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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.

I. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2016. 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 felelősséggel, önállósággal, összehangolva végzik munkájukat az Alapító Okiratban,
a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottak szerint, az éves munkaterv, rendezvényterv alapján.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézményegységei:
- OPSKK Művelődési Központja
- OPSKK Könyvtára
- OPSKK Muzeális Gyűjteménye
- OPSKK Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központja
- OPSKK Civil Fejlesztő Központja
2016. január 21-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Pesti Vigadóban, az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ képviseletében "Minősített Közművelődési Intézmény" címet vehettünk át.
Az elismerések odaítélésének célja a közművelődési tevékenységet végző intézmények minőségorientált
működésének ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés eredményeinek elismerése.
A címet elnyerő intézmények közművelődési tevékenységében érvényesülnek a minőségfejlesztési alapelvek, úgy,
mint partnerközpontúság, az egymástól való tanulás és a folyamatos fejlesztés, valamint a szervezeti vezetés és a
munkatársi elkötelezettség a minőség iránt.
1. Működési feltételek
A 2015. április 1-jétől OPS Kulturális Központ önállóan működő intézmény, gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési szervként működik.
A gazdálkodási és a személyügyi feladatokat Feladat-ellátási/együttműködési megállapodás szerint a Mezőberényi
Polgármesteri Hivatal szakemberei végzik folyamatosan egyeztetve, együttműködve.
1.1. Személyi feltételek
2016. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 13 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 könyvtáros
1 fő informatikus
1 fő etnográfus, szakmai vezető
1 fő portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
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0,5 közművelődési, igazgatási ügyintéző
2 fő fizikai közalkalmazott
Munkatársaink a 2016-os évben:
4 fő teljes munkaidőben alkalmazott közfoglalkoztatott
3 fő kulturális közfoglalkoztatott
2 fő kulturális közfoglalkoztatott (civil szervezet által foglalkoztatva)
4 fő önkéntes
1 fő megbízási díjas
4 fő diákmunkás
23 fő közösségi szolgálatban résztvevő
19 fő szakkörvezető:
2 fő megbízási szerződéssel,
4 fő vállalkozói szerződéssel,
12 fő pedig önkéntesként látja el a feladatát.
Az intézmény egész évben megszervezett, befogadott minden eseményt, amelyek előzetesen egyeztetésre
kerültek a partnerekkel, használókkal, függetlenül a hivatalos nyitva tartási időtől.
1.2. Tárgyi feltételek
Az év során arra törekedtünk, hogy a felmerülő hibákat, kisebb javítási, karbantartási munkálatokat a
feladatok biztonságos ellátása érdekében, azonnal elvégezzük, elvégeztessük.
1.2.1 Javítások, beszerzések
- OPSKK Művelődési Központ színházterem
- székeinek,
- padlózatának cseréje,
- a terem festése, mázolása,
- teremvilágítás felújítása
- A fűtés szivattyúcseréje
- OPSKK Könyvtára szolgálati illemhely felújítása
- Játszósarok eszközbeszerzése
- Hangtechnikai eszközök egy részének cseréje,
- Klímaberendezések beszerzése
- a Civil Fejlesztő Központ analóg tűzjelző rendszere kiépítésre került
1.2.2. További megoldandó feladatok a tárgyi feltételek javítására:
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 felújításra szorul, a nyílászárók cseréjére van szükség;
- alulról vizesednek, nyirkosak, salétromosak az épületen belüli földszinti közfalak;
- a bútorzat egy része elnyűtt, instabil;
- a világítás korszerűsítése;
- olvasói illemhely,
- megfelelő raktár kialakítása
- hófogó tetőcserepek beillesztése szükséges a járókelők biztonsága miatt;
- mozgáskorlátozott bejáró, illemhely építése
az OPSKK Muzeális Gyűjteményében
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- látogatói illemhely kialakítása
- megfelelő raktár kialakítása
- mozgáskorlátozott bejáró, illemhely építése
az OPSKK Művelődési Központjában:
- megoldandó az épület és az emelet mozgáskorlátozottak részére való megközelíthetősége, számukra illemhely
kialakítása;
- emeleti illemhelyek cseréje, korszerűsítése szükséges;
- világítási rendszer korszerűsítése,
- mozgatható hangtechnikai eszközeink folyamatos cseréje;
- a színházterem függönyök cseréje
- színpadtechnikai eszközök felújítása
- mozgáskorlátozott bejáró, illemhely építése
a „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központjában:
- a régi épülettel történő összeépítés mentén repedések keletkeztek;
- a régi falak vakolata leválik;
- a szennyvízelvezető rendszer javításra szorul.
2. Gazdálkodás 2016. évben
adat:ezer Ft.
Bevételek
Megnevezés
Működési költségvetési támogatás
(önkormányzati finanszírozás)
Előző év költségvetési maradvány
igénybevétele
Működési
célú
támogatások
Államháztartáson belülről
egyéb fejezeti kezelésű
ei.
elkülönített
állami
pénzalap
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszköz
Összes bevétel:
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Összes kiadás:

Eredeti ei. Módosított ei.
70 705
88 901

Teljesítés
84 905

Teljesítés
%
95,51

2 104

2 747

2 747

100,00

1 251

5 812

5 465

94,03

1 340

12 379
0
86 439

12 834
35
110 329

4 125
10 773
35
103 925

83,94
100,00
94,20

33 996
8 680
27 819
12 490
3 454
86 439

36 183
8 890
32 760
22 855
9 641
110 329

32 526
8 384
32 492
21 211
8 745
103 358

89,89
94,31
99,18
92,81
90,71
93,68

2.1 Bevételek:
A működési költségvetési támogatás a lehetőségeknek megfelelően lehívásra került 2016. évben.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- A magyar forradalom: a kommunizmus végének a kezdete című pályázat 1.340 e. Ft értékben
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-

Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás összege 4.125e. Ft értékben
(közfoglalkoztatás, nyári diákmunkára kapott támogatás összege)

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: 35e. Ft értékben, ami a Népi Díszítőművészeti Kör 2016. március 4-6-án
megrendezett XV. Országos Textiles Konferencián elnyert III. díja. A szervezőtől, Békés Megyei Népművészeti
Egyesülettől, érkezett.
Az intézmény működési bevételei: tagdíjak, részvételi díjak, bérleti díjak, valamint az ÁFA visszaigénylésből
származó bevételek. Illetve itt kerülnek elszámolásra az Erzsébet táborral kapcsolatos jóváírások.
2.2 Kiadások:
2.2.1 Bérgazdálkodás
- A 2016. évben is bérkompenzációra került sor a közszférában dolgozók körében, ezen összeg pótelőirányzatként
került az intézmény költségvetésébe.
- Az intézmény 2016. 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 3 fővel emelkedett.
Az intézmény 2016. 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 tervezett jubileumi jutalom nyugdíjba vonuló dolgozó részére 2017. évben kerül kifizetésre.
2.2.2 Dologi kiadások:
Az eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadások:
- Nagyrendezvények ,egyéb rendezvények
8.805. e.Ft
- Könyvtár könyvbeszerzés
3.044. eFt
- 5 intézményegység üzemeltetési kiadásai:
15.760. eFt
(fűtés, áram,víz, telefon,internet,szemétszállítás,
posta, riasztó távfelügyelet, kisebb javítás, karbantartás,
tisztítószerek, egyéb anyagok beszerzése, stb.)
- Csoportok kiadásai:
2.100. eFt
Az eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokat meghaladó többletkiadások az alábbi okok miatt
keletkeztek:
- 1956-os pályázat,
- Nyári, őszi Erzsébet táboroztatási pályázat,
- EFOP 3.3.2-16 pályázatokban vállalt feladatok megvalósításához szükséges kiadások.
2.2.3 Beruházási és felújítási kiadások
Felújítási kiadások:
- Könyvtár személyzeti WC felújítása
- Konyha biztosíték tábla csere
- Színházterem padlózat felújítása
- Színházterem festés (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő)
Beruházási kiadások:
- Analóg tűzvédelmi rendszer kiépítése
- Gázkazán szivattyú csere
- Hangtechnikai eszközök
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- Játszó-olvasósarok kialakítása
- Klímarendszer
- Színháztermi székek cseréje
2.2.4 Pályázati eredmények:
- Erzsébet táborok
2 nyári tábor, 64 gyerek + 6 felnőtt,
2 őszi tábor, 71 gyerek + 8 felnőtt

1.463.040.- Ft
991.870.-Ft

Az 1956-os Emlékbizottság által kiírt „Sinkovits Imre” pályázat
Élet a forradalom idején Mezőberényben, Békés megyében címmel
1.340.000.- Ft
Városi pályázatok
V. Művésztelep megrendezésére
93.000.- Ft
Testvérvárosi Találkozó
150.000.-Ft
NKA őszi pályázatán 2017-ben megvalósuló programok
Amatőr képzőművészeti tábor megrendezésére
300.000.- Ft
XXVIII. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó
500.000.-Ft
3. OPSKK Könyvtára szakmai tevékenységének bemutatása
2016-ban sem javultak a könyvtár személyi feltételei, két szakemberrel, kulturális közfoglalkoztatottakkal, a 3.
könyvtáros álláshelyen többszöri személycsere nehezítette a munkatársak napi munkavégzését.
A nagy fluktuáció komoly kihívás, hisz az új emberek betanítása nagy energiát igényel.
Nem haladnak azok a feladatok, amelyek a könyvtárkép formálását szolgálják, a helyismereti munka, az arculat
formálása, a könyvtári minősítéssel kapcsolatos dokumentumok át- és kidolgozása.
A nehézségek mellett a könyvtárosok szép eredményeket is magukénak tudhatnak:
több mint 3 millió forintot használtak fel új dokumentumok vásárlására,
az MBER Helyismereti Adatbázisban 24 és félezer rekord van jelenleg,
közel 60 saját rendezvény valósult meg 2200-2300 résztvevővel (legnagyobb sikernek a felnőtt programok,
valamint az olvasásnépszerűsítő verseny örvendett),
beindult a Ciróka-maróka programsorozat,
Erzsébet táborok megrendezése
18329 dokumentumkölcsönzést bonyolított le a könyvtár
a Könyvtárpártoló Alapítvány sikeres NEA pályázatából kiemelkedően színvonalas, színes programok
valósultak meg az OPSKK Könyvtárában.
A könyvtárak alapvető feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény határozza meg.
A törvény alapján a könyvtár ellátja a nyilvános könyvtár (Kultv. 55. §-ában meghatározott) alapfeladatait.
Települési könyvtári feladatai keretében alapszolgáltatásként biztosítja intézményének látogatását, a szabadpolcos
térbe kihelyezett dokumentumok helyben használatát, a hagyományos és számítógépes állományfeltáró eszközök
használatát.
Tervszerűen és szakszerűen fejlesztett állományát folyamatosan gondozza, feltárja, és rendelkezésre bocsátja.
Figyelemmel kíséri a folyamatosan változó használói igényeket, és ezeket figyelembe véve korszerűsíti
szolgáltatásait.
Biztosítja a helyismereti, helytörténeti információk gyűjtését, rendszerezését, használatra bocsátását.
Gondoskodik a hátrányos helyzetű rétegek (látás-, hallás-, mozgássérültek, koruk, betegségük vagy egyéb ok miatt
kiszolgáltatottak) ellátásáról.
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Kiállításokat, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozásokat, vetélkedőket, irodalom-, olvasás- és könyvtárnépszerűsítő rendezvényeket szervez.
Együttműködik szociális feladatokat ellátó intézményekkel, civil szervezetekkel (Könyv-madár szolgáltatás,
hangoskönyvek kölcsönzése stb.) formájában.
3.1 Gyűjteménymenedzsment
3.1.1 Gyarapítás
Beszerzés vásárlás útján történik – ez 2016-ban 93,8 %-a az összes beszerzésnek.
Ebben az évben elenyésző mennyiségű volt az ajándékba kapott dokumentumok nagysága (Márai-program által
csak 71 dokumentumot vettünk be).
A könyvtári állomány éves gyarapodása 2016-ban 1566 db, dokumentumok (könyv, dvd, cd) átlag ára 2067 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 dokumentumok az uralkodó (84,7 % körüli az arányuk).
• 2016-ban 1327 db könyvet,
• 55 db hangdokumentumot,
• 184 db filmet szerzeményeztünk.
Az állományba vett dokumentumok tartalma szerint
a felnőtt szépirodalom aránya 43,3 %.
a felnőtt szakirodalom 32,1 %,
a gyermek és ifjúsági irodalomé 24,6 %. Ez utóbbi arányát a könyvtár évek óta tudatosan növeli a
gyermekeket, ifjúságot megcélzó programja részeként.
A könyvtár beszerzési keretének közel hetedét költi folyóirat beszerzésre.
Az elmúlt időszakban 100-110 periodikát olvashattak a könyvtárhasználók, amelynek fele (2016-ban 53 db) NKA
által támogatott.
A könyvtár továbbra is igyekszik az intézményi és olvasói igényeknek megfelelően széles spektrumú (történelem,
konyha, sport, barkácsolás, politika, kézimunka, egyéb női témájú) folyóirat állományt kialakítani.
3.1.2 Állománygondozás – megőrzés és apasztás
2016-ban 1621 db elhasználódott dokumentumot vontunk ki az állományunkból és 1566 db dokumentumot
vettünk állományba.
A könyvtár állománya 2016 január 1-én 37.181 db volt, jelenleg 37.126 db.
Az elmúlt években történt nagyarányú avult dokumentumok selejtezésének és az újdonságokat követő
(alacsony árú) beszerzésnek köszönhetően a könyvtár állománya továbbra is friss.
2016 nyarán a Békés megyei Könyvtártól letétbe kapott állomány leltározása is megtörtént – a 258
dokumentumból 82 darabot vontunk ki hiány, avulás, duplum példányok miatt (4/2016 számú törlési jegyzéken).
3.1.3 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.
2016 évben a munkatársak sokszor 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 minőségibb tájékoztatás szempontjából még mindig igen fontos lenne.
A helyismereti állomány dokumentumainak mélyebb (és visszamenőleges) feltárásárára az adott emberi
erőforrással a 2016 évben sem maradt kapacitás.
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3.2 Olvasószolgálati munka
A könyvtár olvasószolgálatot végző munkatársai általános tájékoztató munkát végeznek, melyhez segítséget nyújt
az OPAC, a kézikönyvtári és helyismereti állomány, az internet és az adatbázisok. A könyvtár dolgozóinak
legfontosabb feladata a felhasználói igények minél teljesebb körű kiszolgálása.
Ennek érdekében dokumentumokat kölcsönöznek,
kölcsönzési határidőt hosszabbítanák,
a lejárt határidejű, visszahozott dokumentumokat átveszik,
előjegyzéseket vesznek fel a keresett, de kölcsönzésben lévő dokumentumokra,
intézik a foglalást.
Tájékoztatják az olvasókat a keresett témához tartozó irodalomról,
irodalomkutatásokat készítenek,
könyvtárközi kölcsönzést bonyolítanak az olvasók és más könyvtárak számára.
Folyamatosan vezetik a dezideráta (=olvasói kérések) jegyzéket és a lehetőségekhez képest pótolják a
többször keresett, de az állományból hiányzó dokumentumokat.
Az olvasók kéréseit telefonon és online módon (Textlib chat, e-mail, Fb üzenet stb.) is teljesítik.
Kezelik a könyvtári bevételeket.
Feladatuk a statisztikai adatok folyamatos gyűjtése, összegzése.
3.2.1 Olvasószolgálati munka és egyéb szolgáltatások számokban
Könyvtárunknak 2016-ben 932 beiratkozott olvasója /1168 regisztrált használó volt (a nemek aránya 2
harmad – 1 harmad nő-férfi viszonylatban).
A beiratkozott könyvtárhasználóknak több mint a fele gyermek, illetve ifjúsági korosztályú (20 év alatti).
Ez köszönhető a gyermek és ifjúsági korosztályt célzó programjainknak, beszerzésnek és a közoktatási
intézményekkel való együttműködésnek.
2016-ban több mint 33 ezer Textlib-ben regisztrált (könyvvel, cd-vel, dv-vel kapcsolatos kölcsönzést,
hosszabbítást, visszavételt) könyvtári tranzakciót és 552 újságkölcsönzést regisztráltunk a könyvtárba látogatók
körében (ez utóbbi szolgáltatás nagyobb promóciót igényel)..
Egyre népszerűbb a zenei részlegünkben található filmgyűjteményünk – a vizuális és hangzó
dokumentumok kölcsönzéseinek átlaga a kölcsönzések 15.4 %-a. A kölcsönzők harmada gyermek, ill. ifjú korú, a
26%-a nyugdíjas, 15%-a pedagógus, 14%-a aktív dolgozó, a maradék álláskereső vagy egyéb járadékkal
rendelkező.
A könyvtár éves kölcsönzéseinek kölcsönzési toplistáját még mindig Bartos Erika könyvei, valamint
krimik, ifjúsági fantasztikus és romantikus könyvek vezetik (Kerstin Gier: Silber, Kiera Cass Párválasztó sorozata,
Frei Tamás: Agrárbárók, Sándor Anikó: Házasságsirató, Elizabeth Adler: Gyilkosság a tengeren). A top lista élén
számos filmet is találunk (Hobbit, Tarzan, Agymanók, Gru 2., Papírvárosok).
Mindezek azt mutatják, hogy könyvtárunk kölcsönzései leginkább a szórakoztató könyvekre, a
bestsellerekre, kikapcsolódást szolgáló dokumentumokra irányulnak.
A 2016-ban beszerzett dokumentumok toplistájának elején az ifjúságot, fiatal felnőtteket megcélzó
népszerű sorozatok (Vörös /Arany /Rubin pöttyös könyvek, Lol könyvek, Dream válogatás) tagjai is megjelennek a
romantikus regények mellett. Itt már több történelmi és női sorsokat feldolgozó regényt is találunk (Böszörményi
Gyula Ambrózy báró esetei, Bán Mór Hunyadiak, Bökös Borbála A Sárkányos rend sorozatok, Mahtob
Mahmoody: Nélküle soha). A toplista élén számos magyar szerzőt is találunk Sándor Anikó, Tavi Kata,
Böszörményi Gyula, Fábián Janka, Felkai Ádám). Ezen a toplistán is szerepelnek dvd-k: mese-, romantikus és
akció filmek.
2016-ban használóink több mint 11 ezer személyes könyvtárlátogatással tisztelt meg bennünket (ennek egy
harmada gyerek és ifjúsági korosztályú). Ebből az internetezők száma közel 2 ezer annak ellenére, hogy ma már
szinte mindenki rendelkezik okos telefonnal vagy otthoni internet kapcsolattal.
Folyamatosan növekszik a könyvtárat távhasználat útján igénybe vevők száma:
o telefonos távhasználatot 600 alkalommal vették igénybe,
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a könyvtári honlapjának nézettsége közel 30ezer volt,
az interneten hozzáférhető katalógusunk és a helyismereti adatbázis nézettsége is meghaladja a 10
ezer alkalmat 2016-ban.
o A honlapunkon keresztül 442 db előjegyzést, foglalást, hosszabbítást funkciót használtak
olvasóink.
Könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk továbbra évről évre csökken, 2016-ban 9 kérés volt mindössze.
A postaköltséget (jelenleg 675 Ft) az olvasóknak kell magukra vállalniuk – amit soknak találnak.
o
o

-

3.3 Helyismereti munka
2016-ban ismét nem sikerült a helyismereti gyűjtemény dokumentumainak mélyebb és visszamenőleges
(tanulmánykötetek analitikus, valamint egyes dokumentumokat tartalmi) feltárása az adott emberi erőforrások
miatt. A terveink között szereplő adatátviteli lehetőségek kidolgozása Hungaricanaból és a Békés Megyei Levéltár
adataiból, valamint a Helyismereti adatbázis személyi adatlapjainak bővítésére (újak létrehozására) sem maradt
kapacitásunk.
A kulturális alapellátás biztosításának érdekében a könyvtár kiemelt figyelmet fordít a helyismereti anyagára és
annak digitalizálására - éppen ezért a közfoglalkoztatásban részvevő munkatársakkal az MBER Helyismereti
adatbázis rekordjait javítottuk és bővítettük.
2016-ban 7143 db új rekord született és 17557 rekordot bővítettünk (sajtóanyagok, személyi adatlapok).
Folytattuk a régi városi archív és az új honlap híreinek bevitelét, valamint kitüntetések menüpont adatainak
frissítését.
Felkerült a 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 év testületi üléseinek teljes anyaga. Idén adatbázisunkat a
Helyi Értéktárral bővítettük.
Természetesen a megyei hírlap (BMH) Mezőberénnyel kapcsolatos cikkeinek bedolgozása és a helyi lap
(Mezőberényi Hírmondó) aktuális számának bevitele folyamatosan megtörtént ez évben is.
A Hírmondó összes évadának 86 %-a és a BMH cikkeinek 70 %-a immár teljes szöveggel szerepel (tehát a
cikk minden szavára rá lehet keresni) az adatbázisban.
3.4 A könyvtár programjai és egyéb szolgáltatásai
Ahogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény kiemeli, a nyilvános könyvtárak alapfeladatai közé tartozik az, hogy „kulturális, közösségi és egyéb
könyvtári programokat szervez” – ennek megfelelően a könyvtár törekszik arra, hogy a lakosság érdeklődésének
megfelelő kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket, olvasáskultúra fejlesztését támogató programokat
szervezzen.
A könyvtár programjai a 2016 évben ismét önkéntes előadók és a Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával jöttek
létre. Az évente megrendezett hagyományos programok mellett a Könyvtárpártoló Alapítvány NEA-hoz
benyújtott pályázata által változatos és új programokat tudunk megvalósítani:
általános iskoláskorú gyermekek számára olvasásélményekre épülő versenyt (Olvasók viadala)
hirdettünk menet közben jutalom bábszínházi előadással valamint értékes főnyereményekkel (ajándékutalványok,
tablet),
rendeztünk pódiumszínházi előadást Béres Ilonával és Tordai Teri főszereplésével,
vendégünk volt Dr. Kádár Annamária pszichológus és
Nyáry Krisztián író,
átadtuk ünnepélyes keretek között a Mesélj nekem! babakönyvcsomagot 100 kisgyermek és szüleik
részére,
beindítottuk ennek a korosztálynak a Ciróka-maróka énekes, mondókás foglalkozássorozatunkat Hanó
Krisztina vezetésével,
2 hét nyári és őszi Erzsébet tábort is tartottunk.
Az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatunk kiemelkedő esemény volt,
melyet ismét a Mesetarisznya elnevezésű programunkkal indítottunk (csak most mesés akadályversenyt
rendeztünk a múzeum udvarán a magyar népmesét népszerűsítve),
majd tartottunk mesélős és Ciróka-maróka foglalkozást is.
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Dr. Kádár Annamária pszichológus az óvodapedagógusoknak szóló előadása mellett, második
alkalommal belső erőforrásainkról beszélt a fiataloknak s a felnőtteknek nagy érdeklődéssel kisérve.
2016-ban ismét kiosztásra került az Év olvasója vándordíj is, melyet idén Nyáry Krisztián író,
kiadóvezető, kommunikációs szakember adott át Grőszer Erzsébet részére. Az Így szerettek ők szerzőjével
folytatott beszélgetésre is sokan voltak kíváncsiak.
Idén is nagy figyelmet fordítottunk a gyermek és ifjúsági programokra:
- a legkisebbek részére ringatós, mondókázós programot tartottunk 5 alkalommal,
- Mesélj nekem programunk által ötször szenteltünk kiemelt figyelmet a meseidőre (mesélők voltak Binder
Anikó logopédus, Bobály Vendel, Berg Judit írónő, Kissné Wagner Mária és Szilágyi Miklós
óvodapedagógusok),
- nagyobb általános korú gyermekek részére olvasó, szavaló és Szép Magyar Beszéd versenyt rendeztünk.
A helyi középiskolával való jó kapcsolatunkat mutatja, hogy a könyvtár helyett adott két iskola által szervezett
programnak
• Költészet napja – találkozás Áfra János költővel,
• Takács Miklós egyetemi adjunktus előadása Déry Tibor írásművészetéről.
- Tartottunk közel 20 játékos könyvtárismereti foglalkozás is gyerekeknek.
- Kiemelkedő programunk volt a 2015 decemberében útjára indított az Olvasók viadala elnevezésű
olvasásnépszerűsítő versenyünk – célunk az volt, hogy megmutassuk az általános iskolás korosztálynak, hogy a
kötelezőkön túl is van élet (nem is akár milyen). A program nagy érdeklődéssel zajlott az iskolai és a városi
könyvtárban.
- Könyvmadár (=könyvet házhoz) szolgáltatásunk is jól működött az idén – 5 alkalommal sikerült a Református
Idősek Otthonába munkatársainknak ellátogatniuk az egyéni kérések mellett.
Tartottunk könyvtárhasználati foglalkozást hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők számára is.
Helyet adtunk továbbá a Vakok és Gyengénlátók helyi szervezetének és a jóga klubfoglalkozásainak is.
A munkatársaink részt vettek Magyar Kultúra Napja, Városi Gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, Berényi
Napok, Töltött Káposzta Fesztiválon.
2016. december 31-ig közel 60 saját rendezvényt 2200- 2300 résztvevővel (gyerekprogramok, irodalmi est,
író-olvasó találkozók stb.) – beleértve a könyvtárhasználati foglalkozásokat, amit óvodásoknak, általános- és
középiskolásoknak tartottunk.
3.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás
A könyvtár feladata a nemzeti kisebbségek könyvtári ellátása, kultúrájuk támogatása – ezért a gyűjtemény
fejlesztésében és az állomány elhelyezésében is a könyvtár kiemelt figyelmet fordít a kisebbségek igényeire.
Az olvasóteremben elkülönítetten került elhelyezésre az idegen nyelvű szak- és szépirodalom, a kétnyelvű
könyvek, szótárak és a nyelvkönyvek. (Külön letéti gyűjteményt helyeztünk el a szlovák közösségi házban.)
Az idegen nyelvű részleg állományát részben az éves beszerzési keretből, részben pedig a Békés Megyei Könyvtár
támogatásával rendszeresen gyarapodik.
Cél, hogy a nemzetiségi hagyományokat ápoló közösségek tagjai vagy az idegen nyelvet tanulók, érdeklődők
könnyen hozzáférjenek az igényeiknek megfelelő dokumentumhoz.
3.6 Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok
2016-ban az OPSKK Könyvtára több sikeres pályázatot megvalósításában, valamint nagy uniós pályázatok
megírásában vett részt. Az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozatunkat részben a Békés Megyei Könyvtár NKA
pályázata finanszírozta, további programokat pedig az intézményi költségvetés Könyvtárpártoló Alapítvány
pályázataiból, támogatásaiból szerveztük.
3.6.1 Erzsébet táborok
Újdonság volt közművelődési és közgyűjteményi intézmények részére az Erzsébet táborok megrendezéséről szóló
pályázat, melynek keretében az OPSKK közel 2,5 millió forintot nyert.
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Nyári napközis tábor keretében az intézmény 2016 augusztusában 2 hét táboroztatásra nyert jogot, melynek
keretében általános iskoláskorú gyermekek számára napközben (8-16 óra közötti) értékes programokat és napi
négyszeri étkezést biztosított mindezt a résztvevők számára hetenként 100 Ft önrésszel.
A két típusú napközis tábor közül mi a komplex napközis élménytábort választottuk, mert így olyan programokban
gondolkodhattunk, mely egyaránt hozzájárul a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődéséhez, valamint sok élménnyel
gazdagítja
Az őszi napközis tábort 2016 november 2-4. között tartotta az intézmény. Itt ugyanúgy az általános korú
gyermekeket vártuk három nap 8-16 óra között 100 Ft részvételi díjért. A 3 napos tábor célja az volt, hogy a
gyerekek tartalmasan, játékosan, vidáman, közösségben töltsék el az iskolai őszi szünet napjait (ne otthon, a tv,
számítógép előtt ülve). Az, hogy a milyen nagy igény van az ilyen hátrányos helyzetű családokat megcélzó
táborokra, azt az is mutatja, hogy a nyári tábor 2 turnusa fél nap alatt telt be, az őszi tábort pedig csak 30 főre
terveztük, de az internetes meghirdetés útján nagyon hirtelen felduzzadt és végül 71 főnél sikerült lezárnunk.
3.6.2 A Könyvtárpártoló Alapítvány pályázatai
Könyvtárpártoló Alapítvány sikeres NEA pályázatainak (Mezőberény város lakosságának kulturális
esélyegyenlőségéért, valamint A mezőberényi Könyvtárpártoló Alapítvány működésének támogatása)
megvalósítása 2016. évben folytatódott.
A szakmai pályázat által a könyvtár nagyobb mértékben tudott a lakosság kulturális igényeire válaszolni úgy,
hogy közben szem előtt tartotta az olvasásnépszerűsítést, a közművelődést, az ismeretterjesztést, a szabadidő
hasznos és kényelmes eltöltését, a helyi közösség erősítését, valamint a nívós és ingyenes kulturálódást.
Többlépcsős programsorozatunkban a legkisebbekre gondolva mesélős-, játszós-, mondókázós- és éneklős
programot álmodtunk meg és egy babakönyv-csomagot, mely által Mezőberény minden aprósága rendelkezik
saját képeskönyvvel, lapozóval, mondókás könyvvel szociális helyzettől függetlenül. Folytattuk a Mesélj
nekem! című programunkat a NEA-pályázat keretében. Nagyobb gyermekek számára olvasásélményekre
épülő versenyt (Olvasók viadala) valósítottunk meg. Bár már az olvasás, az olvasásélmények is segítséget
nyújthatnak az önismerethez, a világról szerzett információk bővítéséhez – ezen kívül is szerettük volna
ismeretterjesztő (Dr. Kádár Annamária pszichológus) előadásával a kamaszok (és természetesen az őket
körülvevő felnőttek) ezzel kapcsolatos tudását szélesíteni. A felnőtt korosztály számára pódium színházi
műsort és író-olvasó találkozót terveztünk.
A működési pályázat egyik fontos tényezője az alapítvány adminisztrációs munka díjainak tehermentesítése
(banki kiadások, könyvelés, postaköltségek), a második a könyvtár tárgyi, irodai és informatikai eszközeinek
korszerűsítése (nyomtató, tonerek, papírvágó gép), a harmadik pedig alapítvány és a könyvtár arculatának
erősítése. Az eszközfejlesztés nemcsak az alapítvány, hanem a városban élők munkáját, tanulását, művelődését
is segíti – valamint e pályázat segítségével a Könyvtárpártoló Alapítvány (és a könyvtár) kulturális
tevékenysége is hangsúlyosabbá vált.
Könyvtárpártoló Alapítvány városi pályázata keretében valósult meg találkozás Nyáry Krisztián íróval
programunk.
A Könyvtárpártoló Alapítvány 132 ezer Ft támogatást kapott 2016-ban Mezőberény Városi Önkormányzattól
a 2016. évi költségvetés részeként. A támogatás teljes részét gyermekekkel kapcsolatos programokra – előadói
díjakra, programokhoz kapcsolódó reprezentációs kiadásokra, versenyző gyermekek ajándékaira, valamint az
önkéntes programvezetők, előadók ajándékaira fordítottuk.
3.7 Menedzsment, partnerkapcsolatok és PR
3.7.1 Partnerkapcsolatok, támogatók, segítők
A partnerkapcsolatok, az önkéntesség és a támogatók fontos szerepet játszanak a könyvtár életében. A
munkavégzés különböző területein és a programok lebonyolításában nagy segítséget jelentenek. A könyvtár évről
évre új kapcsolatokat épít – cél volt ez 2016-ban is: így erősítettük a meglévő kapcsolatokat és kutattuk az újabb
lehetőségeket. 2016-ben is együttműködtünk Mezőberény város intézményeivel, helyi oktatási intézményekkel,
pedagógusokkal, civil és szakmai szervezetekkel.
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Az óvodák szívesen promotálják és látogatják rendezvényeinket, cserében rendelkezésükre állunk előttük
nyitva tartási időn kívül is. Erős partnerkapcsolatunk az is mutatja, Mezőberény Város Óvodai Intézményével
közösen szakmai előadást szerveztünk, valamint a Mesélj nekem sorozatunkban idén két vendégünk is
óvodapedagógus volt.
A helyi általános iskola partnernek tekintett minket a Kazinczy és a Petőfi versmondó versennyel
kapcsolatban és nyitottak voltak az olvasásnépszerűsítő versenyünkkel kapcsolatban.
A gimnáziumi és kollégiumi nevelők szívesen jönnek csoportjaikkal könyvtárlátogatásra és felnőtt
rendezvényeinkre. A helyi gimnázium több eseményének is helyet adott a könyvtár – előadásoknak, tematikus hét
programjainak.
A helyi iskolán kívül szerveződő napközis csoportokkal is kiemelkedő kapcsolatunk – ennek köszönhető
egyre többször látogatták csoportosan programjainkat és vettek részt aktívan az Olvasók viadala versenyünkön.
A könyvtár mellett működő Könyvtárpártoló Alapítvány ebben az évben is segítségére volt könyvtárunknak
rendezvények támogatásával (Év Olvasója Díj átadása, Őszi Könyvtári Napok, NEA pályázat programjai stb.), és
eszközök beszerzésével.
A könyvtár munkáját évek óta támogatók segítik: szponzorok (Máté Katalin vállalkozó - Katica Virágbolt, Püski
Tibor vállalkozó - Piac téri gazdabolt, Fekete Sándor, dr. Hantos Katalin, Overnet Kft., Kristály Patika, Vereckei
Patika, Tópart Vendéglő) és önkéntesek (Jeneiné Borzán Éva és Jenei Tibor, Durkó Éva és Hanó Krisztina
pedagógusok, Binder Anikó logopédus, Kissné Wagner Mária, Verasztóné Rózsavölgyi Mariann, Szilágyi Miklós
óvodapedagógusok, Karmanóczkiné Kaluha Ágnes és Solymosiné Roósz Viktória napközi vezetők, Panyi Ágnes
könyvtáros tanár, Bobály Vendel és a Könyvtárpártoló Alapítvány alapító- és kuratóriumi tagjai).
A könyvtár 2016-ban is fogadott a közösségi munka keretében a középiskolás diákokat. A diákok leginkább a
rendezvények lebonyolításban vették ki feladatukat (hely berendezés, kézműves foglalkozások előkészítése,
hoszteszkedés, stb.).
3.7.2 PR tevékenységek
A könyvtár nagy hangsúlyt helyez a programjainak ismertetésére, az állomány és a könyvtári munkáról való
tájékoztatásra - a nyomtatott sajtó, tévé és online felületeken egyaránt megjelennek a könyvtári hírek, valamint az
olvasók napi tájékoztatását szolgálja
az OPSKK honlapja,
az intézmény Facebook oldalai,
a város honlapja
az időnkénti hírlevelek és
a házhoz érkező meghívók,
közterületeken elhelyezett plakátok, könyvajánlók is.
helyi tv,
a Mezőberényi Hírmondó
A Békés Megyei Hírlapba, a hír6.hu oldalra több programunkkal is bekerültünk.
Az MBER Helyismereti Adatbázisban visszakereshetők a könyvtárral kapcsolatban megjelent cikkek – ezek és a
tv-ben megjelent cikkek, hirdetések összegyűjtése a honlapon Rólunk szóltak új menüpont alatt a 2017. év
munkája lesz.
2016 évben több alkalommal is meghirdettük kampányokat a beiratkozási kedv növelésére (az ingyenes
beiratkozás és a könyvtartozások elengedését magába foglaló programot), mely új és sok éve távollevő
használókat vonzott.
A jövő feladata lesz kidolgozni a könyvtár egyes szolgáltatásainak (pl.: folyóirat kölcsönzés, Könyv-madár)
hangsúlyosabb promócióját, valamint szolgáltatás ajánlók elkészítését közoktatási intézmények, civil szervezetek
számára.
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3.8 Minőségmenedzsment tevékenység
A könyvtár 2016-ben ismét keveset haladt előre a minőségirányítás területén a szakmai létszámnak köszönhetően-,
annak ellenére, hogy az intézmény vezetése elköteleződött a minőségirányítási módszerek alkalmazása mellett.
Sajnos szolgáltatásaink szervezését, minőségét (és esetleges fejlesztését) emberi erőforrásaink nagyban
befolyásolták. Ennek ellenére 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
igényekről és megelégedettségekről képet 2016-ben csak informális visszajelzésekből kaptunk.
3.9 Használó és szakmai továbbképzések
A használók képzése tájékoztató munkánk fontos része.
Az óvodákkal, általános iskolákkal számára könyvtárismereti, könyvtárhasználati, tematikus, kézműves és egyéb
játékos, valamint a modern információhordozók használatára épülő csoportos foglalkozásokat szervezünk. Ezeken
túl naponta adunk személyre szabott útmutatást az elektronikus katalógusban és a helyismereti adatbázisban,
valamint a könyvtár tereiben, szolgáltatásaiban való eligazodáshoz.
Fontos az olvasók önálló könyvtárhasználatát segítő egységes és hatékony (szóbeli vagy információs kiadványok,
honlap segítségével történő) tájékoztatás.
Rendszeresen segítünk az interneten, számítógépen keresőknek egy-egy probléma megoldásában.
A könyvtár társadalmi szerepvállalását mutatja, hogy szükség szerint segítséget nyújt életrajzok elkészítésében, eügyintézésben vagy egyéb interneten elérhető felületek kezelésében.
2016-ban a könyvtár dolgozói MKE BMSZ egyesületi és a Békés Megyei Könyvtár szakmai napjain frissíthetek és
bővíthették szakmai tudásukat (és alakíthattak ki kapcsolatokat könyvtárakkal, szakmai szervezettel).
Ezeken az alkalmakon többek között a könyvtárügy aktualitásairól, minőségmenedzsmentről, statisztikáról és
teljesítménymutatókról, olvasásnépszerűsítésről, jó gyakorlatokról, valamint a könyvtár és közösség kapcsolatáról
hallhatunk.
4. Az Orlai Soma Kulturális Központ Muzeális Gyűjteménye
Az OPSKK Muzeális Gyűjteménye szakember ellátottsága a legszerényebb a kulturális központban. A hiányt
legfeljebb csak enyhíti a közmunkaprogram. Az a törekvés, hogy lehetőleg ugyanazok a munkatársak segítsék a
szakmai munkát, a folyamatos, zavartalan működést.
2016 nyarán szakfelügyeleti vizsgálat volt a gyűjteményben, amelynek megállapításai még nem ismertek.
4.1 Gyűjteményi tevékenység
4.1.1 Gyűjteménygyarapodás 2016
2016-ban több kisebb hagyaték került a gyűjteménybe, méhészettel kapcsolatos tárgyak, eszközök és egy 50
darabból álló népi kerámia együttes.
Ezen kívül néhány egyedi tárgy adomány is érkezett a gyűjteménybe.
Megtörtént a tárgyak állományba vétele:
a tárgyakról fotók készültek, a tárgyleírások számítógépre kerültek.
4.1.2 Archiválás
Folytatódott az archív fényképek és dokumentumok szkennelése.
Folyamatosan gépeltük be és szkenneltük Hentz Lajos kéziratit.
2017-ben, terveink szerint, feldolgozásra kerülhet Hentz Lajos teljes hagyatéka.
4.2 Kiállítások 2016-ban
a Gyűjteményben:
- Tóth Sándor életmű kiállítás június,
- Hentz Lajos emlékkiállítás június,
- Íjászati kiállítás, Múzeumok Éjszakája,
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- Berényi Gyermek FC augusztus, Berényi Napok,
- 56-os fotó kiállítás október,
- Mézes kiállítás december,
- Pincebörtön kiállítás december.
a Művelődési Központban:
- Magyar városok
- Az év természet fotói
- Kerámia szobrok, Berényi Napok
a Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató- és Szabadidő Központban
- BEM fotók Töltött Káposzta fesztiválon
- Értéktár kiállítás május
- Értéktár kiállítás szeptember
a Városházán:
- Orlai
- Szabó Árpád
- Málenkíj robot
Külső kiállítás:
- Magyarvégesi ovi új értéktár kiállítás
4.3 Konferenciák és szakmai rendezvények.
2016-ban több alkalommal Békéscsabán, szakmai műhelygyakorlatok és szakmai programok és kiállítás megnyitók
kínáltak lehetőséget a továbbképzésre, tájékozódásra, tapasztalatcserére.
4.4 Sajtó, média, honlap, Hírmondó.
Havonta megjelenő rovat a Mezőberényi Hírmondóban a Hónap műtárgya. Az írások az intézményi honlapon is
megtalálhatók. A hírmondóban a gyűjteményi rendezvényekről és eseményekről is rendszeresen jelenek meg
cikkek és híradások. A helyi kábeltévé is tudósít a rendezvényekről, kiállításokról.
4.5 Múzeumi esték sorozat előadásai 2016.
1. Január 21. A magyar nép himnuszának zivataros századairól: Kölcsey Ferenc Himnusza Bancsi Árpád
magyar-történelem szakos tanár előadása
2. február 25. Csigavonal/ Spirál előfordulása a természetben és az emberi alkotásokban Dr. Domokos
Tamás tanár, muzeológus vetített képekkel illusztrált előadása
3. március 24. "Hányan vagyunk, hányan leszünk?"" A világ népességének alakulása 2100-ig." Dr. Borgula
Ilona közgazdász tart előadása
4. április 28. El Camino – A mi utunk „Aki túrázik, az teljesít, aki zarándokol, teljessé lesz” Dr. Domokosné
Megyesi Éva és dr. Domokos Tamás képes élménybeszámolója
5. május 26. Berényi bírók, törvénybírók és esküdtek az újratelepüléstől a XIX. század közepéig Henger
Péter a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke előadása
6. szeptember 29. "Helyünk a világban - A magyar gazdaság esélyei a 21. században" Dr. Borgula Ilona
közgazdász előadása
7. november 24. Élet a forradalom és a megtorlás idején Békés megyében és Mezőberényben dr. Erdész
Ádám a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltárának igazgatója előadása
8. december 15. Petőfi Sándor Titkai Borzák Tibor újságíró könyvbemutatóval egybekötött előadása.
4.6 Múzeumok éjszakája 2016. június 24. „Hősök, felfedezők, újítók”
Hatodik alkalommal került sor a rendezvényre, a megújulás jegyében. A megszokott mellett új színes
programokkal bővült a rendezvény. A közönség többek között tűzzsonglőröket, utcazenészeket, és kiállításokat
láthatott a pincében, a kapubejáróban. Záróeseményként helyi fiatal zenészeket adtak koncertet.

16

4.7 Látogatottság, közönségfeladatok
2016-ban növekedett a látogatók száma, köszönhetően a több programnak és rendezvénynek és a külső
helyszínen rendezett kiállításoknak.
Az 1956-os megemlékezések 60. évfordulója alkalmából több sikeres kiállítást rendeztünk, amelyeket az intézmény
által beadott nyertes pályázati forrás finanszírozott
A Gyűjtemény a Berényi Napokon a kiállítás rendezés és szervezés mellett három napon keresztül a rendezvények
helyszínéül szolgált. A többletfeladatok mellett a folyamatos nyitva tartás és a színes programok növelték a
látogatottságot és az érdeklődést.
Tárlatvezetést tartottunk óvodás és iskolás csoportoknak 16 alkalommal. Ezen kívül felnőtt látogatók is részesültek
szakszerű kalauzolásban.
Látogatás keretében rendhagyó múzeumi foglalkozásokra is sor került diákok számára.
A Muzeális Gyűjtemény udvarát 2016-ban a rendezvények mellett több alkalommal biztosítottuk civil szervezetek
részére programjaik helyszínéül. Évek óta rendszeresen osztálytalálkozóknak is biztosítunk helyet, hiszen
évtizedeken keresztül az itt működő I. sz. Általános Iskola diákjai szívesen keresik fel, régi iskolájuk épületét.
5. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Művelődési Központja
5.1
Rendszeres művelődési formák:
Művelődő közösségek 2016-ban
csoport neve
létszáma
vezetője
2016-ban
(2015-ös
létszám)
Mazsorett Együttes
67 fő (43 fő)
Mezeiné
(5 csoport)
Erzsébet
Balett tanfolyam
mazsoretteknek,
(3 csoport)
Tánciskola (5 csoport)

foglalkozás

29 fő (31 fő)

Szegedi kedd
csütörtök
péntek
Novák Éva
kedd

72 fő (72 fő)

Hajas Tibor

Felnőtt társastánc klub 20 fő (-)
(2 csoport)
Versenytánc
12 fő (13 fő)

Orlai színpad gyermek

6 fő (5 fő)

Népdalkör

21 fő (20 fő)

Berény
táncegyüttes,
Kis-Berényke,
ŐsBerény táncegyüttes (3
csop.)
Népi Díszítőművészeti
kör
Foltvarró szakkör
Csipkekészítő szakkör
Kézműves kör

59 fő (50 fő)

20 fő (18 fő)
9 fő (18 fő)
14 fő (-)
- (6 fő)

Gulyás Miklós
Márki Norbert,
Tóth Bence,
Meszlényi Viktória
Szabóné Gecse
Éva
Kmetykó
Istvánnéné
Szabóné
Kukla
Ágnes, Szugyiczki
Julietta,
Baracsi
Gergő
Bogárné
Szőke
Erika
Fehér Károlyné
Hernádi Mihályné
Fábián Zsolt és
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megjegyzés

–
-

csütörtök,
péntek
hétfő
kedd, szerda

Kner-Táncsport
Egyesület

szombat

őszre megszűnt

hétfő
szerda, péntek

közös fenntartású
(Leg a láb AMI);

kedd
csütörtök
péntek
péntek

kivált a foltvarróból
2 hetente, MONE

Bartó Róbertné
Városi Nyugdíjas Klub
Patex nyugdíjas klub
Jóga Klub (2 csop.)
Nefelejcs Klub
Cukorbetegek Klubja
Gerinctorna, Meridián,
kondicionáló torna (4
csoport)

160 fő (160 fő) Borgula Györgyné szerda, páros
hét
16 fő (26 fő)
Nagy Piroska
hó utolsó
csütörtök
16 fő (12 fő)
Schäffer László
hétfő, kedd
23 fő (15 fő)
Vrbovszki
havonta első
Mártonné
hétfő
5 fő (5 fő)
Kis Sándorné
havonta utolsó
hétfő
65 fő (52)
Leczkésiné Hőgye hétfő,
Katalin
csütörtök,

szervezésében
alkalommal
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ősszel szünetelt

30 csoportba 607 fő jár, akik 1239 foglalkozáson vettek részt.
Felnőtt társastánc: 2016 januárjában indult 6-10 párral, ősztől már kezdő és haladó csoportban, növekvő
létszámmal működik, mostanra 15 pár jár rendszeresen.
Néptánc: új csoport az ős-Berény felnőtt tánccsoport, mely a Berény Táncegyüttes évfordulójára kezdett próbálni.
Mostanra tovább folytatják a próbákat.
Jóga: év végére már 2 csoportban kezdő és haladó szinten, növekvő létszámban működik.
Meridián-, gerinc-, idősek tornája csoportok létszáma folyamatosan nő.
Felnőtt csoportjaink száma, látogatottsága növekszik.
5.2 Táborok
Az Erzsébet programnak köszönhetően öt gyerektábort szerveztünk 187 résztvevővel.
Ötödik alkalommal rendeztük meg augusztusban Művésztelepet, ahol a régió ismert, elismert alkotói vesznek részt,
munkáik a majdani Kortárs Képzőművészeti Gyűjteményt gyarapítják.
5.3 Saját közösségi, művészeti rendezvények
5.3.1 Kiállítások
2016-ban 158 saját rendezésű közművelődési, közösségi program valósult meg.
20 kiállítást szerveztünk, a legsikeresebbek a nagyrendezvényekhez kapcsolódnak.
több hónapon keresztül
gimnazisták kirakat kiállítása
január: Magyar Kultúra Napja Barbaricum, Kocsis Csaba fotókiállítása
május 1.:
Kortárs Képzőművészeti Galéria
június: Múzeumok Éjszakája
Gimnazisták fotói;
Papp Gábor tollrajzai,
Íjásztörténeti kiállítás
augusztus: Berényi Napok
Braun Ági fotói;
Schäfferné Beke Katalin agyagszobrai;
Hegedűs Ioan Andrei festőművész alkotásai;
V. Művésztelep alkotóinak kiállítása;
Díszítőművészeti Kör;
Foltvarró Kör;
Csipkekészítő Kör,
Tűzzománc-kerámia (Gugolya Márta, Osán Ágnes); Testvérvárosi
Köz-Pont (Kőszeginé Ancsa és Fülöp Antal)
szeptember:Töltött Káposzta Fesztivál
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-

október:

30 éves a BEM (később a Művelődési Központ emeleti galériájába
került);
Gasztro értéktár;
Kert kiállítás
Naturart Az év legjobb természetfotói 2015, vándorkiállítás
Bemutatkozik Topolcsá - fotókiállítás

5.3.2 Művészeti események
Előadóművészeti (művészeti és szórakoztató) események száma hullámzó nagyrendezvényektől,
pályázatoktól függ, 2016-ban 52 db valósult meg.
Színházi estek keretében 3 előadás valósult meg a színháztermünkben.
A Jókai Színházba 3 előadásra szerveztünk beutazást.
Májusban Michael Daniel Wolf zongoraművész koncertje valósult meg.
Augusztusban a Berényi Napok színpadán a Timeless együttes, Feyér Zita, Dj Lennard, Fenyő Miklós és
Péter Szabó Szilvia műsorát, koncertjét láthatta a közönség;
A Töltött Káposzta Fesztiválon az operett műsort láthatott a közönség.
Oktber 20- án a gimnázium kollégiuma aulájában zenés irodalmi emlékestet szerveztünk az ’56-os
események évfordulója alkalmából, Sinkovits-Vitay András, Udvarhelyi Boglárka és Szabó Gyula
közreműködésével.
5.3.3 Amatőr művészeti események, szórakoztató rendezvények
február - Városi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje, Télkergető (a MÓVI-val társrendezésben)
április - Jótékonysági koncert több fellépővel
május – Május 1; Dalostalálkozó;Évadzáró-Gyermeknap
június – Jótékonysági koncert; Múzeumok éjszakája (több társrendezővel közösen megvalósítva)
augusztus – Berényi Napok: helyi és távolabbi 12 fellépő amatőr csoport
szeptember – Töltött Káposzta Fesztivál amatőr fellépői
december – Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja; Idősek karácsonya műsora
Mozgó Mozi 6 alkalommal vetített filmet, sajnos szerény érdeklődés mellett.
Táncos rendezvény
A Városi Nyugdíjas Klub nyilvános rendezvényei nagy népszerűségnek örvendenek.
5.3.4 Társadalmi rendezvények, ünnep
36 eseményt szerveztünk:
kiállítás megnyitók,
városi ünnepségek,
amatőr sportesemények (Május 1; Berényi Napok; Világ Gyalogló Nap; Kézenfogva Futás;)
gasztronómiai események (ételkóstolók);
civil események,
ünnepségek (társrendezőként)
5.3.5 Játszóház, kézműves foglalkozás:
21 alkalom rendezvényekhez kapcsolódóan
5.3.6 Kulturális célú kirándulás városnézéssel, nevezetességek, emlékhelyek megtekintése
18 db volt, az idősebb korosztály körében népszerű tevékenységi forma.
5.3.7 Kézműves és egyéb vásár, bemutató:
Bababörze
5 alkalom,
Helyi termékek vására
6 akalom,
Gyógyfüvek vására
1 alkalom
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Bor, kolbász …verseny,
Házi sütemények versenye

1 alkalom
1 alkalom

6. Civilekkel végzett munka
A helyi civil szervezetek, vállalkozók egy csoportjával napi kapcsolatban vannak a munkatársaink, az – időnként
frissülő – városi adatbázisban szereplő szervezetekkel (az információt igénylő vállalkozókkal) elsősorban e-mailen
tartjuk a kapcsolatot. Küldjük számukra a helyi, megyei, országos felhívásokat, tájékoztató anyagokat.
A szervezetek egy része igényli, szívesen fogadja az intézmény munkatársainak szakmai segítségét a szervezetük
hivatalos ügyeinek intézésénél, a rendezvényeik szervezésénél, lebonyolításánál.
A 2016-ban meghirdetett évfordulókat megünneplő év új együttműködéseket generált, amely a Berényi Napokon a
testvérvárosi és sportünnep megrendezésénél különösen széleskörű összefogást jelentett, amelyet vendégeink is
érzékeltek és értékeltek.
A Civil Fejlesztő Központ irodái teljes egészében kihasználtak.
7. Mezőberényi Hírmondó, honlapok, egyéb kommunikációs csatornák, reklám, marketing
A testületi ülést követő hét péntekén jelenik meg a Mezőberényi Hírmondó, jellemzően 10-14 oldalon és az on-line
pédány a városi honlapon olvasható (visszamenőleg több évre).
A terjesztést az információs munkatársak végzik az intézményi dolgozók és önkéntesek segítségével.
A városi honlap - www.mezobereny.hu – látogatottsága folyamatosan nő. Arra törekszünk, hogy friss, aktuális
közérdekű tartalmakkal töltsük fel.
A saját honlap opskk.mezobereny.hu mellett, szinte kötelező jelleggel használjuk a közösségi oldalakat,
tapasztalatunk szerint ez elengedhetetlen a sikeres tájékoztatáshoz.
A hagyományos tájékoztató anyagok, plakátok, szórólapok az intézményben készülnek.
Rendszeresen használjuk a kábeltévés hirdetést is a rendezvények népszerűsítésére.
Rendszeresen küldünk meghívót a megyei médiák képviselőinek, Tourinformnak, szakmai partnereinknek.
8. Az intézmény külső kapcsolatrendszere
8.1. Városi intézmények, civil szervezetek
- A város intézményeivel napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítve rendezvények lebonyolítását helyszín,
eszközök, programok biztosításával.
- Egyesületek székhelye az OPSKK. Feladatunk: postájuk továbbítása, rendezvényeik segítése, közös rendezvények
koordinálása, helyszín biztosítása összejöveteleikhez.
8.2. 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.
– NMI Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Országos Széchenyi Könyvtár, Magyar Nemzeti Múzeum
– KÓTA-nak - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - tagja a Népdalkörünk.
– Magyar Origami Kör-nek 26 éve tagja munkatársunk, a kézműves kör foglalkozásai, alkalmi origami
foglalkozások, kiállítások és ebben az évben Mezőberényben megrendezésre kerülő Nemzetközi, Országos
Origami Találkozó hangsúlyozza a kapcsolat hasznosságát.
– A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület és a Könyvtárpártoló Alapítvány és a Mezőberényi Orlai
Népfőiskola Egyesület szoros szakmai kapcsolatban áll intézményünkkel.
9. Összegzés
A 2016-ra tervezett szakmai feladatainkat maradéktalanul végrehajtottuk. Közösségépítésünk útjelzői – jeles
évfordulóink című programsorozathoz önálló rendezvényekkel, és számos, civil kezdeményezésnél voltunk
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partnerek a szervezésben, technikai, marketing feladatok megvalósításában, gyakran tanácsadással segítettük a
munkát.
A Minősített Közművelődési Intézmény szellemiségét az intézmény minden szakterületére igyekeztünk az év során
kiterjeszteni, kamatoztatni. Miután minden területen hangsúlyos a közművelődési tevékenység, nem idegen a
rendszer egyik szakterülettől sem.
A hazai pályázati források bevonása sikeresnek tekinthető.
A színházteremben és az intézményben megvalósult felújítások a szakmai munkát segítik, a közönség, a használók
elégedettségét növelik.
Az év folyamán biztosított volt a működésünk, bár nem minden alakult a szakmai és pénzügyi tervek szerint,
kijelenthető, hogy sikeres év van mögöttünk.
Arra törekszünk, hogy a rendelkezésre álló feltételek mellett a lehető legtöbbet hozzuk ki.
Ugyanakkor szembe kell néznünk a nehézségekkel
Havonta az intézményben 2-10 saját szervezésű rendezvény valósult meg, ezek között többnapos és egyórás
eseményt is értünk. (Mellékletben 2 kisebb rendezvény munkaóra igénye tájékoztatásul.)
- A szakemberek túlterheltek, bizonyos időszakokban ez veszélyezteti a feladatellátást.
- Elvétve fordul elő, hogy a rendezvények tervezésére, és a megvalósítást követő elemzésre, utómunkálatokra
legyen megfelelő idő.
- A szabadságok kiadása a szakemberek esetében nehézséget okoz.
- Miután ünnepnapokon dolgozunk, nagyszámú túlmunka keletkezik, ezek kiadása olyan hónapban, amikor 6-8
esemény van, szinte megoldhatatlan.
- A kulturális területen nagy a fluktuáció.

A feladatainkat megnyugtatóan csak a 11 fő közfoglalkoztatottal, önkéntesekkel együtt végezhető el.
A múzeumi és könyvtári szakfelügyelet megállapításaiban foglaltak segítséget nyújthatnak, irányt mutathatnak a
szakmai munka minőségének javítására. Sajnos a júniusban a múzeumban elvégzett vizsgálat eredményéről
semmilyen információnk sincs, az őszi, könyvtári szakértői látogatásról nem hivatalos tájékoztatást kaptunk.
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II. 2017. évi munkaterv
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 2017. évi munkaterv előzménye az OPS Kulturális Központ 2016. évi szakmai beszámolója.
A 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
2017. január 1-jén a közalkalmazotti létszám 13 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 könyvtáros
1 fő informatikus
1 fő etnográfus, szakmai vezető
1 fő portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
0,5 közművelődési, igazgatási ügyintéző
2 fő fizikai közalkalmazott
Munkatársaink:
5 fő teljes munkaidőben alkalmazott közfoglalkoztatott
3 fő kulturális közfoglalkoztatott
2 fő kulturális közfoglalkoztatott (civil szervezet által foglalkoztatva)
4 fő önkéntes
1 fő megbízási díjas
4 fő diákmunkás
23 fő közösségi szolgálatban résztvevő
19 fő szakkörvezető:
2 fő megbízási szerződéssel,
4 fő vállalkozói szerződéssel,
12 fő pedig önkéntesként látja el a feladatát.
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1.1.2. Tárgyi feltételek
A beszámoló 1.2 fejezetében részletesen megtalálható az épületek, eszközrendszer állapota.
A 2017. évi költségvetésben bizonyos felújítási és felhalmozási kiadások tervezésre kerültek. Beadott intézményi
és városi pályázatok – pozitív elbírálás esetén – segítik a tárgyi feltételek javulását. A könyvtári érdekeltségnövelő
támogatás 30%-a felhasználható a könyvtári szolgáltatások eszközrendszerének fejlesztésére. A legnagyobb
beszerzésünk valószínűleg a színpadi textíliák cseréje lesz, az érdekeltségnövelő pályázat önereje a
költségvetésünkben tervezett. A múzeumi fejlesztésre ismét beadjuk a pályázatot a raktározás eszközeinek
beszerzésére.
2. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2017. évi munkaterve
Célunk, hogy megmutassuk
- a kulturális intézményben dolgozó szakemberek tevékenységének sokszínűségét,
az OPSKK munkatársainak a helyi társadalomban betöltött közösségépítő, fejlesztő munkáját, amely
folyamatosan támogatja a közösségeket, újak létrejöttét generálja, ezáltal a kultúra sajátos
eszközrendszerével hozzájárul városunk népességmegtartó erejének növekedéséhez.
Kiemelt feladataink:
- Minden szakterület feladata, hogy kapcsolódjék az „Összeköt bennünket: múlt, jelen, jövő” című
programsorozathoz;
- Minden szakterület feladata, hogy – lehetőség szerint – kapcsolódjék az országos szakmai
programsorozatokhoz
- Közösségeink magas színvonalú működtetése.
- A könyvtári, múzeumi szakfelügyelet megállapításai szerinti feladatok, fejlesztések elvégzése.
- Felmérni – minimum 1000 fős lekérdezéssel – a lakosság kulturális igényét és a tervezésnél ezt
figyelembe venni.
- A közművelődésben a Minősített Közművelődési Intézmény Cím ránk rótt kötelezettsége alapján, a
PDCA modell szerint működtetni munkafolyamatainkat. A könyvtári, múzeumi szakterületen a 2016.
évi szakfelügyeleti látogatás megállapításainak mielőbb érvényt szerezve, lehetőség szerint az adott
szakma minőségirányítási módszereit alkalmazva végezni a szakmai tevékenységünket.
- A 2017. évi városi nagyrendezvények megrendezése.
- Nemzetközi és Országos Origami Találkozó megrendezése.
- A Települési Értéktár gondozása, helyi értékek felkutatása, feltárása, bemutatása a városi, területi,
megyei rendezvényeken.
- Forrásteremtés –EFOP és egyéb pályázatok benyújtásával.
- Országos kampányokhoz való csatlakozás minden szakmai területen.
- Az olvasóvá neveléshez kapcsolódó programok szervezése:
o Mesemondó alkalmak megrendezése,
o Mesélj nekem program folytatása.
- A Muzeális Gyűjteményben folyó szakmai munka mellett múzeumpedagógiai, közművelődési
programok megvalósítása
o Múzeumi Esték előadás sorozat megrendezése.
- A 6. Mezőberényi Művésztelep megrendezése.
- Nyári gyermektáborok megrendezése.
- EU-s projektek fenntartása.
- Partnerekkel közös rendezvények megtartása.
Mellékletek:
1. Intézményi rendezvényterv 2017.
2. Városi aktuális rendezvényterv 2017.
3. Terembeosztás
4. Szakmai OSAP statisztika szállítólevelek
5. 2 esemény megtartásához szükséges munkaórák - tájékoztató
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