Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ
5650 Mezőberény, Fő út 6.
Tel: (66)515-553; Tel/fax: (66)515-554
E-mail: opskk@mezobereny.hu

2011. ÉVI
MUNKATERVE

Készítette: Fábián Zsolt
Megbízott igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

I.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2010 évi tevékenységének
értékelése, a 2011 évi tevékenység tervezése
1.
Általános értékelés
2.

Működési feltételek
2.1 Személyi feltételek alakulása
2.2 Tárgyi feltételek alakulása

3.

Gazdálkodás, pályázatok

4.

Szakmai tevékenység
4.1 Művelődési Központ
4.2 Könyvtár
4.3 Muzeális Gyűjtemény

5.

Kapcsolataink
5.1 Városi intézmények
5.2 Civil szervezetek
5.3 Szakmai kapcsolatok

II.

Marketing, reklám, PR tevékenység

III.

Továbbképzés

IV.

OPSKK Rendezvényterv 2011

-

1. sz. melléklet

V.

Terembeosztás, teremkihasználtság

-

2. sz. melléklet

2

I.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2010 évi tevékenységének
értékelése, a 2011 évi tevékenység tervezése
1. Általános értékelés
Intézményünk közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján látja el. Intézményegységeink egymással
együttműködve, tevékenységüket összehangolva végzik munkájukat az Alapító okirat, a Szervezeti
és Működési Szabályzat és az éves munkaterv alapján.
Tevékenységünk évközbeni menetét, esetleges új feladatainkat a megrendelők határozzák meg,
elsősorban a fenntartónk, illetve a település, a térség lakossága, néhány esetben megyei, szakmai
szervezetek.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ három intézményegységből áll:
- Művelődési Központ (Központi épület, Szabadtéri Színpad, „Madarak Háza” Látogató- és
Foglalkoztató Központ)
- Könyvtár
- Muzeális Gyűjtemény
2. Működési feltételek
2.1
Személyi feltételek alakulása
2010-ben a közalkalmazotti létszám 19 fő:
3+(2x½) fő a közművelődési, 1+(2x½) fő a gyűjteményi, 4 fő a könyvtári munkaterületen; 2+½ fő az ügyviteli, 1+½ fő információs, 5 fő az üzemviteli
munkaterületen dolgozott.
Év közben 1 fő könyvtáros kolléga Gyes/Gyed-en volt/van helyettesítését határozott időre szóló
kinevezéssel megoldottuk; egy takarító helyére, és a nyugdíjba vonuló karbantartó helyére év végén
új kollégát vettünk fel.
Nagy segítség volt egész évben az információs, üzemviteli munka területén az „Út a munkába” és a
90%-os munkaügyes program keretében foglalkoztatottak.
Kiscsoportjaink, tanfolyamaink vezetésében 24 fő vett részt.
2010-ben az intézmény munkajogi létszáma 24 fő volt.
Probléma:
Az OPSKK létrejöttekor a Városi Könyvtár, mint jogelőd intézmény hat
szakalkalmazottal (könyvtáros illetve könyvtárosasszisztens) látta el feladatát, jelenleg négy
könyvtáros látja el ezt a feladatot.
2.2
Tárgyi feltételek alakulása
Művelődési Központ:
- Épület: ősszel városi pályázat keretében ki lettek cserélve a nyílászárók, megszűntek a
huzatos helyiségek; presszó üzemeltetése alkalmanként vállalkozóval történik; Út a munkába 2
kőművese: apróbb javítások a külső raktárunkban
- Berendezési eszközök: 4 kissátor, 10 sörpad garnitúra vásárlása az év folyamán → szabadtéri
programjaink lebonyolításához
- Technikai eszközök vásárlása: érdekeltségnövelő pályázatból → mikrofonok,
mikrofon állványok, 1 db számítógép
Probléma: Az 1978-ban átadott, vasbeton szerkezetű, lapos tetős épület ma már nem felel
meg sem az energiatakarékosságnak, sem az elvárásoknak. A központi fűtés kazánja rossz helyen
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van, az elektromos-, a fűtés- és a vízrendszer elavult. Megoldandó az épület és az emelet
mozgáskorlátozottak részére való megközelítése, számukra illemhely kialakítása.
A technikai eszközök, a világításrendszer, a reflektorok 33 éve az épület átadásával kerültek
beszerelésre, mára elavultak. A reflektorégők és a színházterem világítása túl sűrűn cserére
szorulnak, gazdaságtalan működtetésű. Hangtechnikánk elavult, nem felel meg a kor
követelményeinek. Az e-Magyarország számítógépei, a rajta lévő szoftverekkel együtt már nem
felelnek meg az igénybe vevők elvárásainak.
Könyvtár:
- raktári tereink kritikusan szűkössé váltak a „tűzoltóraktár” átadásával; a múzeumépület
kapualjában levő raktári helyiségünk falai nedvesednek, fűtése és világítása nincs
megoldva; a Fő út 4. sz. épület emeleti szintjén a raktározást megnehezíti, illetve
lehetetlenné teszi az épület statikai állapota;
- olvasói használatra beállított számítógépeink száma (8) meghaladja az országos átlagot,
de minősége már végképp nem kielégítő: a hardverpark 2002-ben került beszerzésre. A
nyári zárva tartás hiánya miatt az alapfeladataink ellátására szolgáló TextLib integrált
könyvtári rendszer felújítására évek óta nem volt lehetőségünk;
- a könyvtárépület folyamatosan vizesedik, reped; beázás a folyóirat-olvasó ablaka alatti
lambérián keresztül; továbbra is nagyon rossz állapotban vannak az udvar felőli nyílászárók;
- az ajtók, a padló, a falak sok helyütt repedezettek, vizesek, mállnak;
- a látogatók számára nincs illemhely (az egyetlen dolgozói is problémás); az épület és
főleg az emelet mozgáskorlátozottak számára nem megközelíthető.
Muzeális Gyűjtemény:
A gyűjteményben a munkafeltételek nem változtak. A raktárhelyiségek állapota sajnos nem
javult és a csapadékos időjárás még tovább is rontott a helyzeten. A beázások veszélyeztetik a hősök
útja felőli épületszárnyban tárolt tárgyainkat és az épület mellett parkoló autókat, az utcán közlekedő
gyalogosokat. A felújított épületrész lábazata vizesedik, a vakolat több helyen levált. A
díszkéményekről is több helyen a vakolat levált.
Tevékenységünkből adódóan alapvető elvárási igényként fogalmazódna meg, hogy a kultúrát
megfelelő „kulturált”, esztétikus környezetben és eszközökkel biztosítani tudja intézményünk a
nagyközönség számára, ezért elengedhetetlen lenne a korszerűsítés és a tetszetős környezet
kialakítása minden területen.
3. Gazdálkodás, pályázatok
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a 2010. évben is feladatait az Alapító okiratban
rögzítettek, valamint a 2010. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látta el.
a.) A saját működési bevételek teljesítését a nagyobb rendezvények bevételei, valamint
a
vásározók és egyéb rendezvények által befolyt bérleti díjakból származó többletbevételek teljesítése
emelte meg az eredeti tervhez képest. (63.970e.- → 69.091e.-)
Az Intézmény eredeti költségvetésében nem tervezte a nagyobb volumenű rendezvényekkel
kapcsolatos bevételeket, valamint a kapcsolódó kiadásokat sem.
Ezen bevételek év közben kerültek megemelésre.
b.) A támogatásértékű működési célú átvett pénzeszközök között a pályázatok útján nyert
támogatások, valamint a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás szerepel. (3.220e.-)
Az intézmény 2010. évben is nyert pályázat útján támogatást egyes feladatok megvalósításához.
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2010 évben 14 pályázat lebonyolításában vettünk részt, ebből
13 pályázaton
2.517.000.- Ft-ot nyertünk 146.320.-Ft önerő mellett
1 TÁMOP pályázatunk áthúzódik 2011-12-re 38.074.475.-Ft-tal, 0.-Ft önerő mellett
c.) Az intézmény dologi kiadásai jóval magasabb szinten teljesültek, mint az eredeti költségvetésben
elfogadott keret.
A többlet kiadást az alábbi tényezők okozták:
1.) a közüzemi díjak emelkedése, a magasabb felhasználás,
2.) a nagyobb rendezvények kiadásai, a kapcsolódó jogdíjak
d.) Felhalmozási kiadásként számítógép beszerzésre került sor a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás terhére.
4. Szakmai tevékenység
4.1
Művelődési Központ
Saját rendezvények, műsorok 2010-ben (Statisztikai adatok alapján):
162 alkalom, 62256 látogató
Ebből kiemelve néhány sikeres program:
A Kalocsai Színházzal már második éve szervezzük a Színházi estek sorozatot nagy
érdeklődés mellett. A 2009/10 évadban 5 előadásból álló, a 2010/11 évadban 3+1 előadásból álló
bérletsorozatot szerveztünk. Alkalmanként 200-300 fő vesz részt ezeken a színházi esteken.
A színház iránt érdeklődők számára (70 fő) továbbra is szervezzük a Jókai színház bérletes
előadásaira a beutazást.
Megyei szervezésű előadássorozatként fogadtuk 2010-ben : a Szeretlek Békés megye, a
Színházi teadélután és a Megyejárás című rendezvény csomagokat, melyek kínálatában a következő
programok voltak: megyetörténeti kiállítás és előadás, gyermekszínház, felnőttek részére operett,
musical műsor, könnyűzenei koncert, megyegyűlés.
A Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Irodával közös rendezvényeink 2010-ben:
Viharsarki gyermek- és kisegyüttesek (néptáncosok) találkozója, Kultúrházak a XXI században
fotókiállítás, Békés megyei kulturális szakemberek továbbképzése, II. Szülőföldünk Békés megye
Amatőr Összművészeti Fesztivál – tánc elődöntő. 2011-ben eddig két közös tervezett programunk
van: Élő hagyományok a Dél-Alföldön fotókiállítás, és a Békés megyei kertbarát körök bor, pálinka
és szárazkolbász versenye.
Szabadtéri mozi: július és augusztus hónapokban 6 alkalommal tudtunk (380 fő részére) - egy
Budapesti filmforgalmazó segítségével – ingyenesen családi mozi vetítéseket tartani. Keressük a
lehetőségeket, hogy ezévben is folytathassuk ezt a sorozatot.
2010-ben 5 alkalommal szerveztünk (alkalmanként 200 fő részére) és ebben az évben is
folytatjuk a Bababörzét.
Egy pályázat segítségével tudtunk 2010-ben két kedvezményes gyermekszínházi előadást
(Nektár Színház, Maszk Bábszínház) és egy táncszínházi (Botafogó együttes: Sakk) előadást fogadni.
Minden évben kiemelt rendezvényünk a Berényi Napok számos Mezőberényből elszármazott
művésszel, fellépővel és országos sztárokkal, a legnagyobb látogatottság mellett (napi 5-10.000 fő).
2010-ben ennek keretében rendeztük meg a Berény utónevű települések találkozóját (Berényiek a
színpadon) és a Körös-körül Kistérségi Fesztivált második alkalommal (Békési kistérség
településeinek fellépőivel). A 2011. évi Berényi Napok a 20 éves Gronaui és a 10 éves Gútai
testvérvárosi találkozó jegyében zajlik. Tervezzük a programok között a 3. Körös-körül Kistérségi
Fesztivált és – pályázat függvényében – a II. Szülőföldünk Békés megye Amatőr Összművészeti
Fesztivál kiemelt arany minősítettjeinek felléptetését.
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Pályázat segítségével tudtuk megvalósítani 2010 tavaszán az I. Mezőberényi IMA „A”
kategóriás Nemzetközi versenyt, mely a szakma (mazsorett), a résztvevők és a közönség körében is
nagy sikert, elismerést aratott.
2011-ben is keressük a pályázati lehetőségeket.
Táboraink 2010-ben:
Tábor neve
Szervező
Gyermek napközis
Humánsegító és Szociális Szolgálat
Vízi
Kamuti Általános Iskola
III. Ifjúsági alkotó
Városszépítő és Városvédő Egy.
Kézműves, régészeti OPSKK
Kapaszkodó
Ált. Isk., OPSKK
Színjátszó gyermek OPSKK
Keresztény Ifjúsági
Szt. János Közhasznú Egyesület
Színjátszó felnőtt
OPSKK
(a nyolcból 4 volt előre tervezett)

Résztvevő
fő
30
50
40
30
15
10
120
10

2011 július hónapban három tábort szervezünk TÁMOP pályázat segítségével: Alkotó tábor; Népi
kismesterségek tábor; Környezetvédelmi tábor.
Kiscsoportjaink:
Csoport neve
Mazsorett Együttes (5
csop.)
Balett tanf. (mazsoretteseknek, 2 csop.)
Társastánc tanf. (7 csop.)
Versenytánc klub
Hip-hop (2 csop.)
Jazztánc

létszáma vezetője
67
Mezeiné Szegedi
Erzsébet
39
Novák Éva
164
14
15

Hajas Tibor
Bögre János
Rácz Balázs

12

Konyecsnyi
Sziklai Cili
Szabóné Gecse
Éva
Mucsi Nikolett
Vágvölgyi
Mihály
Szász Dávid
Bagi István
Lőrincz
Zsuzsanna
Szabóné Kukla
Ágnes,
Nedró
János
Kovácsné Osán
Ágnes
Balogné Takács
Katalin

Orlai színpad (gyermek 24
és felnőtt)
Sakura Társulat
7
Color Fotóklub
10
Gitár klub
Citera zenekar
Népdalkör

19
9
16

Berény táncegyüttes

25

Agyagos kör

10

Népi
kör

díszítőművészeti 18

6

foglalkozás
kedd – csütörtök
- péntek
csütörtök,
páratlan héten
péntek, szombat
kedd
kedd, csütörtök
szerda

Megjegyzés
2011-ben 15 éves

2011 jan-tól
2010.
dec-ben
megszűnt
2010.
jún-ban
megszűnt

péntek, „MH”
kedd
hó első szerdája

2011. 02. 01. -től

csütörtök
kedd
kedd
péntek

közös fenntartású
(Leg a láb AMI)

péntek, „MH”

2010. dec-től

péntek

Recehorgoló kör

12

Kézműves kör
Városi nyugdíjas klub

26
160

Patex nyugdíjas klub

25

Anime (ifjúsági) klub
Csodálatos világ kör

10
6

Bélyeg kör
Jóga klub (2 csop)

10
18

Gerinctorna (2 csop)

16

Hernádi
Mihályné
Fábián Zsolt
Borgula
Györgyné
Nagy Piroska
Mucsi Nikolett
Márkus
Zsuzsanna
Csengeri József
Schäffer László
Leczkésiné
Hőgye Katalin

péntek
szombat, „MH”
szerda, páros hét
hó
utolsó
csütörtök
szerda
péntek „MH”
2010.
jún-ban
megszűnt
negyedévente
szerda, csütörtök,
„MH”
hétfő, csütörtök,
„MH”

39 rendszeresen működő kiscsoport, 732 fővel vette/veszi igénybe 2010/11-ben az intézményt.
A TÁMOP pályázatunk keretében több szakkört és kompetencia fejlesztő kiscsoportos foglalkozást
indítunk/indítottunk 2011-ben:
már működő csoportok: Fotó szakkör, Gyöngyfűző szakkör, Népi zene szakkör, Kreatív
kézműves kör, Pályaválasztási foglalkozás;
közeljövőben indítjuk: Zöld kör, Pénzügyi ismeretek, Mentális, Tanulás tanítása
foglalkozások, Bábjáték készítő, Életvezetési ismeretek.
A TÁMOP pályázat keretében indított programjainkon a részvétel ingyenes.
93 külső szervezet, 406 alkalommal, 790 órában tartotta rendezvényeit 2010-ben a Művelődési
Központban.
Ebből: a Nagycsaládosok Egyesülete 12 alkalommal,
Vásárok 43 alkalommal,
Termékbemutatók 62 alkalommal,
Alföld TE. 35 alkalommal,
Politikai szervezet 16 alkalommal,
Gimnázium, Ált. Iskola, Óvoda 73 alkalommal,
….

Összlátogatói létszám a 2010 évi statisztika alapján: 210120 fő.
További 2011 évi rendezvényeink a mellékletben.
4.2
Könyvtár
Gyarapítás:
2010-ben 1250 dokumentum került leltárba, amelyek közül 1115-öt vásároltunk, 43-at ajándékba
kaptunk, 92 db pedig köttetés, illetve digitalizálás révén került állományba.
Könyvtárunk 5 napilapot, és 100 egyéb periodicitású (heti-, havi-, negyedéves stb.) lapot kínált az olvasóközönségnek 2010-ben.
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Feltárás:
A Gyarapítás fejezetben tárgyalt dokumentummennyiség — természetesen — teljes egészében
leltározásra és feldolgozásra került: a bibliográfiai leírások elkészültek, azok számítógépre kerültek,
mind a könyvtári, mind az internetes katalógusban kereshetővé váltak.
Szükség lenne retrospektív (visszamenőleges) feldolgozásra — mindenekelőtt a még feldolgozatlan
szlovák nyelvű dokumentumanyag tekintetében.
Szükség lenne gyűjteményes műveink, hangzódokumentumaink részdokumentumainak
feldolgozására.
Szükséges lenne - szünetel könyvtárunkban - a helyismereti munka.
Kiegészítő feladatok lennének: a feltárás speciális vetülete, például a digitalizálás és az internetes
források feltárása.
Mindezeket a könyvtári létszámprobléma – hiányzó 2 munkatárs – miatt megoldani nem tudjuk.
Olvasószolgálati munka, tájékoztatás, eTanácsadás:
Könyvtárunknak 2010-ben 1198 aktív beiratkozott olvasója volt. (Az év során bármikor érvényes beiratkozással rendelkező olvasót tekintjük aktívnak.) Közöttük 445 a gyerek (14 éven aluli). Ez
határozott visszaesést mutat a gyerekkönyvtár illetve a gyerekkönyvtárosi munka hiánya következtében.
2010-ben az olvasóközönség 11 978 könyvtárlátogatással tisztelt meg bennünket (ebből 3597 [30%]
gyerek részéről) — ez napi átlagban 44 látogatást jelent; 5556 internethasználatot regisztráltunk
(ebből 1694 [30%] gyerek) — azaz 20 internetezőnk volt naponta.
A könyvtár 10 008 dokumentumkölcsönzést bonyolított le.
Az év során 11 572 helybeni használatot (olvasást) regisztráltunk, ezek (becslés szerint) 90%-a
(10 415 eset) folyóirat-használat.
Távhasználat formájában (telefon 371, honlap 289;) 3200 alkalommal vették igénybe
könyvtárunkat.
2010-ben a könyvtár (hosszabb szünet után ismét) elkezdte beszedni a késedelmi díjakat. Az így
befolyt összeg 2010-ben 102 576 Ft volt. Felszólításokat küldtünk ki 2010-ben összesen négy
alkalommal.
A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével — amellyel talán az ára miatt (520 Ft/db) — viszonylag
kevesen élnek, bár emelkedő tendenciát mutat. 2009-ben 47-en, 2010-ben 73-an vették igénybe ezt a
szolgáltatást.
Állománykezelés:
Állományapasztásra folyamatosan szükségünk van, raktári tereink nem bőségesek. 2010-ben 1470
db könyvet (hagyományos dokumentumot) töröltünk a leltárból.
Állományunk mai leltári értéke (forintra kerekítve) 23 449 273 Ft.
Informatikai munka:
Az informatikai fejlesztések 2010-ben, akárcsak 2009-ben teljes egészében elmaradtak. Az
üzemeltetési feladatok ellátásával éppen hogy megbirkóztunk.
Feladatok:
• az OPSKK és az OPSKK Könyvtári honlap számítástechnikai fejlesztése (más böngészővel
is olvasható legyen)
• a Sziszi statisztikai program továbbfejlesztése a statisztikai munka további megkönnyítésére
• TextLib alkalmazás 2011 nyári upgrade-je
• további meglevő, üzemelő programjaink (Kulcs a számítógéphez, Olvasótermi kölcsönzés,
MBER Helyismereti Adatbázis) igények szerinti továbbfejlesztése
• felszólítások kiküldésének programozása
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Rendezvények:
Rendezvények az OPSKK Könyvtárában 2010-ben
dátum
rendezvény címe

rendezvény jellege

tanévben
folyamatosan
február 11.
május 4.

Kulcs a számítógéphez program

május 5.

Petőfi Versmondó Verseny

szeptember 30.
október 1.
október 13.
október
november 30.

Mesetarisznya
Vetélkedő a zene világnapja alkalmából
Irodalmi humor Békés megyében
Könyvtári Napok eseményei
Fény-játékok

Kazinczy-verseny városkörnyéki forduló
Petőfi Versmondó Verseny

Látogató összesen körülbelül

résztvevők
könyvtár- 19

vetélkedő
és
használati foglalkozás
tanulmányi verseny
versmondó
verseny
alsó
tagozatosoknak
versmondó
verseny
felső
tagozatosoknak
foglalkozás gyerekeknek
zenehallgatás és vetélkedő
zenés, szórakoztató irodalmi est

25
30
30

30
20
70
250
Lázár
Ervin
műveiből 80
összeállított irodalmi est
530 fő

Internetes tanfolyamokra lett volna igény 2010-ben (bár csökkenő igény), de az elöregedett
hardver- és szoftverparkunkkal, (amin már a freemail sem indul el) illetve a hiányzó személyi
feltételekkel nem mertük beindítani.
4.3
Muzeális gyűjtemény
Gyűjteménygyarapodás:
Néhány kisebb vásárlás és felajánlás mellett 2010-ben két jelentősebb hagyaték említésre méltó:
Schultz Anna családjának tárgyi emlékei és dokumentumai, valamint Valentinyi Károly nagyapai
örökségéből származó két nagyméretű olajfestmény.
Tudományos munka:
Az1848-as helyi vonatkozású dokumentumok feltárásában és feldolgozásában történt előrelépés,
illetve a gyűjtemény kerámiaanyagának feldolgozása és fotózása is részben megtörtént 2010-ben.
Ezekből kiállítás is készült az év folyamán. Történész kolléganőm a Wenckheim kastélyairól és a
családról nagyon sok dokumentumot gyűjtött, amelyet részben fel is dolgozott.
2011-ben szeretnénk beindítani egy régóta tervezett múzeumi kiadvány sorozatot. Az első lépést már
meg is tettük, az NKA múzeumi szakkollégiumához beadtunk egy sorozatindító pályázatot. Sikeres
pályázat esetén megjelenhetne periodikánk első kötete, és már a következőkre is megvannak a
terveink. Az elkövetkező években Hentz Lajos meg nem jelent helytörténeti és néprajzi írásaiból
szeretnénk néhányat kiadni.
Továbbra is elsőbbséget élvez a településen élő három nemzetiség és cigányság néprajzi, szellemi és
tárgyi emlékeinek gyűjtése és feldolgozása. A Petőfi hagyományok ápolása, ismeretlen Orlai
alkotások felkutatása. Folytatni szeretnénk a település építészeti értékeinek kutatását és feltárását, a
külterületen megmaradt tanyák fotózását és dokumentálását is. Feladatunk még Hentz Lajos
néprajzkutató és múzeumalapító emlékének ápolása, őrzése és örökségének átadása, a felnövekvő
generációknak.
Terveink között szerepel a leltározás teljes körű elvégzése, a műtárgyállomány belső revíziójának
elkezdése.
Kiállítások:
2010-ben is sok időszaki kiállítást rendeztünk, ezek közül szakmailag három volt jelentősebb.
- Az ismeretlen Szendrey Júlia címmel a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását fogadhattuk.
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- Az 1848-49-es forradalom Mezőberényben címmel (a Békés Megyei Levéltár és a Munkácsy
Mihály Múzeum közreműködésével) + numizmatikai tárlat + Nemzeti színek – Vágvölgyi Mihály
rendhagyó fotó tárlat.
- Az újkőkor Szarvas térségében című régészeti kiállítás a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum
anyagából + numizmatikai tárlat.
Összesen tíz időszaki kiállítást rendeztünk, ebből hetet a gyűjteményben, hármat pedig a művelődési
központ épületében. A kiállításokat sok iskolás csoport tekintette meg múzeumi óra keretében.
2011-ben állandó kiállításainkat szeretnénk egy kicsit felfrissíteni és lehetőség szerint egy új kiállítást
készítenénk augusztus 20-ra „A XX.-századi polgárosodás Mezőberényben” címmel.
Tervezett időszaki kiállításaink 2011-ben:
- Berény és régi magyar városok képeslapokon
- Roma művészek a 21. században
- Iskola történeti kiállítás „Volt egyszer egy iskola”( az I. sz általános iskola története)
Rendezvények:
- Múzeumi esték címmel új előadássorozatot indítottunk el 2010-ben. Szelekovszky László
nyugalmazott környezeti és természetvédelmi főtanácsos tartott négy előadást Békés megye
kastélyairól, régészeti és természetvédelmi értékeiről. A közönség jól fogadta az előadásokat és van
igény a folytatásra is. Ötödik alkalommal a 80 éve megjelent, Mezőberény 1930-as házszám és
névjegyzékének újra kiadott reprint kiadvány könyvbemutatóját tartottuk a Mezőberényi
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesülettel közösen.
2011-es terveink:
- Családtörténet és anyakönyvi kutatások Mezőberényben
- A berényi I. kerületi evangélikus egyház története
- Agrártulajdon viszonyok az elmúlt 100 évben Mezőberényben
- A berényi iskolák története
- A muzeális gyűjtemény 20 éve
- A Wenckheim család és a kastély története
- A múzeumi esték előadássorozat felkeltette az érdeklődést a gyűjtemény és a helytörténet iránt.
Megmozdult a közönség is, hiszen szinte stabil létszámmal látogatták az előadásokat. Olyannyira,
hogy egy kirándulás sorozatot is (Kulturális turizmus címmel 2 megyei
buszos
kirándulás)eredményezett lelkes résztvevőkkel.
- A jeles napok a múzeumban címmel négy alkalomra tervezett programsorozatból csak kettő
valósult meg. A Kulturális Örökség Napok és a Múzeumok őszi fesztiváljának alkalmából kézműves
foglalkozásokat tartottunk a gyűjteményben.
2011-re négy alkalommal tervezzük megvalósítani, kapcsolódva az esetleges országos
rendezvényekhez is.
- Múzeumok Világnapja május 18.
- Múzeumok éjszakája június 24-25.
- Kulturális Örökség Napok szeptember 17-24.
- Múzeumok Őszi fesztiválja október 22-29.
- Az intézménnyel közösen egyhetes régészeti és természetismereti tábort szerveztünk. A résztvevő
gyerekek a régészetről és a numizmatikáról hallgattak előadásokat, majd feledző túrát tettünk a
kastély pincéjébe. Legvégül pedig kirándultunk a Vésztő-Mágori régészeti parkba.
Látogatottság:
A gyűjtemény látogatóinak száma jelentősen megnőtt az elmúlt időszakhoz képest. Ennek a pozitív
változásnak az oka az összevont intézmény közösen szervezett kiállításaiban és rendezvényeiben
keresendő.
Míg az összes látogató 2009-ben 7969 fő volt addig 2010-ben 20.196 főre növekedett. A látogatói
létszám ilyen arányú növekedése köszönhető a nagy városi rendezvényekbe történő aktív
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bekapcsolódásnak és a programjainkon való ingyenes részvételnek. Az iskolai csoportok mellett
megnőtt a más településekről ideérkező egyéni és szervezett látogatók száma is.

Fontos, a 2011-es évre
- az értékmegőrzés: a jól működő, bevált szolgáltatások, programok, rendezvények közvetítése
a lakosság felé;
- a közös munka, rendezvények: megtalálni a három intézmény munkájában a közös, egymást
erősítő, segítő tevékenységek körét;
- pályázni, pályázni, pályázni!
Kiemelt nagy feladat a 2011-es évben:
- A gyűjtemény 2011-ben ünnepli alapításának 20. évét; (Az évforduló áthúzódik 2012-re is
hiszen a hivatalos múzeumi működési engedélyt 1992. április27-én kaptuk meg a
minisztériumból.)
- XV. Berényi Napok – Testvérvárosi évfordulók megünneplése (Gronau, Gúta)
- Békés Megyei Kertbarát Körök bor, pálinka és szárazkolbász versenye - Békés Megyei Ibsen
Nonprofit Kft. Kulturális Irodával közös rendezvény
- Kistérségi gyermek és ifjúsági népdaléneklő minősítő verseny
- Kistérségi bor-, kolbász-, pogácsa és savanyúság verseny
- Berény Táncegyüttes 10, 25 éves jubileuma
- 15 éves a Mezőberényi Mazsorett Együttes
- TÁMOP-3.2.3/09/2 – 2010-0022 Közösség – Tudás – Jövő: Informális tanulási programok
fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben

5.
Kapcsolataink
5.1
Városi intézmények
Külső intézmények, melyek rendezvényei (közös és/vagy saját) intézményünkben lettek
megtartva:
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat; Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola; Petőfi Sándor Gimnázium; Leg a láb AMI; Összevont Óvodák; Mezőberényi
Rendőrőrs; …………..stb
5.2

Civil szervezetek
12 civil egyesület van hozzánk bejelentve. Feladatunk: postájuk továbbítása, rendezvényeik
segítése, közös rendezvények koordinálása, helyszín biztosítás összejöveteleikhez.
Vezetője

Szervezet neve
Baráti Egylet
Egyesület

Mezőberényért
Nagy Ferenc

Összejövetelek Posta Rendezvények
alkalmakként

x

Március 15., Mezőberényből elszármazottak fogadása, Ökumenikus istentisztelet az I.-II. világháború halottainak
emlékére

Mezőberényi Városszépítő Kovács
és
Városvédő Egyesület
Lászlóné

minden hónap x
2. csütörtökjén

Európa-napi majális,
Berényi Napok

Mezőberényi Erdélyi Kör

---

Berényi Napok

Kajlik Péter

x

Cukorbetegek Mezőberényi Kiss Sándorné minden hónap x
Egyesülete
utolsó hétfőjén
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---

Alkotó

tábor,

Szektorlabda Egyesület
Berényi
Egyesülete

Hicz András

Lovasbarátok Madarász
Ferenc

Nagycsaládosok Egyesülete Hajdú
Józsefné
Vöröskereszt
szervezete

péntekenként

x

versenyek

---

x

Berényi Napok

---

x

Baba börze, Gyermeknap, Nagycsaládosok karácsonya

x

Ruhagyűjtés, osztás; helyi véradó alkalmak szervezése

x

Könyvbemutató, Múzeumi esték sorozat

Mb-i Hoffmanné
alkalmanként
Baranya Róza

Mezőberényi Helytörténeti Henger Péter
és Tájvédelmi Egyesület

---

Közösen az élhetőbb életért Ráczné Burai alkalmanként
Egyesület
Sára

x

Mezőberényi Roma Sport Mezei Tibor
Egyesület

alkalmanként

x

Könyvtárpártoló Alapítvány Pallagi Mária

alkalmanként

x

Közös pályázatok, Bárka est

További szervezetek, melyek igénybe veszik intézményünk szolgáltatásait: Vöröskereszt Békés
megyei Szervezete; Alföld Turista Egyesület; Polgárőr Egyesület; Mezőberényért
Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület …. stb.
Kisebbségi, nemzetiségi szervezetek melyek rendezvényei (közös és/vagy saját)
intézményünkben lettek megtartva: Német Hagyományápoló Egyesület; Mezőberényi Német
Önkormányzat; Mezőberényi Szlovákok szervezete; Szlovák Kisebbségi Önkormányzat;
Cigány Kisebbségi Önkormányzat; ……..stb.
5.3

Szakmai kapcsolatok
- Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest; Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba;
Jantyik Mátyás Múzeum, Békés; Munkácsy Emlékház, Békéscsaba;
Tessedik Sámuel Múzeum, Szarvas
több közös kiállítás
- Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Csete Gyula megyei múzeumi koordinátor
- Pulszky Társaság – kismúzeumok társasága – 2 kollégánk tagja
- MKE – Magyar Könyvtárosok Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a
könyvtárosok tagjai, 2011-től Csabay Károly a megyei tagszervezet elnöke
- MNE – Magyar Népművelők Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a DARKEn keresztül tagjai a népművelők
- DARKE – Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület – regionális szakmai szervezet
melynek 6 népművelő tagja, Fábián Zsolt vezetőségi tag
- Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Irodával 2011-ben két közös rendezvényünk
is lesz:
- Élő hagyományok a Dél-Alföldön – fotókiállítás januárban
- Békés Megyei Kertbarát Körök bor, pálinka és szárazkolbász versenye - május
- Békés Kistérségi Társulás
- közös pályázattal segítik 3. éve a Berényi napokat (Körös-körül kistérségi fesztivál)
- 2009-ban megalakult a Békés Kistérségi közkincs kerekasztal, melyben elkészítettük
a kistérség kulturális értékleltárát,
- 2011-ben elkészítjük a kistérség kulturális stratégiáját, feltérképezzük a
kistérségi/mikró-térségi szintű közös pályázati lehetőségeket
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- KÓTA-nak - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - 2009-től
újra tagja a Népdalkörünk
- Magyar Majorette Szövetségnek a Mazsorett Együttesünk évek óta tagja
- Magyar Origami Kör-nek 23 éve tagja egy munkatársunk, sok közös kiállítás, a kézműves
kör foglalkozásai, alkalmi origami foglalkozások, kiállítások jelzik a kapcsolat
hasznosságát

Marketing, reklám, PR tevékenység

II.

Az elmúlt években a marketing fogalma megjelent a kultúra területén is. A piac, a
felhasználók igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése, szolgáltatásaink ehhez igazítása, de
fogyasztói igények befolyásolása, új „termékeink” bevezetése, ez mind-mind folyamatos feladat,
munkánk részévé vált.
Folyamatos jelenlét: a mezőberényi KTV-ben, a Mezőberényi hírmondóban.

-

-

Programjaink, rendezvénytervünk a következő honlapokon is láthatóak:
Békési Közkincs Kerekasztal (https://sites.google.com/site/kozkincskerekasztal/home),
Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Iroda - Békés megye közművelődési
eseménynaptára
(http://kultura.ibsen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=120)
Mezőberény város honlapja (http://www.mezobereny.hu/)
OPSKK (http://opskk.mezobereny.hu/)
A Könyvtár honlapja (http://konyvtar.mezobereny.hu)

Rendezvényeinkről meghívókkal, plakátokkal, szórólapokkal tájékoztatjuk a közönséget.
Ezeket 2011-től TÁMOP pályázaton vásárolt nyomdai minőségű nyomtatóval tudjuk előállítani.
Ezen a területen még van mit fejlődnünk! Keressük az újabb hirdetési, reklámozási
lehetőségeket, módszereket.

III.

Továbbképzés
2010-ben terveztük 4 kolléga beiskolázását a TÁMOP pályázat finanszírozása keretében, ez
áthúzódott 2011 évre:
2 fő felsőfokú végzettségű kolléga akkreditált népi játszóházi foglalkozásvezető
képzésen vesz részt
2 fő középfokú végzettségű kolléga kulturális rendezvényszervező képzésen vesz
részt
Szakmai szervezetek által szervezett továbbképzéseken, konferenciákon évközben
folyamatosan részt veszünk.

IV.

OPSKK Rendezvényterv 2011

-

1. sz. melléklet

V.

Terembeosztás, teremkihasználtság

-

2. sz. melléklet
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