ORLAI PETRICS SOMA
KULTURÁLIS KÖZPONT
2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA
és
2015. ÉVI MUNKATERVE

Készítette: Smiriné Kokauszki Erika igazgató

Parócai Imréné gazdaságvezető
Kis Adrienn osztályvezető
Csete Gyula szakmai vezető
Fábián Zsolt osztályvezető
beszámolója alapján

I.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2014. évi tevékenységének bemutatása

Intézményünk közfeladatát alapvetően a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. (módosítva: 2012. évi CLII. törvény) a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, alapján látja
el.
Intézményegységeink szakmai önállóság mellett, a tevékenységeket összehangolva végzik munkájukat
az Alapító Okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint, az éves
munkaterv, rendezvényterv alapján.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ öt intézményegységben működik:
• OPSKK Művelődési Központja
• OPSKK Könyvtára
• OPSKK Muzeális Gyűjteménye
• OPSKK Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központja
• OPSKK Civil Fejlesztő Központja
1.

Működési feltételek

1.1.

Személyi feltételek alakulása

2014. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 16 fő, (15,5 álláshelyen)
1 fő
közművelődési szakember, igazgató
1 fő
közművelődési szakember, általános igazgatóhelyettes
2,5 fő közművelődési szakember
1 fő
könyvtáros könyvtári és közgyűjteményi
1 fő
könyvtáros
1 fő
könyvtáros asszisztens
1 fő
segéd-könyvtáros
1 fő
informatikus
1 fő
etnográfus, szakmai vezető
1 fő
portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
1 fő
gazdaságvezető, gazdasági üzemviteli osztályvezető
0,5
fő humánpolitikai szervező, gazdasági ügyintéző
0,5
fő részmunkaidős fizikai közalkalmazott
2 fő
fizikai közalkalmazott
További munkatársak
3 fő
teljes munkaidőben alkalmazott közfoglalkoztatott
4 fő
kulturális közmunkás
4 fő
önkéntes
30 fő közösségi szolgálatban résztvevő
2014 februárjától teljes szakmai létszámmal végeztük munkánkat.
Év közben érkezett a könyvtári gyűjteményi osztályvezető és távozott az informatikusunk és egy
közművelődési szakemberünk.
A feladataikat helyettesítéssel és a feladatok szétosztásával oldottuk meg.
Az intézmény egész évben megszervezett, befogadott minden eseményt, amelyek előzetesen
egyeztetésre kerültek a partnerekkel, használókkal, függetlenül a hivatalos nyitva tartási időtől.

Komoly kihívást jelentettek az év elején beindított kompetencia oktatások összehangolása a rendszeres
közösségi alkalmakkal. Minden fél részéről nagy toleranciára volt szükség, hogy egyik területen sem
sérüljön a szakmai tevékenység.
A feladatot a kulturális közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatottak alkalmazásával tudtuk
zökkenőmentesen, megfelelő minőségben elvégezni.
1.2. Tárgyi feltételek alakulása
Az év során arra törekedtünk, hogy a felmerülő hibákat, kisebb javítási, karbantartási munkálatokat a
feladatok biztonságos elvégzése céljából, azonnal elvégezzük, elvégeztessük.
Az épületeink, a bútorzat egy része elhasznált, elavult, folyamatos karbantartást és felújítást igényelnek,
igényelnének.
2014-ben elkészült:
- OPSKK Művelődési Központja lapostető felújítása,
- OPSKK Muzeális Gyűjtemény tetőfelújítása, külső vakolása, meszelése,
- OPSKK Muzeális Gyűjtemény udvari homlokzatának festési munkálatai,
- OPSKK Művelődési Központ földszinti férfi WC felújítása,
- OPSKK Civil Fejlesztő Központja beléptető rendszerének kialakítása.
Folyamatban van:
- OPSKK Művelődési Központja emeleti aulájának meszelése,
- OPSKK Könyvtárának meszelése.
1.2.1. Hiányosságok az OPSKK Művelődési Központjában:
- a központi fűtés kazánja rossz helyen van, az elektromos-, a fűtés- és a vízrendszer elavult;
- megoldandó az épület és az emelet mozgáskorlátozottak részére való megközelíthetősége,
számukra illemhely kialakítása;
- illemhelyek további cseréje, korszerűsítése szükséges;
- a beépített rendszerek, a hang- és világításrendszer elavultak;
- mozgatható hangtechnikai eszközeink folyamatos cseréjére van szükség;
- a színházterem felújításra szorul.
Hiányosságok az OPSKK Könyvtárában
- az utcai külső burkolat nem megfelelő lerakása után a lépcsőházban nagyobb esőzés után
óriási tócsában áll a víz, ami az intézménybe való bejutást is ellehetetleníti;
- az épület udvari homlokzata lepusztult, szükséges lenne erről az oldalról is teljes felújításra,
a nyílászárók cseréje;
- alulról vizesednek, nyirkosak, salétromosak az épületen belüli földszinti közfalak;
- a bútorzat az elrendezésnek köszönhetően még megfelelőnek látszik, de a több évtizedes
polcok elnyűttek, instabilak;
- a világítás sem a földszinten, sem az emeleten nem megfelelő;
- nincs olvasói illemhely, a szolgálati mosdóban valószínűleg több éve csőtörés van;
- nincs megfelelő raktár;
- hófogó tetőcserepek beillesztése szükséges a járókelők biztonsága miatt;
- mozgáskorlátozott bejáró, illemhely nincs.
Hiányosságok az OPSKK Muzeális Gyűjteményében
- az akadálymentesítés és a látogatói illemhely nem megoldott;
- a raktározás feltételei javultak, de nem megoldottak.
„Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ:
- a régi épülettel történő összeépítés mentén repedések keletkeztek;
- a régi falak vakolata leválik;

- tűzjelző rendszer hiányos;
- a szennyvízelvezető rendszere javításra szorul.
Civil Fejlesztő Központ:
- tűzjelző rendszer hiányos
2. Gazdálkodás
Bevételek alakulása 2014. évben
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés Teljesítés
előirányzat
előirányzat
%
/éves/
/éves/
Működési költségvetési
61832
63788
63433
99,4%
támogatás
(önkormányzati
finanszírozás)
1.) Támogatás értékű
1251
16536
16741
101.2%
működési bevétel (átvett
pénzeszközök)
2.) Működési célú átvett
200
200
100,0%
pénzeszköz
3.) Intézményi működési
11279
14658
15751
107,5%
bevétel (saját)
Intézményi saját bevétel
12530
31394
32692
104,1
összesen (1-3)
Jóváhagyott
12499
12499
100,0%
pénzmaradvány
Összesen:
74362
107681
108624
100,9%
2.1 Az intézmény működési bevételei (saját)
- a tagdíjakból,
- részvételi díjakból,
- bérleti díjakból
- az ÁFA visszaigénylésből származó bevétel alkotják.
Az intézményi (saját) működési bevételeit túlteljesítette, amelyet
- a kompetencia és egyéb oktatások bérleti díjaiból,
- tagdíjak és részvételi díjak - teljes körű beszedésére törekedve – beszedésével ért el.
A támogatás értékű működési célú bevételek (a tervezettnek megfelelően teljesültek):
- a közfoglalkoztatottak támogatásából származó bevételeket,
- a 2013. évben TÁMOP pályázat során elnyert támogatás 2014. évben lehívott részét,
- az NKA-tól nyert támogatásokat,
- az egyéb forrásból nyert támogatásokat tartalmazza.
A működési költségvetési támogatás a lehetőségeknek megfelelően lehívásra került 2014. évben.
2.2 Kiadások alakulása 2014. évben
Megnevezés

Eredeti
előirányzat
/éves/

Módosított
előirányzat
/éves/

Teljesítés Teljesítés
%

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
adók, egyéb járulékok
Dologi kiadások
Beruházási kiadások
Felújítási kiadások
Összesen:

38068
9778

43962
10880

43869
10637

99,8%
97.8%

22773
250
3493
74362

49018
328
3493
107681

48617
328
3367
106818

99,2%
100,0%
96.4%
99,2%

2.3 Bérgazdálkodás
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok tervezett előirányzata az év folyamán az
alábbi okok miatt változott:
- A 2014. évben is bérkompenzációra került sor a közszférában dolgozók körében, ezen összeg
pótelőirányzatként került az intézmény költségvetésébe.
- Az intézmény 2014. évben is lehetőséget kapott közfoglalkoztatásra.
- A további közfoglalkoztatáshoz kapott többlettámogatást a feladathoz kapcsolódó kiadások
fedezetére fordította az intézmény.
- A közfoglalkoztatás miatt a teljes munkaidős közfoglalkoztatott létszám 2 fővel emelkedett.
Az intézmény 2014. évi bérgazdálkodása során megtakarítás alábbi tényezők okán keletkezett:
- a dolgozók táppénzes állománya,
- 2 fő dolgozó távozása és az álláshelyek betöltése között eltelt időben a feladatokat az adott
létszámmal láttuk el átmenetileg,
- A Könyvtári és gyűjteményi osztály vezetője év közben került az intézményhez.
A megtakarítás összege nyújtott fedezetet az év végi 6 havi cafetéria kifizetésére.
2.4 Dologi kiadások:
Az intézmény dologi kiadásai magasabb összegben teljesültek, mint az eredeti költségvetésben
elfogadott keret.
Az eredeti költségvetésből tervezett dologi kiadások:
- Nagyrendezvények:
5.000. eFt
- Könyvtár könyvbeszerzés
2.769. eFt
- 5 intézményegység üzemeltetési kiadásai:
11.427. eFt
(fűtés, áram,víz, telefon,internet,szemétszállítás,
posta, riasztó távfelügyelet, kisebb javítás, karbantartás,
tisztítószerek, egyéb anyagok beszerzése, stb.)
- Egyéb rendezvények, csoportok kiadásai:
3.577. eFt
Az eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokat meghaladó többletkiadások az alábbi okok
miatt keletkeztek:
- TÁMOP pályázatokban vállalt feladatok megvalósításához szükséges kiadások a lehívott
támogatásnak megfelelően, valamint a 2013. évi pénzmaradványból a pályázatokat érintő 2014. évi
kiadások:
19.995. eFt
- Az intézményi működési többletbevétel (részvételi díjak, az oktatások terembérleti díjai, ÁFA
visszaigénylésből származó többletbevétel), amely az eredeti költségvetésben nem került
megtervezésre:
3.329. eFt
Az intézmény a többletbevételt a városi nagyrendezvények többlet kiadásainak fedezésére és egyéb
kulturális rendezvények, események megrendezésére fordította.

2.5 Beruházási és felújítási kiadások
Felújítási kiadások:
- OPSKK Művelődési Központ földszinti férfi WC felújítása
- OPSKK Muzeális Gyűjtemény udvari homlokzatának festési munkálatai
- OPSKK Civil Fejlesztő Központja beléptető rendszerének kialakítása
Beruházási kiadások:
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás terhére eszköz beszerzés
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás megengedett részének terhére könyvtári polcok beszerzése
2.6 Pályázati aktivitás
• NKA - Amatőr Művésztelep megvalósítása:
150. eFt
• NKA 25. Nemzetközi és Országos Origami találkozó:
400. eFt
• EDF Démász Zrt-től Amatőr Művésztelep kiállításra:
200. eFt
• Tiszteletdíj felajánlás Amatőr Művésztelep kiállításra:
168. eFt
• „Első Világháború emlékei Mezőberényben – elfeledett hőseink –
• A lelkesedéstől a kiábrándulásig” című program:
600. eFt
• Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat:
50. eFt
• Városi pályázatok:
475. eFt
• Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás:
798. eFt
• Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:
78. eFt
Az elnyert támogatásokat az intézmény a pályázatokban meghatározott feladatok megvalósításával
kapcsolatos kiadásokra fordította.
EU-s projektek
• TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0022
Informális tanulási programok
közművelődési
fenntartási időszak
• TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003
könyvtári
27.110.097,„A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében”
2014. évben befejeződött, fenntartási időszak
• TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251
könyvtári
8.000.000,fenntartási időszak
• TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489
közművelődési
23..826.547,„Óvodától a gimnáziumig – három nemzetiség szellemi örökségének nyomában”
2014. évben befejeződött, fenntartási időszak
• TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019
közművelődési
4.060.000,„Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében” A Nemzeti Művelődési Intézettel
konzorciumban lebonyolított projekt,
2015. évben fejeződik be
3. Szakmai tevékenység
3.1.
2014. évi kiemelt feladataink
A 2014. munkatervben elfogadott feladatok maradéktalanul megvalósultak. Az intézmény
szakemberei arra törekedtek, hogy minőségi, megfizethető, sokszínű programkínálatot biztosítsanak,
amelyek megfelelnek a helyi közösség elvárásainak, igényeinek.
Kiemelt feladataink voltak:
- Minden szakterület feladata, hogy kapcsolódjék a 25 éve város Mezőberény című
programsorozathoz.

Mezőberény Értéktárának minél több helyi értékkel való megtöltése, az értékek
felkutatása, feltárása, bemutatása a városi rendezvényeken
- Megemlékezés az I. világháború 100. évfordulója kapcsán
- Hentz Lajos születésének 100. évfordulóján való megemlékezés
- XVIII. Berényi Napok megrendezése
- Nemzeti ünnepeink megszervezése
- 25. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó
- 24. Megyei Vadásznap
- IV. Töltött káposzta Fesztivál
- III. Mezőberényi Amatőr Művésztelep
- EU-s projektek: megvalósítás, fenntartás
Sikeres volt a 25 éve város Mezőberény program, a városban sokszínű események sorával
ünnepeltük az évfordulót. A rendezvények erősítették a város közösségeinek összetartozását,
hangsúlyt fektetett Mezőberény történelmi, kulturális, közösségi értékeire. Több sikeres eseményen
biztosítottuk a lakosság számára a kulturált, szórakoztató együttlét feltételeit, bemutatva városunk
múltját, hagyományait.
Bár nem került a kiemelt feladatok sorába a Mezőberény város Települési Értéktárával
kapcsolatos rendezvények, teendők megszervezése, az elvégzett munka alapján azonban bátran
kijelenthető, hogy magas minőségű, sokszínű értéktára van a városnak, amelyet megyeszerte
példaértékűnek tekintenek a szakemberek.
-

3.2 Rendezvények (csak saját és partnerrel közös szervezésű)

1.
2.
3.
4.

Január
Magyar Kultúra Napja: művészeti csoportjaink bemutatója
Vakok, gyengénlátók foglalkozása
Múzeumi esték
Mágnás Miska operett, előtte megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról

5.
6.
7.
8.
9.

Február
Vakok, gyengénlátók foglalkozása
Vujity Tvrtko előadása Pokoli történetek, angyali történetek címmel
Kazinczy verseny
Múzeumi esték
Álláskeresés a neten

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Március
Mezőberény objektíven kiállítás és a fotópályázat értékelése
Vakok, gyengénlátók foglalkozása
Ablakfestés
Elfeledett hőseink emlékezete rendezvények
Dr. Magyar László: Egészséges életmód, egészséges táplálkozás
Leczkésiné Hőgye Katalin: Az időskor mozgás az életet jelenti
Tonk Emil előadása: A karrieredért elsősorban te vagy a felelős
Színházi est: Elvámolt nászéjszaka
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, Elismerések átadása
Bababörze
Örkény-bérletes előadás

21. Álláskeresés a neten
22. Civil közösségfejlesztő szakmai műhely

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Április
Házisütemény bemutató és verseny
Petőfi versmondó verseny
Álláskeresés a neten
Álljunk meg egy versre
Múzeumi esték
Dr. Balázs Géza nyelvész előadása
Rékasi Károly Wass Albert estje
Táncvizsga
Táncvizsga
Dr. Vitális Gyöngyi: Anyajegyek és bőrdaganatok
Mesélj nekem
Témahét

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Május
Majális a mezőberényi civilekkel, vállalkozókkal, intézményekkel
Így főzünk mi
Főszerepben a kortalan sport
Értéktár kiállítás
III. Dalostalálkozó Szabó Antal és Antalné emlékére
Múzeumi esték
Palya Bea előadása ovisoknak, kisiskolásoknak
Palya Bea rendhagyó énekórája középiskolásoknak
Dr. Almási Kitti előadása
Álláskeresés a neten

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Június
Városi Pedagógusnap
Az OPSKK Művelődési Központja művészeti csoportjainak évadzáró műsora
Stand up! Állj ki és beszélj!
Városi Gyermeknap
Mesélj nekem
Bababörze
Kézműves tábor
Múzeumok éjszakája
Szárazkolbász, savanyúság, pogácsa verseny

Július
54. II. Jótékonysági Versenytánc Gála
55. Múzeumi esték
56. Értéktár bemutató
Augusztus
57. Népi Díszítőművész szakkör kirándulása
58. III. Mezőberényi Művésztelep

59.
60.
61.
62.
63.
64.

25. Országos Origami Találkozó
XVIII. Berényi Napok
Tűvel, fonállal, szeretettel
Varázsoljunk régiből újat
Mezőberény az elsők között…
Farkas-Pap Éva szobrászművész és Farkas Vajk üvegművész kiállítása

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Szeptember
Mesetarisznya
Újraszőtt hagyományok – Debreczeni János kiállítása
GDF SUEZ - Az év természetfotósa 2012 - országos vándorkiállítás
24. Békés Megyei Vadásznap
IV. Töltött káposzta Fesztivál
Mezőberényben itthon vagy! - Magyarország szeretlek!
Múzeumi esték
Örkény-bérlet színház

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Október
Idősek Napja
Szőnyegbe szőtt álmok Gulyás Imréné kiállítása
Mesélj nekem
Bababörze
VII. Kner Kupa
Szlovák nemzetiségi nap
Irodalmi Emlékhelyek (PIM) kiállítása
Múzeumok Őszi Fesztiválja I.
Könyvtári napok
Könyvbemutató
Múzeumok Őszi Fesztiválja II.
Múzeumi esték
Városi ünnepség, koszorúzás
Origami világnap – közös hajtogatás a könyvtárban
Isi-origami

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

November
Lélekharangok kiállítás
Múzeumi esték
Múzeumok Őszi Fesztiválja III.
Színházi estek: Bolha a fülbe vígjáték
Márton-napi mulatság: felvonulás
Mesélj nekem Berényi Nagy Péterrel
30 éves a Városi Nyugdíjasklub – találkozó
Kiállítás és előadás az I. világháborúra emlékezve
Milyen az egészséges időperspektíva - előadás

December
97. Év olvasója díj átadás
98. Múzeumi esték

99. Fogyatékkal élők nemzetközi napja
100.
Karácsonyi vásár és Mikulásváró előadás, baba-börze
101.
Karácsonyi vásár és karácsonyváró játszóház, baba-börze
102.
Karácsonyi vásár és karácsonyváró játszóház, baba-börze
103.
Orlai Színpad bemutatója
104.
Idősek karácsonya
Látogatók száma (részben becsült adat) a rendszeres képzésekkel, csoportok munkájával,
külsős rendezvényekkel 3. sz. melléklet és a Könyvtári, gyűjteményi osztály adatai: (néhány
kiállítás látogatószámát, a vásárok, termékbemutatók, fogadóórákon résztvevők, bármilyen
információért betérők számát nem tartalmazza a számítás, még tart a statisztikai adatgyűjtés)
Január
4699 fő
Február
6633 fő
Március
8661 fő
Április
8126 fő
Május
8337 fő
Június
3325 fő
Július
2313 fő
Augusztus
24446 fő
Szeptember
8749 fő
Október
5780 fő
November
4314 fő
December
4956 fő
Könyvtárlátogatás
16533 fő
Múzeum
2229 fő
Kvtári programok
2195 fő
összesen:
111296 fő látogató
4. Könyvtári és gyűjteményi osztály
4.1 OPSKK Könyvtára szakmai tevékenysége
4.1.1Gyarapítás
2014-ben összesen 3.195.600 Ft állt rendelkezésünkre, mely magába foglalja a 798e Ft
érdekeltségnövelő támogatás dokumentumra költhető 70%-t is. 2014 év január 1. – december 31.
közötti időszak beszerzései (vétel, ajándék, pályázat) az alábbiak szerint alakult:
1. negyedév
422 db
813.788 Ft
1928 Ft/db átlagáron
2. negyedév
236 db
422.134 Ft
1789 Ft/db
3. negyedév
573 db
1.402.672 Ft
2448 Ft/db
4. negyedév
469 db
965.029 Ft
2058 Ft/db
A könyvtár beszerzési keretének közel 20%-t (előirányzott 500e Ft-t) költi folyóirat beszerzésre 2014ben 104 db-ot
Az NKA által támogatott folyóiratok aránya 2014-ben 56,7 %, az ajándékba kapott (nemzetiségi,
kiadói) folyóiratoké 12,5%.
Az összes dokumentum beszerzés kiemelkedő része vétel útján történik. 2014-ben 73,41 %.
A nem vásárlás által beszerzett dokumentumok (26,59 %) kiemelkedő része a Márai-program és az
NKA támogatása által lett állományunk része.
A helyi lakosok általi ajándékozás idén minimális (1,8%) volt.

2014-ben a könyvtári állomány éves gyarapodása 1700 db dokumentum (1280 db vétel 420 db
pályázat és ajándékozás)
A szerzeményezett dokumentumok átlag ára 2097 Ft. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a könyvtár
által vásárolt dvd-ket plusz költség (kölcsönzési jogdíj) terheli – a közel 2000 Ft-s darabár nagyon
kedvező.
A szerzeményezett dokumentumok típusai közül a könyv az uralkodó (85%)
2014-ben 1449 db könyvet, 22 db hangdokumentumot, 229 filmet szerzeményeztünk.
Az állományba vett dokumentumok tartalma szerint a gyermek- és ifjúsági dokumentumok aránya
viszonylag alacsony, 20%. A felnőtt szakirodalom és a szépirodalom aránya közel megegyezik
(38,97% és 40,35%).
Könyvtárunk dokumentumállománya 2014. év január elsején 37.036 db volt, jelenleg 37.102 db. A
könyvtár teljes állománya a Textlib könyvtári integrált rendszerben feltárt.
4.1.2 Feltárás
A Gyarapítás fejezetben tárgyalt dokumentummennyiség teljes egészében leltározásra és
feldolgozásra került: a bibliográfiai leírások elkészültek, azok számítógépre kerültek, mind a
könyvtári, mind az internetes katalógusban kereshetővé váltak. 2014-ben az újonnan beszerzett
dokumentumok katalógus rekordjában rövid ismertetés és weblink is szerepelj (népszerű az olvasók
körében).
A szakkönyv állomány (beleértve a helyismereti gyűjtemény köteteit) tekintetében, a magas minőségű
tájékoztatás szempontjából szükséges azokat analitikusan feltárni és tárgyszóval ellátni, hogy minél
kereshetőbb legyen.
4.1.3 Állománykezelés
2014 nyarán teljes állományellenőrzést tartottunk, mely során közel 38 ezer dokumentumot néztünk
át. Hiányként 113 db dokumentum keletkezett, mely a káló (megengedett hiány) töredéke. A leltár
során rendbetettük a nyilvántartásokat, raktárakat, szabadpolcos állományt, hibás rekordokat
javítottunk, majd ezt követően 1521 db elhasználódott dokumentumot vontunk ki az állományunkból.
2014-ben 1700 db dokumentumot vettünk állományba és 1634 db-t vontunk ki. A könyvtár
állománya 2014. január 1-én 37.036 db volt, jelenleg 37.102 db - melynek 47,75%-a felnőtt
szakdokumentum, 34,19%-a felnőtt szépirodalom és 18,05% gyermek és ifjúsági irodalom. Az elmúlt
években történt nagyarányú avult dokumentumok selejtezésének és az újdonságokat követő (alacsony
árú) beszerzésnek köszönhetően a könyvtár állománya továbbra is friss.
4.1.4 Olvasószolgálati munka
Könyvtárunknak 2014-ben 1245 beiratkozott olvasója volt. A nemek aránya férfiak 36% - nők 64%.
A beiratkozott könyvtárhasználónak több mint a fele (68%) gyermek, illetve ifjúsági korosztályú (20 év
alatti). [Ez az arány köszönhető a gyermekprogramjainknak, az iskolákkal és a gimnázium
kollégiumával való együttműködésnek s a korosztály igényeit figyelembe vevő beszerzésnek.] Az
aktív dolgozók száma 12%, melynek 30%-át pedagógusok, közgyűjteményi dolgozók teszik ki. A
nyugdíjasok aránya 6%, a munkanélkülieké, egyéb jövedelműeké 9%.
2014-ben 33318 db (2013-ban 29208) könyvtári tranzakciót (kölcsönzést, hosszabbítást, visszavételt)
regisztráltunk a Textlibben. – kiemelkedő a 14 éven aluliak, a középiskolások, a pedagógusok és a 70
év alatti nyugdíjasok könyvtárhasználata. A felsőoktatásban tanulóké még mindig igen alacsony. A
tranzakciók 97%-a könyvre vonatkozott.

2014-ben 16533 könyvtárlátogatást regisztráltunk, (ennek közel 37% a gyerek) — ez napi átlagban
60 látogatást jelent, mely növekvő látogatottságra utal. Az internet-használók száma még mindig
magas, annak ellenére, hogy sokan rendelkeznek a városban otthoni internet-kapcsolattal.
A klasszikus könyvtárhasználat mindemellett azonban hosszú évek óta stabil, mellette más
szolgáltatások száma (így pl. a folyóiratok kölcsönzése) növekszik. A hangzó állomány iránti
érdeklődés csökkent (köszönhetően az interneten elérhető tartalmaknak), szemben a filmállományéval.
2014-ben több mint 200 dvd-t vásároltunk, melyet széles közönség forgat.
Folyamatosan növekszik a könyvtárat távhasználat útján igénybe vevők száma: telefonos
távhasználatot 600 alkalommal vették igénybe, a könyvtári honlapjának látogatottsága több mint
20ezer volt, az interneten hozzáférhető katalógusunkat is több mint ezer alkalommal vették
igénybe 2014-ben. Bíztató számunkra, hogy a TÁMOP-pályázat által az interneten elérhető könyvtári
(web2) szolgáltatások, a megújult honlap és az új közösségi oldalon való megjelenés több használót
(több generációból) vonz. Nagy népszerűségnek örvend az új beszerzésekről küldött e-mail (mely
mutatja az új példányok teljes katalógus rekordját ismertetővel s borítóképpel) és a honlapon
keresztül történő előjegyzés, valamint a foglalás modul.
Könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk csökken (2014-ben 16 db kérés). Mivel könyvtárunk nem ODR
tagkönyvtár, így a postaköltséget (jelenleg 675 ft) az olvasóknak kell magukra vállalniuk – amit
soknak találnak.
4.1.5 Egyéb feladataink, programjaink 2014-ben
A könyvtár hagyományos programjai mellett (Kazinczy verseny, Petőfi versmondó verseny,
Mesetarisznya, Könyvtári Napok stb.) a 2014. júniusáig tartó TÁMOP-pályázat segítségével
folytatódtak a már ismert programsorozataink könyvtárunkban - Kulcs a számítógéphez, Álláskeresés
a neten, Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Szervezete Mezőberényi Csoportja foglalkozása, Mesélj
nekem!, A világ 10 árnyalata.
Az év második felében sajnos megfogyatkoztak programjaink - az Őszi Könyvtári Napok keretén belül
a gyermekprogramok (Mesetarisznya, Mesélj nekem!) mellett egy könyvbemutató valósult meg (Kiss
Ernő: A leghűségesebb tenor - Réti Csaba c. könyvének bemutatója). Az Év olvasója díj átadásá (és a
vele egybekapcsolódó irodalmi műsort) is a hagyományokkal ellentétben csak decemberben tartottuk
meg.
2014. december 31-ig 35 saját rendezvényünk volt kb. 2200 résztvevővel (gyerekprogramok, irodalmi
est, előadások stb.) - e mellett 10 könyvtárhasználati foglalkozást tartottunk óvodásoknak, általánosés középiskolásoknak, illetve a közfoglalkoztatásban részt vett felnőtteknek. Legnagyobb sikernek a
középiskolásoknak szóló előadássorozat (többek között Vujity Tvrtko, Rékasi Károly, Palya Bea,
Almási Kitti előadásai), valamint Mesélj nekem programsorozat (Szalóki Ági, Berényi Nagy Péter
mesélése) örvendett.
Pályázati tevékenység 2014-ben
Uniós pályázatunk (TÁMOP a könyvtári szolgáltatásfejlesztések szolgálatában) keretében a az alábbi
foglalkozásokat valósítottuk meg:
- Kulcs a számítógéphez foglalkozás heti 1 alkalommal
- Álláskeresés a neten – foglalkozás munkanélkülieknek kéthavonta 1 alkalommal
- Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Szervezete Mezőberényi Csoportja foglalkozás kéthavonta
1 alkalommal
- Mesélj nekem! – 6 foglalkozás
- Ismeretterjesztő előadás középiskolásoknak – 10 alkalommal
Ezen kívül az idén még a városi rendezvények pályázatából sikerült két városkörnyéki programot - a
Kazinczy versenyt és Petőfi versmondó versenyt megvalósítanunk.

4.2 Muzeális Gyűjtemény
4.2.1 Munkakörülmények
2014-ben több jelentős esemény is történt a gyűjtemény életében.
Az év tavaszán elkezdődött a kastély épület déli szárnyának felújítása. A felújítás során a
helyiségekben tárolt berendezéseket és tárgyakat ki kellett pakolnunk. Ez a feladat több munkanapot
vett igénybe, munkatársam és a közszolgáltató közreműködésével végeztük el.
Az év folyamán megtörtént a már régóta tervezett munkaszoba és egy kiszolgáló helyiség
kialakítására. A régi kiállításban található irodát és közönség pultot megszüntettük a helyére a Tóth
Sándor népi iparművész által felajánlott szlovák festett bútorból alakítottunk ki enteriőrt.
Az eredmény egy egységesebb kiállítótér és egy közönségbarát fogadótér.
A munkaszoba berendezése során új bútorokkal is gyarapodtunk.
A megváltozott munkakörülmények következtében érezhetően javultak munkavégzés feltételei.
2014. októberében nagyrészt befejeződött a Hősök útja felőli épületszárny felújítása, így a Múzeumok
Őszi Fesztiválja programsorozatunkat már rendezettebb környezetben tartottuk meg.
4.2.2 Pályázatok
• Az I. világháborús pályázatban kiállítási installációra és előadásra 600.000 Ft-ot nyertünk.
• Az önkormányzat által beadott pályázaton 1.000.000 Ft értékben 25 db álló mobil
paravánrendszert vásároltunk.
• A Múzeumok őszi fesztiváljára 60.000 Ft támogatást használtunk fel.
4.2.3 Gyűjtemény gyarapodás
A Gyűjtemény állománygyarapítása elsősorban adományokból történik. A felajánlott adományokat
lehetőség szerint elfogadtuk.
2014-ben az I. világháborúhoz kapcsolódó adományok kerültek előtérbe. Legjelentősebb az orosz
fronton szolgálatot teljesítő tüzérezred életét megörökítő 90 fényképet tartalmazó fotóalbum. Az
adományt Pap Márta Amerikában élő, Berényből elszármazott lakos tette.
Jelentős Bacsó Lajosné adománya, a családi hagyatékot, elsősorban disznótorhoz kapcsolódó
eszközökből álló nagyszámú tárgy együttes alkotja. A több mint 80 darabos kollekcióban kopasztó
teknő hurkatöltő öntöttvas bogrács és lábas és számos a disznótorhoz használt kellék található.
4.2.4 Egyéb szakmai tevékenység
Az I. világháborús kiállásra nagyszámú dokumentum és korabeli fénykép és képeslap került
felajánlásra. A gyűjteménybe behozott dokumentumokat és archív fotókat jegyzékbe vettük és
szkenneltük, így megtörtént azok archiválása és digitalizálása is.
4.2.5 Kiállítási anyagok kölcsönzése és rendezése:
Köröstarcsára júniusban a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár részére I. világháborús
kiállításhoz kölcsönöztünk tárgyakat, dokumentumokat és nyújtottunk szakmai segítséget.
2014. november 19-én a békéscsabai Jaminai Közösségi Házban rendeztünk fotókiállítást. A
gyűjteményben őrzött nagyméretű reprodukciós felvételekből 25 darabos kollekciót válogattunk össze.
„Régi vásárok - hajdan volt emberek” népi életképek a két világháború közti időszakból.
A fényképek a két világháború közötti időszak vidéki Magyarországot a régi vásárokat és a korabeli
paraszti kultúrát mutatták be. Az együttműködés sikeresnek mondható 2015-ben is szeretnék folytatni.
4.2.6 Rendezvények és a kiállítások, fókuszban az első világháború
Március 21-én nyílt meg A Nagy Háború emlékei Mezőberényben című kiállítás.

Az I. világháború centenáriumára elsők közt emlékeztünk meg. A rendezés sok előkészítő munkát
igényelt. A kiállított anyag egy részét a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum történeti osztályától
kölcsönöztük, ezen kívül magánszemélyek felajánlásaiból és a gyűjtemény saját tárgyaiból,
dokumentumaiból állítottuk össze.
Miközben időrendi sorrendben a kiállítás bemutatja a világháború különböző szakaszait és eseményeit,
elsősorban mégis a háború borzalmaira, a személyes tragédiákra, sorsokra koncentrál, betekintést
engedve a katonák és családjaik mindennapi életébe. Mindenekelőtt szeretnénk bemutatni a mai
szemmel is megrázó sorsokat, melyeket elődeink átéltek immár 100 éve, ezzel is közelebb hozva az
akkori történéseket a mai ember számára.
Kiállításunkat főképp korabeli háborús fényképek, képeslapok, levelek, emléktárgyak alkották, de
feltűnnek a katonák mindennapi használati tárgyai és hátrahagyott személyes emlékei is. Arra
törekszünk, hogy minél átfogóbb képet adjunk az akkori történésekről, így bemutatja a propaganda
eszközeit, mozgósító képeslapokat, kitüntetéseket, érdemrendeket, de emellett megjelennek a
személyes tragédiák, az otthon maradtaknak írt levelek, halotti jelentések, özvegyek fényképei, az
örökösök által féltve őrzött személyes tárgyak is.
Részt vettünk a 25 éve város Mezőberény ünnepi rendezvénysorozat fotó kiállításainak
előkészítésében és rendezésében
Május 29-én a múzeumi esték rendezvényhez, a berényi cigányság történetét bemutató kiállítást
készítettünk.
Szeptember 5-én Újraszőtt hagyomány címmel Debreceni János népművészet mesterének életmű
kiállítását rendeztük meg az OPSKK Muzeális Gyűjteményben. A rendezvény megnyitója nagyszámú
érdeklődő vett részt.
Október 3-án Gulyás Imréné népi iparművész szövő munkából rendeztünk kiállítást az OPSKK
Művelődési Központ aulájában. A szőnyegbe szőtt álmok című kiállítás Gulyásné munkásságából
nyújtott keresztmetszetet.
Értéktár kiállítások
Május elsejei rendezvényre értéktár kiállítást rendeztünk a Ligetben a Madarak Házában. Júniusban az
országos Békéscsabai értéktár kiállítás Mezőberényi standjának rendezésben is részt vettünk.
A Berényi Napokon értéktár szakmai nap és kiállítás mutatta be a helyi értéktárat.
Szeptemberben újrarendeztük a támogatáson beszerzett paravánok felhasználásával az értéktár
kiállítást, ezáltal a sikerült megújítanunk a kiállításainkat.
Októberben a tisztaszobás kiállító termünket rendeztük át, „poroltuk le” a vakolat kijavítása és a
raktárrendezés után.
A Berényi Napok kiállításai:
Aktívan részt vettünk a nagyszabású település értéktár kiállítás szervezésében és rendezésben a piac
csarnokban. A 2014. augusztusig az értéktárba bekerült értékek mind helyet kaptak a kiállításban.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Művelődési Házában Farkas-Pap Éva szobrászművész és
Farkas Vajk üvegművész Bemutatkozó kiállításának rendezésben segédkeztünk.
Töltött Káposzta Fesztivál, alkalmából az értéktár kiállítást újra rendeztük a gyűjtemény hátsó
kiállító termében.
A Magyarország szeretlek kétnapos rendezvénysorozat alkalmából mindkét napon ingyen fogadtok a
látogatókat, emellett közreműködtünk a kiállítás megrendezésében is.
Egy tüzér üteg története képek az első világháborúból A felvételeket Sáli György tüzértiszt
készítette, akiről keveset tudunk. Leszármazottja Pap Márta kilencven felvételt adományozott, ebből
68 db fénykép reprodukció került a közönség elé. A felvételek nagyrészt a háború békésebb pillanatait
örökítették meg. A bemutatott felvételeket válogatta és a kiállítást rendezte Csete Gyula.
4.2.7 Rendezvények

Múzeumok Éjszakája
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, és a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület
június 20-án negyedik alkalommal rendezte meg a Múzeumok Éjszakája mezőberényi programjait.
A sikeres szervezést segítették a helyi egyházak, az Önkormányzat, számtalan civil szervezet és
magánszemély.
A rendezvény központi helyszíne a Muzeális Gyűjtemény volt, ahol szó volt a Települési Értéktárról,
az érdeklődőknek bemutattuk a kastély alatti pincét, helytörténeti totót tölthettek ki a vállalkozó
szellemű látogatók, felléptek az Orlai színpad gyermek szereplői, és egészen este 11 óráig nyitva volt a
gyűjtemény is.
Ezzel párhuzamosan a Mezőberényi Szlovákok Szervezete háziasszonyainak jóvoltából hagyományos
berényi szlovák ételek, laska leves és mákos guba kóstolására volt lehetőség, zenés kísérettel. Az este
érdekes színfoltja volt a kukorica pattogatás.
Felléptek a néptáncosok, ismét megszólalt a tárogató, Kádár Ferenc népzenész tolmácsolásában a
sötétedés után fellobbanó Szent Iván éji tűz lángjai mellett.
A templomok templom este fél 7-től várták az érdeklődőket különböző programokkal, amelynek egyik
érdekessége a toronylátogatás volt a német templomban, felidézve azokat az időket, amikor őrök
vigyázták a régi Berény éjszakáit. Túrát szerveztünk az Ókerti pince meglátogatására
Az elmúlt évekhez képest tovább volt nyitva a Patika Gyűjtemény és a Városháza épülete is.
Már hagyományosan a Helytörténeti Gyűjteménytől indult a Szent Iván éji túra az Alföld Turista
Egyesület szervezésében, Boldisháton át a Körös gáton, Köröstarcsát érintve vissza Mezőberénybe.
Múzeumok Őszi Fesztiválja
2014 őszen az intézmény csatlakozott az országos rendezvénysorozathoz.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozata keretében az érdeklődők október 10-én az őszi
népszokásokkal ismerkedhettek meg, október 18-án töklámpás készítő versenyen vehettek részt az
OPSKK Muzeális Gyűjteményében. A harmadik alkalomra november 8-án került sor, ekkor
kerékpártúrán a város építészeti értékeit tekinthették meg.
Október 10-én az őszi jeles napokról Csete Gyula, a gyűjtemény szakmai vezetője adott tájékoztatást.
A vállalkozó kedvűek kukoricát morzsolhattak. A Mezőberényi Szlovákok Szervezete ételkóstolót
tartott kukoricából készült ételekből, hoztak kását, málét, illetve a helyszínen pattogtattak kukoricát. A
nap zárásaként Szent Mihály-napi tüzet gyújtottak a Berény Táncegyüttes fellépésével.
Október 18-án a versenyre elkészített töklámpásokat a gyűjtemény száraz bejáróján állították ki, 11
ötletes munka érkezett be, a legjobbak ajándékokat kaptak. Csete Gyula, a gyűjtemény szakmai
vezetője pincetúrát vezetett, az épület és a pince érdekességeiről beszélt. A játszóházban nagyon sokan
kipróbálták kézügyességüket. A Berényi Népdalkör és a Szlovák Pávakör adott műsort, a színes
családi programot tűzgyújtás zárta.
A programsorozat keretében november 8-án a település hagyományos építészeti értékeit mutatta be
kerékpáron Csete Gyula, az OPSKK Muzeális Gyűjteménye szakmai vezetője. Az égiek nem fogadták
kegyeikbe a rendezvényt, a túra idején – rövid időszakokra – többször is eleredt az eső. Ennek ellenére
az érdeklődők megismerhették a régi német, szlovák és magyar építészet sajátosságait, így például a
száraz bejárós paraszt polgári nagygazda házakat és az elő tornácos „ulicskás”lakóépületeket.
Megtekintették a település egyik utolsó népi klasszicista stílusú magyar paraszt házát.
A kerékpártúra után Csete Gyula vetített képes előadást tartott a város építészeti értékeiről, végezetül a
résztvevők a közelmúltban a települési értéktárba felvett Berényi becsinált levest kóstolhatták meg
A rendezvényt civilek és magánszemélyek is támogatták, Berényi Népdalkör, Szlovák Pávakör, „Leg a
Láb” Alapfokú Művészeti Iskola, Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény, Városi Közszolgáltató
Intézmény, Tópart Vendéglő, az önkormányzat, és felajánlásokkalmagánszemélyek.
Múzeumi Esték

2014-ben a múzeumi esték sorozat tervezett előadásait sikeresen megtartottuk. A helytörténeti témák
mellett az I. háború kitörésének 100. évfordulójához kapcsolódó emlékezések kaptak nagyobb
hangsúlyt. Ebben a témakörben három tartalmas előadás hangzott el. A 25 éve város Mezőberény
programsorozathoz a település építészeti értékeinek bemutatásával csatlakoztuk. Májusban a
mezőberényi cigányság történetéből hallhattunk hiánypótló előadást levéltári források alapján. Az első
félévet berényi zsidóság történetének bemutatásával és holokauszt megemlékezéssel zártuk. A
második félév a centenáriumuk jegyében telt. Megemlékeztünk a 100. éves állami népiskoláról
iskolákról és a gyűjtemény alapító Hentz Lajos néprajzkutatóról. A záró előadásokkal ismét az I.
világháborúra emlékeztünk a világháború női szemmel, és Út a II. világháborúba.
Előadók és előadások:
Csete Gyula: Mezőberény hagyományos építészeti értékei.
Szelekovszky László: Békés megye ligeteinek és különleges fáinak története.
Körösi Mihály, Henger Péter, Herczeg László: Mezőberény és az I. világháború történései.
Henger Péter: Fejezeteke a mezőberényi cigányság történetéből
Szívós Zsanett: A mezőberényi zsidóság története és tragikus sorsa
Nagy Ferenc: 100 évvel ezelőtt kezdődött az állami elemi népiskolai oktatás Mezőberényben.
Csete Gyula: 100 éve született Hentz Lajos a néprajzkutató.
Darányi Katalin: Nők a hátországban, a világháború női szemmel.
Bancsiné Kardos Zsuzsa: Út a II. világháborúba.
4.2.8 Médiában aktívan, jeles napok sorozat, híradás a gyűjtemény eseményeiről, Egyéb
tevékenység
A Berényi Hírmondóban a jeles napok cikk sorozat jelent meg hónapról hónapra, ezenkívül
rendszeres tájékoztatás a gyűjtemény rendezvényiről tevékenységéről.
Új internetes tartalmakat indíttatunk, A hónap műtárgya címmel.
A muzeális gyűjtemény udvarát 2014-ben több alkalommal biztosítottuk civil szervezetek részére
programjaik helyszínéül.
A berényi Zöld Szíves csoporttal múzeumpedagógia foglalkozás keretében kirándultam az Ókerti
pincéhez. Több iskolás és egy óvodás csoportnak tartottunk foglalkozást.
Több alkalommal vettem részt szakmai rendezvényen, és módszertani műhelygyakorlaton
Békéscsabán, Dévaványán és Gyulán. A Békés megyei múzeumok Szeghalomban rendezett juniálisán
aktív részvétellel képviseltük Mezőberényt és intézményünket.
4.2.9 2014. évi látogatottság
Január

42 fő

február

74 fő

Március

168 fő

Április

134 fő

Május

135 fő

Június

458 fő

Július

85 fő

Augusztus 441 fő

Szeptembe 148 fő
r
Október

327 fő

November 118 fő
December
99 fő
2014. összes 2229 fő

Csete Gyula
4.3 Közösségi művelődési osztály
4.3.1 Képzések
Különböző TÁMOP projektek keretében valósultak meg az év folyamán kompetencia és szakmai
képzések, tréningek. Ezek megtartásához az intézmény - a Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató- és
Szabadidő Központ kivételével – minden telephelyén helyet és alapfeltételeket biztosított (asztal, szék,
tábla, íróeszköz), jellemzően bérleti díj ellenében.
4.3.2 Csoportjaink
Csoport neve
Mazsorett Együttes
(4 csop.)
Balett tanfolyam
(mazsoretteseknek, 3,
Tánciskola (5 csop.)
Társastánc klub

létszáma
56
45

vezetője
foglalkozás
Megjegyzés
Mezeiné Szegedi kedd – csütörtök Erzsébet
Novák Éva
hétfő és csütörtök

108
32

Hajas Tibor
Bögre János

hétfő, szerda
kedd, szerda

Orlai színpad gyermek

8

szombat

Népdalkör

18

Berény táncegyüttes és
Kis-Berényke

48

Népi Díszítőművészeti
kör
Kézműves kör

18

Városi Nyugdíjas Klub

125 fő

Patex nyugdíjas klub

25

Szabóné Gecse
Éva
Kmetykó
Istvánnéné
Szabóné Kukla
Ágnes, Hanó
Krisztina
Baracsi Gergő
Bogárné Szőke
Erika
Fábián Zsolt és
Bartó Róbertné
Borgula
Györgyné
Nagy Piroska

Foltvarró Klub

18 fő

6

Hernádi
Mihályné és

Kner-sport
Egyesület

hétfő
péntek

kedd
péntek
szerda, páros hét
hó utolsó
csütörtök

közös fenntartású
(Leg a láb AMI);

2 hetente

Tóth Zsuzsanna
Jóga Klub
8
Schäffer László hétfő
Cukorbetegek Klubja
16 fő
havonta hétfő
Gerinctorna,
45 fő
Leczkésiné
hétfő, csütörtök,
kondicionáló torna (3
Hőgye Katalin
csop)
TÁMOP pályázat keretében megvalósult csoportfoglalkozások 2014-ben
MÁS-Képp kézműves
12 fő
kéthetente
fogyatékkal élők részére
csütörtök
Múzeumi játéktér
41 fő
4 alkalom,
Óvodai szakkör
alkalmanként 2
2 csoport
óra
Őszi-téli ünnepkörök
21
3 alkalom
Versenyek, vetélkedők
40 fő
2 alkalom
Irodalom szakkör
28 fő
14 alkalom
Kreatív kézműves kör
20 fő
10 alkalom
Mezőberény jeles
személyiségei szakkör
Tehetséggondozás
Orlai és Petőfi
nyomában
Képzőművészeti alkotó
témahét
tanulmányi kirándulás
témahét

15 fő

6 alkalom

3 fő
20 fő

10 alkalom
6 alkalom

20 fő

6 alkalom

80 fő
80 fő

4
4

fenntartás

4.3.4 Civilekkel végzett munka
A civil szervezetekkel, vállalkozókkal napi kapcsolatban van a munkatársunk, e-mailen, telefonon
vagy akár személyesen.
A szervezetek egy része igényli, szívesen fogadja az intézmény munkatársainak szakmai segítséget a
rendezvényeik szervezésénél, lebonyolításánál..
Az ún. Erzsébet pályázatok (nyugdíjasok részére üdülés,- nagycsaládos-és fogyatékkal élők)
benyújtását munkatársaink segítik.
2014. május 14-én a Civil Fejlesztő Központban került megrendezésre a LEADER pályázatokkal
kapcsolatos konferencia, szaktanácsadás, ősszel pedig az értéktárakkal kapcsolatos tudásmegosztás.
Gyakori helyszíne a különböző tréningeknek, képzéseknek a jól felszerelt létesítmény.
Munkatársunk részt vesz a megyei civil eseményeken. Közvetítünk más megyei és helyi civil
szervezet együttműködésénél.
4.3.5 Mezőberényi Hírmondó, városi, intézményi honlapok, egyéb kommunikációs csatornák
2014-ben személyi változások okoztak átmeneti nehézséget, az év második felében azonban az új
munkatársak érkezésével fejlődés érzékelhető a Hírmondó tartalma, megjelenése tekintetében.
A Mezőberényi Hírmondó legfontosabb feladata, hogy a Képviselő-testület munkájáról, a
döntésekről, azok hátteréről, a város közösségi eseményeiről hírt adjon.

Az a törekvés, hogy a programkínálat, a képes tudósítások minél több eseményről tájékoztassanak. A
jeles napokról, az értéktárhoz kapcsolódó értékekről havi rendszerességgel közöltünk anyagot,
interjúkat.
Bár voltak reményt keltő próbálkozások, de még mindig javítanunk kell a város nem önkormányzati
fenntartású oktatási intézményeivel való rendszeres kapcsolattartás módján.
Két különszám jelent meg. Az egyik a várossá nyilvánítás évfordulója kapcsán, a másik választási
különszám volt.
A testületi ülést követő hét péntekén jelenik meg a lap. A terjesztést az információs munkatársak
végzik az intézményi dolgozók és önkéntesek segítségével.
A városi honlap - www.mezobereny.hu – látogatottsága január-március között 15000 fölött, ezt
követően 22 és 34000 között mozog. Leglátogatottabb májusban és augusztusban volt. Az
intézménynél 4 kollégának van hozzáférése a szerkesztői felülethez, a városházán is legalább ketten
közreműködnek a honlap frissítésében. A városháza munkatársai főként a hivatalos, protokoll
anyagokat közlik, az intézmény kezelésében a „bulvár”, a „kis színes anyagok vannak. Úgy vélem a
látogatottság növekedése a honlap naprakész állapotának, a folyamatosan frissülő tartalmaknak
köszönhető.
Intézményi honlapunk menüszerkezetét egyszerűsítettük, azt reméljük, a látogatók számára
könnyebben áttekinthető. Használunk Facebook oldalakat is. A könyvtár 2014. februárjában indította
Facebook oldalát, a kulturális központ pedig 2014. december 15-én. Három hét alatt – benne az
ünnepekkel – 360 rajongót szereztünk. A Facebook oldalra a honlapunkon megjelent anyagokat
tesszük fel, ennek hatására háromszorosára nőtt honlapunk látogatottsága
A plakátok, szórólapok az intézményben készülnek.
Rendszeresen használjuk a kábeltévés hirdetést is a rendezvények népszerűsítésére.
A jövőben a megyei és országos írott és elektronikus sajtóval valóm kapcsoltunkon szeretnénk
javítani.
5.
Kapcsolataink
- Kapcsolatrendszerünket 2014-ban is eredményesen működtettük.
5.1.
Városi intézmények
- A város intézményeivel napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítve rendezvények
lebonyolítását helyszín, eszközök, programok biztosításával.
5.2.
Civil szervezetek
- 12 egyesület székhelye az OPSKK. Feladatunk: postájuk továbbítása, rendezvényeik segítése, közös
rendezvények koordinálása, helyszín biztosítása összejöveteleikhez.
5.3.
Szakmai kapcsolatok
– Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba;
– Jantyik Mátyás Múzeum, Békés;
– Munkácsy Emlékház, Békéscsaba;
– MKE – Magyar Könyvtárosok Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a
könyvtárosok tagjai.
– MNE – Magyar Népművelők Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a DARKE-n
keresztül tagjai a népművelők
– DARKE – Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület – regionális szakmai szervezet
melynek több népművelő tagja, Fábián Zsolt és Smiriné Kokauszki Erika vezetőségi tag.
– A Nemzeti Művelődési Intézettel konzorciumi partnerek vagyunk
– KÓTA-nak - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - tagja a
Népdalkörünk

–

Magyar Origami Kör-nek 25 éve tagja egy munkatársunk, sok közös kiállítás, a kézműves kör
foglalkozásai, alkalmi origami foglalkozások, kiállítások jelzik a kapcsolat hasznosságát.

6.
Nyilvánosság biztosítása
- Folyamatos jelenlét: a mezőberényi KTV-ben, a Berényi Hírmondóban, városi és saját honlapon.
- Programjaink, rendezvénytervünk a következő honlapokon is láthatók:
• Mezőberény város honlapja (http://www.mezobereny.hu/)
• OPSKK (http://opskk.mezobereny.hu/)
• A Könyvtár honlapja (http://konyvtar.mezobereny.hu)
- Rendezvényeinkről meghívókkal, plakátokkal, szórólapokkal tájékoztatjuk a közönséget.
7.
Értékek feltárása
A képviselő-testület 2013-ban létrehozta az Értéktár Bizottságot. Ezt követően elkezdődött a
gyűjtőmunka. Az értékeink már – korábbi közművelődési projekt keretében – értékleltár formájában és
az MBER helyismereti adatbázisban jórészt feltárásra kerültek. Természetesen nem teljes a lista, de jó
alapot képez a kezdéshez. Intézményünk alkalmazásában, később önkéntesként Hanó Krisztina kezdte
el a helyi értékeket feldolgozni, a javaslatokat írásban, körültekintő alapossággal elkészíteni, illetve
segít másoknak az adatlapok kitöltésében.
Az értéktárba került anyagok a város honlapján láthatók.
Amely értékek nem szerepelnek a listán, az nem értéktelenséget hanem a dokumentálás hiányát jelenti.
Az Értéktár Bizottság tagjaival, a város polgármesterével, kulturális referensével, az intézmény
munkatársaival azon dolgozunk, hogy a helyi közösség minél több tagja felismerje, feljegyezze,
dokumentálja a környezete, családja értékeit, hogy az utánunk jövők megismerhessék, továbbvihessék
az elődök hagyatékát.
8. A kultúra ára
A város anyagi ráfordítása az Orlai Petrics Soma Kulturális Központra:
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot látogatottsága (becsült adat)

63.433.000.- Ft
111296 fő

Egy flátogatóra jutó városi költségvetési támogatás: 63.433.000.- Ft/111296 fő

569.9.- Ft/év

II.

2015. évi munkaterv

Küldetésnyilatkozat:
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ szakmai tevékenysége: a múzeum, a könyvtár, a
közművelődés sajátos eszközeivel hozzájárul a helyi társadalom identitásának erősítéséhez.
Munkánkkal - a hagyományok és értékek feltárásával, bemutatásával, újragondolásával támogatjuk a helyi gazdaság fejlődését, az önfoglalkoztatás elősegítését, a város
népességmegtartó képességének erősödését.
Az intézmény éves tevékenységét a Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott éves munkaterv határozza meg, a hozzárendelt költségvetés a megvalósításhoz szükséges
forrásokat biztosítja, támogatási és saját bevétel előirányzatait veszi számba.
A 2015. évi munkaterv előzménye az OPS Kulturális Központ 2014. évi szakmai beszámolója.
2015. évi munkatervünk a három nagy szakterületet felölelő, öt egységből álló integrált rendszerű
kulturális intézmény legfőbb feladatait, szakmai irányvonalait tartalmazza, nyitottan hagyva a nem
tervezett programok megvalósításának lehetőségét.
1.
Helyzetelemzés
Az intézmény alaptevékenységét szabályozó jogszabályok:
• az 1997. évi CXL. számú törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
• a 194/2000. (XI. 24.) számú Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit
• megillető kedvezményekről;
• 58/2005. (IV. 4.) számú Korm. rendelet a kincstári vagyon kezeléséről,
értékesítéséről és az e vagyonnal kapcsolatos egyéb kötelezettségekről;
• 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes
kedvezményekről;
• 157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
• 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetéséről;
• 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak
szolgáltatásáról és hasznosításáról;
▪ a 20/1999. (XII. 26.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekre vonatkozó
szakfelügyelet rendjéről;
▪ a 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási
szabályzatáról;
• 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet a muzeális könyvtári dokumentumok
kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról
• 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról;
• 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről
• 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési
rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról;
• 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat
kiadásáról;
• 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről

Intézményegységeink nagy szakmai önállósággal, a rendezvények mentén szerint együttműködve, a
tevékenységekeit összehangolva végzik munkájukat az OPSKK Alapító Okirata, a Szervezeti és
Működési Szabályzat szerint, az éves munkaterv alapján.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ öt intézményegységben működik:
• OPSKK Művelődési Központja
• OPSKK Könyvtára
• OPSKK Muzeális Gyűjteménye
• OPSKK „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központja
• OPSKK Civil Fejlesztő Központja
1.1 Működési feltételek
1.1.1 Személyi feltételek alakulása
2015. január 1-jén a közalkalmazotti létszám 16 fő, 15,5 álláshelyen:
Közösségi művelődési osztály
4,5 fő a közművelődési szakember,
1 fő igazgató
1 fő osztályvető, általános igazgatóhelyettes
1,5 fő közművelődési szakember
1 fő középfokú végzettséggel
1 fő portás, recepciós,
technikusi feladatokat is ellát a munkaidejében az intézményben és a városházán
Könyvtári, gyűjteményi osztály
1 fő etnográfus, szakmai vezető
1 fő könyvtáros osztályvezető
1 fő könyvtáros (az álláshely betöltetése folyamatban)
1 fő könyvtáros asszisztens
1 fő informatikus
1 fő segédkönyvtáros
1 fő üzemviteli területen
Gazdasági, üzemviteli osztály
1 fő gazdaságvezető, osztályvezető
0,5 fő ügyviteli munkatárs
2 fő üzemviteli munkaterületen
Közfoglalkoztatás:
3 fő üzemviteli munkaterületen
Kulturális közfoglalkoztatás:
4 fő február 28-ig
Közösségi szolgálat:
30 fő
Önkéntes:
4 fő
A könyvtár szakmai munkájában átmeneti nehézséget okoz, a január 1-től üres álláshely, amelyet
mielőbb be fogunk tölteni.

1.1.2. Tárgyi feltételek
A 2014. évben érdekeltségnövelő pályázatból, egyéb pályázati forrásból hangtechnikai eszközöket,
kiállítási installációt és könyvtári polcokat szereztünk be. A könyvtári bútorzatot az elkövetkező
években folyamatosan cserélni tervezzük.
A Wenckheim-Fejérvári kastély omladozó szárnyának rendbetétele nagy előrelépés a Gyűjtemény
raktározási gondjainak megoldásához, jelen állapotban azonban a helyiségek erre még nem
alkalmasak, további belső munkálatokra van szükség.
Megkezdődött a mosdók felújítása. A könyvtárt teljes egészében, a művelődési központot részben
kimeszeli az önkormányzat munkatársai. A további szükséges nagy felújítások, javítások a képviselőtestület döntése szerint ütemezhetők és finanszírozhatók.
Az év közben felmerülő javításokat elvégeztetjük.
2.

Intézményünk 2015. évi feladatai:
- Szakmai garanciákkal rendelkező közszolgáltató tevékenységünk fenntartása, bevételi
előirányzatunk teljesítésével.
- Minőségi, megfizethető, sokszínű programkínálat biztosítása, életminőséget javító
rendezvények, események szervezése, a helyi közösség elvárásainak, igényeinek
megvalósítása.
- Kiemelt feladataink:
o Minden szakterület feladata, hogy kapcsolódjék a Civilekkel a civilekért című
programsorozathoz;
o Minőségirányítási – önellenőrzés – szemlélet, módszerek bevezetése a könyvtár
és a közművelődés területén, a cél, hogy Minősített Közművelődési Intézmény
Címre sikeres felkészülés esetén ebben az évben, de 2016-ban mindenképpen
pályázzon az intézmény;
o Pályázatokat benyújtani;
o Mezőberény Települési Értéktárának helyi értékkel való folyamatos feltöltése,
az értékek felkutatása, feltárása, bemutatása a városi, területi, megyei
rendezvényeken;
- Mesélj nekem program folytatása;
- Kazinczy verseny megrendezése;
- Országos Könyvtári Napok;
- Az olvasóvá neveléshez kapcsolódó programok szervezése;
o Mesemondó alkalmak
- Múzeumi Esték előadás sorozat megrendezése;
- Minden szakterületen – lehetőleg – csatlakozni az országos kampányokhoz;
- 19. Berényi Napok megrendezése;
- Nemzeti ünnepeink méltó módon történő megszervezése;
- 5. Töltött káposzta Fesztivál megrendezése;
- 4. Mezőberényi Amatőr Művésztelep;
- EU-s projektek fenntartása.

2.1
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által szervezendő összes tervezett programot a
Városi rendezvényterv kékkel jelölt sora tartalmazza.
Mellékletek:
Terembeosztás 1.
Rendezvényterv 2.
Látogatottság 3.

