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2020. november 3-án megalakult a Dorog Város Művelődési Ház és Könyvtár 

nevet viselő integrált kulturális intézmény. De a tagintézmények szinte azonnal 

– a pandémia fokozódása miatt – gyakorlatilag bezártak. November 11-től lá-

togatókat, közönséget nem állt módunkban fogadni, értelemszerűen progra-

mokat sem szervezhettünk. Azok a rendezvények, melyek a munkatervben sze-

repeltek, 2020. év végén elmaradtak. 

GÁTHY ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 

A pandémia okozta helyzet természetesen igen szűk mozgásteret engedett 

számunkra. A minden előírást és óvintézkedést szem előtt tartó, kellő körültekin-

téssel végzett kölcsönzés azonban egyre népszerűbbnek bizonyult. A tavaszi 

bezárás után a novemberben elrendelt után még nagyobb igény mutatkozott 

a kölcsönzésre. A novemberi-decemberi (illetve a 2021. január-februári) idő-

szakban a statisztikai adatok növekvő tendenciája jól látható, különösen az 

alábbi megoszlásban: 

időszak kölcsönzők száma felnőtt gyerek 

november 252 194 58 

december 296 225 71 

január 348 255 93 

összesen 674 452 222 

 

időszak kölcsönzések felnőtt gyerek 

november 252 843 190 

december 296 1.102 214 

január 348 1.165 268 

összesen 3.110 2.438 672 

 

Fontos megjegyezni, hogy az „élő” kölcsönzések száma február 8-án 998 db 

volt (742 felnőtt, 256 gyerek), ami azt jelenti, hogy egy normál nyitvatartáshoz 



képest az átlagos 1500-1600 kölcsönzés 64%-a teljesült. Ez egy zárt ajtókkal mű-

ködő könyvtár jelentőségét, és az olvasási igény viszonylag magas arányát mu-

tatja. Pozitív hozadéka még az időszaknak, hogy a virtuális térbe kényszerült 

olvasók az online katalógust is sokkal bátrabban használják. Másik hozadéka a 

falak mögé szorulásnak, hogy a könyvtár közösségi oldalán több aktivitást szük-

séges nyújtanunk, hogy az olvasók olvasási kedve fenntartható maradjon. 

 

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ 

A zárvatartás ideje a szakmai vonal – ren-

dezvényszervezés és városmarketing tevé-

kenység – mellett a felújítási feladatokkal tel-

tek el.  

Az új intézmény munkaszerződéseinek, mun-

kaköri leírásainak, SZMSZ-ének elkészítése 

mellett megalkottuk – természetesen opcio-

nálisan – a Dorogi programterv 2021-et, 

ugyanakkor számos rendezvényszervezővel, 

illetve magánemberrel történtek egyezteté-

sek a lehetséges rendezvényekről.  

Az irodák teljes felújítása és a lépcsőház mo-

dernizálása, festése időszerűvé vált. Év vé-

gén már előkészületeket tettünk ennek ér-

dekében.  

A városmarketing területén novembertől im-

már a művelődési házban zajlik a dorog.hu, 

valamint Dorog Város Önkormányzat Face-

book-oldalának szerkesztése is, a művelő-

dési ház Facebook oldala mellett. A bejegy-

zéselérések, oldalkedvelések száma rendkí-

vül megnőtt az átalakulást követően. 

 



Elkészült a Dorog Város Művelődési Ház és 

Könyvtár új arculati kézikönyve, logókkal, 

színtervekkel, betűtípusokkal, stb. Az új ar-

culati kézikönyv alapján elkezdődött a 

művelődési ház tábláinak tervezése – de 

természetesen az egész intézményrend-

szer arculatának egységesítése is. 

A Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepé-

nek – a Dorogi Szénmedence Sportjáért 

Alapítványon keresztül – köszönhetően el-

kezdődött az alagsori termek felújítása is, 

köztük egy új irodahelyiség kialakításával 

egyetemben. 

Reményeink szerint, a Richterrel való tár-

gyalások eredményeként 2021-ben több 

rendezvény is megvalósulhat, köztük pl. az 

országos jelentőségű, Egészségváros elne-

vezésű is. 

 

 

 

 

 

REIMANN BÁNYÁSZATTÖRTÉNETI MINIVERZUM 

A miniverzumban garanciális utómunkálatok folytak a tavaszi bezárás óta. Ad-

minisztrációs feladatokat, kapcsolattartást végeztek a munkatársak – akik év 

végére csak ketten maradtak. Egy fiatal munkatársunk tanulmányaihoz tért 

vissza, egy munkatársunknak gyermeke született, egy pedig – a csoportvezető 

– sajnos felmondott. Az első, karcsú negyedévnyi tapasztalatokat is elemeztük. 

Az eredmények ígéretesek voltak a jövőre való tekintettel. Az integráció kap-

csán mégis felülvizsgáltuk újra az adatokat, a szolgáltatásainkat, és új lehető-

ségeket kezdtünk keresni. 

✓ A teljes magyarországi területre vonatkozó, átfogó elemzést készítettünk 

a látogatóközpontok működéséről, árairól, szolgáltatásairól, kommuniká-

ciókról, működési struktúrákról (minimum 25 látogatóközpont elemzésé-

vel). Azzal a céllal, hogy a jó példákat beemeljük programjainkba, mű-

ködési mechanizmusunkba. 



✓ Termékfejlesztésbe kezdtünk. Pl. makettcsapat létrehozásán gondolkod-

tunk egy makett- és modellklub létrehozásának érdekében. A meglévő-

ket újragondoltuk és kiegészítettük. 

✓ A TDM-mel integráltuk a pályázatfigyelési szolgáltatást. 

✓ Újraépítettük a belső és külső kommunikációt. 

✓ Új árjegyzéket készítettünk; új, szezonális nyitvatartást terveztünk; a fog-

lalkozásokhoz további eszközöket terveztünk stb. 

 

Dorog, 2021. április 19.     

PH.    

     Szabó-Berghauer Zoltán 

              intézményvezető 


