ORLAI PETRICS SOMA
KULTURÁLIS KÖZPONT
2015. évi beszámolója és 2016. évi munkaterve

Készült
Fábián Zsolt, Kis Adrienn osztályvezetők, Csete Gyula szakmai vezető,
Smiriné Kokauszki Erika igazgató és a szakmai munkatársak beszámolói alapján

I.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2015. évi szakmai tevékenységének
bemutatása
Intézményünk közfeladatát alapvetően 1997. évi CXL a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján látja el.
A szakterületek teljes szakmai önállósággal, a tevékenységeket tervezve, 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
A 2015. április 1-jétől OPS Kulturális Központ önállóan működő intézmény, gazdasági szervezettel
nem rendelkező költségvetési szerv lett. A gazdálkodási és a személyügyi feladatokat a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal szakemberei végzik.
1.1.
Személyi feltételek
2015. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 15 fő, (14,5 álláshelyen)
1 fő
közművelődési szakember, igazgató
1 fő
közművelődési szakember, általános igazgatóhelyettes
2,5 fő közművelődési szakember
1 fő
könyvtáros, könyvtári és gyűjteményi osztályvezető
1 fő
könyvtáros asszisztens
1 fő
segéd-könyvtáros
1 fő
informatikus
1 fő
etnográfus, szakmai vezető
1 fő
portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
0,5
közművelődési, igazgatási ügyintéző
0,5
fő részmunkaidős fizikai közalkalmazott
2 fő
fizikai közalkalmazott
További munkatársak
3 fő
teljes munkaidőben alkalmazott közfoglalkoztatott
3 fő
kulturális közmunkás
4 fő
önkéntes
28 fő közösségi szolgálatban résztvevő
2015 januárjától a könyvtár szakember állománya 1 fő könyvtárossal csökkent (az álláshely zárolva),
így egész évben három szakember végezte a munkát.
Az intézmény egész évben megszervezett, befogadott minden eseményt, amelyek előzetesen
egyeztetésre kerültek a partnerekkel, használókkal, függetlenül a hivatalos nyitva tartási időtől.
A 2015-ben megtartott kompetencia és szakmai oktatások összehangolása a rendszeres közösségi
alkalmakkal, a tisztasági meszeléssel, a folyamatos nyitva tartással nagy gondosságot, odafigyelést
igényelt.
A feladat a kulturális közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatottak munkájával volt az elvárt
minőségben elvégezhető.
1.2. Tárgyi feltételek
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.
2015-ben elkészült:
- OPSKK Könyvtára tisztasági meszelése, könyvespolcok egy részének cseréje
Udvar felőli oldalon az esőcsatorna kivezetése a fal mellől, járda javítása
- OPSKK Muzeális Gyűjtemény a nagykapu átfestése, kilincsének cseréje és a pincelejárat ajtói
festése, javítása
- OPSKK Művelődési Központ földszinti női WC felújítása,
- OPSKK Művelődési Központ földszinti, emeleti aulájának, klubtermek tisztasági meszelése
Biztosítéktábla cseréje.
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;
- emeleti illemhelyek cseréje, korszerűsítése szükséges;
- a beépített rendszerek, a hang- és világításrendszer elavultak;
- mozgatható hangtechnikai eszközeink folyamatos cseréje szükséges;
- a színházterem felújításra szorul.
Hiányosságok az OPSKK Könyvtárában
- az utcai külső burkolat nem megfelelő lerakása után a lépcsőházban nagyobb esőzés után
óriási víztócsa áll, ami az intézménybe való bejutást is ellehetetleníti;
- az épület udvari homlokzata lepusztult, szükséges lenne erről az oldalról is a teljes felújítás,
a nyílászárók cseréje;
- alulról vizesednek, nyirkosak, salétromosak az épületen belüli földszinti közfalak;
- a bútorzat az elrendezésnek köszönhetően még megfelelőnek látszik, de a polcok egy része
elnyűtt, instabil;
- 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;
- nincs mozgáskorlátozott bejáró, illemhely.
Hiányosságok az OPSKK Muzeális Gyűjteményében
- az akadálymentesítés és a látogatói illemhely nem megoldott;
- a raktározás feltételei javultak, de nem megoldottak (nyílászárók, padozat, elektromos
rendszer).
Hiányosság a„Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központjában:
- a régi épülettel történő összeépítés mentén repedések keletkeztek;
- a régi falak vakolata leválik;
- a szennyvízelvezető rendszere javításra szorul.
Civil Fejlesztő Központ:
- tűzjelző rendszer hiányos
2. Pályázati eredmények
2015. évben benyújtott és elnyert pályázatok
pályázat
NKA – IV. Amatőr Művésztelep
NKA Egész-ség Táncház sorozat megvalósítására

elnyert összeg
200.000.200.000.-

városi pályázatok
Sportünnep a XIX. Berényi Napokon
Mesetarisznya
Mesélj nekem!
Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny területi fordulója
Városi Ünnepségek jeles napokhoz kötődően
III. "Nagymamáink sütötték"
Origami világnapok Mezőberényben
IV. Dalostalálkozó
Városi gyermeknap
Érdekeltségnövelő ( Könyvtári)támogatás
Érdekeltségnövelő (Múzeumi) támogatás
ÖSSZESEN:

50.000.10.000.10.000.10.000.30.000.40.000.10.000.20.000.70.000.1.092.000.800.000.2.542.000.-

EU-s projektek
összesen
TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0022 Informális tanulási programok
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003 „A mezőberényi városi könyvtár nem
formális és informális szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében”
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251 „Korszerű könyvtár = tudásbázis — közösségi
tér — hozzáférés — egyenlő esélyek”
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489 „Óvodától a gimnáziumig – három
nemzetiség szellemi örökségének nyomában”
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019 „Kulturális szakemberek továbbképzése
Békés Megyében”

101.071.119.38.074.475.-

27.110.097,8.000.000,23.826.547,4.060.000,-

3. Szakmai tevékenység bemutatása
3.1

2015. évi munkatervben meghatározott kiemelt feladataink teljesítéséről:
-

-

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.
▪ A programjaink száma növekedett, a szolgáltatásainkat a korábbi szinten
biztosítottuk, a közösségi programoknak a hivatalos nyitvatartási időtől
függetlenül helyet biztosítottunk. A bevételi előirányzatot teljesítettük.

Kiemelt feladataink:
Minden szakterület feladata, hogy kapcsolódjék a Civilekkel a civilekért című
programsorozathoz;
o Az éves munkánk során a nagyobb közösségi eseményeinket intézmények, civil
szervezetek és vállalkozások bevonásával szerveztük.

-

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

2015-ben benyújtottuk pályázatunkat a Minősített Közművelődési Intézmény
Címre, amelyet sikeresen elnyertünk és a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2016.
január 21-én vehetjük át Budapesten a címet.

-

Pályázatokat benyújtani;
o A pályázatokon elnyert összegek a 2. pontban szerepelnek.

-

Mezőberény Települési Értéktárának helyi értékkel való folyamatos feltöltése, az értékek
felkutatása, feltárása, bemutatása a városi, területi, megyei rendezvényeken;
o Az év során több javaslatot nyújtottunk be, amelyet a TÉB elfogadott.
o Az önkormányzat által benyújtott „hungarikum” pályázat megírásában a
munkatársaink közreműködtek, a vállalt tevékenységet januártól október 31-ig
folyamatosan végeztük. Eredmények:
▪ On-line disznótoros ételeket tartalmazó receptfüzet
▪ Értéktár kiállítás a Muzeális Gyűjteményben
▪ Mezőberény Települési Értéktárát bemutató exkluzív kiadvány. A/5, 60
oldal 250 példány
▪ Régi berényi, Békés megyei disznótorokat bemutató fotókiállítás
▪ Az otthoni sertésfeldolgozás hagyományos eszközeiből kiállítás
▪ Mobil installációs rendszer
▪ Ahány ház, annyi szokás – Disznótor Mezőberényben című egész napos
disznótoros rendezvény

-

Mesélj nekem program folytatása;
Kazinczy verseny megrendezése;
Országos Könyvtári Napok;
Az olvasóvá neveléshez kapcsolódó programok szervezése;
o Mesemondó alkalmak
o

A könyvtárban a hagyományos rendezvények megvalósultak. A Könyvtárpártoló
Alapítvánnyal eszközbeszerzésre, gyermek és felnőtt író-olvasó találkozók
megrendezésére tudtunk pályázati forrást bevonni.

-

Múzeumi Esték előadás sorozat megrendezése;
o Hét előadást tartottunk.

-

Minden szakterületen – lehetőleg – csatlakozni az országos kampányokhoz;
o Múzeumok Éjszakája
o Kultúrházak éjjel-nappal
o Kulturális Örökség Napjai
o Origami Világnapok
o Országos Könyvtári Napok

-

19. Berényi Napok megrendezése;
o A hagyományos események mellett Sportünnep megszervezésével különleges,
karakteres, sokszínű, sikeres rendezvény volt a Berényi Napok.

-

Nemzeti ünnepeink méltó módon történő megszervezése;
V. Töltött káposzta Fesztivál megrendezése;
IV. Mezőberényi Amatőr Művésztelep;
o A rendezvények megvalósultak

-

EU-s projektek fenntartása.
o Folyamatosan végezzük a kötelező elemek fenntartását

3.2

Közösségek, rendezvények bemutatása

3.2.1

Csoportjaink és egyéb, rendszeres közösségi alkalmak:

Foglalkozások heti több alkalommal:
1. Mezőberényi Mazsorett Együttes
2. Tánciskola Hajas Tibor (január – április)
3. Gerinctorna pilates elemekkel
4. Meridián torna
5. Versenytánc csoport Kner Táncsport Egy.
6. Berény Táncegyüttes
7. Kis-Berényke Néptánccsoport
Foglalkozások heti egy alkalommal:
8. Népi Díszítőművészeti Szakkör
9. Foltvarró szakkör
10. Berényi Népdalkör
11. Jóga Klub
12. Kreatív kézműves kör – családi foglalkozások
13. Balett oktatás
14. Orlai Színpad
o Gyermek csoport
15. Kulcs a számítógéphez
Összejövetelek kéthetente
16. Városi Nyugdíjas Klub
Összejövetelek havi egy alkalommal:
17. Cukorbetegek Klubja
18. PATEX Nyugdíjas Klub
19. Nefelejcs Klub
20. Alföld Turista Egyesület
21. Baráti Egylet Mezőberényért
22. Városszépítő ás Városvédő Egyesület
23. Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület
24. Könyvtárpártoló Alapítvány
25. MONE
Összejövetelek kéthavonta
26. Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Helyi Szervezete
27. Álláskeresés a neten foglalkozás
Rendszeres fogadóórák:
1. Démász Információs Pont
2. Telenor ügyfélszolgálat (októbertől megszűnt)
3.2.2 Rendezvények az OPS Kulturális Központban:
A rendezvények listájában a partnerekkel szervezett programjaink aláhúzással vannak jelölve.
Január:
1. Tánciskola
2. Színház látogatás: Zserbótangó
3. Kézműves kör

4. Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat
5. Színházi bemutató: Marica grófnő - nagyoperett három felvonásban
6. Mesélj nekem - Dr. Sziráczki Magdolna
7. Mezőberényi hétköznapok, ünnepek – fotókiállítás
8. Múzeumi esték: Kincsleletek nyomában – régészeti emlékek Mezőberényből
Február
9. Kultúrházak éjjel-nappal - Mezőberény
10. Ezer papír – 3D teaorigami - Molnár László kiállítása
11. Origami ruhák bemutató, darufüggöny közös alkotás
12. Origami kívül-belül
13. Szép Magyar Beszéd Kazinczy-verseny
14. Kézműves kör
15. Múzeumi esték: A mezőberényi vasútállomás múltja és jelene, Komócsin Imre
vasútmodellező előadása
16. Kézműves kör
17. Nyugdíjas télbúcsúztató farsang
18. Kézműves kör - Ezer papír 3D teaorigami
19. Civil Pályázati Szakmai Műhely
Március
20. Nyugdíjas nőnapi kosaras táncos délután
21. Színházi bemutató: Délután a legjobb, avagy a miniszter félrelép
22. Börze és bolhapiac
23. Kézműves kör
24. Házias ízek versenye - Bor-, kolbász-, lekvár-, pogácsa- és savanyúságverseny
25. Mesélj nekem – Földesi Lajosné és Szabóné Gecse Éva óvónők
26. Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról
• Elismerések átadása
• „Élőlánc” a Honvédelmi Minisztérium országos megmozduláshoz való csatlakozás
27. Egészségünk sokszínű világa
28. Ovi origami a Tópart óvodában
29. Múzeumi esték - A víz és a fenntartható fejlődés – Tóth-Valentinyi Ágnes előadása
Április
30. „III. Nagymamáink sütötték” - házisütemény bemutató és verseny
31. Mesélj nekem - Dr. Salai Ildikó
32. Színházbusz – Egerek és emberek
33. Vakok és Gyengénlátók klubfoglalkozása
34. Orvosi előadás - Diabetikus táplálkozás
35. Táncvizsga
36. Táncvizsga
37. Táncos locsolkodás - „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola és a Berény Táncegyüttes
közreműködésével
38. Rendőrségi fórum – Jakusovszki Zoltán előadása
39. Kézműves kör
40. Zöldágjárás - a Föld napja jegyében
41. Múzeumi esték: Az újratelepülő Mezőberény határának kialakulása, avagy 300 éve
szerveződött újra Békés vármegye – Henger Péter előadása
42. Mozgó Mozi (3D)
Május
43. IV. Dalostalálkozó Szabó Antal és Antalné emlékére
44. Majális a Piknik Parkban
45. Békés Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek Találkozója
46. A csillagok üzenete – Paksi Zoltán előadása
47. Kézműves kör
48. Csodálatos természet kiállítás
49. III. Békés Megyei Nemzetiségi Találkozó

50. Földesi László Sárréti gyökereink című, agyagszobrokból álló kiállítása
51. Ismerd meg önmagad - Földesi Éva előadása
52. Városi Gyermeknap - Mezőberényi pünkösdi királyok és királynők választása
53. Vakok és Gyengénlátók klubfoglalkozása
54. Néptánc évzáró
55. Múzeumi esték – Változó természetvédelem, Boldog Gusztáv előadása
Június
56. Az OPSKK Művelődési Központja művészeti csoportjainak évadzáró műsora
57. Városi Pedagógusnap
58. Mesélj nekem - Hanó Krisztina
59. Múzeumok éjszakája
60. Nemzetközi jóganap
61. Alkotótábor – jún. 22-26.
62. Mozgó Mozi (3D)
63. keddenként SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
Július
64. keddenként SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
65. Majoros Ágnes bábszínháza
66. keddenként SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
67. keddenként SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
68. keddenként SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
69. Berényi Napok – Törékeny világ képzőművészeti kiállítás
70. Mozgó Mozi (3D)
Augusztus
71. keddenként SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
72. keddenként SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
73. IV. Mezőberényi Művésztelep - tábor
74. XIX. Berényi Napok
kiállítások:
• IV. Mezőberényi Amatőr Művésztelep – Vernisszázs című képzőművészeti kiállítása
• 10 éves a COLOR Fotóklub – fotókiállítás
• Nappal szemben Csákó Gábor - fotókiállítás
• Dr. Kugler József: Berényiek voltak, berényiek lettek című könyvbemutatója
• Csehszlovák – magyar lakosságcsere 1947-48 - fotókiállítása
XIX. Berényi napok - 50 éves a Mezőberényi Kosárlabdasport
• Streetbaal bajnokság
• Városi Úszóverseny
• Városi Asztalitenisz verseny
• II. Kisvárosi Futóverseny
• Harmat Túra
• Jóga mindenkinek
• Mezőberény Íjász Baráti köre és Airsoft bemutató
Szeptember
75. GDF SUEZ - Az év te rmészetfotósa 2014 - országos vándorkiállítása
76. Bayer Mihály "Diplomatának lenni..."című előadás
77. Mesélj nekem! - Verasztóné Rózsavölgyi Mariann mesél
78. Börze és bolhapiac
79. V. Töltött Káposzta Fesztivál
80. Múzeumi esték: Békés megye szőttes kultúrája, Mezőberényi szőttesek
Debreczeni János előadása
Október
81. Városi Idősek Napja
82. Országos Könyvtári Napok:
83. Irodalmi Est: Sándor Anikóval

88.
89.
90.
91.
92.
93.

84. Az Év Olvasója Díj átadása
85. Ringató: Boldi Ildikóval és Dunai Évával
86. Mesélj nekem: Agócs Írisz illusztrátor
87. Mesetarisznya: Károlyi Gitta meseterapeuta
Szlovák Nemzetiségi Nap – kulturális műsor
Szerelmünk a népművészet – Hornád Folklór Együttes
Csoportos színházlátogatás
Ahány ház annyi szokás – Azok a régi, berényi disznótorok… kiállítás, disznótor
Városi ünnepség
Origami Világnap Mezőberényben – Hajtogatott gondolatok - Lengyel origamisok
kiállítása
Operettgála

94.
November
95. Márton-napi lampionos felvonulás
96. Múzeumi esték: Járványok Mezőberényben az újratelepüléstől az 1920-as évekig – Henger
Péter
97. Színházi estek: Félrelépni tilos
98. Ovi-origami Tóparti Óvodában
99. Gyógy-origami a dr. Réthy Pál Kórház gyermekosztályán
December
100. Csoportos színházlátogatás
101. Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja
102. Utazások lélektől-lélekig – író-olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel
103. Ovi-origamiTálentum Óvodában
104. Civil tájékoztató
105. Adventi karácsonyi vásár és játszóház
106. Adventi karácsonyi vásár és játszóház
107. Adventi karácsonyi vásár és játszóház
108. Idősek karácsonya
109. Nemzetiségek napja
4. Könyvtári és gyűjteményi osztály
4.1

OPSKK Könyvtára szakmai tevékenysége

4.1.1 Gyűjteményszervezés
4.1.1.1 Gyarapítás
Az állományépítéssel kapcsolatos adataink nem teljes körűek, hiszen az érdekeltségnövelő
támogatásunk nagy részét decemberben költöttük el – rendeléseink egy része januárban teljesül és
kerül feldolgozásra integrált könyvtári rendszerünkbe.
2015-ben összesen közel 4 millió forint állt rendelkezésünkre, mely magába foglalja az 1092e Ft
érdekeltségnövelő támogatást is. 2015. év január 1. – december 31. közötti időszak beszerzései az
alábbiak szerint alakult:

I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév
összesen

beszerzés (db)
168
478
472
703
1821

összeg (Ft)
303205
905048
1016342
1496692
3721287

A beszerzés kiemelkedő része (mint ahogy a gyűjtőköri szabályzatban is szerepel) vétel útján történik
– ez 2015-ben 88,7 %-a az összes beszerzésnek. A vétel mellett kiemelkedő beszerzési forrásunk a
különböző könyvajándék programok – idén is közel 200 dokumentumot vettünk be a Márai-program
és az NKA támogatása által.
A könyvtári állomány éves gyarapodása 2015-ben 1821 db.
A dokumentumok átlag ára 1995 Ft,-. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a könyvtár által vásárolt
dvd-ket plusz költség (kölcsönzési jogdíj) terheli – a közel 2000 forintos darabár nagyon kedvező.
A szerzeményezett dokumentumok típusai 2015-ben.
1625 db könyvet,
16 db hangdokumentumot,
180 db filmet szerzeményeztünk. (A hang és a vizuális dokumentumok szerzeményezésének
arányát igyekszünk az használói igényekhez igazítani).
Az állományba vett dokumentumok tartalma szerint az elmúlt évekhez képest nőtt a felnőtt irodalom
aránya 43 % (mert erre mutatkozik olvasói igény). A felnőtt szakirodalom az összes beszerzésből 34
%, míg a gyermek és ifjúsági irodalomé 23 %.
A könyvtár beszerzési keretének közel egy nyolcadát költi folyóirat beszerzésre.
Az elmúlt időszakban 100-110 periodikát olvashattak a könyvtárhasználók
o
o
o

4.1.1.2 Állománygondozás
2015-ben 1278 db elhasználódott dokumentumot vontunk ki az állományunkból és 1821 db
dokumentumot vettünk állományba.
A könyvtár állománya 2015 január 1-én 37.102 db volt, jelenleg 37.645 db.
Az elmúlt években történt nagyarányú avult dokumentumok selejtezésének és az újdonságokat követő
(alacsony árú) beszerzésnek köszönhetően a könyvtár állománya továbbra is friss.
4.1.1.3 Feltárás
A Gyarapítás fejezetben tárgyalt dokumentummennyiség — természetesen, mint minden évben —
teljes egészében leltározásra és feldolgozásra került (megfeszített munka mellett): a bibliográfiai
leírások elkészültek, azok számítógépre kerültek, mind a könyvtári, mind az internetes katalógusban
kereshetővé váltak.
A tavalyi évtől az újonnan beszerzett dokumentumok katalógus rekordjában rövid ismertetés és
weblink is szerepel.
2015 évben egyre többször fordul elő, hogy a munkatársak a kölcsönző pultban végezték nyitvatartási
időben a feldolgozást. Ez nem tesz jót a munka minőségének.
Továbbra sem tudtuk pótolni azt az elmaradást, hogy az állomány már meglévő szakkönyveit
visszamenőlegesen analitikusan feltárjuk, és tárgyszóval ellássuk, s ez által minél kereshetőbbé
tegyük.
Ez a munka a minőségibb tájékoztatás szempontjából még mindig igen fontos lenne.
A helyismereti állomány dokumentumainak mélyebb (és visszamenőleges) feltárásárára az adott
emberi erőforrással a 2015-ös évben nem maradt kapacitás.
4.1.2 Olvasószolgálati munka és egyéb szolgáltatásaink számokban
A látogatási statisztikák vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy 2015
márciusában a könyvtár kénytelen volt csökkentenie nyitva tartását (szombaton 5 órával) a
megfogyatkozó létszám miatt –, valamint a téli meszelés miatti több mint egyhónapos zárva tartás
is éreztette hatását.
Könyvtárunknak 2015-ben 900 beiratkozott olvasója volt (a nemek aránya 2 harmad – 1 harmad nőférfi viszonylatban).
A beiratkozott könyvtárhasználónak több mint a fele gyermek, illetve ifjúsági korosztályú (20 év
alatti). Ez az arány köszönhető a gyermekprogramjainknak, az óvodákkal, iskolákkal és a gimnázium
kollégiumával való együttműködésnek s a korosztály igényeit figyelembe vevő beszerzésnek. A
felnőtt korosztály több mint fele nyugdíjas.

2015-ben közel 32 ezer könyvtári tranzakciót (kölcsönzést, hosszabbítást, visszavételt) regisztráltunk
a könyvtárba látogatók körében.
Egyre népszerűbb a zenei részlegünkben található filmgyűjteményünk – a vizuális és hangzó
dokumentumok kölcsönzéseinek átlaga a kölcsönzések 13 %-a. (2015-ben közel 200 db dvd-t
vásároltunk, melyet széles közönség forgat.) Jelentős az újság kölcsönzések száma is – 2015-ben
3ezer újságkölcsönzést regisztráltunk.
A könyvtár éves kölcsönzéseinek kölcsönzési toplistáját Bartos Erika könyvei, valamint az
ifjúsági fantasztikus és romantikus könyvek vezetik (Leiner Laura, Vörös és Arany pöttyös
könyvek, LOL könyvek stb.). A toplista élén számos filmet is találunk (Hobbit, Az éhezők
viadala és meséket: Jégvarázs, Verdák 2.)
Mindezek azt mutatják, hogy az ifjúsági korosztály erős bázisa a könyvtár látogatóinak,
valamint azt, hogy film dokumentumaink iránt is nagy az érdeklődés.
A 2015-ben beszerzett dokumentumok toplistájának elején már több történelmi és női
sorsokat feldolgozó regényt is találunk (Leányrablás Budapesten, Mrs. Kennedy és én,
Fedőneve Verity, A dzsihád jegyese) az ifjúsági könyvek és dvd-k mellett.
2015-ben az olvasóközönség több mint 13 ezer (személyes) könyvtárlátogatással tisztelt meg
bennünket (ennek egy harmada gyerek és ifjúsági korosztályú). Ebből az internetezők száma több
mint 2 ezer, annak ellenére, hogy sokan rendelkeznek a városban otthoni internet kapcsolattal.
Folyamatosan növekszik a könyvtárat távhasználat útján igénybe vevők száma: telefonos
távhasználatot 500 alkalommal vették igénybe,
A könyvtár honlapjának nézettsége közel 30 ezer volt, az interneten hozzáférhető katalógusunkban
is több mint 100 ezer alkalommal kerestek. 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, foglalás,
valamint a hosszabbítás modul.
A helyismereti adatbázis nézettsége is meghaladja a 16 ezer alkalmat.
Könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk évről évre továbbra csökken (2011-ben 37, 2012-ben 30, 2013ban 15, 2014-ben 16 db, 2015-ben 12 db kérés). A postaköltséget (jelenleg 675 Ft) az olvasóknak kell
magukra vállalniuk – amit soknak találnak.
4.1.3 Helyismereti munka
A helyismereti munka területén kevesebbet haladtunk, mint ahogy azt 2015-re elterveztünk. A
helyismereti állomány dokumentumainak mélyebb (és visszamenőleges) feltárásárára az adott
emberi erőforrással a 2015-ös évben nem maradt kapacitás.
A közfoglalkoztatásban részvevő munkatársakkal a Helyismereti adatbázis rekordjait javítottuk és
bővítettük.
Ez év elején fogtunk bele az újságcikkek teljes szövegének beviteléhez – mely által a teljes szöveg
minden szavára rá lehet keresni az adatbázisban.
A Berényi Napok Sportünnep kapcsán a könyvtár munkatársai több mint 300 sporttal kapcsolatos
rekordot töltöttek fel képpel és szöveggel.
Továbbá megkezdődött a régi városi honlap archív híreinek, valamint a testületi ülések napirendjének
feltöltése és a kitüntetések menüpont adatainak frissítése.
Természetesen a megyei hírlap (BMH) Mezőberénnyel kapcsolatos cikkeinek bedolgozása és a helyi
lap (Mezőberényi Hírmondó) aktuális számának bevitele folyamatosan megtörtént ez évben is.
2015-ben az MBER Helyismereti Adatbázisban összességében 11 és félezer rekorddal dolgoztunk,
újakat vittünk be és a régieket pontosítottuk, vagy a teljes szövegével bővítettük.
4.1.4 A könyvtár programjai
A könyvtár programjai a 2015-ös évben önkéntes előadók és a Könyvtárpártoló Alapítvány
segítségével jöttek létre. Az évente megrendezett hagyományos programok mellett (Kazinczy verseny,
Petőfi versmondó verseny, Mesetarisznya, Könyvtári Napok stb.) a Mesélj nekem programunkat 6
alkalommal rendeztük meg (mesélők voltak: dr. Sziráczki Magdolna, dr. Salai Ildikó gyermekorvos,

Verasztóné Rózsavölgyi Mariann, Földesi Lajosné és Szabóné Gecse Éva óvónők, Hanó Krisztina
néptáncpedagógus, Agócs Írisz meseillusztrátor).
Kiemelkedő volt az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatunk – Mesetarisznya elnevezésű
programunkon 2015-ben Boldizsár Ildikó tanítványát, Károlyi Gitta meseterapeutát láttuk vendégül,
aki egy komplett terápiás foglalkozás tartott az általános iskolás gyermekeknek a magyar népmesét
népszerűsítve. Helyet adhattunk énekes, mondókás, ringatós foglalkozásnak a bölcsőde munkatársai
segítségével. Az Őszi Könyvtári Napok keretében ismét vendégül láthattunk egy országosan ismert
gyerekkönyv-illusztrátort – Agócs Írisszel maszatolhattak a gyerekek. Nagy sikernek örvendett felnőtt
programunk – az Év olvasója díj átadását összekötöttük Sándor Anikó írónő El Caminós
élménybeszámolójával.
Ismét tudtunk bábszínházi előadást tartani Könyvtárpártoló Alapítvány segítségével a Kacagó
Ligetben a nagycsaládokkal együttműködve. Majoros Ágnes országosan ismert bábszínész műsorát
közel százan élvezték. Az óvodákkal és a kollégiumi nevelőkkel való jó kapcsolatunkat mutatja, hogy
több mint 10 könyvtárismereti foglalkozás/könyvtárlátogatást tartottunk a gyerekeknek. A helyi
iskolán kívül szerveződő napközis csoportokkal is kiemelkedő az együttműködésük – ennek
köszönhető többek között, hogy az immár hagyományosan megtartott adventi közös ablakfestésen
közel 50 gyermek vett részt.
2015 decemberének közepén útjára indítottuk az Olvasók viadala (KÖNYVES KALANDOROK és
BEAVATOTTAK VIADALA) elnevezésű olvasásnépszerűsítő versenyünket az általános iskolás
korosztály körében a Könyvtárpártoló Alapítvány NEA-pályázata keretében. Célunk, hogy
megmutassuk az általános iskolás korosztálynak, hogy a kötelezőkön túl is van élet (nem is akár
milyen).
2015-ben sikerült két felnőtt programot megvalósítanunk országosan ismert személyek
közreműködésével - Sándor Anikó írónő mellett Schäffer Erzsébet látogatott el hozzánk.
Könyvmadár (=könyvet házhoz) szolgáltatásunk is jól működött az idén – 6 alkalommal sikerült a
Református Idősek Otthonába munkatársainknak ellátogatniuk az egyéni kérések mellett.
Kivettük részünket az OPSKK Alkotótáborából és a Szüni-dö-dö-dő délelőttjeinek megtartásából is.
Helyet adtunk továbbá a Vakok és Gyengénlátók helyi szervezetének és a kézimunka szakkör
klubfoglalkozásainak.
2015. december 31-ig 35 saját rendezvényünk volt közel 1000 résztvevővel (gyerekprogramok,
irodalmi est, író-olvasó találkozók, stb.) – beleértve a könyvtárhasználati foglalkozásokat, amit
óvodásoknak, általános- és középiskolásoknak tartottunk. Legnagyobb sikernek a két felnőtt
program, valamint a bábelőadás örvendett.
Sajnos 2015-ben nem tudtuk folytatni a TÁMOP-pályázat keretein belül életre kelt A világ 10
árnyalata - előadássorozat középiskolásoknak elnevezésű programunkat – pedig mind a diákság, mind
a pedagógusok körében nagy igény jelentkezik rá.
Természetesen munkatársaink részt vettek a városi rendezvényeken is – mint a Magyar Kultúra Napja,
Városi Gyermeknap, Családi nap, Múzeumok Éjszakája, Berényi Napok, Töltött Káposzta
Fesztiválon, valamint az NMI által rendezett Nemzetiségi napon, a Kisegyüttesek néptáncversenyén.
4.1.5 Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok
2015-ben az OPSKK Könyvtára 3 sikeres pályázatot valósított meg a városi rendezvények
pályázatából – ezek a Mesélj nekem, a Mesetarisznya és a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” verseny programokhoz kapcsolódtak.
Az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatunk kifizetéseinek a 40 %-t a Békés Megyei
Könyvtárral társulva NKA pályázat által finanszíroztuk. (Maradékát a Könyvtárpártoló Alapítvány
vállalta magára.)
Könyvtárpártoló Alapítvány 2015-ben 2 pályázatot nyújtott be a NEA-hoz sikerrel, a könyvtári
tevékenység, az olvasásnépszerűsítő programokat színesítik a megvalósuló rendezvények.
4.1.6 Képzés, menedzsment, partnerkapcsolatok és PR
4.1.6.1 Partnerkapcsolatok

2015-ben is együttműködtünk helyi oktatási intézményekkel, pedagógusokkal, civil és szakmai
szervezetekkel.
Az óvodák szívesen promótálják és látogatják rendezvényeinket, cserében mi nyitva álunk előttük
nyitva tartási időn kívül is.
A kollégiumi nevelők szívesen jönnek csoportjaikkal könyvtárlátogatásra és felnőtt
rendezvényeinkre. A nevelők segítségével több ízben is igényfelmérést végeztünk az ifjak körében
előadók és hallani vágyott témák tekintetében.
A helyi iskolán kívül szerveződő napközis csoportokkal is kiemelkedő kapcsolatunk – ennek
köszönhető egyre többször látogatják csoportosan programjainkat és vesznek részt programjainkon.
A helyi általános iskola partnernek tekint minket a Kazinczy és a Petőfi versmondó versennyel
kapcsolatban és nyitottak az olvasásnépszerűsítő versenyünkkel kapcsolatban.
A 2015-ös évben munkánkat több fiatal is segítette (főleg a rendezvényeinket és a nyári takarítást)
önkéntesség, nyári munka és a közösségi munka keretében.
A könyvtár mellett működő Könyvtárpártoló Alapítvány ebben az évben is segítségére volt
könyvtárunknak. Rendezvények szervezésében erősödött a kapcsolatunk a Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesületével és a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesülettel.
A könyvtár munkáját évek óta támogatóink segítik.
4.1.6.2 PR tevékenységek
2015. évben a könyvtár megjelent plakátokon, meghívókon, levelekben, hírlevélben, e-mailes
meghívásokban, a városi, valamint az OPSKK és a könyvtár külön honlapján, a könyvtár Facebook
oldalán, a helyi újságban, kábel tv-n, megyei hírlapban, könyvajánlókon, a könyvtár új beszerzéseit
hirdető plakátokon. Az idei év felnőtt programja kapcsán a könyvtár megpróbálkozott sajtóanyag
elkészítésével és kiküldésével. Ennek részletes kidolgozása intézményi szinten a jövő év feladata lesz.
Több alkalommal is meghirdettük az ingyenes beiratkozás és a könyvtartozások elengedését magába
foglaló programot, mely új és sok éve távollevő használókat vonzott.
4.1.6.3 Minőségmenedzsment tevékenység
A könyvtár 2015-ben keveset haladt előre a minőségirányítás területén - köszönhetően a szakmai
létszám hiányának - annak ellenére, hogy van szakterület minőségirányítási szakemberünk. A
szakemberek több hónapos felkészítésen vettek rész és rendelkezünk az intézményünkre vonatkozó
könyvtári minőségirányítási kézikönyvvel az intézmény vezetése elköteleződött a minőségirányítási
módszerek alkalmazása mellett.
Intézményünk minden partnerével törekszik a kapcsolattartás tudatos és tervezett menedzselésére, az
együttműködések kialakítására és erősítésére. Könyvtárképünket a PR tevékenységeket bemutató
részben leírtak szerint próbáltuk alakítani. A partneri igényeket 2015-ben felnőttek körében (látogatók
között) és a kollégiumi nevelők közreműködése által a gimnáziumi tanulók körében végeztünk.
Sajnos szolgáltatásaink minőségét emberi és tárgyi erőforrásaink nagyban befolyásolták.
4.1.7 Szakmai továbbképzések
2015-ben a könyvtár szakemberei részt vettek az országos Könyvtáros Vándorgyűlésen Szolnokon,
valamint jelen voltunk több MKE BMSZ egyesületi és a Békés Megyei Könyvtár szakmai napjain,
valamint a „Könyvtárak a változó világban” – konferencián Szegeden, és a „Közgyűjtemények
látogatóbarát szolgáltatásai”szakmai továbbképzés Békés megyében elnevezésű továbbképzésen.
Ezeken az alkalmakon többek között a könyvtárügy aktualitásairól, minőségmenedzsmentről,
könyvtáros életpályáról, jó gyakorlatokról hallhatunk.
4.1.8 Használó képzés
A használók képzése tájékoztató munkánk fontos része. A szervezett látogatókon (könyvtárismereti
foglalkozás/könyvtárlátogatás) túl naponta adunk személyre szabott útmutatást az elektronikus
katalógusban és a helyismereti adatbázisban, valamint a könyvtár tereiben való eligazodáshoz - s
rendszeresen segítünk az interneten, számítógépen keresőknek egy-egy probléma megoldásában.
Kis Adrienn osztályvezető

4.2

OPSKK Muzeális Gyűjteménye

4.2.1 Személyi és tárgyi feltételek
2015-ben a személyi feltételek az előző időszakhoz képest kedvezően alakultak, hiszen két kulturális
közmunkás és egy közhasznú foglalkoztatott segítette a közgyűjteményi feladatok elvégzését.
Közreműködtek a leltározásban, a dokumentumok szkennelésben ezen kívül a raktárrendezésben, a
pakolásban, a kiállítások előkészítésében és a gyűjteményi honlapra kerülő anyagok feltöltésében. A
gyűjtemény aktívan részt vett a nagyobb rendezvények előkészítésében és a kiállítások rendezésében,
ezek közül is kiemelkedik a sportünnep kiállítási anyagának gyűjtése és a kiállításra történő
előkészítése, pl.: fotók szkennelése és nyomtatása.
2015-ben a részben felújított épületrészbe megtörtént a tornateremben tárolt tárgyaink átpakolása. A
városi önkéntesek lefestették a kastély kapuját és rendbe tették a pincelejárót is.
4.2.2 Kiállítások
• Sárréti gyökereink
Első nagyobb kiállításunkat a Múzeumok Világnapja alkalmából május 18-án rendeztük meg. Földesi
László égetett agyagszobrászaiból. A kiállítás anyagát Berettyóújfaluból hoztuk el, és Kocsis Csaba
népművelő nyitotta meg. Közreműködött a Berényi Népdalkör. A kiállítást sokan megnézték az
iskolákból is voltak csoportok.
• A Berényi Napok kiállításai:
o Sportünnep a Mezőberényben. 50 éves a berényi kosárlabda sport.
A kiállítás anyagágát a muzeális gyűjteményben gyűjtöttük és rendszereztük. Nagyon sok régi
fényképet, dokumentumot, díjakat és relikviákat hoztak be a kosárlabda sporthoz kötődő edzők és
játékosok. A válogatásban sokat segített Winter Ilona olimpikon, aki maga is számtalan relikviát
kölcsönzött a kiállításhoz. A beérkezett fotókat beszkenneltük majd egy részüket ki is nyomtattuk. A
kiállításhoz egy PowerPoint bemutatót is összeállítottunk és aktívan részvettünk a rendezésben,
amelyre a vásárcsarnokban került sor.
• Régi disznótorok Mezőberényben és Település Értéktár kiállítás
A kiállítás anyagágát a muzeális gyűjteményben gyűjtöttük és rendszereztük elsősorban régi
disznóvágásokról készültfényképet. A beérkezett fotókat beszkenneltük majd kinyomtattuk és ebből
rendeztük a kastély szárazbejárójába. A Munkácsy Mihály Múzeumból további 40 db keretezett archív
fényképet kölcsönöztünk. A kiállítást a gyűjteményben található régi disznótoros kelékek és eszközök
tették teljessé. A rendezvényhez egy PowerPoint bemutatót is összeállítottunk. A berényi disznótoros
rendezvény alkalmából az értéktár kiállítást megújítottuk
Külső helyszíneken megrendezett kiállítások
• Csehszlovák-magyar lakosságcsere 1947-48, fotókiállítás a városházán augusztus 20-án
A közreműködtünk városházán a szlovák magyar lakosságcserék alkalmából bemutatott fotókiállítás
előkészítésében és felvételeinek kinyomtatásában, a képek paszpartuzásban és a rendezésben.
• Magyarvégesi Sokadalom a 120 éves Magyarvégesi Óvoda évfordulója alkalmából
kiállítást rendeztünk az óvodában több mint 40 db fényképből és az összegyűjtött
dokumentumokból.
• Mezőberény régi képeslapokon kamara kiállítás a városháza aulájában.
4.2.3 Rendezvények
• Múzeumi esték
2015-ben is sikeres volt a múzeumi esték sorozat, melyre hét alkalommal került sor. A helytörténeti
témák mellett változatos a régészet, a természetvédelem és napjaink aktuális kérdéseit feszegető témák
is helyet kaptak pl. a föld vízkészletének jövője.
Megvalósult előadások.
1. Liska András: Kincsleletek nyomában, régészeti emlékek Mezőberényből
2. Henger Péter: Az újratelepülő Mezőberény határának kialakulása
3. Komócsin Imre: A mezőberényi vasútállomás múltja és jelene
4. Tóth -Valentinyi Ágnes: a víz és a fenntartható fejlődés
5. Boldog Gusztáv: változó természetvédelem

6. Debreczeni János: Békés megye szőttes kultúrája, Mezőberényi szőttesek
7. Henger Péter: Járványok Mezőberényben az újratelepüléstől az 1920-as évekig.
• Múzeumok Éjszakája
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület
szervezésében, valamint számtalan civil szervezet, magánszemély közreműködésével, ötödik
alkalommal került megrendezésre a múzeumok éjszakája rendezvény. Gazdag programok várták az
érdeklődőket.
• Szentjánosbogár katolikus ifjúsági tábor
A találkozó 2015. július 16-17-én volt. Tárlatvezetéssel vártuk a csoportokat este tűzgyújtás zárta a
rendezvényt a kastély udvarán.
•

A Mezőberényi Általános Iskola Városismereti vetélkedőjén 2015. október 20-án az OPSKK
Muzeális Gyűjtemény volt az egyik állomáshely. A diákoknak több érdekes feladatokat kellett
megoldani, eközben megismerhették a régi használati eszközöket és a települési értéktárba is
bepillantást nyerhettek.

• Luca napi hagyományok a Muzeális Gyűjteményben.
A játékos foglalkozáson az ovisok Luca búzát ültettek és Luca cédulát húzattak és megismerkedtek a
Luca nappal kapcsolatos hagyományokat.
4.2.4 Konferenciák és szakmai rendezvények
2015-ben több alkalommal vettem részt Békéscsabán, szakmai műhelygyakorlaton és
Gyomaendrődön, néprajzos konferencián. A Muzeális Gyűjtemény is részt vett a Megyei Múzeumi
Juniálison Vésztő-Mágoron, ahol az érdeklődőknek az értéktár kiállítást mutattuk be.
4.2.5 Az OPSKK Muzeális Gyűjteménye partneri köre
Múzeumok:
• Szakmai kapcsolatok, Berettyóújfalu Bihari Múzeum - Kállai Irén igazgató
• Békés, Jantyik Mátyás Múzeum –Sápiné Turcsányi Ildikó
• Gyomaendrőd, Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény– Szonda István
• Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum - Ando György, Martyin Emília
• Orosháza, Szántó Kovács János Területi Múzeum - Rózsa Zoltán
• Szarvas, Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom - Roszik Zoltán
• Dévaványa, Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény – Hajdú Ildikó
• Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ Munkácsy Emlékház - Mészáros Zsuzsa
• Körösladányi Helytörténeti Gyűjtemények Háza - Kazinczy István
• Levéltár: Dr. Erdész Ádám, Gyula, Dr. Bódán Zsolt, Békés
• Magyarvégesi Óvoda. Borguláné Balogh Emese
• Civil szervezetek
• Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület, Henger Péter
• Alföldi Turista Egyesület
• Mezőberényi Szlovákok Szervezete, Borgula Györgyné
• Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület, Frey Mihályné
• Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület, Nagy Ferenc
• Berényi Népdalkör, Kmetykó Istvánné
• Jaminai Közösségi Ház, Koszecz Andrea
• Kiállítók - Földesi László, Vágvölgyi Mihály, Komócsin Imre, Debreczeni János,
Gulyás Imréné.

4.2.6 Szakmai tevékenység
• Leltározás
Az év első hónapjaiban elkezdődött az átfogó leltározás. A nagyterem szekrényeiben tárolt
műtárgyakat vettük sorra a kollégákkal. Elsősorban textíliák viseletek és kerámiák kerültek
leltározásra. Megtörtént a tárgyak fotózása és eközben felkerült a tárgyakra a gyarapodási és a leltári
szám is. A tárgyfotókat számítógépes rögzítésére is sor került a fotókhoz leltári számot és
tárgyazonosítót is mellékeltünk. az így feldolgozott anyagot a biztonsági mentés mellett dévédé
lemezre is kiírtuk. Az év második felében a hősök útjai raktárakban kezdtük meg a leltározást és
igyekeztünk tárgycsoportok szerinti tematikus elrendezést kialakítani.
2015-ben összesen 2026 db műtárgy leltározására került sor. Megtörtént a tárgyakról készült fotók a
tárgyleírások számítógépre vitele. Elvégeztük 890 fénykép és dokumentum szkennelését, ezek között
Hentz Lajos fotó gyűjteményének nagy része is rögzítésre került.
4.2.7

2015. évi látogatottság
2015.
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Gyűjtemény
külső
fő
helyszín
48
30
92
45
194
611
280
82
1246
46
334
535
25
23
2011
1580

4.2.8 Honlap és hírmondó
A Mezőberényi Hírmondóban havonta jelenik meg a hónap műtárgyát bemutató cikksorozat, ezen
kívül rendszeres a tájékoztatás a gyűjtemény rendezvényiről és tevékenységéről. Az intézmény
honlapjára is felkerül a hónapműtárgya és az aktuális híranyag.
A muzeális gyűjtemény udvarát 2015-ben is több alkalommal biztosítottuk civil szervezetek,
intézmények, csoportok részére programjaik helyszínéül.
Csete Gyula szakmai vezető
4.3 Közösségi művelődési osztály
4.3.1 Képzések
2015-ben az év első felében külső képző intézmények által szervezett oktatásoknak adtunk helyet.
Ezek megtartásához az intézmény minden telephelyén helyet és az elvárt alapfeltételeket biztosítottuk
(asztal, szék, tábla, íróeszköz), jellemzően bérleti díj ellenében. Számítógépes tanfolyamot (30 órás,
alapismeretek) szerveztünk saját fejlesztésű tananyaggal, a szervezést a szakemberek végezték, a
képzést kulturális közfoglalkoztatottak bonyolították le.
4.3.2

Művelődő közösségek

Csoport neve
Mazsorett Együttes
(5 csoport)
Balett tanfolyam

létszáma
43
31

vezetője
Mezeiné Szegedi
Erzsébet
Novák Éva

foglalkozás
Megjegyzés
kedd – csütörtök péntek
kedd

(mazsoretteknek,
3csoport)
Tánciskola (5 csop.)
Versenytánc

72
13

Orlai Színpad gyermek
csoport
Berényi Népdalkör

5

Berény Táncegyüttes és
Kis-Berényke

50

Népi Díszítőművészeti
Kör
Kézműves Kör

18

Városi Nyugdíjas Klub

160

Patex Nyugdíjas Klub

26

Foltvarró Klub

18

Jóga Klub
Nefelejcs Klub

12
15

Cukorbetegek Klubja

5

Gerinctorna, Meridián,
kondicionáló torna (3
csop)

52

20

6

Hajas Tibor
Bögre János /
Meszlényi
Viktória
Szabóné Gecse
Éva
Kmetykó
Istvánnéné
Szabóné Kukla
Ágnes,
Szugyiczki
Julietta, Baracsi
Gergő
Bogárné Szőke
Erika
Fábián Zsolt és
Bartó Róbertné
Borgula
Györgyné
Nagy Piroska
Hernádi
Mihályné és
Tóth Zsuzsanna
Schäffer László
Vrbovszki
Mártonné
Kis Sándorné
Leczkésiné
Hőgye Katalin

hétfő, szerda
kedd, szerda

Januártól áprilisig
Kner-Táncsport
Egyesület

szombat
hétfő
szerda, péntek

kedd
péntek

közös fenntartású
(Leg a láb AMI);

2 hetente

szerda, páros hét
hó utolsó
csütörtök
csütörtök
hétfő
havonta első hétfő
havonta utolsó
hétfő
hétfő, csütörtök,

A művészeti csoportjaink folyamatosan bemutatkoznak a város, a megye kulturális, közösségi,
szakmai rendezvényein. Részt vesznek szakmai megmérettetéseken.
4.3.2.1 Eredmények
Népi Díszítőművészeti Kör
• 2015 tavaszán a berényi szűcshímzésekkel pályáztak a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti
Egyesület Kitesszük a szűrét pályázatán, ahol a csoport díjazott lett.
• Az Élő Népművészet Országos Népművészeti Kiállítás (ötévente)
o Dél-alföldi régiós kiállításán Békéscsabán és az
o Észak-alföldi régiós kiállításán, Debrecenben és
o a XVI. Országos Népművészeti Kiállításon (2015. október 29–2016. március 27.) a
Néprajzi Múzeumban is láthatók a mezőberényi Díszítőművészeti Kör tagjainak
munkái.
Berényi Népdalkör
2015 novemberében a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által szervezett országos népzenei
minősítő keretében a térségi minősítőn dicséretes fokozatot, ezzel pedig jogot szerzett arra, hogy az
országos minősítőn részt vegyenek.

Mezőberényi Mazsorett Együttes
A kezdő kisiskolás csoport Aradon kiemelt arany minősítést szereztek, A Ruzsai Openen pedig a
kiemelt arany minősítés mellett “Ruzsa Kupá-t” –is ők vehették át, mint a “B” kategória – tömegsport
kategória - csapatverseny legeredményesebb csoportja.
Kis-Berényke Táncegyüttes
A Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, a „Leg a
láb” Alapfokú Művészeti Iskola és a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége 2015. május 10-én
Mezőberényben a kulturális központban tartotta meg Békés Megyei Gyermek-és Kisegyüttesek
Találkozóját. A Kis-Berényke Táncegyüttes arany minősítést kapott.
4.3.4 Civilekkel végzett munka
A helyi civil szervezetek, vállalkozók egy csoportjával napi kapcsolatban vannak a munkatársaink, a
– időnként frissülő – városi adatbázisban szereplő szervezetek, vállalkozók számára e-mailen,
telefonon vagy akár személyesen adott időszak aktualitásait felhívásokat küldjük
A 2015-ben meghirdetett „civil év” érezhetően jót tett a különböző mértékű együttműködéseknek. A
három nagy szabadtéri rendezvény sikerének egyik alappillérét a széleskörű együttgondolkodás,
együttműködés adta.
A szervezetek egy része igényli, szívesen fogadja az intézmény munkatársainak szakmai segítséget a
rendezvényeik szervezésénél, lebonyolításánál.
Több programunk kifejezetten az együttműködésre épül (pl. Dalostalálkozó, Bor, stb. verseny,
Nagymamáink sütötték, Karácsonyi vásár)
Az ún. Erzsébet pályázatok (nyugdíjasok részére üdülés,- nagycsaládos-és fogyatékkal élők)
benyújtását munkatársaink segítik.
A Civil Fejlesztő Központ irodái teljes egészében kihasználtakká váltak 2015-ben.
4.3.5 Mezőberényi Hírmondó, városi, intézményi honlapok, egyéb kommunikációs csatornák,
reklám, marketing
2015-ben személyi változás történt a sajtóval kapcsolatos munkaterületen, így ismét új szín jelent meg
a Hírmondó tartalmában.
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 folyamatosan nő.
Az intézménynél 4 munkatársnak van hozzáférése a szerkesztői felülethez, a városházán is legalább
ketten közreműködnek a honlap frissítésében.
Az évek alatt kikristályosodott munkamegosztás jól működik, a honlap folyamatosan karbantartott, de
mindig van olyan része, amelyiket frissíteni kell, ezen a téren van még fejlődnivalónk.
A saját honlap mellett, amelyek naprakész állapotára minden szakmai területen nagyon figyelünk,
használunk a közösségi oldalakat is. Ez különösen az események hírelésében nagy segítség. (Több
mint kétezren látogatták az oldalt a Berényi Napokon 20-án.)
Az a tapasztalatunk, hogy a közösségi oldal hatására a hivatalos oldalak látogatottsága is nő. A
plakátok, szórólapok az intézményben készülnek.
Rendszeresen használjuk a kábeltévés hirdetést is a rendezvények népszerűsítésére.
Rendszeresen küldünk meghívót a megyei médiák képviselőinek, Tourinformnak, szakmai
partnereinknek.
5.
Az intézmény külső kapcsolatrendszere
5.1.
Városi intézmények
- A város intézményeivel napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítve rendezvények
lebonyolítását helyszín, eszközök, programok biztosításával.
5.2.
Civil szervezetek
- 13 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 vezetőségi tag, Smiriné Kokauszki Erika az
egyesület titkára.
A Nemzeti Művelődési Intézet Békés megyei irodájának munkatársaival konzorciumi
partnerek voltunk, szoros szakmai kapcsolatot ápolunk.
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.
A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület és a Könyvtárpártoló Alapítvány
szoros szakmai kapcsolatban áll intézményünkkel.
A Mezőberényi Orlai Népfőiskola Egyesület elnöke Fábián Zsolt, az egyesülettel szorosan
együttműködünk a rendezvények szervezésénél, lebonyolításánál.

6.
Nyilvánosság biztosítása
- Folyamatos tájékoztatunk programjainkról: a mezőberényi KTV-ben, a Berényi Hírmondóban, városi
és saját honlapon, időnként megjelennek anyagaink a megyei nyomtatott és elektronikus sajtóban.
- Programjaink, rendezvénytervünk a következő honlapokon is láthatók:
• Mezőberény város honlapja (http://www.mezobereny.hu/)
• OPSKK (http://opskk.mezobereny.hu/)
o Könyvtár honlapján elérhetők a berényi könyvtárak katalógusai, kapcsolatot lehet
tartani a szakemberekkel, valamint az MBER Helyismereti Adatbázis és a
Mezőberényi
Hírmondó
összes
archivált
példánya
megtalálható
(http://konyvtar.mezobereny.hu)
- Rendezvényeinkről meghívókkal, plakátokkal, szórólapokkal tájékoztatjuk a közönséget.
7.
Minősített Közművelődési Intézmény Cím pályázat
„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén ötödik alkalommal hirdetett pályázatot a
Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére. Az
elismerések odaítélésének célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésének ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés eredményeinek elismerése.
A Minősített Közművelődési Intézmény Cím azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható,
amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
2014-ben 15 szervezet nyerte el Minősített Közművelődési Intézmény Címet.”
Forrás: nmi.hu
A pályázatban a jogszabályoknak való megfelelésen túl, egy - meghatározott szakmai szempontok
szerinti - önértékelési dokumentációt nyújtottunk be. A teljes közművelődési területet átfogó, pontosan
definiált szakmai követelményrendszerben kellett értékelni a 2015-ben végzett munkánkat.
Az anyag benyújtását követően helyszíni auditálás következett, ahol a Nemzeti Művelődési Intézet
szakembere minden munkatárssal áttekintette az egyes területeken folyó munkát, annak a
dokumentációját.
Szakmai testület döntött decemberben a cím odaítéléséről.
A címek, díjak átadása 2016. január 21-én 10.00 órakor lesz Budapesten, a Vigadóban.
A minőségorientált munkavégzés segíti, ösztönzi a szakembereket, hogy jobban megismerjék a
partnerek igényeit, folyamatosan ellenőrizzék a munkafolyamatokat, tárják fel a hiányosságokat és
avatkozzanak be, javítsák – lehetőleg a felhasználói elvárásoknak megfelelően – azokat.

Természetesen a minél eredményesebb munkavégzésre való törekvés vezérelte korábban is a
tevékenységünket, ám az önértékelési dokumentum egy olyan szakmai rendszert biztosít, amely
mérhetővé teszi az elvégzett közművelődési tevékenységet és tudatos, pontosan definiált keretet nyújt
a minél hatékonyabb munkavégzéshez.
Ez a rendszer az egyes szakmai közösségeket arra ösztönzi, hogy egy elfogadott szabályrendszerbe
helyezze a végzett munkáját, legyen az előadás, fesztivál, kiállítás, vagy éppen portaszolgálat. A
folyamatos, átgondolt, dokumentált, elemzett munkavégzés során azonnal kiderül, hogy a folyamatban
hol szükséges a korrekció, az újragondolás.
Kiemelkedő eredménynek tekintem, hogy Mezőberény kulturális intézményének minden területén
ismerik és adott lehetőség szerint teljesen, vagy elemeiben alkalmazzák a szakemberek a
minőségfejlesztés módszereit azért, hogy a végzett tevékenység a partneri igények szerint valósuljon
meg.

II.

2016. 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 2016. évi munkaterv előzménye az OPS Kulturális Központ 2015. 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
1.1

Működési feltételek

Intézmény nagy szakmai önállósággal, folyamatosan együttműködve 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
1.1.1 Személyi feltételek
2016. január 1-jén a közalkalmazotti létszám 15 fő, 14,5 álláshelyen:
2015. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 15 fő, (14,5 álláshelyen)
1 fő
közművelődési szakember, igazgató
1 fő
közművelődési szakember, általános igazgatóhelyettes
2,5 fő közművelődési szakember
1 fő
könyvtáros, könyvtári és gyűjteményi osztályvezető
1 fő
könyvtáros asszisztens
1 fő
segéd-könyvtáros
1 fő
informatikus
1 fő
etnográfus, szakmai vezető
1 fő
portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
0,5
közművelődési, igazgatási ügyintéző
0,5
fő részmunkaidős fizikai közalkalmazott
2 fő
fizikai közalkalmazott
További munkatársak
3 fő
teljes munkaidőben alkalmazott közfoglalkoztatott
3 fő
kulturális közmunkás
4 fő
önkéntes
28 fő közösségi szolgálatban résztvevő

A könyvtár szakmai munkájában nehézséget okoz az 1 fővel csökkentett szakember létszám, továbbá a
személyi változások (nyugdíjazás, munkaviszony megszüntetése).
1.1.2. Tárgyi feltételek
A beszámoló 1.2 fejezetében részletesen megtalálható az épületek, eszközrendszer állapota.
2.

Intézményünk 2016. évi feladatai:
- Minőségi, megfizethető, sokszínű programkínálat biztosítása, hagyományos
rendezvények, események szervezése, a helyi közösség elvárásainak, igényeinek
megvalósítása.
- Kiemelt feladataink:
o Minden szakterület feladata, hogy kapcsolódjék a Közösségépítésünk útjelzői –
jeles évfordulóink című programsorozathoz;
o Minőségirányítási szabályrendszer alkalmazása a közművelődési területen,
intézményi szinten a minőségirányítási módszerek alkalmazása.
o Forrásteremtés – pályázatok, szponzorok - bevonásával
o Települési Értéktárának gondozása, helyi értékek felkutatása, feltárása,
bemutatása a városi, területi, megyei rendezvényeken;
- Az olvasóvá neveléshez kapcsolódó programok szervezése;
o Mesemondó alkalmak
- Mesélj nekem program folytatása;
- Kazinczy-verseny megrendezése;
- Országos Könyvtári Napok helyi rendezvényeinek megszervezése;
- Múzeumi Esték előadás sorozat megrendezése;
- Országos kampányokhoz;
- 20. Berényi Napok és 2. Sportünnep megrendezése;
o Partnertelepülések fogadása, jubiláló kapcsolatok megünneplése
- Nemzeti ünnepeink méltó módon történő megszervezése;
- 6. Töltött Káposzta Fesztivál megrendezése;
- 5. Mezőberényi Amatőr Művésztelep;
- EU-s projektek fenntartása.

2.1

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által szervezendő összes tervezett programot a
Városi rendezvényterv tartalmazza.

Melléklet:
1. Terembeosztás 2016
2. Városi rendezvényterv
3. Az OPSKK Művelődési Központjának látogatottsága
4. Továbbképzési Terv 2014-20
5. Beiskolázási Terv 2016

