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1) A könyvtár 2020. évi programjai, rendezvényei
Korábbi tapasztalatainkat figyelembe véve mozgalmas évet terveztünk 2020-ra,
különösen a kiállítások tekintetében (Színtárlat, Végh Éva, Kapa Melinda, A. Bak
Péter stb.). Azonban az egész évet meghatározó, mindent és mindenkit befolyásoló pandémia okozta helyzet részünkről is minden számításunkat keresztül húzta.
Már 2020. március közepétől nem tudtuk programtervünket következetesen megvalósítani – csak futottunk az események után. A nyári időszakot illetően a nálunk
kialakult gyakorlat szerint nem terveztünk fontosabb eseményt, egyet kivéve: általános iskolás gyerekek számára nyári, kulturális lehetőségeket biztosító tábort –
ami újítás, újdonság lett volna a könyvtár részéről. Az őszi időszakban sikerült
immár ötödik alkalommal megrendeznünk KultFeszt rendezvénysorozatunkat, bár
a korábbi, háromnapos/háromprogramos esemény kiállítás-szekcióját a felkészülési idő rövidsége miatt el kellett, hogy hagyjuk. Az októberi Országos Könyvtári
Napok keretében még maradt némi mozgásterünk a tatabányai József Attila Városi
és Megyei Könyvtár közreműködésének köszönhetően. Azonban novemberben ismét bezárásra kényszerült a könyvtár, s bár a tavaszihoz hasonló ún. „fapados
kölcsönzés” egyre népszerűbb lett, s az erre való igényt a statisztikai adatok is
bizonyítják, egyértelmű, hogy egy átlag-normál működési és szolgáltató évhez viszonyítva nagyon alul maradtunk a rendezvények és programok tekintetében.
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Tari Annamária előadása (helyszín: művelődési ház)
Závada Pál előadása (Bombitz Attilával)
Melyiket a 2000-ből? (Macikiállítás)
Magyar Széppróza Napja – beszélgetés dorogi és környékbeli írókkal (Cselenyák
Imre, Kele Fodor Ákos, Schmöltz Margit, Soós Tibor, Szabó Sándor)
KultFeszt: Grecsó-Hrutka / Libikóka (zenés irodalom)
KultFeszt: Parti Nagy Lajos (beszélgetéssel)
Alkotó muzsikosok – koncert (Szendi Ágnes, zeneiskolai tanár és barátai)
Bányászkör – helyismereti kirándulás Hartyán Csabával (Országos Könyvtári Napok)
Könyvorigami kiállítás (Országos Könyvtári Napok)
Lattmann Béla zenésszel beszélgettünk (Országos Könyvtári Napok)
Digitális élménybusz a könyvtárban
Nevelőszülők (2)
3D nyomtató bemutatása
Kerekítő foglalkozás kicsiknek és szüleiknek (4)
Társasjáték klub (4)
Szavalónap a Zrínyi-napokon
A népmese napja – olvasópályázat, eredményhirdetés
Nyílt könyvtári óra (a Zrínyi iskolában)

2) A könyvtár működési- és munkaterületei
A könyvtárosi-szakmai tevékenység egyes területei
2.1. Olvasószolgálat
Egy (olvasószolgálati) munkatársunk novembertől, nyugdíjazás előtti felmentési
idejét tölti. Ezen hónaptól új munkatársat vettünk föl. Feladata – szakmai előéletét
(könyvesbolt-üzemeltetés) kamatoztatva – a gyermekkönyvtár szakmai munkájának segítése.
2.2. Könyvtárközi kölcsönzés
Sajnos ennek a szolgáltatásnak a szükségessége egyre csökken, pedig korábban
nagyon népszerűnek bizonyult. De a 2020. év tekintetében nem is tudtunk volna
elmozdulni a holtpontról, hacsak újra fel nem fedeztetjük a szolgáltatásban rejlő
előnyöket (a helyben nem elérhető, az ország bármely területéről szinte bármilyen
dokumentum kölcsönzésének, másolatának a lehetőségét).
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2.3. Gyermekkönyvtár
A minden évben visszatérő olvasói pályázatot sikerült megoldani – és egybekötni
a népmese világnapi eredményhirdetéssel –, de a gyerekeket érintő egyéb programokat egyáltalán nem tudtuk abszolválni (Költészet napja, Színtárlat-kiállítás
stb.)
Az iskolák és óvodák időszakos bezárásával, valamint az óvintézkedések betartásával, és az érthető, szülői aggodalmakkal együtt járt, hogy ez a korosztály erőteljesen elmaradt a könyvtár épületéből. Az oktatási-nevelési intézményekkel sem
tudtunk ilyen tekintetben együttműködni.
2.4. Feldolgozói munka
A legkevésbé látványos, nem a felhasználók szeme előtt zajló, mégis nagyon lényeges munka, szerves része, alapja a legtöbb szolgáltatás megvalósulásának. Hatékonyság terén itt még látunk fejlődési lehetőséget.
2.5. Helyismereti munka
A helytörténeti munkatársunk novemberben felmondott. Ezen a munkaterületen
szintén még sok lehetőségünk van fejlődésre. A helytörténeti munkát, kutatást új
alapokra szükséges helyezni. Adatbázist kell építenünk a könnyebb és átláthatóbb
keresés érdekében. A digitalizálás és archiválás területe erősen hiányos.
2.6. Intézményvezető
Az intézményvezető mandátuma december 31-én lejárt. Az intézményi átalakítás/integrálás novemberben a vezetése alatt zajlott le.
2.7. Szervezeti átalakítás
Bár történt személyi változás is, a szervezeti átalakítás szakmai szempontból nagy
mértékben nem érintette az intézményt, inkább más szempontból. A könyvtár
székhelye maradt az új intézményrendszernek (2510 Dorog, Bécsi út 56.), viszont
névváltozáson esett át. Az új intézmény neve: Dorog Város Művelődési Ház és
Könyvtár. Az alapító okiratból és a törzskönyvi kivonatból kikerült a Gáthy Zoltán
elnevezés, de a Könyvtári Intézettel és a fenntartóval történt egyeztetések alapján
jogosultak vagyunk a használatára. Az elmúlt 5 évben olyan „brand”-dé vált a
Gáthy név, hogy ragaszkodnunk kellett és „intézkedéseket” tennünk használatának biztosításáért. Mivel az elmúlt években több problémát okozott a Helytörténeti
Múzeum „funkció”, mint előnyt, a székhely elnevezéséből elhagytuk.

3) Intézményi integráció
Településünk adottságaiból adódott egy következtetés, és komoly változtatási
szándék. Sürgetett és ösztönzött is bennünket az az évek óta megfogalmazott
gondolat, hogy településünk méretéből, szerkezetéből, és kulturális-kultúraközvetítő közintézményeink méretéből, szerkezetéből adódóan a kulturális tereket hatékonyabban lenne szükséges összehangolni:
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➢

együttműködésekben gondolkodva,
közösségi terekben gondolkodva,
az adott közösségi tér alapprofilját meghatározva,
az átfedéseket koordinálva,
egységes, de változatos szemléletet, koncepciót kialakítva,
a kommunikációt fejlesztve stb.

Természetesen egy összehangolt települési közművelődési program részben
visszaadhatja az „intézmények” többé-kevésbé eredeti funkcióját, ugyanakkor
megszüntetheti az egymásra szervezés, a hiányos-átláthatatlan programhirdetés
és a hatékonytalanság problémáját. Erőteljesebb karaktert adhat egy-egy közösségi térnek, hogy koncentráltan, következetesebben tudja programjait tervezni és
megvalósítani. De mindenhol komplex tervezésre és gondolkodásra, s akár komplex megvalósításra számítva – a különállást, „elszigeteltséget” megszüntetve.
Az intézményvezetők mandátuma lejárt – így erőteljesebb motiváció és igény mutatkozott egy-egy szakmai-intézményi „számvetésre”, „újrakezdéshez” és „folytatáshoz” is, mindenfajta viszonyrendszer átgondolására.
Meg kell említenünk az átalakítással párhuzamosan zajló, a kulturális intézmények közalkalmazottjainak jogviszony-átalakulását, a közalkalmazotti státusz
megszűnését, mely komoly döntés elé állította a munkatársakat, és mindenkit
megviselt. 2020. október 31-én megszűnt a kulturális intézményekben dolgozók
közalkalmazotti státusza. Minden arra mutatott, hogy változtatni lehet és kell.
2020. november 3-án létrejött Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár egyesített
/ integrált intézménye. Új szervezetet építünk, új szakmai megoldásoka és tartalmakat keresünk, új szakmai tervet alkotunk.
Az intézményrendszer gazdasági, adminisztratív „székhelye” a Dorogi József Attila Művelődési Ház. Itt dolgozik az intézményvezető-helyettes, a gazdasági ügyintéző, az arculatért felelős dekoratőr, a hangtechnikus, itt történik az iktatás. A
könyvtár élén korábban helyettesként dolgozó munkatárs csoport-, ill. telephelyvezetővé minősült, aki az intézmény SZMSZ-ében meghatározott (könyvtári) alaptevékenységéhez kapcsolódó, színvonalas közművelődési szolgáltatás biztosításáért, a telephely (székhely) szakmai feladatainak irányításáért, megvalósításáért
felelős. Ugyanez vonatkozik a másik két telephely csoportvezetőjére is. A szakmai
munkát erősítik a felelősökre bízott szakterületek (kommunikációs, gazdasági, dekoratőri, technikusi, karbantartói), az egységes arculat, valamint a hatékonyabb,
átlátható, átjárható-segítő humánerőforrás és eszközrendszer, továbbá a komplex, innovatív, egységes gondolkodás és tervezés.
Abban reménykedünk, hogy a vészhelyzet megszűnésével minőségi és változatos szolgáltatásaink, programjaink jó visszhangra és befogadó közönségre fognak
találni közösségi tereinkben.

Dorog, 2021. április 19.
PH.
Szabó-Berghauer Zoltán
intézményvezető
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