2. sz. melléklet
FUNKCIÓTERV
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
Művelődési Központ – 1978-ban átadott, lapos tetős „betonmonstrum, szoc-reál típusú
épület. Feladata a lakosság kulturális igényeinek kielégítése. Tereinek, helyiségeinek
funkciója sokat változott az évek során. A művelődési központ a következő közösségi
terekkel rendelkezik: aula (leválasztható klubteremmel), színházterem (377 fős), az épület
emeletén két (1. sz., 2. sz.) klubterem, tárgyaló, galéria, irodák.
Aula: A lépcső alatt került kialakításra a ruhatár, az aulában egy nagyobb részt
harmonikaajtóval el lehet választani így intimebbé lehet tenni, de elhúzva újra kitágul a tér.
Piactér funkció: várakozás a gyerekre, a tánciskolára, beszélgetős hely.
Előtéri funkció: ital automatával próbáltuk megoldani a vendégeink kisebb fogyasztását. Az
információs rész fogadó órák, ügyfélfogadások megtartására alkalmas.
Szórakoztató funkció: zenés, táncos tea estek, táncházak, nagyobb közösségi aktivitások
megrendezésére alkalmas.
Oktatási funkció: a leválasztott térben: kresz oktatás, egyéb oktatás, nyugdíjas egészségügyi
előadások megtartása, de akár egészségnap lebonyolítására is alkalmas ha az egész teret
használjuk.
Kiállítási funkciót: is ellát az aula, hiszen évente több kiállításnak is helyt ad, mobil
installációs rendszerünk felhasználásával.
Közösségi funkció: a leválasztott klubterem csoportfoglalkozásokra is jó, de tábor
foglalkozásait is bonyolítottuk már le ebben a térben.
Vásári funkció: megszűnőben van, egyre kevesebben veszik igénybe.
Információ közvetítő funkció: hiszen az információs pultban dolgozók, ismerik az intézmény
rendezvényeit, termeinek kihasználtságát, illetve azok beosztását. Saját programjainkról, a
város és országos programokról is tudnak tájékoztatást adni. Kibővült szolgáltatásink a
nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, fóliázás és spirálozás, ami szintén elérhető az
információs pultban.
Színházterem: alapvetően művészetközvetítő funkciót lát el, de próbateremként is üzemel a
néptánc, mazsorett, társastánc csoportok számára.
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A lépcsőn feljutva tudjuk megközelíteni az intézmény felső emeletét, ahol 2 db klubterem, 1
db tárgyaló terem, galéria, 2 db iroda található, 1 db gazdasági iroda, 1 db konyha, 1 db raktár,
illetve 2 db wc.
I. klubterem: Ezen a szinten ez a legnagyobb terem.
Közösségi funkciót lát el, nagyobb létszámmal működő csoportjaink itt tartják meg a
foglalkozásaikat.
Kiállítási funkció nagyon sok kiállításnak adott már helyet, mezőberényi, illetve más városból
érkező kiállítási anyagoknak is egyaránt.
Oktatási funkció: közfoglalkoztatottak oktatása délelőttönként valósul meg. Tanfolyamonként
15-20 fővel.
Ismeretátadási funkció, előadásoknak, fórumoknak ad helyet
II. klubterem:
Közösségi funkciót lát el, kisebb létszámmal működő csoportjaink itt tartják meg a
foglalkozásaikat.
Oktatási funkció: Tanfolyamonként 15-20 fővel.
Információ közvetítési funkció: Munkahelyi értekezletek megtartása, valamint külsős
szervezetek taggyűlésinek megtartására is szolgál a terem.
Tárgyaló:
Oktatási funkció: közfoglalkoztatottak oktatási délelőttönként valósul meg. Tanfolyamonként
15-20 fővel. Időszakosan számítógépes tanfolyamok is működnek benne, valamint nyelvi
képzések megtartására alkalmas helyszín.
Galéria: nyitott tér, mint az aula, csak kisebb.
Piactéri funkció: a termek előtt várakozók részére.
Kiállítási funkció: a falon körbe sínrendszer.
Szervezői iroda:
Információ közvetítő funkcióval bír, a 3 tagú szakmai gárda felkészülten várja az intézménybe
beérkezőket. Szervezik a rendezvényeinket, pályázatokat írnak, segítséget nyújtanak mások
programjainak

szervezésében,

lebonyolításában.

Csoportjaink

működésének

hátterét

biztosítják, kapcsolatot tartanak a szakkörvezetőkkel. Erzsébet pályázatok megírásában és
benyújtásában nyújtanak segítséget.
Vezetői iroda:
Információ közvetítő funkciót lát el. Szervezetek, intézmények ide fordulnak, ha termet
szeretnének bérelni a rendezvényeik számára. Minden szerződés itt kerül egyeztetésre, majd a
későbbiek során aláírásra. Az emberek feladatainak kiosztása, valamint irányítás is innen
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történik. Intézmény érdekeinek megfelelően az igazgató képviseli az intézményt. (Képviselő–
testületi ülések, bizottsági ülések, stb.) Kisebb munkahelyi, vezetőségi értekezletek
megtartására is alkalmas.
Gazdasági iroda:
Információközvetítő, üzemszervezési, gazdálkodási funkció.
Az épület elöregedett, bár a funkcióit maradéktalanul ellátja, de a kor elvárásainak már nem
minden tekintetben felel meg. Felújításra szorul, amelyek folyamatosan meg is történnek.
Leszögezhetjük, hogy az intézményünk ügyfél, illetve látogatóbarát intézményként működik.
Könyvtár
Földszint:
Könyvtári szolgáltatási és közösségi funkció: a könyvtárosok a kölcsönzőpultban itt fogadják az
olvasókat, intézik a kölcsönzés, információszolgáltatással, tájékoztatással és adminisztrációval
kapcsolatos teendőket. Itt kerültek elhelyezésre a DJP laptopjai. A gyermekrészlegben a könyvek
válogatása mellett lehetőség van játékra, kiscsoportos gyermekfoglalkozások megtartására. A
nagyteremben van lehetőség nagyobb csoport számára foglalkozások, előadások megtartására,
valamint az asztalok, fotelek folyóiratok olvasására, kényelmes könyv válogatásra nyújtanak
lehetőséget.
-

előtér: fogasok, elvihető könyvek, újságok

-

kölcsönzőtér

-

gyermek részleg

-

nagy olvasóterem

-

raktár, személyzeti mosdó

Emelet:
Könyvtári szolgáltatási és közösségi funkció
-

számítástechnika terem,

-

olvasóterem, közösségi terem

-

munkaszobák

Muzeális Gyűjtemény:
1. Kiállítótér (most helytörténeti kiállítás)
Kiállítás és közösségi funkció
Kiállítótér és közösségi alkalmak – Múzeumi esték
Hátsó előtér
Kiállítás funkció
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Értéktári ízelítő kiállítás és aktuális ünnepkör megjelenítése: pl.: karácsonyi asztal, stb.
2. Kiállítótér
Kiállítás és közösségi funkció
Várkonyi János kiállítása
Gyermekfoglalkoztató
3. Kiállítótér
Kiállítás funkció
Nemzetiségi szoba
Raktár
Raktározási funkció
Iroda, munkaszoba
Információ közvetítő funkció
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