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I. ÁLTALÁNOS FELADATOK
Az Intézmény az alaptevékenységből adódó feladatait a Városi Könyvtár, a Művelődési Ház
valamint a Stúdió KB – Városi Televízió Zirc külön szakmai önállósággal rendelkező
intézményi egységeiben látja el.

I.1. Foglalkoztatás, személyi feltételek
Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók
Jelenlegi létszámunk a három intézményi egységre közalkalmazotti jogviszonyban:
1 fő igazgató, 8 fő szakalkalmazott, (3 fő könyvtári szakfeladat, 3 fő közművelődési
szakfeladat, 2 fő műsorkészítés), 1 fő technikai személyzet (takarító és hivatalsegéd).
Külső, megbízási szerződéssel alkalmazott munkatársak
A Stúdió KB folyamatos műsorszolgáltatásához külső munkatársak közreműködését vesszük
igénybe. Létszámuk és a teljesített óráik száma azonban csökkent, mivel Csaba Lilla 2016ban önkormányzati közfoglalkoztatás keretében intézményünk alkalmazásában állt.
2017-ben 3 fő szerkesztő-riportert és 1 fő technikai munkatársat kívánunk alkalmazni a Stúdió
KB – Városi Televízió Zirc intézményi egységben.
Az intézményi feladatok ellátását segítik a közfoglalkoztatott alkalmazottak, önkéntesek és
közösségi szolgálatot teljesítő diákok.
Közfoglalkoztatás 2017-ben
Közfoglalkoztatott alkalmazottakat fogadunk fizikai és szellemi, adminisztrációs és
asszisztensi feladatok ellátására.


Zirc Városi Önkormányzat közfoglalkoztatási program
Kertész Milán 2011. óta folyamatosan önkormányzati közfoglalkoztatás keretében
látja el a Művelődési Ház gondnoki teendőit, emellett részt vesz a közművelődési
feladatokban, közreműködik a rendezvényeken, segíti a Stúdió KB munkáját.
Jelenlegi foglalkoztatása 2017. február 28-ig tart.
Török Zoltánné 2016. március 15-től 2017. február 28-ig a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóházzal közös és folyamatosan egyeztetett munkamegosztásban,
mindkét épületünkben segíti a gondnok és a takarító személyzet munkáját, aktívan
részt vesz a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.
Csaba Lilla 2015. december 1-e óta dolgozik intézményünkben közfoglalkoztatott
munkatársként, mindhárom intézményi egység feladatában részt vesz:

könyvtári foglalkozásokat, mese-délelőttöket tart gyerekeknek; irodalmi programokat
szervez, részt vesz intézményi és városi rendezvényeken, azokról beszámolót,
tudósítást ír. Segíti a helyi televízió munkáját: riportokat készít, közreműködik a heti
adás
összeállításában,
a
hírszöveg
elkészítésében
és
felolvasásában.
Programjaink megbízható, állandó műsorvezetője.
Kaszás Eszter tervezőgrafikus 2016. június 20-tól 2017. február 28-ig dolgozik a
Művelődési Házban. Kiemelt feladata az intézmény arculatának, arculati elemeinek és
megjelenéseinek gondozása, fejlesztése (plakátok, szórólapok, dekorációk, levelezés,
honlap stb.) Feladata még az intézményi programokhoz dekorációk készítése,
közreműködés a saját, vagy partnerségben megvalósított rendezvényeink
előkészítésében, lebonyolításában, a Művelődési Házban működő közösségek
tevékenységének segítése és adminisztrációs feladatok ellátása.
2017-ben is számítunk önkormányzati közfoglalkoztatott munkatársaink értékes
munkájára.


NMI kulturális közfoglalkoztatási program
A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Program 2017. év február 28-ig tart, a folytatásról
jelenleg nincs információnk. A Nemzeti Művelődési Intézet 2016. december 31.
időponttal jogutód nélkül megszűnik, a Kulturális Közfoglalkoztatási Programmal
kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. veszi át.
Partnerszervezetként 2017-ben, lehetőség szerint, és a program folytatása esetén 1 fő
közösségi munkást kívánunk alkalmazni.
Határidő: folyamatos (Zirc Városi Önkormányzat és a NMI programjához igazodva)
Felelős: igazgató és Encz Ilona

Önkéntesek foglalkoztatása
Önkéntes munka (16 év feletti személyek)
 Szerződések megkötése, igazolások kiállítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató
 Feladatok meghatározása, önkéntesek toborzása és tájékoztatása.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményi egységvezetők
Közösségi szolgálat (középiskolás diákok)
2017-ben is fogadjuk a közösségi szolgálatra jelentkező diákokat.
Nyilvántartásuk folyamatos, tájékoztatásuk az aktuális feladatokról a számukra létrehozott
Facebook csoporton keresztül zajlik, jelentkezésük nagyon változó.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pucsek Katalin

Diákmunka
Lehetőség szerint 2017-ben is fogadunk önkormányzati diákmunkásokat a július-augusztusi
hónapokban.
Feladataikat nyári programjainkhoz igazodva határozzuk meg. Közreműködésükkel
valósulhatnak meg a Kalandos Kedd, Bábos Csütörtök nyári tematikus programjaink.
Határidő: július-augusztus
Felelős: igazgató és intézményi egységvezetők

I.2. Szervezeti feladatok


2016. évi beszámoló és 2018. évi munkaterv készítése (utóbbit egyeztetve a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházzal és más együttműködő partnerekkel)
Határidő: 2017. április és 2017. december
Felelős: igazgató és intézményi egységvezetők


Munkatervek készítése (heti, havi, éves) és felülvizsgálata, szükség esetén
beavatkozás, módosítás.
Határidő: aktuális hét, hónap, év eleje
Felelős: intézményi egységvezetők


Rendezvények programtervének elkészítése (intézkedések, egyeztetések, tervezett
költségek, propaganda, részfeladatok megosztása).
Határidő: program előtt legalább 5 nap
Felelős: illetékes intézményi egységvezető és/vagy az általa kijelölt, programért felelős
munkatárs


Beszámoló (tudósítás) készítése a rendezvényekről, tapasztalatok, észrevételek és
értékelés.
Határidő: program után legfeljebb 3 nap
Felelős: illetékes intézményi egységvezető és/vagy az általa kijelölt, programért felelős
munkatárs


Munkaértekezletek (intézményi egységvezetőkkel hetente, az intézmény minden
dolgozójára kiterjedően negyedévente).
Határidő: aktuális hét, negyedév első hétfője
Felelős: igazgató


Kommunikáció, kapcsolattartás és együttműködés egyéb városi intézményekkel, civil
közösségekkel és az üzleti szférával, a fenntartóval és szakmai szervezetekkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató és intézményi egységvezetők



Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás feladatai, hivatalos dokumentációinak készítése.
AJÁNLÁS A könyvtári minőségirányítás bevezetésére (készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Kultúráért Felelős Államtitkárságának megbízásából) és a
Minősített Közművelődési Szervezet Cím 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet alapján

A minőségbiztosítás első lépéseinek bevezetése megtörtént, de több olyan feladat vár
még ránk ezzel kapcsolatban, melyeket évről évre görgetünk magunk előtt. A
megnövekedett intézmény feladatok mellett nem tudunk kellő időt szakítani rá.








SWOT elemzés
kompetencia-térkép készítése
önértékelési keretrendszer kidolgozása és alkalmazása
intézményi marketingterv kidolgozása
jövőkép kialakítása, Stratégiai Terv készítése
Minőségpolitikai Nyilatkozat megfogalmazása
Minőségügyi Kézikönyv összeállítása

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: igazgató és intézményi egységvezetők






PDCA alkalmazása, dokumentálása
munkafolyamat-ábrák kidolgozása és aktualizálása (részlegesen megtörtént)
felhasználói elégedettségmérés
szolgáltatások minőségbiztosítása
statisztika és teljesítménymutatók elemzése

Határidő: folyamatos
Felelős: intézményi egységvezetők


Szabályzatok felülvizsgálata
Az intézmény működését érintő változások, új szolgáltatások és a minőségbiztosítás
rendszerének bevezetése során a szabályzatokat módosítani, a hiányzókat pótolni kell.
Hiányzó szabályzatok:
 Közművelődési színtér használati szabályzat
 Rendezvényszervezési szabályzat
 Házirend (Művelődési Ház)

Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Encz Ilona
 Szervezeti egységek ügyrendje
 Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
 Panaszkezelés eljárásrendje

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: igazgató



Továbbképzési terv (2014-2020)
Akkreditált tanfolyamok elvégzése, szakmai ismeretek bővítése, fejlesztése a
továbbképzési terv szerint 2017-ben:



Benczikné Tóth Magdolna könyvtáros-művelődésszervező
Digitális tartalmak, ELDORADO, ebook használata a könyvtárban (INKA) 60 óra
 Berkesi Gáborné olvasószolgálati tájékoztató
Ügyfélszolgálati tréning a könyvtári minőségfejlesztésért (INKA) 40 óra
 Pucsek Katalin közművelődési munkatárs
Kiadványszerkesztés, marketing és pályázatíró tanfolyam
 Szalontay Szilvia Stúdió KB intézményi egységvezető
Pályázatíró tanfolyam
 Wittmann Csaba szerkesztő-operatőr
Televíziós kameraman-képzés (640 óra)
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató


Esélyegyenlőségi Terv megfogalmazása
(A könyvtári minőségfejlesztés és a nyilvános könyvtár funkció egyik kötelező kritériuma.)

Tartalma a mindennapi gyakorlatunkra, napi tevékenységünkre épül, megfogalmazása
idő hiányában még nem történt meg.
 A könyvtár minden állampolgár részére alanyi jogon jár, több ingyenesen igénybe vehető
alapszolgáltatásunk van. Évente egy alkalommal az Országos Könyvtári Napok keretében
ingyenes beiratkozási lehetőséget nyújtunk.
 Munkanélkülieknek, Gyes-en, Gyed-en lévő kismamáknak, 16 év feletti, nappali tagozatos
diákoknak biztosítjuk az 50%-os kedvezményt.
 Különös figyelmet fordítunk a gyermekek könyvtárhasználati szokásaira.
 A Segítő Kezek Háza pszichiátriai gondozottjai heti rendszerességgel látogatják
intézményünket, tőlük beiratkozási díjat nem kérünk.
 Ingyenes internet- és számítógépes tanfolyamokkal igyekszünk minél szélesebb körben
elsajátítani a digitális ismereteket, elsődlegesen az idősebb korosztály számára.
 Kérésre a könyveket házhoz szállítjuk.
 Hangos-könyveket, öregbetűs könyveket vásárolunk.
 Könyvtárhasználati foglalkozásokat tartunk minden korosztály számára, szervezett keretek
közt és egyéni tanácsadás formájában is.
 Közösségi teret biztosítunk, és szakmai támogatást nyújtunk a hátrányos helyzetű rétegek,
és a velük foglalkozó intézmények, civil szervezetek számára.
 Közhasznú információkat nyújtunk.
 Ingyenes kulturális rendezvényeket szervezünk.
 A közfoglalkoztatási programok keretében partner és fogadó intézményként támogatjuk a
helyi munkanélküli fiatalokat.
 A fenti lehetőségek nagy része a Művelődési Ház intézményi egységünkben is
rendelkezésre áll, ott is ingyenesen biztosítjuk a szolgáltatásainkhoz, eszközeinkhez,
közösségi tereinkhez és programjainkhoz való hozzáférést.

Felelős: igazgató és intézményi egységvezetők
Határidő: 2017. május 30.

I.3. Gazdálkodás
2017-ben is költséghatékony gazdálkodást folytatunk.
Az intézményünk által szervezett városi nagyrendezvények, és a turisztikai szempontból
fontos programok 2017-től külön önkormányzati forrásból támogatásának képviselő-testületi
döntése esetén biztonságossá és kiszámíthatóvá válik azok megrendezése, ami egyúttal
lehetőséget biztosít a kiemelt rendezvények minőségi fejlesztésére is.


Intézményi telephelyek tereinek és tárgyi eszközeinek bérbe adása
Bérleti szerződésben foglalt szabályozással és „Terem- és eszközbérleti díjak”
szabályzata alapján díj ellenében.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella, Encz Ilona



Pályázati források igénybevétele
o Szakmai pályázatok
o Eszközbeszerzési pályázatok
o Civil pályázatok (az „Együtt a könyvtárért” Alapítvány és a „Zirc Kultúrájáért”
Alapítvány közreműködésével)
o Közművelődési és civil közösségi programok nagyobb anyagi támogatottságát
biztosító, saját vagy partneri együttműködésekkel benyújtható pályázatok
o a Stúdió KB számára szinte egyedüli lehetőségként igénybe vehető, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa által kiírt TVALLANDO
pályázatra negyedévente nyújtjuk be kérelmünket (a forráshiányra hivatkozó
rendszeres elutasítások ellenére)
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató és intézményi egységvezetők
o Önkormányzat által igényelhető közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő
pályázat
o Épület-felújítási pályázatok: energetikai fejlesztések, tetőfelújítás, épületbővítés, állagmegóvási és karbantartási munkák, külső környezet rendezési
feladatok (Zirc Városi Önkormányzat fejlesztési tervével és pályázataival
összhangban)
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató



Beiratkozási és késedelmi díjak, elvesztett és megrongálódott dokumentumok
kártérítési összegének beszedése
A városi könyvtár beiratkozási díjait lehetőség szerint 2017-ben nem emeljük.
A késedelmi és kártérítési díjak megállapítását, végrehajtásának rendjét a
Könyvtárhasználati Szabályzat tartalmazza.
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálati könyvtáros



Reprográfiai és egyéb térítésdíjas szolgáltatások
A Könyvtárhasználati Szabályzat és a „Képújság hirdetési díjai és reklámtarifái”
szabályzat tartalmazza.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató



Rendezvények bevétele
Az elmúlt években a Zirci Farsangoló Bált kivéve minden rendezvényünk ingyenes
volt.
A ZIRC30 teljesítménytúrák kapcsán felmerült a nevezési díj, illetve kitűzők árusítása,
az igényekre a „Zirc Kultúrájáért” Alapítvány közreműködésével keressük a
megoldást.
Határidő: program függvénye
Felelős: igazgató

I.4. Tárgyi fejlesztések
Infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése
„Intézményi elvégzendő felújítási, karbantartási feladatok jegyzéke (hibajegyzék)” alapján.

Városi Könyvtár (József A. u. 1.)
 előadóterem lábazatfestése
 nyílászárók festése
 udvari kijáratokhoz féltető építése az eső elleni védelem miatt
 padlásfeljáró lépcsőzetének felújítása (a jelenlegi fa létra már balesetveszélyes)
 szolgálati mosdó helyiségének felújítása (csempe cseréje és járólap cseréje, festés,
mosdókagyló cseréje)
 beázások megszüntetése vagy tető teljes cseréje
Művelődési Ház (Alkotmány u. 14.)
 sötétítő függönyök beszerzése és elhelyezése (nyáron védi a naptól a helyiségeket,
emellett a vetítéssel, ppt bemutatóval színesített rendezvények, előadások
élvezhetősége megfelelőbb lenne)
 a terület vízelvezetésének biztonságos és végleges megoldása (földalatti elvezető
csövek telepítése, vízelvezető árkok kibélelése – kiemelten az önkormányzati játszótér
biztonságos használata, de az épület felázásának elkerülése érdekében is)
 aszfaltozás (parkoló)
 emeleti klub és Stúdió KB helyiségeinek műpadló cseréje
 az emeleti helyiség munkahelyi előírásoknak és villamossági szabványoknak
megfelelő világításának kialakítása (kiemelten az ott dolgozó munkatársak számára
előírt munkakörülmények biztosítása, de az emeleten zajló programok megfelelő
kiszolgálása érdekében is)
 földszinti zsibongó járófelületének cseréje



emeleti klub és a Stúdió KB helyiségének légkondicionálása (a helyiség az emeleten, a
tetőtérben található, a nyári időszakban többször jóval 40 °C fölé emelkedik a
hőmérséklet, a műsorszórást biztosító eszközök meghibásodásához vezet, az itt
dolgozó munkatársak egészségére is károsan hat)
 a tető beázásának megszüntetése (hiányzó padlástér szigetelések)
 ereszcsatorna és fafelületek javítása
 kerékpártároló telepítése (legalább 10 db kerékpár befogadására)
 raktárhelyiség kialakítása, és az emelet tetőtér jellege miatt alacsony, használhatatlan
részeinek raktárszekrény-szerű beépítése (használaton kívüli eszközök részére: pl.
sörgarnitúrák, sátrak, székek, Bakony Hangja Színjátszó Csoport díszletei, kézműves
anyagok, dekorációk stb.)
 Az egyre bővülő intézményi programok, az állandó saját csoportok és a civil
használati igények már teljesíthetetlenek a jelenleg közművelődési, közösségi
színtérként használható 3 db klubhelyiségben (közülük a földszinti zsibongó
gyakorlatilag átjáróház a ZJSzSzK ügyfelei és a női mosdót használók esetében).
Irodahelyiség hiányában az intézményi közművelődési munkatárs és a 3 fő
közfoglalkoztatott kolléga az emeleti klubhelyiségben leválasztott „kalickában”
dolgozik (ez is „átjáróház” a Stúdió KB-hoz érkezők és programok esetén).
Megoldást kell találni a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által az
épületben 2003 márciusa óta használt 5 db irodahelyiség közművelődési,
közösségi célokra történő felszabadítására, mert égető szükségünk van irodára,
próba- és tanfolyami teremre, civil szolgáltató és klubszobára. 2017. január 1-től újra
önkormányzati fenntartásba kerül a Szociális Szolgáltató: bízunk abban, hogy mindkét
fél számára megfelelő, érdemi megoldást találnak, hogy a Művelődési Ház teljes
épülete közművelődési és közösségi igényeket szolgálhasson. A Szociális
Szolgáltatóval kialakult értékes szakmai együttműködésünket a külön költözés után is
fenn tudjuk tartani.
Határidő: folyamatos (költségvetés, pályázat, egyéb anyagi forrás függvénye)
Felelős: igazgató
Az érintésvédelmi felülvizsgálat mindkét épületben szükségessé vált.
Tárgyi eszközbeszerzések








szolgálati telefonkészülék a közművelődési munkatársak részére
esztétikus megállító tábla, hirdető tábla
DVD-tároló polc bővítése (Stúdió KB archív anyagai)
sörgarnitúrák, pavilonok, party sátrak
egymásba rakható, strapabíró kárpitozott székek beszerzése a Művelődési Ház részére
(alig 50 db 12 éves székkel nem lehet már kiszolgálni a sok rendezvényt)
régi, sokat fogyasztó háztartási eszközök cseréje: hűtő, villanybojler, gáztűzhely
mindkét épületünkben
mosogatógép (könyvtár – az 5-6 évvel ezelőtt vásárolt gép már akkor használhatatlan
volt, javítása a nehezen beszerezhető, elavult és drága alkatrész miatt gazdaságtalan)



a Művelődési Ház konyhájának felszerelése a saját, civil és városi rendezvények
megfelelő kiszolgálásához (tányérok, poharak, evőeszközök, kancsók, tálcák,
abroszok, kávé- teafőző stb.)
Határidő: folyamatos (költségvetés, pályázat, egyéb anyagi forrás függvénye)
Felelős: igazgató

I.5. Marketingtevékenység


Az internet népszerű szolgáltatásainak kihasználásával növeljük az intézmény és a
város, valamint együttműködő partnereink ismertségét. Rendezvényeinket, az
intézményben folyó munkát naprakészen propagáljuk. Helyi és országos portálokon
való megjelenés (pl. programturizmus.hu).
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményi egységvezetők és/vagy az adott program felelőse



Egységes arculati elemeket használunk, ennek érdekében Arculati Kézikönyvet
állítunk össze.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Encz Ilona



Népszerűsítő
kiadványokat,
reklámanyagokat
rendezvényeiről, szolgáltatásairól.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató



Elkészítjük a várost érintő, turisztikai szempontból jelentős rendezvények, kulturális
programok, fesztiválok rendezvénynaptárját, műsorfüzetét.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: igazgató

készítünk

az

intézmény



Havi programajánlót készítünk (intézményi és külön az összegyűjtött zirci
rendezvényekről), ezeket közzétesszük internetes felületeken (facebook,
www.zirckultura.hu, www.zirc.blog.hu, www.programturizmus.hu), képújságban,
plakát és szórólap formátumban, ezen kívül továbbítjuk a Zirci Közös Önkormányzati
Hivatal önkormányzati irodájának, a Zirci Rendőrőrs részére, és a megyei sajtónak és
érintett szervezeteknek.
Határidő: hónap utolsó hete
Felelős: Pucsek Katalin



Plakátot és szórólapot készítünk az intézmény rendezvényeiről, közzétesszük
internetes felületeken (facebook, www.zirckultura.hu, www.zirc.hu, zirc.blog.hu,
www.programturizmus.hu), képújságban. Rendezvényajánlóinkat beharangozó és
invitáló információkkal együtt továbbítjuk a helyi televízió és a megyei sajtó számára.



Városi ünnepi megemlékezések, egyes kiemelt rendezvények esetén személyre szóló
meghívókat készítünk. (150-200 db)
Határidő: program előtt legalább 5 nappal
Felelős: Pucsek Katalin


A programokon készült fotókat, beszámolókat közzétesszük az intézményi honlapon,
facebook oldalon, egyéb internetes portálokon. A Stúdió KB filmes, riportos formában
számol be rendezvényeinkről.
Határidő: program után 3 napon belül
Felelős: Pucsek Katalin

I.6. Honlap fejlesztése


Új, interaktív honlap kialakítása szükséges, a jelenlegi, jórészt statikus felületű és
korszerűtlen. A fejlesztésre árajánlatot kaptunk, a tervezési folyamat már elindult.
2017-ben a Bakonyi Betyárnapon honlapjával együtt megújul, korszerűvé és
biztonságossá válik intézményünk www.zirckultura.hu honlapja.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: igazgató

I.7. Együttműködés és kapcsolattartás (intézmények, civil szervezetek,
egyházak, gazdasági szereplők)


A város Önkormányzatával, intézményeivel, civil közösségeivel, gazdasági
szereplőivel és a helyi egyházakkal szoros együttműködésre törekszünk. Rendszeresen
megbeszélést tartunk, egyeztetjük a programokat, rendezvényeket, mi az, ami együtt
hatékonyabban megvalósítható, folyamatosan keressük az együttműködések
hagyományos és új lehetőségeit.
Határidő: folyamatos
Felelős: Encz Ilona
 Protokoll személyek adatbázisának nyilvántartása és aktualizálása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella
 Együttműködő partnerek adatbázisának karbantartása, frissítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella


Potenciális szponzorok felkutatása, kapcsolattartás a meglévő támogatókkal, és
nyilvántartásuk.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató

I.8. Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel


Az intézmény könyvtárosai tagjai a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, amely
folyamatosan szervez szakmai fórumokat, előadásokat, továbbképzéseket. A
rendezvényeken fontos az intézmény jelenléte, ezek az alkalmak jelentik az elsődleges
információforrást az ágazatra vonatkozó trendekről, törvényi változásokról.
 Részt veszünk közművelődési és könyvtári szakmai napokon, képzéseken, az ott
szerzett tapasztalatokat igyekszünk megvalósítani és beépíteni tevékenységünkbe.
 Intézményhez kötődő alapítványaink révén részt veszünk civil fórumokon, pályázati
tájékoztatókon, helyet adunk a Veszprémi Civil Ház szakmai előadásainak.
 Kapcsolatot tartunk a Veszprém Megyei Értéktár Bizottsággal.
 Kapcsolatot tartunk a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Kft. megyei irodájával.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató és intézményi egységvezető

I.9. Zirci Települési Értéktár gondozása


Működtetése, adminisztrációs feladatainak ellátása, tájékoztatók, beszámolók
készítése.
 Értéktár Szakmai Csoport munkájának koordinálása, javaslatok benyújtása a Megyei
Értéktár Bizottsághoz.
Határidő: folyamatos (a Szakmai Csoport Működési Szabályzata szerint)
Felelős: igazgató
 A helyi értékek felkutatása és megörökítése.
 Fotódokumentáció készítése a javaslatokhoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vida László
 A javasolt helyi értékkel kapcsolatos anyaggyűjtés, kutatómunka.
 Helyi értékek közzététele a www.zirckultura.hu Zirci Települési Értéktár felületen.
Határidő: folyamatos (összhangban a Települési Értéktár Szakmai Csoport munkájával)
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna

I.10. Statisztikai adatok szolgáltatása
Könyvtári és közművelődési statisztikai adatokat szolgáltatunk:
o
o
o
o

Érdekeltségnövelő Támogatás benyújtásához
Eötvös Károly Megyei könyvtár részére (EMMI Kulturális Statisztikai Rendszer)
Nemzeti Művelődési Intézet részére aktuális adatkéréseknél
Önkormányzat vagy külső szervek által kulturális, városfejlesztési, civil stb. céllal
kért adatszolgáltatások

Határidő: 2017. március 01. és aktuális határidők
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna és Encz Ilona

II. AZ INTÉZMÉNYI EGYSÉGEK,
RÉSZLETES MUNKATERVE

SZAKFELADATOK

II.1. Könyvtári szakfeladat
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása


A 2016. évi költségvetésben meghatározott keretből olvasói igényeket figyelembe
véve folyamatosan gyarapítjuk állományunkat. Dezideráta jegyzék vezetése.
 Állománygyarapításnál szem előtt tartjuk az oktatási intézmények tanmenetébe
betervezett, gyermekeknek ajánlott és a kötelező olvasmányok listáját.
 A könyvtári dokumentumokat a lehető legnagyobb kedvezményt nyújtó online
könyváruházakból vásároljuk. Figyeljük a kiadók által meghirdetett akciókat.
 November-decemberben válik aktuálissá a következő évi folyóiratok rendelése,
előfizetése, ezt megelőzően tájékozódunk az akciókról (helyi posta, KELLO, kiadók).
 Részt veszünk a Márai Programban, az NKA Könyvtámogatási Programjába és egyéb
ingyenességet vagy nagyobb kedvezményeket nyújtó könyvbeszerzési pályázatokon.
 Fogadunk olvasói könyv-felajánlásokat, azokat a dokumentumokat vesszük
állományba, amelyek hiányoznak, újszerű és tiszta állapotban vannak, nem
tartalmaznak elavult információkat.
 Folyamatos és tervszerű állományapasztást végzünk. (elvesztett, tartalmilag elavult,
régi, megrongálódott dokumentumok)
Határidő: folyamatos
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme


Új beszerzések feldolgozása a HunTéka integrált könyvtári rendszerben.
Egyedi nyilvántartás vezetése.
Határidő: folyamatos, érkezés után maximum 3 nap
Felelős: Vida László


Az utóbbi időben megnövekedett a kölcsönzés során megsérült, megrongált könyvek
száma, ezért kiemelten fel kell hívni az olvasók figyelmét a dokumentumok
védelmére (közösségi média, plakát, kisfilm készítésével).
Határidő: folyamatos
Felelős: Berkesi Gáborné, Vida László, Benczikné Tóth Magdolna



Új dokumentumok közzététele a honlapon és egyéb közösségi portálokon, fotókkal
illusztrálva.
Határidő: folyamatos
Felelős: Pucsek Katalin




Helyismereti cikkadatbázis karbantartása, fejlesztése.
Zirci Wiki (Zirci Helytörténeti Gyűjtemény) szócikkeinek lektorálása és bővítése, a
beérkezett helyi érték javaslatok közzététele.
Határidő: folyamatos
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna
 Fotók, aprónyomtatványok, kisnyomtatványok és egyéb dokumentumok digitalizálása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna
 A Napló c. napilap helyi vonatkozású cikkeinek gyűjtése, őrzése.
 Képviselő-testületi anyagok őrzése és a nyilvánosság biztosítása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella


Teljes körű állományellenőrzés
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna

 Online könyvtári adatbázis karbantartása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vida László
Könyvtári szolgáltatások


Olvasószolgálat és (ügyfélszolgálati tevékenység, szakmai és közhasznú
információszolgáltatás) – részletes feladatok a munkaköri leírás szerint.
 Tájékoztatás, témafigyelés és irodalomkutatás.
 Könyvtárközi kölcsönzések biztosítása. (MOKKA-ODR)
 Internethasználat biztosítása.
 Egyéb térítéses szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás, faxolás, szkennelés a
könyvtárhasználati szabályzat szerint).
 Szombati nyitva tartás biztosítása.
 E-Magyarország Pont működtetése, a használók tájékoztatása, segítségnyújtás az
online ügyintézésben (pl. Erzsébet Program üdülési pályázatainak ügyintézése,
ügyfélkapu használata).
 NAVA pont működtetése.
Határidő: folyamatos
Felelős: olvasószolgálatot teljesítő munkatárs
.
 Könyvtári dokumentumok házhozszállítása.
Határidő: folyamatos (felhasználói igény szerint)
Felelős: Vida László

 Irodalomajánló készítése (új könyvek, évfordulóhoz, jeles napokhoz, szokásokhoz).
 A civil szervezetek és művészeti csoportok munkájának segítése szakirodalommal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Berkesi Gáborné


Használó-képzés, számítógép- és internet-használati tanfolyamok, egyéni tanácsadás
különböző korosztályok számára (online katalógushasználat, helyismereti
gyűjtemények, hasznos adatbázisok stb.).
Határidő: folyamatos
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna
Olvasásnépszerűsítés és közművelődési tevékenység
 Könyvtárhasználati foglalkozások.
 Tematikus mese-délelőttök óvodások számára, havi egy alkalommal.
Tervezett időpont: oktatási és nevelési intézmények igényeihez igazodva
Határidő: folyamatos
Felelős: Berkesi Gáborné


Szünidei olvasópályázatok (Nyári szünet: VirágOlvasó, Téli szünet: HóOlvasó).
Felsősöknek: Legyen saját polcod a könyvtárban!
Tervezett időpont: 2017. június 20. – 2017. augusztus 31.
2017. december 06. – és 2018. január 20.
Határidő:2017. június 10. és 2017. november 28.
Felelős: Berkesi Gáborné


Író-olvasó találkozók, irodalmi estek, könyvbemutatók, rendhagyó irodalomórák
szervezése. (Nyári Krisztián, Bán Mór, Schaffer Erzsébet, Grecsó Krisztián)
Tervezett időpontok: 2017. március
2017. május vagy június
2017. november
Határidő: folyamatos
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna


Jeles napok, irodalmi évfordulók megünneplése.
o Magyar Kultúra Napja (jan.22.)
(Dávid Roland énekes előadóművész és Lang Rudolf színművész irodalmi estje)

o Költészet Napja (ápr. 11.)
(Sudár Annamária: „Mindannyiunk atyja" című, önálló irodalmi estje, Arany János
születésének 200. évfordulója alkalmából)

Határidő: 2017. január 15. és 2017. március 31.
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna



Csatlakozás országos könyvtári programokhoz.

o Internet Fiesta (internet-kultúra, helyi kutatások prezentációja)
Tervezett időpont: 2017. március 18 – 2017. március 27.
Határidő: 2017. március 08.
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna
o Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok (június első hete).
(Berg Judit, Bosnyák Viktória)
Tervezett időpont: 2017. június eleje
Határidő:2017. május 20.
Felelős: Berkesi Gáborné
o Országos Könyvtári Napok
Tervezett időpont: 2017. október első hete
Határidő: 2017. szeptember 15.
Felelős: Berkesi Gáborné
 Nyári időszakban játékos foglalkozások gyerekeknek.
Tervezett időpont: 2017. július – augusztus péntekjei
Határidő: 2017. június 01.
Felelős: Berkesi Gáborné, Csaba Lilla
 Természetismereti vetélkedő (MTM-BTM közös szervezésben).
Tervezett időpont: 2017. november
Helyszín: MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma közművelődési klubterem
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna

II.2. Közművelődési szakfeladat
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (kiemelten a fiatalok és a civil
közösségek bevonására)







A város kulturális és közösségi életének koordinálása.
Kulturális rendezvények, városi ünnepségek szervezése, évfordulókhoz kötődő
programok lebonyolítása. intézményi szervezésben, és/vagy együttműködő
partnerségekben.
Amatőr művészeti csoportok, klubok civil közösségek működtetése, befogadása és
szakmai segítése, irányítása, együttműködéseik koordinálása, tevékenységük
népszerűsítése, folyamatos információszolgáltatás (fénymásolás, dekoráció, eszközök,
internet, szervezés, plakátkészítés, reklám, pályázatok, fórumok, SKB és személyes
jelenlét stb.)
Tömegeket megmozgató szórakoztató programok szervezése, támogatása.




Zenei koncertek (könnyű- és komolyzene egyaránt).
A hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének biztosítása, kulturális hátrányainak
mérséklése.
 Közéleti fórumok szervezése igény szerinti rendszerességgel és tartalommal (pl.
közgazdászok, politikusok, pszichológusok, közéleti szereplők, média szakemberek
stb.)
 Gyermek- és ifjúsági családi és közösségi programok szervezése, közösségi színtér
működtetése, folyamatos információszolgáltatás.
 Zirc Városi Ifjúsági Fórum tevékenyégének koordinálása, szakmai támogatása.
 Együttműködés oktatási-nevelési intézményekkel, a gyermek- és ifjúsági
korosztályokkal foglalkozó szervezetekkel, a fiatalok közösségeivel.
 Kölcsönös előnyökkel járó, folyamatos együttműködés a város intézményeivel, civil
közösségeivel, a helyi egyházakkal, a gazdasági szereplőkkel, és szakmai
szervezetekkel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella (Városi Könyvtár Közművelődési Klubterem, József A. u. 1.)
Encz Ilona (Művelődési Ház, Alkotmány u. 14.)


Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének megbízásából a város Ifjúsági
koncepciójának felülvizsgálata (internetes kérdőívezés az általános és
középiskolákban, fókuszcsoportos találkozók, helyzetelemzés, és az arra épülő új
ifjúsági koncepció elkészítése – együttműködésben az érintett helyi intézményekkel,
szervezetekkel és az Emberi Kapcsolatok Bizottsággal)
Határidő: 2017. december 31. (és képviselő-testületi határozat szerint)
Felelős: Encz Ilona


Közreműködés a Zirc Városi Önkormányzat megbízásából készülő új városi honlap
anyagainak összegyűjtésében, előkészítésében, véleményezésében (kiemelten az
intézményi, a civil és a helyi értéktár információi).
Határidő: 2017…. (képviselő-testületi határozat szerint)
Felelős: Encz Ilona

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása





Képzőművészeti kiállítások, bemutatók szervezése.
Hagyományteremtő és hagyományőrző programok, találkozók szervezése a település
környezeti, szellemi, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében.
Civil szervezetek szakmai munkájának, programjainak támogatása, együttműködéseik
koordinálása, tevékenységük népszerűsítése, folyamatos információszolgáltatás
(fénymásolás, dekoráció, eszközök, internet, szervezés, plakátkészítés, reklám,
pályázatok, fórumok, SKB és személyes jelenlét stb.) Kapcsolattartás a Zirci Civil
Kerekasztallal és munkájának segítése.



Állandó klubok munkájának koordinálása, rendezvényeik összehangolása és
népszerűsítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella (Városi Könyvtár Közművelődési Klubterem, József A. u. 1.)
Encz Ilona (Művelődési Ház, Alkotmány u. 14.)
 Színházlátogatás, bérletes előadások szervezése (Veszprém, Petőfi Színház)
Határidő: évi 5 alkalom a színházi évadnak megfelelően
Felelős: Kálovits Gabriella
Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás



Ismeretterjesztő előadások szervezése.
Képzések, tanfolyamok koordinálása, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella (Városi Könyvtár Közművelődési Klubterem, József A. u. 1.)
Encz Ilona (Művelődési Ház, Alkotmány u. 14.)

II.2.1. Részletes közművelődési programterv
2017. január


Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján
(Dávid Roland énekes előadóművész és Lang Rudolf színművész irodalmi estje)

Tervezett időpont: 2017. január 18. (szerda) 17.00 óra
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. január 3.
Felelős: Encz Ilona
 Madártani Intézet fotókiállítása
Tervezett időpont: 2017. január 21-től 2017. február 28-ig
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. január 10.
Felelős: Kálovits Gabriella

2017. február
 Farsangi Kavalkád (kézműves foglalkozás a farsang jegyében)
Tervezett időpont: 2017. február 3. (szerda)
Helyszín: Művelődési Ház
Határidő: 2017. január 20.
Felelős: Pucsek Katalin



VII. Zirci Farsangoló Bál
(közreműködik a Búgócsiga Együttes Dervalics Róbert vezetésével, tervezett sztárvendég:
Sipos F. Tamás)

Tervezett időpont: 2017. február 18. (szombat)
Helyszín: PSzC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma – tornacsarnok
Határidő: 2017. február 5.
Felelős: igazgató és Encz Ilona

2017. március
 Kertai Zalán festőművész kiállítása
Tervezett időpont: 2017. március 4. (szombat)
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. február 25.
Felelős: Kálovits Gabriella


Nyugdíjas klubok megyei sakk, és rejtvényfejtő versenye
(a Zirc Városi Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjasok "Életet az éveknek" Veszprém Megyei Egyesület közös,
évnyitó rendezvénye)

Tervezett időpont: 2017. március 11. (szombat)
Helyszín: Művelődési Ház
Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Kálovits Gabriella és Pucsek Katalin


Az 1848/49-es Polgári Forradalom és Szabadságharcra emlékező városi ünnepség
(Felföldi Gábor, és/vagy Habóczky Máté műsora)

Időpont: 2017. március 15. (szerda)
Helyszín: Március 15. tér és Városháza
Határidő: 2017. március 5.
Felelős: Encz Ilona
 ZIRC30 „Tavaszköszöntő” túrák (Pintér5, Kőkapu10, Szarvaskút15)
Tervezett időpont: 2017. március 25. (szombat)
Helyszín: Rajt-Célállomás a Művelődési Ház
Határidő: 2017. március 10.
Felelős: Encz Ilona


A Víz világnapja – komplex környezetvédelmi program
(a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumával egyeztetett közös program)

Tervezett időpont: 2017. március 22.
Helyszín: Művelődési Ház
Határidő: 2017. március 14.
Felelős: Pucsek Katalin

 Bakony Hangja Színjátszó Csoport előadásai
Készülő előadások: Központi ügyelet, A cég arája, Szellemjárás
Tervezett időpont: 2017. március vége, április eleje – várhatóan legalább 5-6 előadással
Helyszín: Művelődési Ház
Határidő: 2017. március 20.
Felelős: Encz Ilona (és Deribó János Csaba rendező)

2017. április


Megemlékezés a Magyar Költészet Napján
Sudár Annamária: „Mindannyiunk atyja" című, önálló irodalmi estje,
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából

Időpont: 2017. április 10. (hétfő)
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. április 5.
Felelős: Benczikné Tóth Magdolna
 A hagyományos Húsvéti kavalkád kézműves programunkat, mint hagyományőrző
rendezvényt idén átveszi a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház.


Városi Májusfa állítása – komplex hagyományőrző program
(a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházzal egyeztetett közös program)

Tervezett időpont: 2017. április 28. (péntek)
Helyszín: Rákóczi tér és Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház
Határidő: 2017. április 20.
Felelős: Encz Ilona, Pucsek Katalin

2017. május


A hagyományos Anyák napja kavalkád kézműves programunkat, mint hagyományőrző
rendezvényt idén átveszi a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház.

 Kiállítás
Tervezett időpont: 2017. május 6. (szombat)
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Kálovits Gabriella


Madarak és fák napja – komplex környezetismereti program
(MTM Bakonyi Természettudományi Múzeummal egyeztetett közös program)

Tervezett időpont: 2017. május 10. (kedd)
Helyszín: Művelődési Ház és az Arborétum
Határidő: 2017. május 5.
Felelős: Pucsek Katalin (és MTM-BTM)

 Zirciek Tavasza – Zirc Város napja (városszépítő önkéntes nap)
Tervezett időpont: 2017. május 13. (szombat)
Helyszín: Rákóczi tér és a város több pontja
Határidő: 2017. május 2.
Felelős: Encz Ilona


XVII. Kórusok Egyházzenei Hangversenye – kórustalálkozó
(a Zirc Városi Nyugdíjas Klub és a Nyugdíjasok "Életet az éveknek" Veszprém Megyei Egyesületének
egyik legnagyobb megyei kulturális rendezvénye

Tervezett időpont: 2017. május közepe
Helyszín: Zirci Ciszterci Apátság Bazilika
Határidő: 2017. május 8.
Felelős: Kálovits Gabriella


Városi Gyermeknap – „Értékmentő” hagyományőrző komplex rendezvény a
Városi Májusfa kitáncolásával
(a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházzal egyeztetett közös program)

Tervezett időpont: 2017. június 2. (szombat)
Helyszín: Rákóczi tér (esőhelyszín: Művelődési Ház)
Határidő: 2017. május 20.
Felelős: Encz Ilona (és RAMNAH)

2017. június
 ZIRC30 „Nyárköszöntő” túrák (Pintér5, Kőkapu10, Szarvaskút15)
Tervezett időpont: 2017. június 10. (szombat)
Helyszín: Rajt-Célállomás a Művelődési Ház
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Encz Ilona
 Múzeumok Éjszakája
Tervezett időpont: 2017. június 24. (szombat)
Helyszín: Városi Könyvtár
Határidő: 2017. június 16.
Felelős: igazgató

2017. július


Tematikus szünidei gyermek és családi programok: Kalandos Kedd túrák, Bábos
Csütörtökök, „Olvass és játssz a szabadban!” mesedélelőttök pénteken*
Tervezett időpontok: 2017. július hónap kedd, csütörtök, pénteki napjai
Helyszín: Művelődési Ház és külső helyszínek, Városi Könyvtár belső udvar vagy
közművelődési klubterem

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Pucsek Katalin, Csaba Lilla*
(Megjegyzés: saját munkatársakkal megrendezzük a Kalandos Kedd túrákat és a pénteki mesedélelőtt
programokat --- a Bábos Csütörtök programot csak az önkormányzati nyári diákmunkások foglalkoztatása
esetén tudjuk megvalósítani)

 XXVI. "ZIRCI BULI" – a család és barátság fesztiválja (Pro Urbe díjas)
Tervezett időpont: 2017. július 7-8. (péntek – szombat)
Helyszín: Zirc-Tündér domboldala
Határidő: 2017. június 25.
Együttműködésért felelős: Encz Ilona

2017. augusztus


Tematikus szünidei gyermek és családi programok: Kalandos Kedd túrák, Bábos
Csütörtökök, „Olvass és játssz a szabadban!” mesedélelőttök* pénteken
Tervezett időpontok: 2017. augusztus hónap kedd, csütörtök, pénteki napjai
Helyszín: Művelődési Ház és külső helyszínek, Városi Könyvtár belső udvar vagy
közművelődési klubterem
Határidő: 2017. július 30.
Felelős: Pucsek Katalin, Csaba Lilla*
(Megjegyzés: saját munkatársakkal megrendezzük a Kalandos Kedd túrákat és a Pénteki Mesedélelőtt
programokat --- a Bábos Csütörtök programot csak az önkormányzati nyári diákmunkások foglalkoztatása
esetén tudjuk megvalósítani)

 XIX. Bakonyi Betyárnapok – Országos Betyártalálkozó
Tervezett időpont: 2017. augusztus 4-5. (péntek – szombat)
Helyszín: Alkotmány u. rendezvényi terület (technikai háttér: Művelődési Ház)
Határidő: 2017. július 15.
Felelős: igazgató és Encz Ilona
 Augusztus 20. Szent István napja és az új kenyér ünnepe – városi ünnepség
Időpont: 2017. augusztus 20. (vasárnap)
Helyszín: Rákóczi tér, Országzászló emlékmű (esőhelyszín: Városháza)
Határidő: 2017. augusztus 10.
Felelős: Encz Ilona
(Önkormányzati támogatás esetén a RAMNAH-zal közösen nagyszabású „Zirci Búcsú” hangulatú délutáni
– esti programokat is rendeznénk: “Várhatok még” – Karosi Júlia Gershwin-estje a Karosi Júlia Quartet és
a Bujtor Balázs vezette RTQ vonósnégyes közreműködésével, könnyűzenei koncert, családi programok,
vásári forgatag stb.)

 Kiállítás
Tervezett időpont: 2016. augusztus 30. (szerda)
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. augusztus 22.
Felelős: Kálovits Gabriella

2017. szeptember


Zirc város Bányásznapi megemlékezése (a környékben még működő bányák és a Dudari
Bányászok Nyugdíjasainak Szakszervezete szervezésében, intézményünk közreműködésével)

Tervezett időpont: 2017. szeptember 2. (szombat)
Helyszín: Pintér-hegyi Parkerdő Bányász emlékmű
Határidő: 2017. augusztus 23.
Felelős: Kálovits Gabriella és Pucsek Katalin
 ZIRC30 „Őszköszöntő” túrák (Pintér5, Kőkapu10, Szarvaskút15)
Tervezett időpont: 2016. szeptember 4., vagy október 1., vagy 9. (szombat)
Helyszín: Rajt-Célállomás a Művelődési Ház
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Encz Ilona

2017. október


Idősek Világnapja – városunk szépkorú polgárait köszöntő műsoros, zenés
program, vacsorával (önkormányzati finanszírozás)
Tervezett időpont: 2017. október 7. (szombat)
Helyszín: PSzC Reguly Antal Szakképző Iskolája és Kollégiuma – ebédlő
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: Encz Ilona


Állatok világnapja – komplex „állatos” program (gondoskodó állattartás, előadás,
állatbemutató stb. elemekkel)

(a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumával egyeztetett közös program)
Tervezett időpont: 2017. október 4. (szerda)
Helyszín: Művelődési Ház
Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: Pucsek Katalin
 Aradi Vértanúk Emléknapja – városi megemlékezés a Nemzeti Gyásznapon
Időpont: 2016. október 6. (csütörtök)
Helyszín: Március 15. tér
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Encz Ilona


Október 23. – az 1956-os Forradalom és Szabadságharcra emlékező városi
ünnepség (a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja)
Időpontja: 2017. október 23. (hétfő)
Helyszín: Kossuth L. utcai ’56-os emlékkő és Városháza
Határidő: 2017. október 15.
Felelős: Encz Ilona



"Itt van az ősz, Itt van újra..." – művészek és amatőr alkotók hagyományőrző
kiállítása („Összefogás az Emberekért” Zirci Egyesület szervezésében)
Tervezett időpont: 2017. október vagy november
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. október 10.
Felelős: Kálovits Gabriella

2017. november


Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapja – városi
megemlékezés a Nemzeti Gyásznapon
Időpont: 2017. november 4. (szombat)
Helyszín: a Zirci Ciszterci Apátság udvarából séta a Kossuth L. utcai ’56-os emlékkőhöz
Határidő: 2017. október 25.
Felelős: Encz Ilona



ZIRCIEK ADVENTJE 2017. – előkészítő munkálatok
o Zirc város adventi óriáskoszorújának elkészítése
(szükséges partnerek bevonásával: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal, Zirci Városüzemeltetés
Nonprofit Kft., fenyő-tuja felajánlók, Verga Zrt. stb.)

Tervezett időpont: 2017. november 14-i héttől anyagok begyűjtése,
november 21-i héttől munkálatok november 24-ig befejezéssel
Tervezett helyszín: Rákóczi tér, Apátság előtti zöldterület
Határidő: 2017. november 10.
Felelős: Encz Ilona és Pucsek Katalin
o A Zirciek Adventje 2017. programfüzetének (plakátjának) összeállítása,
elkészítése, népszerűsítése
Tervezett időpont: 2017. november 10-ig anyaggyűjtés, november 15-ig grafikai munkák,
november 20-ig nyomdai kivitelezés, majd terjesztés
Határidő: 2017. november 10.
Felelős: Encz Ilona és Pucsek Katalin
 Zirciek Adventje: "Gyűszűkék" Foltvarró Klub kiállítása
Tervezett időpont: 2017. december 2. (szombat)
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: Kálovits Gabriella

 Zirciek Adventje: Adventi koszorúkészítő, gyertyaöntő kézműves foglalkozás
Tervezett időpont: 2017. november 29. (szerda)
Helyszín: Városi Könyvtár közművelődési klubterem
Határidő: 2017. november 20.
Felelős: Kálovits Gabriella

2017. december


Zirciek Adventje: a városi karácsonyfa közös feldíszítése, 1. adventi
gyertyagyújtás a helyi egyházak karácsonyi gondolataival és műsorral
Tervezett időpont: 2017. december 2. (szombat)
Tervezett helyszín: Rákóczi tér és Apátság előtti park
Határidő: 2017. november 22.
Felelős: Encz Ilona és Pucsek Katalin
 Zirciek Adventje: Városi Mikulás-várás – interaktív zenés műsor gyerekeknek
Tervezett időpont: 2017. december 6. (szerda)
Tervezett helyszín: Városháza, nagyterem
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Kálovits Gabriella


Zirciek Adventje: 2. és 3. adventi gyertyagyújtások a helyi egyházak
képviselőinek karácsonyi gondolataival és műsorokkal
Tervezett időpontok: 2017. december 9. és 16. (szombat)
Tervezett helyszín: Rákóczi tér, Apátság előtti park
Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Encz Ilona és Pucsek Katalin


Zirciek Adventje: XX. Városi Gyermekkarácsony – komplex karácsonyváró
rendezvény gyerekeknek, családoknak
Tervezett időpont: 2017. december 15. vagy 22. (péntek)
Tervezett helyszín: Művelődési Ház
Határidő: 2017. december 5.
Felelős: Encz Ilona és Pucsek Katalin



Zirciek Adventje: Mindenki Karácsonya – sokak együttműködésének köszönhető
karácsonyi ízekkel, illatokkal és hangulattal – a műsorokat követő 4. adventi
gyertyagyújtás a város polgármestere és a zirci apát karácsonyi gondolataival
Tervezett időpont: 2017. december 23. (szombat)
Tervezett helyszín: Rákóczi tér, Zirci Ciszterci Apátság díszudvara, Bazilika,
Látogatóközpont Gobelin-terem, Apátság előtti park
Határidő: 2017. december 10.
Felelős: Encz Ilona, Pucsek Katalin és Kálovits Gabriella

II.2.2. Az intézményben működő, vagy rendszeres összejöveteleket tartó
egyesületek, klubok, közösségek
Művelődési Ház (8420 Zirc, Alkotmány utca 14.)




















„A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány – a Pro Urbe díjas „ZIRCI BULI” – a család
és barátság fesztiválja operatív előkészületei
Bakonyi Babázók Csoport (Baba-Mama Klub) – óvodás kor előtti gyermekek és
szülők családi foglalkozásai hetente csütörtökön, évi 3-4 közösségi programmal
Bakony Baranta Egyesület – edzés alkalmanként
Bakony Hangja Színjátszó Csoport – színjátszó próbák (hétfő, szerda)
Bakony Polgárőr Egyesület (Pro Urbe díjas) – összejövetelek alkalmanként
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület – összejövetelek 1-2 havonta
„BÁRKA 2008” Bakonyi Amatőr Rockzenészek és Képzőművészek Alapítványa
– zenekari próbák, helyi és vendégzenekarok koncertjei évi 3-4 alkalommal
(tavasznyitó, nyárnyitó-záró MetálNacht, jelmezes Halloween Party)
Dudari Bányászok Nyugdíjasainak Szakszervezete, Alapítványa – fogadónap
minden hónap első szerdáján
Erdélyi Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Pro Urbe díjas) – összejövetelek 2-3
havonta
Kanga-tréning – kisbabás anyukák és gyermekeik speciális tornája
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Zirc – véradás (átlag havonta), szociális
akciók, elsősegély vizsgák és versenyek
MTTSZ Területi Klub Zirc – heti három lövészedzés (kedd, szerda, csütörtök), évi
2-3 versenyrendezés
„Ringató” zenés, együtténeklős foglalkozások pici gyerekeknek és szüleiknek –
minden hét szerda délelőttjein
Tárnai Autósiskola (KRESZ tanfolyam) – átlag negyedévente egy tanfolyam
WINGS Darts Club – heti három edzés (hétfő, szerda, péntek), megyei és régiós
versenyrendezés átlag havonta
„Zirc Kultúrájáért” Közhasznú Alapítvány – városi és intézményi programok
támogatása
Zirc Városi Ifjúsági Fórum és Zirci Zabhegyezők („Zirc Város Közművelődéséért”
szakmai kitüntetés) – közösségi összejövetelek alkalmanként pénteken, szombaton
Zirci Teniszklub Sportegyesület – évi 3-4 közgyűlés

Dokumentáció, rendezvények, időpontok egyeztetése, pályázati tanácsadás, .
Határidő: folyamatos
Felelős: Encz Ilona

Városi Könyvtár (8420 Zirc, József Attila utca 1.)










Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület – a Pro Urbe díjas Zirci Városi
Vegyeskórus próbái minden héten kedden és pénteken
„Békefi Antal” Bakonyi Honismereti és Művelődési Társaskör és TIT Városi
Reguly Társaság – összejövetelek alkalomszerűen
Diabétesz Klub – havi egy alkalom csütörtökön, évi két egészségnap
„Együtt a Könyvtárért” Alapítvány – városi és intézményi programok támogatása
„Gyűszűkék” Foltvarró Klub – minden hónap második hétfője
Hip-Hop tánctanfolyam – minden hétfőn
Magas-Bakonyi Méhész Egyesület Zirc – összejövetelek alkalomszerűen
Magyar Pünkösdi Egyház Bérea Gyülekezet – istentisztelet vasárnaponként
Zirci Városi Nyugdíjas Klub (Pro Urbe díjas) – összejövetelek minden héten,
szerdán

Dokumentáció, rendezvények, időpontok egyeztetése, pályázati tanácsadás.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kálovits Gabriella

II.3. Stúdió KB – Városi Televízió Zirc
II.3.1. Műsorkészítés
 Információgyűjtés a helyi eseményekről.
 Interjúalanyok felkutatása, időpont egyeztetések, riportok készítése.
 Felvételrögzítés.
 Heti adás összeállítása, szerkesztése.
 Egyeztetés a külső munkatársakkal.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szalontay Szilvia
 Teljesítésigazolások előkészítése, nyilvántartása.
Határidő: hónap utolsó napja
Felelős: Szalontay Szilvia

II.3.2. Műsorterv - Új műsorok az adástükörben
Elsősorban az intézménynél közfoglalkoztatott
munkaviszonyban dolgozó munkatárs,
Csaba Lilla közreműködésével tervezünk új műsorelemeket.
Szeretnénk a fiatalabb korosztályt is képernyő elé ültetni, ezért folytatjuk a néhány évvel
ezelőtt elindított gyerekszáj rovatunkat, ám ezúttal nem óvodásokkal, hanem általános
iskolásokkal beszélgetünk aktuális történésekről, jeles napokról, közérdekű témákról.

Minden gyereknek ugyanazt a kérdést tesszük fel, az így rögzített felvétel dinamikusan
megvágva szórakoztató műsorszámmá áll össze. A műsor végén minden alkalommal
elhangzik egy, a témához kapcsolódó vers is a gyerekek tolmácsolásában.





















Januárban a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó kérdéseket teszünk fel: a kultúra
fogalmának körülírását, kulturális események említését kérve. Nemes Nagy Ágnes:
Január című versével zárul a műsorszám.
Február bőséges témákra ad lehetőséget, hiszen ekkor van Szent Bálint-napja és a
hozzá kapcsolódó Valentin-nap, a szerelmesek ünnep, ekkor ünnepeljük az anyanyelv
nemzetközi napját, a jövő év ráadásul szökőév is – a három téma mindegyikével
kapcsolatban kérdezzük majd a gyerekeket. A februári vers stílusosan Radnóti Miklós:
Február című költeménye.
Március 2-án Arany János emlékév kezdődik, így ebben a hónapban a költő, író, az
irodalom és az olvasás fogalmait járjuk majd körül. E havi versünk Petőfi Sándor:
Arany Lacinak című verse.
Áprilisban megint csak több téma közül választhatunk, terveink közt szerepel a
bolondok napja, ebben a hónapban ünnepeljük az emberszeretet világnapját, a
költészet napját és a Föld napját is, illetve a húsvétot is. E havi versünk Radnóti
Miklós: Április című költeménye.
Májusban ugyancsak több jeles napot, világnapot ünneplünk, így pl. a család
nemzetközi napját, az internet világnapját és természetesen az anyák napját, valamint a
gyermeknapot – valamennyi jó témát jelent, e havi versünk Petőfi Sándor: Mi kék, az
ég! című költeménye.
Júniusban szó lesz a pedagógusnapról és a nyári szünidő kezdetéről, de megkérdezzük
a gyerekeket a véradók világnapja kapcsán a véradás fontosságáról is. Weöres Sándor:
Barangolók című verse hangozna el a műsorban.
Júliusban a nyaralásról, az aktív pihenésről és az egészségről szól a műsorunk, melyet
Juhász Gyula: Nyár című verse színesít.
Augusztusban ünnepeljük a balkezesek világnapját, ami érdekes témát jelent, illetve a
közelgő iskolakezdés is szóba kerül majd. Szilágyi Domonkos: Új kenyér című verse
pedig az augusztus 20-i ünnepélyre rímelne.
Szeptemberben is több téma közül választhatunk: érdekes lehet a gyerekek véleménye
a nyelvek európai napjáról, a dicsérés világnapjáról, a hála világnapjáról, illetve a
népmese napjáról. A műsorba két költeményt tervezünk megszólaltatni, Weöres
Sándor: Galagonya, valamint Juhász Gyula: Szeptember aranya című versét.
Október 10-e a lelki egészség napja, és ebben a hónapban ünnepeljük az állatok
világnapját is – utóbbi valószínűleg közelebb áll a gyerekekhez, de érdekes
gondolatok születhetnek a lelki egészség témában is. Nem szabad megfeledkeznünk az
idősek napjáról sem, ezzel kapcsolatban is beszélgetünk majd a gyerekekkel. Nagy
László: Dióverés című verse hangzik el az októberi műsorban.
November az adventi időszak kezdete, az ünnepvárásról, a készülődésről kérdezzük a
gyerekeket, Tamkó Sirató Károly: Szembeszél című verse szólal majd meg.



Decemberben ismét több téma is szóba kerülhet, pl. a Luca széke készítésének
hagyománya, a hűség napja, amit Magyarországon december 14-én ünneplünk, illetve
szóba kerülnek majd az évet záró hagyományok, pl. a szilveszteri petárdázás,
ostorcsattogtatás. Az év utolsó gyermekműsorának verse Szabó Lőrinc: Esik a hó
című költeménye.

A gyerekek türelmétől és hajlandóságától függően egy alkalommal több műsort is rögzítünk,
így zavartalanul adásba tudjuk szerkeszteni a nyári szünet idején is a tematikus műsort.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szalontay Szilvia

Folyamatban van egy 56-os emlékfilm elkészítése.
Répás József zirci lakos, helytörténeti gyűjtő, a Bakonyi Finnbarátok Körének tagja az 1956os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából előadást tartott levéltári kutatásaira,
gyűjtéseire támaszkodva a hatvan évvel ezelőtti zirci történelmi eseményekről a Bakonyi
Finnbarátok Körének zártkörű rendezvényén.
Ennek kapcsán merült fel a gondolat, hogy készüljön emlékfilm az előadás anyagának
felhasználásával az’56-os zirci eseményekről, korhű környezet megteremtésével, narrátorral,
szereplőkkel. Répás József útmutatása alapján Kelemen Gábor, Csaba Lilla, Encz Ilona vesz
részt az anyag feldolgozásában, a szövegkönyv elkészítésében.
Az első megbeszélés során kiderült, hogy a 60 évvel ezelőtti események igényes bemutatása
hosszabb időt vesz igénybe, így az emlékfilm elkészítése 2017-ben valósul, jelen pillanatban a
forgatókönyv összeállításánál tartunk.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Szalontay Szilvia

II.3.3. Műsorszórás
 Hírfelvétel
Határidő: adást megelőző nap
Felelős: Szalontay Szilvia
 Adás közvetítése, ismétlések nyomon követése, hiba esetén azonnali beavatkozás
Határidő: folyamatos
Felelős: Wittmann Csaba


Az adás közzététele
A digitális sugárzás megvalósítását teszi lehetővé a 2015-ben megvásárolt speciális
műszaki eszköz. Továbbra is a megszokott csatornán foghatják műsorunkat azok a
nézők is, akik analóg televíziókészülékkel rendelkeznek, a kétféle sugárzási mód nem
zárja ki egymást.



Együttműködési lehetőségek feltérképezése, kialakítása
Kapcsolatfelvétel más települések, városok médiáival.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szalontay Szilvia



Térségi jelenlét erősítése (települések hírei, eseményei, testületi ülések)
o igényfelmérés
o együttműködési szándék esetén a községek saját rögzített és vágott anyagának
sugárzása
o egyedi esetekben felvételrögzítés és sugárzás
Határidő: megállapodás alapján
Felelős: Szalontay Szilvia

Valamennyi műsorunk teljes egészében, időrendi sorrendben megtekinthető és vissza is
kereshető a youtube videómegosztó oldalon található „zircitv” csatornánkon, melyen
visszamenőleg a képviselő testületi üléseken rögzített vágatlan felvételeket is feltöltjük, külön
mappába – innen nézhetik meg a városi honlap megfelelő linkjére kattintva az érdeklődők is.
Szintén a youtube-ról kerül fel a zirc.blog.hu hírportálra műsorunk, az archívumban elérhető a
korábbi adások tartalma.

Zirc, 2016. 12. 07.
Bieberné Réz Ágnes
igazgató

