
 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ, 
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Beszámoló a Monostorapáti Művelődési Ház, Könyvtár, Teleház 2017 évi 

 munkájáról. 
 

 

Január: 

 

Január 2-től  megtekinthető  a Művelődési Házban a SZINVONAL Művészeti 

Iskola tanulóinak munkáiból a kiállítás. 

Január 3-4-5 Felleltározásra került a Művelődési Ház, Könyvtár, Konyha 

Raktár . 

5. 17,30-18,30 Heti 1 alkal.ommal elkezdődött a könyvtárban a  

                         Kézimunka szakkör 

5. Bevételezésre kerültek a könyvtár állományában az új könyvek. 

2017-es évben a Tapolcai Könyvtár  által meghirdetett Olvasópályázatára 

a  2.osztályból- Török Szonja, Fuchs Ákos, Pöőr Csenge, Bőczi Balázs,  

Dabossy Zénó jelentkezett. 

3. osztályból Ihász Kristóf, Szabó Eszter, Dobay Bendegúz, Svantner Ákos, 

Svantner Amanda, Horváth Amina, Jónás Emma. 

4. osztályból Szabó Milán, Széll Zsombor, Somogyi Gergő, Merse Benedek. 

9. 17.30-19.30 kézimunka szakkör a könyvtárban. 

12. 10-11 óráig 1.osztályos tanulók részére könyvtári órát tartottam       

játszóházzal. 

13. 9-12 óráig olvasópályázati feladatlapok töltése, adatok gyűjtése   

       3.osztályos gyerekekkel.                      . 

13.  Előkészültünk a Forralt borfőző versenyre. 

14. 14-19 óráig Forralt borfőző verseny a művelődési ház udvarán 

16. 8-9.30 óráig olvasópályázatra  adatok gyűjtése 3.o tanulókkal 

      14-15.30 óráig Már tudok olvasni programon vettünk részt a 2.o.         

                                Tanulókkal a Tapolcai Könyvtárba. 

      15-18 óráig Véradás a Művelődési Házban. 

17.  11.30-12.30 óráig olvasópályázat készítés a 3.o. tanulókkal. 

18.  15-18 óráig Családi rendezvény a művelődési házban 

19. 11. 30-12..30 olvasópályázat készítés a 3.o. tanulókkal. 

20. Művelődési Házunk ebben az évben is csatlakozott a Kultúrházak 

       Éjjel nappal programjához.  Adatlapok kitöltése, regisztráció 

23. 9.30-10.30 óráig olvasópályázat készítés a 3.o. tanulókkal. 

       17.30-19.30 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

24. 2016 évi könyvtár statisztika készítése és leadása a Tapolcai  könyvtárba. 

26. 10-11 óráig olvasópályázat készítés a 3.o. tanulókkal. 

27. 14-17.30 óráig olvasópályázat készítés a 4.o. tanulókkal. 

30. 10-11 óráig olvasópályázat készítés a 3.o. tanulókkal. 



      17.30-19.30 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

31. 8-10 óráig gyakorlás a 2-3-4. o tanulókkal a könyvtári polcokon való 

keresés. 

  

                Ablakzsiráf használata, szólások közmondások keresése, értelmezése. 

 

Február: 

 

1.  Olvasópályázatok leadása a Tapolcai Könyvtárba 

     Közművelődési statisztika készítése 2016.évről 

2. 8.oo órától asztalrakás, székrakás, vasalás, terítés, a családi rendezvényre. 

3. 16-18 óráig családi rendezvény a műv. házban. 

6. 14-16 óráig” Már tudok olvasni” programon vettünk részt a 2.o tanulókkal 

     a Tapolcai könyvtárban.                     

    17.30-19.30 óráig a könyvtárban kézimunka szakkör 

7. 8-12 óráig vásár a művelődési házban 

8. 17.30-20.00 óráig kerámia szakkör a művelődési házban 

10-11-12. Kulturázak éjjel nappal programja  

10. 10-12 óráig Könyvtári óra keretében az 1. o tanulók ismerkedtek 

                           Farsang történetével, hagyományaival, majd farsangi 

                            álarcot készítettünk. 

11. 9.30-15.30 óráig Kirándulás a Fekete hegyre,  

13. 8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

     17.30-19.30 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

14. 8-13 óráig iskolások próbája a farsangra. 

15. 8-13 óráig iskolások próbája a farsangra a műv. házban 

      17.30 -20 óráig kerámia szakkör a műv. házban 

16. 8-13 óráig iskolás próba a műv. házban 

17. 11-13 óráig farsangi főpróba a műv. házban. 

       16-20 óráig alsós farsang a műv. házban. 

18.15 órától Felsős farsang 

      22 órától farsangi bál a Szülői Munkaközösség szervezésében. 

20.17.30-19.30 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

22. 17.30-20 óráig kerámia szakkör a műv. házban 

       18 órától Nagycsaládos gyűlés a társalgóban 

       16.30-19.30 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban. 

27. 9- órától a könyvtárban kiszebáb készítés az 1. o tanulókkal, 

       majd a báb úsztatása a folyón, a tél elűzése, éneklés 

        16.30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban 

        17.30-19.30 óráig kézimunka szakkör a társalgóban 

28-án. helyi kommunális adók  hordása  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Március: 

 

1. Falunapi program szervezése, fellépők megkeresése 

1. 16-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban 

2. 8-9 óráig könyvtári óra keretében megemlékeztünk  Arany János 

                     születésének 200. évfordulójáról a 4.osztállyal. 

    9-11,30 óráig a Tapolcai könyvtárban felkészültünk az olvasópályázati 

                   versenyre. 

3. 15-16,.30 óráig játszóházat tartottam a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

                    gyermekei részére a könyvtárban. 

6. egész napos szakmai továbbképzésen vettem részt a Megyei Könyvtárban. 

    16,.30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban 

     17,30-19,30 óráiig kézimunka szakkör a művelődési házban 

7. 8-9.30 óráig olvasópályázatra felkészülés a könyvtárban a 2.o. tanulókkal. 

8. 8-11 óráig vásár a művelődési házban. 

    14-16 óráig könyvtári verseny a 2. o tanulókkal. 

     16,.30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban. 

9. 9-10 óráig gyakorlás a könyvtárban a 3.o tanulókkal, a könyvtári versenyre 

10. 14-16 óráig könyvtári verseny a Tapolcai könyvtárba a 3.o. tanulókkal. 

13. 14-16 óráig a 4.o tanulók versenye a Tapolcai Könyvtárba. 

       16.30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban.- 

       17.30- kézimunka kiállítás berendezése a műv. házba 

14. kiállítások berendezése a műv. házban, társalgóban. 

15. 18 órától a Művelődési házban március 15-i ünnepély, kiállításokkal. 

       Kosárfonó szakkör, kézimunka szakkör, kerámia szakkör, 

       Dömötör Anna, Somogyi Katalin, Tóth István festményei, 

       Somogyi Mária ékszer munkáikból. Régi Monostorapáti képekben. 

17. 9-11,30 óráig értekezleten vettem részt Tapolcán a könyvtárban. 

20. Kiállítások bontása 

       16.30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban 

22. 9.30-12.30 óráig Bondorói túrán vettünk részt az 1. o tanulókkal. 

       16.30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban 

       18-19.30 óráig Nagycsaládos Egyesület gyűlése a műv. házban. 

23. 9-12 óráig vásár a műv. házban 

24. terítés, a RNÖ rendezvényére. 

       Kiállítás berendezése. 



25. 17-22 óráig RNÖ által szervezett hagyományápolás, kiállítással 

      vacsorával. 

27. 16.30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban 

29. 10- órától Könyvtári óra keretében ismerkedtek a 2.o. tanulók Magyar- 

       országról, nevezetességeiről. 

       16,30-20 óráig számítógépes tanfolyam a könyvtárban. 

30. 8-10 óráig terítés a családi rendezvényre 

       10-11,30 óráig óvodás próba        

       15-17. óráig családi rendezvény a műv. házban. 

31. 10-11.30 óráig óvodás próba a műv. házban. 

 

 

Április: 

 

1.15-19 óráig óvodai farsang  a  művelődési házban 

3. 9-10 óráig könyvtári óra keretében ismerkedtek az 1. osztályos 

             tanulók húsvét eredetével, húsvéti hagyományokkal, 

              locsolóvers tanulással, mesehallgatással. 

4. Könyvtári statisztika készítése január, február, március hónapokról 

    a Tapolcai könyvtár részére. 

5. 9-11 óráig könyvtári értekezleten vettem részt a Tapolcai könyvtárban. 

6. Húsvéti játszóházat tartottam az alsó tagozatos gyerekek részére. 

10. Szakmai napon vettem részt a Pannon Egyetemi könyvtárban. 

11. könyvtári óra keretében készültek fel a 2.o tanulók József Attila életéből. 

       10 órától a Költészet Napja tiszteletére szavalóverseny volt a  

        művelődési házban ahol az alsó tagozatos tanulók vettek részt 

        1. helyezést Merse Benedek 4.o tanuló ért el. II. Széll Regina 

        Különdíjasok Svantner Ákos, Ihász Kristóf,  

        Bőczi Balázs, Dobossy Zénó Soós Ádám, Széll Dávid  jutalomban 

        részesültek. 

19. 8-9 óráig könyvtári óra keretében ismerkedtek a 3.o tanulók 

       Fekete István életével, műveivel. 

20. Madarak és fák c. előadás volt a művelődési házban. Ahol az 

      Óvodások, és az alsó tagozatos tanulók vettek részt. 

       A program a KSZR keretében valósult meg. 

21. 8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

       14 órától Széll Regina,  Merse Benedek képviselte a 4.o –t a Tapolcai  

        könyvtár  

       által szervezett szavalóversenyen, ahol I. helyezést ért el Merse Benedek. 

22. Új könyvek bevételezése a könyvtár  részére 

24. 14-15.30 óráig a 2.o tanulókkal vettünk részt a Már tudok olvasni  

       programon               

26. 9-12 óráig  túráztunk, a szőlőhegyre az 1.o tanulókkal. 



 

 

. 

 

 

 

 

 

Május: 

 

2. 9-12 óráig vásár a művelődési  házban 

    10-11 óráig anyák napi játszóházat tartottam a könyvtárban 

     az 1.o. tanulók részére 

3.   8-12 óráig anyák napi játszóház a 2-3 o tanulók részére 

4.   Könyvtári statisztikai jelentés készítése, megküldése a tapolcai 

     könyvtár részére. 

5.   Terítés, a családi rendezvényre,  átadó leltár készítés. 

6.  Családi rendezvény a társalgóban / ballagás/ 

8.  leltárkészítés, terem visszapakolása. 

     14 órától „Már tudok olvasni” programon vettünk részt a 2.o. tanulókkal. 

10. 10 órától a Tapolcai zeneiskola  hangszerbemutatója a művelődési  házban. 

      18 órától Nagycsaládos gyűlés a művelődési házban. 

12.  16-17 óráig palántavásár a művelődési ház udvarán. 

15-16-17 Erdei iskolában vettem részt a 3.4. o. tanulókkal, ahol játszó- 

       házi foglalkozásokat vezettem.  

18.  14-16 óráig vásár a művelődési házban. 

25. Vásárlás a falunapra, koszorúrendelés a Hősök vasárnapjára. 

26. 17,30- Erdő birtokossági gyűlés a művelődési házban. 

31. 18 órától Közmeghallgatás a művelődési házban. 

 

 

 

 

 

Június : 

 

1.  8-12 óráig vásár a művelődési házban 

4.  Szülői Munkaközösség szervezésében Pünkösdi bál a művelődési  

     házban. /átadó leltárkészítés/ 

5. Túra az Almád apátsághoz, majd mise, koszorúzással. 

6. Falunapi előkészületek, sátorállítás, színpad, hurcolkodás. 

10. Egész napos falunapi program a sportpályán 

11. Hurcolkodás a pályáról, pakolás, rendrakás 



13. Nagycsaládos gyűlés 17,30-19,30 a művelődési házban. 

14. 13-17 óráig vásár a művelődési házban. 

15.  Beszámoló készítése a Tapolcai  könyvtár  részére, fényképek 

       leadása, 

       Asztalrakás, terem berendezése 

16. 19,30-21 óráig  Hangodi László dedikálta könyveit a 8.o. tanulók részére. 

17.  19-22 óráig sportévzáró vacsorával a  művelődési házban. 

22. 14-17 óráig értekezleten vettem részt a Nemzeti Művelődési 

       Intézet Veszprém Megyei Közművelődési szakmai napján.. 

23. Terítés, pakolás, vasalás 

24. osztálytalálkozó a művelődési házban. 

26. Asztalbontás, leltárkészítés. 

30. Véradás a művelődési házban 14-18 óráig. 

 

 

Július: 

 

5.  9-13 óráig vásár a művelődési házban. 

6. 10 órától egyeztetés a parafónia vezetőivel,  terem megtekintés 

      

17. Asztalrakás, vasalás, terítés a művelődési házban 

12. Halotti tor  a művelődési házban. 

17-20. Takarítás, asztalrakás, terítés. 

21-30  Művészeti napok rendezvénysorozat keretében a Monostorapáti          

          szállásokat bonyolítottam. 

28. Átadó leltárkészítés, teremberendezés,  

24-29 . Parafóniások táborozása a művelődési házban. 

31. 8,30-10 Mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

 

 

Augusztus: 

 

2. 13-17 óráig vásár a művelődési házban. 

     Statisztika készítése, kérdőív kiöltése a Művelődési Intézet 

     részére. II. Rákóczi Ferencről. 

3. 8,30-10 óráig Mozgássérültek próbája a Művelődési Házban 

6. 15 órától Hegyi keresztek szentelése. 

7. 8,30-10 óráig Mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

9. 9-12 óráig vásár a művelődési házban. 

10. 8,30-10 óráig Mozgássérültek próbája a művelődési házban 

14. 10-11 óráig mozgássérültek próbája a művelődési házban 

15. 2016 évi beszámoló készítése a művelődési ház munkájáról 

       leadása az Önkormányzatra. 



19. Kenyérdagasztás a művelődési házban.  

21. 10-12,30 mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

23. 10-12.30 mozgássérültek próbája a művelődési házban 

       18 óra Testületi ülésen beszámoló a művelődési ház 

       2016. évi munkájáról 

24. 10-12 óráig vásár a művelődési házban 

28. 10-11 óráig mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

30. 10-12 óráig mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

 

 

Szeptember: 

 

4. 10-12,30 Mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

6. 10-12.30 Mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

7. 10-12,30 mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

11. 9-11 óráig vásár a művelődési házban 

      Kutyaoltásról értesítők kihordása 

  

 12.    Magyar Turisztikai ügynökség részére falumúzeumunkról statisztika 

      készítése. 

14. Múzeum takarítása. 

      10 órától a Tapolcai könyvtárral programok egyeztetése. 

      17-20 óráig termékbemutató a társalgóban 

16-17. Önkormányzatunk első alkalommal csatlakozott a Kulturális 

       Örökség napjához. 

       Falumúzeum: 11-14 óráig tartott nyitva 

        16-án 14 órától túrázási lehetőség volt a Bencés apátsághoz. 

        17-én 10-11 óráig volt lehetőség a Templomot megtekinteni, 

         szentmisén részt venni. 

19. Ebben az évben is csatlakoztunk az országos felhíváshoz a  

      Népmese Napjához. 

20. 9-12,30 vásár a Művelődési házban. 

21. Terítés, terem berendezése. 

23. 17 órától osztálytalálkozó a művelődési házban. 

26. pogácsarendelés a születi felvonulásra, felvonulás előkészítése, 

      szervezése. 

28. 8 órától Népmese napja Benedek Elek születésnapjáról 

      való megemlékezés a művelődési házban az alsó tagozatos tanulók 

      vettek részt. 

      10 órától vásárlás a szüreti felvonulásra. 

29. Szőlőskosár diszítás. 

30. 15 órától szüreti felvonulás, vacsora a Platánban. 

 



 

 

 

 

 

 

Október: 

 

6.   A 2- 4 osztályos tanulók részre üzemlátogatást szerveztem 

       A MONTI vízüzembe a Víz  világnapja alkalmából 

       A Víz, mint az élet forrása címmel, beszélgetés a vízről 

       10 órától túrázni mentünk a Bondorói forráshoz. Mozdulj ki! 

        Természetjárás a bondorói forráshoz. 

9. 10 órától baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban. 

10. Őszi játszóházat tartottam a 2. és 4.o. tanulók részére 

       Az általunk gyűjtött levelekből, levélképeket készítettünk. 

11. 11 órától a 4.o. tanulókkal megtekintettük a Megyei Könyvtárat, 

       majd kézműves foglalkozáson vettünk részt. 

13. III. n.évi statisztika  készítése,  az adatok megküldése a Tapolcai 

      Könyvtár részére. 

18. 14 órától a Tapolcai Könyvtárba vettünk részt a 2.o tanulókkal 

       „Már tudok olvasni” programon. 

21. 9.30-tól Fekete-hegyi túra iskolások részére 

23. Megemlékezés október 23-ról . 

26. Töklámpás faragás a művelődési házban a 4.o. tanulókkal. 

30. 10 órától baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban. 

       Ősszel kapcsolatos mondókák, dalok hallgatása. Őszi termések 

       színezése. 

31. 8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

 

 

 

November: 

 

 

2.  Művelődési ház kiállítása a SZINVONAL Művészeti Iskola 

     tanulóinak munkáiból került felrakásra. 

7. 12-13 óráig iskolások műsor próbája a művelődési házban. 

8. 8 órától asztalrakás, terem berendezése, 

     14-16 óráig részt vettünk a Tapolcai Könyvtár által szervezett 

     „Már tudok olvasni „ programon a 2.o. tanulókkal. 

9.  9 órától óvodások műsorpróbája a művelődési házban. 

      terítés, az idősek napjára. 



     18 órától termékbemutató a társalgóban. 

10. Idősek napi program 16-22 óráig a művelődési házban. Ahol felléptek 

      az óvoda, iskola, énekkar, és a Gencsapáti népcsoport. 

11. Takarítás, teremberendezés 

       Borszentelés, borverseny a művelődési házban. 

13. 10-12 óráig baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban. 

      17,30-19 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

14. Márton-napi népszokások, játszóházzal a könyvtárban 

      a 3.o. tanulók vettek részt. 

      16,30-18 óráig véradás a művelődési házban. 

16. 8-12 óráig vásár a művelődési házban. 

18. teremrendezés,  átadó leltárkészítés. 

      21 órától a Tüzoltóegyesület által szervezett bál a művelődési házban. 

20. 17,30-19 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

21. 8-9 óráig könyvtári óra keretében ismerkedtek a 3.o. tanulók a  

      Mesék birodalmával, mesehősökkel, meseolvasással. 

- új könyvek bevételezése. 

- Játszóházi kellékek készítése. 

22. 10-12 óráig vásár a művelődési házban. 

       13,30-16 óráig „Már tudok olvasni” programon vettünk részt a  

        2.o tanulókkal a Tapolcai Könyvtárba. 

       17,30- 20 óráig Kerámia szakkör a művelődési házban 

23. Teremrendezés, vasalás, terítés. 

24. 18 órától Sportévzáró a művelődési házban,. 

27. Könyvtári órát tartottam az 1.o. tanulók  részére „Ismerkedés a  

      könyvtárral”, annak szolgáltatásaival. 

      1012 óráig Baba-mama klubfoglalkozás a könyvtárban. 

28. 8-13.30 óráig iskolások próbája a művelődési házban. 

29. Közmeghallgatás a művelődési házban. 

      17,30-20 óráig kerámia szakkör a  társalgóban. 

30. 13,30-tól iskolai próba a művelődési házba. 

 

 

 

December: 

 

1. Takarítás, székhordás, terem berendezése a Kult. bemutatóra. 

    17-21 óráig az Általános Iskola szervezésében Kulturális Bemutató 

    a  Művelődési házban. 

4. 10 órától a Zajongó zenekar gyermekkoncertje a Művelődési házban 

    /KSZR program keretében valósult meg/ részt vettek az óvoda 

     valamint az alsó tagozatos tanulók. 

     17,30-19 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 



5. 10-11 óráig Mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

    11- 12 óráig mikulás játszóházat tartottam az 1. o tanulók részére. 

    daltanulással, mesehallgatással egybekötve. 

5. asztalrakás, terítés, a RNÖ rendezvényére 

6. RNÖ mikulás rendezvénye 17 órától 22 óráig a művelődési házban. 

    17,30-20 óráig kézimunka szakkör a könyvtárban. 

7. Mozgássérültek próbája a művelődési házban 10-11 óráig. 

    13 órától asztalrakás, pakolás, készülődés a rendezvényre. 

8. 9-11 óráig mozgássérültek próbája a művelődési házban. 

     11 órától terítés, a rendezvényre. 

9. 15 órától a Mozgássérültek csoportjának évzárója  vacsorával 

     a művelődési házban. 

11-12-13. meszelés a művelődési házban. 

11. 1-2 o. tanulók részére játszóházat szerveztem 

       10-12 óráig baba –mama klubfoglalkozás a könyvtárban. 

12. 11,45-12,30 Tagtoborzó a művelődési házban/Rendőrkapitányság/ 

       11,30-12,30 óráig karácsonyi játszóházat tartottam az 

       5.o. tanulók részére. 

13. 14-16 óráig „Már tudok olvasni” programon vettem részt a  

       2.o tanulókkal a Tapolcai Könyvtárban. 

14-15 Takarítás. 

17. 16 órától a nyugdíjasok karácsonyi rendezvénye a művelődési 

       házban. 

19. 18 órától Hangodi László történész előadása a művelődési  

       házba. 

20. Asztalrakás, terítés a RNÖ rendezvényére. 

21. 17 órától RNÖ karácsonyi rendezvénye a művelődési házban. 

23. 13,30-tól A Nagycsaládos egy. gyermekeinek műsorpróbája 

       a művelődési házban. 

        17 órától nagycsaládos karácsony a művelődési házban. 

30. Születésnap a társalgóban 

31. Nagycsaládos egyesület szervezésében szilveszter a  

      Művelődési házban. /átadó leltár készítés/ 

 

 

 

 

 

Könyvtári nyilvántartásaim naprakészek/ beiratkozási napló, 

Munkanapló, folyóirat-számla, folyóirat nyilvántartás, egyéb kimutatások, 

statisztikák határidőre megküldésre kerülnek. 

Az új könyveket a Tapolcai könyvtár /KSZR biztosítja könyvtárunk számára, 

igényfelmérés alapján, melyek bevételezésre kerülnek 



 

Könyvtári foglalkozások, játszóházak lebonyolításához ebben az évben is 

összeállított papír- játszóházi csomagot kaptunk a Tapolcai könyvtártól. 

 

Rendszeresen küldök könyvtári felszólításokat azoknak, akik határidőre nem 

hozzák vissza a könyveket a könyvtár részére. 

Könyvtárunk rendszerezett, könnyű eligazodni a polcokon. 

Könyvtárunkat nem csak kölcsönzésre, hanem helyben olvasásra is használják, 

valamint folyóiatok olvasására is. 

A településünkön nyaraló családok is szívesen kölcsönöznek jól ellátott 

könyvtári állományunkból 

Könyvtárunk 2015. május hónaptól szombaton is nyitva áll az olvasók 

rendelkezésére. 

A gyerekek szívesen vesznek részt az általam meghirdetett programokon. 

könyvtári órákon, játszóházi foglalkozásokon, túrákon, közösen dolgozunk a 

Tapolcai könyvtár által meghirdetett olvasópályázati anyagon is, ahol szép 

eredményeket értünk el. 

 

2017. február 8-án a Tapolcai könyvtár szakmai napján, értékelte az elmúlt évek 

tapasztalait, programszervezést, statisztikák pontos készítését,  

Olvasói mutatókat, szerepléseket, az olvasópályázatba való bekapcsolódást, 

szavalóversenyeket, könyvtárosok munkáját . 

A könyvtár vezetése a munkámat pédaértékünek értékelte, példaképül állította a  

többi könyvtáros számára.  

 

Művelődési házzal kapcsolatos statisztikáim, kimutatások naprakészek. 

Művelődési házat 2017-ben 33 alkalommal adtuk ki. 

Vásár 18, ballagás 1,  halotti tor 4 , osztálytalálkozó 2,  terembérlet 7, 

Bál 1  

 

Ebből származó bevételünk 419.900 Ft 

 

Számítógépeink a könyvtárban vannak elhelyezve. Így kényelmesen a  

könyvkölcsönzés mellett a számítógépeket is tudják használni. 

 

 

Falumúzeumunk főleg a nyári hónapokban van nyitva, ebben az időszakban 

keresik fel a kirándulók. Szívesen töltik el idejüket a régi berendezési tárgyak 

között.  

Az általános iskolások is szívesen ismerkednek a régi berendezési 

tárgyakkal. 

 

Ezúton szeretném megköszönni azon szervezetek és személyek segítségét, akik 



Munkájukkal segítették programjaink sikeres megvalósítását. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

 

Monostora páti,  2018. augusztus 3. 

 

 

                                                                          Stiglicz Rita  

 

                                                                         Műv.ház.vezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

                   

 

 

 

 


