók számára hozzáférh etőek, kölcsönözhetőek . Az újonnan beszerzett könyvek fotóit a könyvtár facebook oldal án
közzétesszük.
A szolgáltatások szerv ezésénél kiemelt figyelmet fordítunk a gyerme kek, a családok
könyvtári ellátására. A hagyományos könyvtári szolgáltatásokat, mint helyben használat, kö lcsönzés, tájékoztatás, i rodalomkutatás, könyvtárközi kölcsönzés, bibliográfiai, reprográfiai,
informatikai, közérdekű i nformációszolgáltatásokat tová bbra is a használói igényeknek megf elelően szervezzük. A saját intézményi bevételek növelése érdekében reklámozzuk fénymás olási, szkennelési, nyomtatási, összefűzési, laminálási szolgáltatásainkat.
A beiratkozási kedv növelése érdekében kamp ányokat szerve zünk a Bicskei Napok,
az Őszi Könyvtári Napok, keretében. Az idei év jelmondata az akciós napok keretében: „Ho z zad el a szülei det, és mi megajándékozzuk őket egy fél évre szóló ingyenes tagsággal!”
Természetesen az idei Könyves Vasárnapon is minden felnőtt olvasó élhet az ingyenes b eiratkozás lehetőségével .
A beiratkozási díjakat nem emeltük, a bicskeiek továbbra is kedvezményesen lehetnek tagjai
a könyvtárnak .
A régi olvasók számára visszahívó emaileket küldünk, m elyekben értesítjük őket az akciókról.
Az elmúlt években már megszokta a lakosság, hogy helyi rendezvényeken is könyves
mesesarokkal, játszóházzal várjuk az érdeklődőket. Ezt a sikeres „falak nélküli könyvtár ”
programot az idei évben is folytatj uk.
Továbbra is törekszünk arra, hogy az olvasásfe jlesztést, olvasásnépszerűsítést segítő programjai nk ingyenes ek, mindenki számára elérhetőek legyenek.
A könyv-és könyvtárhas ználati vetélkedősorozat az idei évben Lázár Ervin meséit dolgozza
fel, a felolvasó napokon Csukás István, Lázár Ervin műveiből ha llhatunk majd részleteket az
írók születésének 80. év fordulója alkalmából. A Költészet Napjára ismét szeretnénk önkéntes
diákok bevonásáv al verseket posztolni a településünk utcáira, köztereire. Nyáron 3 héten
keresztül programokkal várjuk a kis - és kamasz cimborákat. Szeptemberben a népmese hav ában mesedramatizálásra, bábozásra hívjuk az óvodai és iskolai csoportokat. Előzetes egye ztetés alapján óvodai és iskolai csoportoknak évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó foglalk ozásokat tartunk , ahol a főszereplők a könyvtári dokumentumok. A gyerekek körében sikeres
papírszínházi és „Falon mese” programokat tovább folytatjuk új mesékkel és játékokkal kieg észítve. A magyar irodal om népszerűsítése érdekében írókat, ir odalmi előadókat, művészeket
látunk vendégül az iroda lmi barangolások rendezvénysorozat keretében. Külön öröm sz ámunkra, hogy a Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola pályázati támogatásának k öszönhetően a Nemzetk özi Gyermekkönyvnapon a gyerekek körében nagysikerű Rév Fül öp
című könyv szerzőjét, Jeney Zoltánt köszönthetjük könyvtárunkban.
Könyvtárunk nemzetköz i és országos rendezvényekhez, kampányokhoz kapcsolódik
helyi programokkal az év folyamán:
Nemzetközi Könyvaj ándék Nap, Internet Fiesta, Költés zet Napja, Ünnepi Könyvhét és Gye rmekkönyv Napok , Nép mese Napj a, Összefogás a könyvt árakért (Őszi Könyvtári Napok),
A helytörténeti értékek bemutatását kiemelt feladatunknak tekintjük, ezért egész é v ben várjuk az által ános és középiskolai csoportokat a „Mi Bicskénk!” helyismereti foglalk oz ásokra. A helyisme reti es ték keretében bicskei és környékbeli íróknak, művészeknek , nyújtunk
bemutatkozási lehetőséget. A helytörténeti gyűjtemény fotóit, aprónyomtatványait tematikus
kiállítások keretében tes szük közkinccsé. Az idei évben régi tablóképek ből készítünk tárla tot.
Továbbra is segítséget nyújtunk a hozzánk fordulóknak helytörténeti kutatómunkában. Fol ytatjuk a helyismereti gyűjtemény nem hagyományos dokumentumainak feltárását és digitaliz álását.
e-Magyarország P ontként az előző évek gyakorlatát követve folytat juk az idős ko rosztály számára szervezett „nagyinet” tanfolyamokat. A digitális ismerete k fejlesztésére az
elektronikus ügyintézés elterjedése érdekében a könyvtáros kollégák előzetesen egyeztetett
időpontban személyre s zabott segítséget nyújtanak a hozzán k fordulóknak. Általában nyo mtatványok letöltéséhez, elektronikus regisztrációhoz, üdülési pályázatokhoz, e -vásárláshoz
kérnek tőlünk segítséget a könyvtárhasználók. A fiatalok részére az internet lehetőségei és
veszélyei című előadást szervezünk. A könyvtárhasználók továbbra is ingyenesen használha tják saját mobi l, eszköz eikkel a wifin keresztül az internetes szolgált atásokat. A használók
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számára rendelk ezésre álló számítógépek fele cserére szorul, valamint a biztonságos műk ödés érdekében szükséges a szer ver számítógép cseréje.
A könyvtár köz össégi tér j ellegét erősítve az idei évben elkezdjük szervezni a régi
hagyományokra épü lő, helyi olvasókör felélesztését , támaszkodva az irodalmi barangol ások
előadássorozat résztvev őire. A más könyvtárak jó gyakorlat át alkalmazva kezdeményezünk
beszélgetést olvasmány élményekről. Vakáció idején , ünnepekhez kapcsolódóan családi kön yves játszóházi programokat szervezünk. Civil közössége knek, szakköröknek bemutatkozási
lehetőséget biztosítunk.
Célunk, hogy a könyvtár leg yen az a hely, ahová bárki betérhet, egyedül, családjával, bará tjával, ismerőseivel , ahol adott a lehetőség a tájékozódásra, informálódásra, olvasásra, b eszélgetésre, játék ra, kul turált k örnyezetben, nyitvatartási időben, az általános munkaidőn túl
este és szombati napon is.
A könyvtár legfontosabb partnerei a használók . A szakértői hiányosságokat pótolva
az idén megismételjük a 2007 -ben végzett használói elégedettség mérést . Kiértékelést k övetően elkészítjük a cs el ekvési tervet és a meghatározzuk a jövő feladatait.
Kiemelt partnereink a gyerekkönyvtári munkában a nevelési és oktatási intézmények . Kölcsönösen látogatjuk és segítjük egymás rendezvényeinek sikeres megvalósulását. Tovább ápo l juk és építjük a kapcsol atot a város vezetésével, a bicskei intézmé nyekkel, civil szervezete kkel, médiával, vállalk oz ásokkal, üzleti partnereinkkel. Szakmai, módszertani kérdésekben a
Vörösmarty Mihály Köny vtár, valami nt az ODR tagkönyvtárak kiemelt partnereink és segítőink .
Az intézmény és a köny vtári honlapon és a köz össégi oldalakon naprakész inform ációkat szolgáltatunk. A honlapon közzétett online katalógus lehetőséget biztosít a nap 24 ór ájában a távoli könyvtárhasználatra, tájékozódásra az állományról, határidő hosszabbításra,
előjegyzésre. Elvárás, hogy a legfonto sabb információk, a friss hírek, a katalógus mobil a lkalmazásokon is elérhetővé váljon , ez még megoldásra váró feladat, melyhez kér tük a könyvtár szoftverfejlesztői nek segítő együttműködését . Szükséges, használói elvárásként került
megfogalmazásra, helyi k özhasznú információs portálokra, kulturális és könyves oldalakra, e könyvek elérését biztosító oldalakra hivatkozó linkgyűjtemény összeállítása és közzététel e
honlapon. A honlapon már elkezdtük egy linktár létrehozását, melynek további bővítését fri ssítését tervezzük. A köz össégi portálokon továbbra is népszerűsítjük a könyvtári programokat
és hírt adunk a legfrissebb eseményeinkről.
Könyvtárhasználóinknak havonta elküldjük az online hírlevelünket.
Programjainkról nyomtatott plakátokon, szórólapokon és az intézményi programfüzeten, val amint a Bicskei Újságon, Városi Televízión és a Szuperinfón keresztül nyújtunk tájékoztatást.
Az olvasói visszajelzéseket igyekszünk figyelembe venni a könyvtári szolgáltatások
és programok szervezés énél.
Törekszünk a szemé lyre szabott, gyors és pontos információszolgáltatásra, s arra,
hogy a hozzánk fordulók elégedetten távozzanak és térjenek vissza a könyvtárba!
Hisszük és valljuk , hogy a
„A könyvtáros munkájának ez ad értelmet: a szellem kincseinek közvetítésével másokat is gazdaggá tehet.”
(Czine Mihály)
A Nagy Károly Városi Könyvtár beszámolóját Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető készítette el.
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Összegzés
Integrált intézményünk tevékenységének fontos eleme a folyamatosság, az együttm űködés, az
egyéni megújulás , a szervezeti kultúra erősítése, az emberi erőforráso k ban rejlő lehetőségek
felszínre hozása. A szer vezet sikeres működése a munkatársak közös felelőss ége.
Megítélésem szerint az i ntézmény dolgozói lehetőségeikhez mérten igyekeztek alkalmazkodni
az új körülményekhe z, tudásuk és szándékuk szerint mindig a legjobb teljesítményt nyú jtani
és tevékenyen részt venni az intézmény életében.
Bár a vezetés lehetőségei korlátozottak az anyagi ösztönzés terén, az elmúlt évben a kieme lkedően és folyamatosan jó munkát végző munkatársak megérdemelt jutalomban részesülhe ttek.
Elismerésekben is gazdag idősza kot zártunk, s nagy örömmel telt el bennünket, hogy helyi és
országos szinten is elis merik szakmai munkánkat.
„Bicske Város 2015. évi Oktatási és Művelődésügyért” kitüntetést Endrédiné S zabó Erika
könyvtárvezető kapta. Bicske Város Önkormányzat Képviselő -testülete „Bicske Városáért K özösségi Díj” címet adományozott a Nagy Károly Városi Könyvtár kollektívájának a bicskei
óvodás gyermekek ért végzett tevékenysége elismeréséül.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minis ztere szakmai
elismerésben részesítette a Petőfi Művelődési Központot, s Minősített Közművelődési Inté zmény címet adományoz ott a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Műv elődési Központja részére, kimagasló közö sségi szolgáltatásaiért és kiállítá si tevékenységéért.
Ezúton szeretném k öszönetemet ki fejezni az intézményi, valamint az intézményvezetői mu nkámhoz kapott val amennyi segítséget, amely lehetővé tette, hogy az elmúlt év szakmai, sze rvezeti és gazdas ági szempontból is sikeres legyen.
Köszönetemet fejezem ki Bicske Város Önkormányzat Képviselő -testülete, a Humánerőforrá sok Bizottsága, valami nt a Polgármesteri Hivatal Szervezési Irodája munkatársainak, a Pénzügyi- és Költségvetési Iroda irodavezetője és munkatársai részére. Külön szeretném me gköszönni a Bicskei Gazdas ági Szervezet vezetőjének és munkatársainak, a bicskei társintézm ények vezetőinek és munkatársainak segítségét és nem utolsó sorban a Bicskei Egységes M űvelődési Központ és Könyvtár valamennyi dolgozójának mu nkáját.
A munkaterv terj edelmi okok miatt nem lehet teljes. Kérem a munkaterv támogatását, elfog adását és a Humáner őforrás Bizottság további támogatását.
Bicske, 2016. február 1 .

Nagyné Szita Erzsébet
mb. igazgató

Bi cs ke i Eg ys ége s Műv el őd ési Köz po nt és K öny vt ár, Munk ate rv 201 6

- 24 -

Bicskei Egységes Művelődési Központ é s Könyvtár
Munkaügyi létszámadatok
Nagy Károly Városi Könyvtár
Munkavégzés
2015
jogviszonya
Felsőfokú végz et tséggel vezetői mu nkakörben
Felsőfokú végz et tséggel szakmai mu nkakörben
Felsőfokú/középfokú
szakképzéssel szakmai munkakörben
Középfokú végzet tséggel szakmai munkakörben, félállásban
adminisztráció

Petőfi Művelődési Központ
Munkavégzés
2015
jogviszonya

1 fő

teljes

2 fő

teljes

2 fő

teljes

1 fő

teljes

1 fő

teljes

3 fő

teljes

teljes

4 órában könyvtáros
asszisztens 4 órában könyvtári ügyviteli alkalmazott

1 fő

ügyviteli, munk aügyi
alkalmazott félállás

PMK látja el.

1 fő

részmunkaidős
(4 órás )

Műszaki,
fenntartási

PMK látja el.

1 fő

teljes

Egyéb
(takarítás)

1 fő

teljes

2 fő

1 fő telj es és 1 fő
részmunkaidős
(4 órás )

Közfoglalkoz tatott
(5 hónap)

1 fő

teljes

6 fő

teljes, 2-3 hónap

BEMKK 2016. évi költségvetés
Megnevezés / sza k feladat

Petőfi Művelődési
Központ

Bér és bérjell egű
kiadások

22 854 980

14 536 576

Járulékok

6 521 431

3 887 126

Dologi kiadások

22 600 127

Kiadások
összesítése
Céltartalékba h elyezve:
Bevételek

PMK Pályázatok

2.400 000,- (NKA)

Nagy Károly Városi
Könyvtár

9 961 518

52 676 968

29 223 420

3 164 586

1 753 992

12 358 000

1 810 000

*A végösszeget csökkenti még a normatív állami támogatás.
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A Művelődési Központ tevékenysége
a statisztika tükrében 2015.
Alkotó művelődési
közösségek

Közösségek száma

Tagok száma

Művészeti csoportok
Népművészeti csoportok
Tárgyalkotó csoportok
Összesen:

8
5
4
17

130
97
47
274

Összesen:

16

438

Mindösszesen:

33

712

Programok,
rendezvények

Alkalmak száma

Résztvevők száma

Rendszeres művelődési
formák
Ismeretterjesztés
Táborok
Kiállítások
Művészeti események
Szórakoztató
rendezvények
Közösségi rendezvények
Összesen:

556

15 988

39
3
19
45
19

2 460
113
9 050
9 340
5 270

119

18 875
24 145

Szolgáltatások

2321

4 187

Külsős szervek
tevékenysége

291

11 334

Klubok, körök,
szakkörök

Összlátogatói létszám
Reklám
Elektronik us hírlevél
Szórólap, m eghív ó
Plakát
Műsorfüzet

78 067
Címek szerint
46
56
47
14

Összes példány
25 350
10 341
1 344
1 700

2014
15 000

Webhely átlag/oldal
40-50 fő/nap

Honlap statisztika
Látogatások

Bérletes előadások
Gyermekszínház (Törpik ék, Mesevarázs)
Színházbusz
Thália bérlet
Dumaszínhá z
Összesen:
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Időpont /H atár id ő

január 10.

január 12.
január
január 15.

január

Január 26.

Január 16.
január 19.

január 22.

január

január 25.

január 27.
január 27.
Február 2.
február
4-5.

Nagyrendezvények, kiemelt programok
2016
Újévi koncert
Közreműködnek:
Semmelweis kamarazenekar
Zeneiskola művésztanárai
Papírszínház a gyermekkönyvtárban
Pótszilveszter - Báder
a „Barátság” Ny ugdíjas Klub szervezésében
Bicskei Dumaszínház: DUMA SWING
Közreműködnek: Kovács András Péter, Janklovics Péter, Il lés Ferenc
Bicske a mi városunk – városismereti kalandjáték a
30 éves és a 710 éves j ubileumi év alkalmából.
Nevezhetnek: 5 -10 fős csapatok
(Interaktív feladatokat is tartalmazó menetlevéllel m ájus 6-ig járhatják be a lát nivalókat a csapatok.)
Színházbusz
A József Attila Színház Maróti bérlet sorozat
2015/2016 -os évad előadása
Balázs Fecó – Selmeczi Bea – Verebes Is tván: Angy alföldi ballada
Thália Bérlet: S panyolul tudni kell
Körúti Színház: Thália bérletsorozat 2015/2016 -os
évad harmadik előadás a
„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban
Magyar Kultúra Napja
Jubileumi esték előadássorozat indulása
Város Botond szálláshely én (Bicske 30 és 710 éves
jubileuma alkalmából)
Elmesélem Neked
Történetírói pályázat meghirdetése Bicske várossá
nyilvánításának 30. év fordulója alkalmából
Gyermekszínház:
Sicc-Pszt!
Mesezenekar el őadása
Törpikék és Mesevarázs bérletsorozat 2015/2016 -os
évad harmadik előadás a
Filharmónia bérlet
A 19. száz ad legszebb dallamai
Közreműködik a Mendelssohn Kamarazenekar
Helyismereti Esték
Ovis farsang
a Bicske Városi Óvoda József Attila úti tagóvoda re ndezvénye
Farsang
a Szent László Általános Iskola rendezvénye
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Fele lő s
munk atá rs

Nagyné
Kiss Irén

Kö zrem űk ödő/re nde ző /
társr end ez ő

Önkormányzat

Endrédiné
Kiss Irén

Nyugdíjas
klub

Richter G.

Kun Z.

Kun Zoltán

Kiss Irén

Kiss Irén

Kun Zol tán

Bukó B.
Endrédiné

Nagyné

Kun Zol tán

Farkas
Betti

Bukó Borbála

Farkas
Betti

Kun Zol tán

Richter
Gábor

Kun Zol tán

Endrédiné
Kun Zoltán

Bicske Városi
Óvoda

Kun Zoltán

Szent. László
Ált. Isk .
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február 6.

Kultúrházak éjjel -nappal
Ki kelti fel a tavaszt? - Télűző farsangi játszóház, a
Kultúrházak éjjel nappal országos programsorozat k eretében.

Kiss Irén

február 6.

Barátság Nyugdíjas Klub farsangi bálja

Nagyné

február 9.
február 13.

Papírszínház a gyermekkönyvtárban
Könyvajándék nap Cs aládi könyv csere -bere, könyves
játszóház

Endrédiné
Endrédiné

február 23.

„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

február 17.

Irodalmi barangolások – Szabó Magda regényműv észete

Endrédiné

február 19.

József Attila Ált. Iskola szalagavató ünnepsége

Kun Zoltán

február 20.

Városi disznóvágás

Önkormányzat

február
február 24.
február

Az én Bicském
Rajzpályázat a városi jubileum alkalmából
Jubileumi esték
Bicskei évszáz adok (előadás)
Színházbusz
A József Attila Színház Maróti bérlet sorozat
2015/2016 -as évad következő előadása
Hunyady Sándor: A három sárkány

Nagyné

Kiss Irén
Bukó Borbála

Nagyné

Kun Zol tán

Kiss Irén

Kun Zol tán
Kun Zol tán

március 2.

Idősek Akadémiája

Richter G.

március 8.

Papírszínház a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

március 12.
március 7.25.
március 11.
március 11.
március 11.
március 11.
március 15.
március 16.
március 17.
március 19.
március 21.

március 21.

Huszárgyerek, huszárgyerek
Történelmi Játszóház az 1848/49 -es forradalom és
szabadságharc tiszteletére.
Nőnapra
Bereczki László festő kiállítása
Március 15 -i ünnepség
Szent László Általános Iskola iskolai ünnepsége
Március 15 -i ünnepség
Csokonai Általános Iskola iskolai ünnepségei
Március 15 -i ünnepség
Vajda János Gimnázium iskolai ünnepsége
Bicskei Dumaszínház
Vendégünk : Dombóvári István
Bicske város díszünnepsége az 1848/49 -es polgári
forradalom és szabadságharc t iszteletére
Idősek akadémiája
Helyismereti Esték
Bicske Barátok találkozója
éves közgyűlés
„Nagyinetesek” találkozója a könyvtárban – Előadás
a biztonságos internethasználatról
az Internet Fi esta országos könyvtári programhoz ka pcsolódó helyi rendezvény
Húsvét előtt
Húsvéti kézműves dekorációs pályázat eredményhird etése, kiállítás megnyitása
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Farkas Betti

Kiss Irén

Farkas Betti

Nagyné
Kun Zoltán
Kun Zoltán
Kun Zoltán

Szent László
Általános Isk.
Csokonai Ált alános Isk.
Vajda János
Gimnázium

Richter G.

Kun Z.

Nagyné

Önkormányzat *

Richter G.
Endrédiné
Nagyné

Kun Zol tán

Endrédiné

Nagyné

Kiss Irén
Bukó Borbála
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március 22.

március 26.

március
március
március 29.

„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban
Húsvétvár családi játszóház
Tojásfestés, tojáskeresés, tojásfa díszítés. Anyukák,
apukák segítségével készülnek a hímes tojások. Kié a
legszebb locsol óvers?( Locsolóvers szavalóverseny
fiúknak, apuk áknak)
Béres József életútja
Dokumentumfilm vetítés és közönségtalálkozó
Thália bérlet: Maude és Harold
Körúti Színház: Thália bérletso rozat 2015/2016 -os
évad utolsó előadása

Endrédiné

Kiss Irén

Nagyné
Bukó Borbála

Tavaszi sz ünidőző – könyves játszóház

Endrédiné

Zenés névnapi klubdélután
a „Barátság” Ny ugdíjas Klub szervezésében
Színházbusz
A József Attila Színház Maróti bérlet sorozat
2015/2016 -as évad köve tkező előadása
Joseph Kessel ring: Arzén és levendula
bűnügyi bohóz at
Gyalogtúra a tavaszi szünetben
Bakonynána -Jásd (Római fürdő, Gaja szurdok), sza kvezetéssel
Nemzetközi Gyermekkönyv nap alkalmából
Író-olvasó találkozó Jeney Zoltánnal a Bicskei Prelúd ium Alapfokú Művészeti Iskolával közös szervezésben
Kisvakond világkörüli útja – Gyermekszínházi el őadás
Törpikék és Mesevarázs bérletsorozat 2015 /2016-os
évad utolsó előadása

Kiss Irén

április 5.

„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

április 6.

Jubileumi esték
Hölgyek Bicske történetéből

Nagyné

április

Idősek akadémiája

Richter G.

március

március
március 31.

április 2.
április 4.

április
április 11.
április 11.

április 11.

április 19.

április 20.

Színházbusz
a József Attila Színház Maróti bérletsorozat
2015/2016 -ös évad negyedik előadása
Ülj le közénk, és regélj!
Vers -, próza és mesemondók találkozója
a költészet napja alkalmából
Költészet Napja alkalmából Irodalmi barango lások a
könyvtárban, hangoskönyv bemutató
Csatlakozás a „Posztolj verset az utcára!” akcióhoz
Fiatalokkal közösen a költészet gyöngyszemeiből id ézetek közzététele Bicske közterein a könyvtár szerv ezésében
Papírszínház a gyermekkönyvtárban
Filharmónia bérlet
Amerikából jöttünk…
Közreműködik a Budapest Ragtime Band
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Farkas Betti

Kun Z.

Nyugdíjas klub

Kiss Irén

Kun Zol tán

Richter
Gábor

Kun Zol tán

Endrédiné

Sulyokné Guba
Judit

Farkas B.

Kun Z.

Kiss Irén
Farkas
Betti

Kiss Irén

Endrédiné

Endrédiné

Endrédiné

Richter

Kun Z.
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április23. és
25.

Olvassunk egymásnak! Csukás István és Lázár Ervin
műveiből, az írók születésének 80. évfordulója alka lmából
17. felolvasó napok a könyvtárban

Endrédiné

május

Szent László Általános Iskola kulturális bemutatója

Kun Z.

május 10.

A nagyravágyó fek eterigó – „FALON MESE” a Madarak
és fák nap jához kapcsolódóan
Endrédiné

május 19 –
22.

május

május

május 20.
május 20.
május 21.
május 22.
május 23.
május 24.

35.Bicskei Napok
(Facsar Veszeczky Andrea bábkiállítása, 20 éves Szent
László Által ános Iskola kiállítása)
BICSKEI KÓDEX
Nagyné
Bicske története kódexlapokon, Szalai Katalin kódexíró
nyomán.
Bicskei Napok kvízjáték a jubileum alkalmából
Bicskei Napok
Endrédiné
Író-olvasó találkoz ó a Bicskei Napokon
Bicskei Napok
„Ballag már a vén diák” Helytörténeti kiállítás az
egykor bicskei iskolák ban végzett diákok tablóképeiből Endrédiné
a Bicskei Napok k eretében a könyvtárban
Farkas
Betti
Kun Zoltán

Kiss Irén

Nagyné

Kun Z, Kiss
Irén, Farkas B

Richter G,
Kiss Irén

Önkormányzat

Kun Zol tán

Farkas Betti

Papírszínház a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

június
június 7.

Papírszínház a gyermekkönyvtárban

május

június 4.
június

június 20-24.
június 27júl.1.

Bukó Borbála

Bicskei Napok
Öltöztessük fel a születésfát!
Ismerős Arcok koncert
Meghirdetett pályázatok eredményhirdetése (rajzpályázat, kaland -; kvízjáték)
Bicskei Napok - II. Hagyományos ízek – ízes hagyományok Pannónia szívében
(gasztrokul turális feszt ivál)
Megyei nap
Bicskei Napok - Családi és sportnap
Halász Jutka gyermekkoncert
Mikkamakka és barátai, könyv - és könyvtárhasznál ati vetélkedősorozat eredményhirdetése , ajándék z enés gyerekműsor a résztvevőknek
Gyermeknapi családi prog ram
Csernik Szende Lábbábos meghívása + játszóház
Színházbusz
A József Attila Színház Maróti bérlet sorozat
2015/2016 -os évad következő előadása
Nemzeti összetartozás napja
az Önkormányzat sze rvezésében
Zenés névnapi klubdélután
a Barátság Nyugdíj as kl ub szervezésében
Irodalmi barangolások a 87. Ünnepi könyvhét alka lmából könyvbemutató, k özönségtalálkozó

május

Szent László
Általános Isk.

Korong Matyi
Szünidei kézműves nyári tábor
Huncutka mesetábor
Szünidei napközis nyári tábor
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Endrédiné

Kiss Irén

Farkas Betti

Kiss Irén

Kun Zol tán

Nagyné
Kun Z

Önkormányzat *

Kiss Irén

Nyugdíjas klub

Endrédiné
Endrédiné
Kiss Irén

Farkas Betti

Kiss Irén

Farkas Betti
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július 4. július 8.

július11-15.
július 15.
július 25-29.
július
július 22.
július 29.

Cimbora tábor a könyvtárban
Délelőtti programok 6 -10 éves gyerekeknek
Heti egy alkalommal egész napos kirándulás
Cimbora tábor a könyvtárban
Délelőtti programok 6 -10 éves gyerekeknek
Heti egy alkalommal egész napos k irándulás
Családi táborzáró rendezvény meghívott előadóval
Kamasz cimbora tábor a könyvtárban
Délelőtti programok 10 -14 éveseknek
heti egy alkalommal egész napos kirándulás
Zánkai alkotótábor (TÁMOP projekt fenntartási sz akasz)
Nemzeti Emléknap - Nándorfehérvári diadal emlékna pja
560 éve győz tek Hunyadi katoná i a törökökkel szemben
(Online kvízjáték)
Könyvtári éjsz aka a k amasz cimborákkal a gyerme kkönyvtárban

augusztus

Néptáncgála

augusztus
20.

Augusztus 20 -i városi ünnepség
államalapítás napi ünnepség
„Ami a kiskertemben megterem….”
Őszi Kertészeti Kiállítás a Kertbarát kör szervezésében
Zenés klubdélután
a Barátság Nyugdíj as Klub szervezésében
Kulturális Ö rökség napja
Ahol a kövek beszélnek - várostörténeti séta
Jubileumi esték (Széchenyi -emlékév)
Széchenyi (Előadás Gróf Széchenyi István születése
225. évfordulója alkalmából.)

szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
szeptember
13.
szeptember
19-30.

Papírszínház a gyermekkönyvtárban
Népmese hetek a könyvtárban
Mesedramatizálás óvodai és iskolai csoportokkal n aponta 9 és 14 óra között

Endrédiné

Endrédiné
Endrédiné
Endrédiné
Kun Zoltán

Richter Gábor

Farkas
Betti

Richter Gábor

Endrédiné
Nagyné
Nagyné
Kun Z.

Önkormányzat
Kertbarát Kör

Kiss Irén

Nyugdíjas klub

Nagyné

Kun Z, Bukó
Bori

Nagyné

Kun Z

Endrédiné
Endrédiné

Domokos
Nagyné
Pertlné
Nedvedné
Önkormányzat *

Szent Mihály -napi Sokadalom

Richter G,
Kun Zoltán

szeptember

Szent Mihály -napi Sokadalom
Falak nélküli könyvtár könyves játszóház a városi
Szent Mihály -napi s okadalomban

Endrédiné

szeptember
27.

„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

Őszi Könyvtári Napok
Részletes program és a Könyves Vasárnap időpontja
az országos programkiírás után kerül összeállításra
(Előzetes tervek : BabaOlvashow, Családi Könyves Pi knik, író -olvasó találkozó, helyi civil közösségek, cs oEndrédiné
portok bemutatkozása, helytörténet i kiállítás, bábkész ítés, bábozás , Könyves Vasárnap rendkívüli
nyitvatartás)
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Kun Z.

Kun Z.

szeptember
24./okt.1.

október

Domokos
Pertlné
Nagyné
Nedvedné
Domokos
Pertlné
Nagyné
Nedvedné

Domokos
Nagyné
Pertlné
nedvedné
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október
október 6.
október 20.31.

Az Aradi vértanúk emlékére
Reprodukciós kiállítás
Nemzeti gyász nap
Aradi vértanúk emléknapja
az Önkormányzat szervezésében
Szabadtéri fotókiállítás
Az 1956 -os forradal om és szabadságharc 60. évford ulója tiszteletére Bicskén

Nagyné

Bukó Borbála

Nagyné

Önkormányzat *

Richter G

október 11.

Papírszínház a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

október 18.

„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

október
október
október 21.
október 21.
október 21.
október 23.

október
október
október
október
november

Gyermekszínház
Törpikék és Mesevarázs bérletsorozat 2016/2017 -es
évad első előadása
Jubileumi esték
Bicske -1956
(Előadás és kiállítás a 60. évforduló alkalmából)
Október 23 -i ünnepség
Csokonai Általános Iskola iskolai ünnepsége
Október 23 -i ünnepség
Szent László Általános Iskola iskolai ünnepsége
Október 23-i ünnepség
Vajda János Gimnázium iskolai ünnepsége
Városi ünnepség
az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évford ulója tiszteletére
A cinege cipője – őszi szünidei játszóház
Versek, mondókák, j átékok. Levélnyomatok, levél k épek, levél füzér, őszi díszek készítése a természet ki ncseiből.

Farkas
Betti

Kun Zol tán

Nagyné

Kun Z.

Kun Zoltán
Kun Zoltán
Kun Zoltán
Nagyné

Önkormányzat *

Kiss Irén

Farkas Betti
Bukó Borbála

Endrédiné

Thália bérlet sorozat
2016/2017 -es évad első előadása
Zenés klubdélután a Barátság Nyugdíjas Klub sze rvezésében
Betlehemi jászol - kéz műves pályázat

Bukó Borbála

Kun Zol tán

Kiss Irén

Nyugdíjas klub

Kiss Irén

Bukó Borbála
Önkormányzat *

Nemzeti gyász nap
Megemlékezés, g yertyagyújtás

Kun Zoltán

november 8.

Papírszínház a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

november
november

Pertlné

Őszi szünidőző – könyves játszóház

november 4.

november

Csokonai
Ált. Isk .
Szent László
Általános Isk.
Vajda János
Gimnázium

Gyermekszínház
Törpikék és Mesevarázs bérletsorozat 2016/2017 -es
évad második előadása
Barangolásaink Erdélyben és hazai tájakon
Benkóczy Péter festőművész kiállítása
Jubileumi esték
Szent Márton (Szent Márton emlékév. Előadás Szent
Márton püspök tisztel etére, születésének 1700. évfordulója alkalmából.)
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Farkas
Betti

Kun Zol tán

Nagyné

Kiss Irén

Nagyné

Kun Zol tán
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november
12.

november
17.
november
22.

Márton-napi játszóház a Szent Márton emlékév
alkalmából
Elhangzik a Márton -nap története, majd hallhatunk az
ahhoz kapcsolódó népszokásokról. Libasimogatás,
lampion készítés. Márton-napi uzsonna: libazsíros
kenyér teával. Lampi onos séta a belvárosban.

Kiss Irén

Csillagászatról közérthetően

Endrédiné

„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

Farkas Betti,
Bukó Borbála

november
26.

Boldog névnapot!
Névnapi ünnepség a nyugdíjas klubban
Jótékonysági Koncert
a zeneiskolás tanulók javára
Városi Karácsony - Adventi gyertyagyújtás
a Önkormányzat szervezésében
Bicskei Dumaszínház
Bicskei Dumaszínház bérletsorozat 2016/2017 -es évad
első előadása
„Gyere velünk…”
Kiállítás és ünnepi műsor
a Fejér Megyei Önkormányzat Integrált Szociális I ntézménye Bicskei Telephelyének szervezésében
Adventi koszorúkészítés
Adventi j átszóház

december 1.

Irodalmi barangolások a könyvtárban

Endrédiné

december 5 9.

Elsősök hete a gyermekkönyvtárban
A Téli Gyermekkönyvhéthez kapcsolódóan játékos
könyvbemutató, könyvaj ánló foglalkozások

Domokos
Katalin

Endrédi né

december 2.

Városi Karácsony - Adventi gyertyagyújtás

Nagyné
Kun Z.

Önkormányzat *

november
november
november
25.
november

november

december
december 3.

Színházbusz
A József Attila Színház Maróti bérlet sorozat
2015/2016 -os évad más odik előadása
Várjuk már a Mikulást
Adventi j átszóház
Zenés Mikulás
a Barátság Nyugdíjas klub szervezésében.
Jön a Mikulás
Mikulásváró program
Játszik a fény
Adventi j átszóház
Thália bérlet sorozat 2016/2017 -es évad második el őadása
Nagycsaládosok karácsonya
Összefogás Bicskéért Egyesület jótékonysági rende zvénye

Kiss Irén
Nagyné,
Kun Z.
Nagyné
Kun Z.

Zeneiskola
Önkormányzat *

Richter
Gábor

Kun Zol tán

Nagyné
Kun Z.

Szociális
Otthon

Kiss Irén

Farkas Betti

Kiss Irén

Kun Zol tán

Kiss Irén

Farkas Betti

Kiss Irén

Nyugd. kl ub

Farkas
Betti

Kun Zol tán

Kiss Irén

Farkas Betti

Bukó Borbála

Kun Zol tán

Kun Zoltán

Összefogás
Bicskéért

Városi Karácsony - Adventi vásár és gyertyagyújtás

Nagyné
Kun Z.

Önkormányzat *

Papírszínház a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

december

Betlehemi jászol – Kéz műves kiállítás díjkiosztása,
kiállítás megnyi tása

Nagyné

Kiss I, Bukó B

december

Fúvószenekari karác sonyi koncert

Nagyné
Kun Z.

Fúvószenekar

december
december 4.
december
10.
december
december
december
11.
december
13.
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december
16.

Városi Karácsony – Adventi gyertyagyújtás

Nagyné
Kun Z.

Önkormányzat *

december

Csokonai Általános Iskola karácsonyi ünnepsége

Kun Zoltán

Csokonai Ált.
Isk.

december

Gimnázium karácsonyi ünnepsége

Kun Z.

Richter Gábor

december

Hastánc csoport karácsonyi bemutatója

Farkas B

Kun Zol tán

december

Csillagszeműek karácsonyi műsora

Kun Zoltán

Farkas Betti

december
17.
december
20.

Karácsonyi finomságok –Készítsünk házi szaloncu krot! Adventi játszóház

Kiss Irén

Farkas B etti

„FALON MESE” a gyermekkönyvtárban

Endrédiné

Szünidei programok (időjárás függő)
- hóvár építés , hógoly ó csata
- szánkóverseny

Kun Zoltán

december
december
28-29.
december
30.

Richter Gábor

Szünidei játszóház
Téli szünidőz ő - könyves játszóház

Endrédiné

Kölyökszilveszter – óévbúcsúztató családi délután

Farkas
Betti

Bukó Borbála

A programváltoz tatás jogát fenntartj uk.
A rendezvény terv a kiemelt saját szervezésű és vendégrendezvényeket tartalmazza. Az
egyéb saját és vendégrende zvényeket, a civil szervezetek, a különböző klubok, csoportok
közösségi programjait vi szont nem tartalmazza. Civil kezdeményezésre és támogatással, v alamint terembérletes konstrukcióban további programok is megvalósulhatnak az év f olyamán.
A BEMKK rendezv ény/program tervezete (a vendégrendezvények kivételével) az intézmény
2016. évi köl tségvetésében tervez ésre ke rül, a kiadási és bevételi oldal on egyaránt.
A csillaggal* jelöl t programok kiadásai a város költségvetésében szerepelnek.
Nyertes pályázat eset én tovább bővülhet a kínálat.
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Állandó művelődési közösségek, programok
a BEMKK Petőfi Művelődési Központjában
Időpont
hetente/havonta

Közösség (klubok, körök, szakkörök, kreatív
műhelyek, civil szerveződések)

Felelős

hétfő 9.30

Csiri-biri gyermektorna

Farkas B.

hétfő 14.00

„Élet az éveknek” nyugdíjas klub

Kiss Irén

hétfő 15.30

„Apró talpak” gy ermek néptánc csoport

Farkas B.

kéthetente hétfő 16.00 Fazekas klub

Kiss Irén

hétfő 16.30

Mazsorett csoport

Farkas B .

hétfő 16.30

„Bicske színe -java” filmes kreatív műhel yfoglalkozás

Kun Zoltán

hétfő 17.00

Magyar Nótakedvelők Társasága

Kiss Irén

első hétfő 17.00

Fürge ujjak kézimunka szakkör

Kiss Irén

utolsó hétfő 17.00

Népi díszítőművészeti szakkör

Kiss Irén

Josquin kamarakórus

Kiss Irén

Borsóka Baba - mama gyermekklub

Farkas B.

kedd 13.00

„Barátság” nyugdíjas klub

Kiss Irén

kedd 17.00

Hastánc csoportok

Farkas B.

Kővágó Antal Kertbarát Kör

Kiss Irén

kedd 17.15

Színházbarátok köre

Kiss Irén

szerda 10.00

Ringató gyermekklub

Farkas B.

szerda 13.00

Kistérségi nyugdíjas klub

Kiss Irén

első szerda 15.00

Eü. dolg. nyugdíjas klubja

Kiss Irén

Polgári Nyugdíjas Klub

Kiss Irén

hétfő 18.30
második kedd 10.00

első kedd 17.00

szerda 16.00

harmadik szerda 16.30 Őrangyal klub
Bibicfészek természetvédelmi szakkör

csütörtök 16.15

Akrobatikus rock and roll gyerekeknek

csütörtök 17.00

Bicske mutogató fotós kreatív m űhely

csütörtök 18.0 0

Zumba

Farkas B.

Kézműves klub

Kiss Irén

utolsó péntek 16.00

Bukó Borbála

TÁMOP fenntartási sz.

Farkas B.
Richter Gábor

„Lenyomatok ” képzőművészeti kreatív m űhely

Bukó Borbála

„Fabrika” kézműves szakkör

Bukó Borbála
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TÁMOP fenntartási sz.

Kiss Irén

csütörtök 15.00

kéthetente péntek
16.00
első, második péntek
16.00

Megj eg yz és

TÁMOP fenntartási sz.

TÁMOP fenntartási sz.
TÁMOP
fenntartási sz.
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kéthetente péntek
17.00
negyedik hétfő 18.00

Képzőművészeti kör
Boldogság klub

Kiss Irén
Richter Gábor

alkalmanként

Filmklub

Kun Zoltán

szombat 9.00

Csillagszemű táncegyüttes gyermeknéptánc

Farkas B.

alkalmanként

KARIKAtúra túrakör/ túraklub

Kun Zoltán

alkalmanként

KRESZ tanfolyam

Richter Gábor

alkalmanként

Személy és vagyonőri tanfolyam

Richter Gábor

alkalmanként

Vasárnapi séták

Kun Zoltán

alkalmanként

Családi vasárnap

Kiss Irén

Állandó művelődési közösségek, programok
a BEMKK Nagy Károly Városi Könyvtárában
Időpont/ Határidő

Közösség/Program

Felelős

Köz r em űködő /
egyéb

folyamatos

Könyv- és könyvtárhasználati órák

Domokos
Katalin

folyamatos

Információszerzés technikái könyvtári tanórák

Domokos
Katalin

folyamatos

Helyismereti és helytörténeti gyűjteményre épülő ta nórák, csoportos foglalkozások, vetélkedők

Domokos
Katalin

Endrédi né

folyamatos

Évszakhoz, ünnepkörhöz kapcsolódó komplex fogla lkozások óvodai csoportoknak

Endrédiné

Domokos
Katalin

folyamatos

Tematikus gyermekirodalomhoz kapcsolódó foglalk ozások óvodai és iskolai csoportok részére

Endrédiné

Domokos
Katalin

október-május

Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő sorozat
alsó tagozatos gyerekeknek, mesereg ény feldolgozás

havonta

Nagyinet! – internet használatát bemutató tanf olyamok
megfelelő számú jelentkező esetén hétfő és szerda
délelőttönként
Eseményekhez, évfordulókhoz, ünnepekhez ka pcsolódó kiállítások a könyvtári állományban talá lható dokumentumokból
Papírszínház a gyermekkönyvtárban

havonta

Falon mese a gyermekkönyvtárban

Igény szerint
folyamatos
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Pertlné
Nagyné B.
T.

Domokos
Katalin

Nagyné B.
T.

Pertlné

Endrédiné
Endrédiné
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