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Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011. évi tevékenységének bemutatása

I.

Intézményünk közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján látja el.
Intézményegységeink együttműködve, a tevékenységeket összehangolva végzik munkájukat az Alapító Okirat,
a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az éves munkaterv alapján.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ négy, 2011 júliusától öt intézményegységben működik:
•

Művelődési Központ

•

„Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ
o

Szabadtéri Színpad

•

Könyvtár

•

Muzeális Gyűjtemény

•

Civil Fejlesztő Központ

2011. január 1-jétől az igazgatóhelyettes vezetésével indult az év, május 30-tól van kinevezett vezetője az
intézménynek, júliustól pedig új feladatokat kaptunk: a Civil Fejlesztő Központ (Békési u. 3.) üzemeltetését –
szakember nélkül – és a városi honlap napi szintű frissítését és Berényi Hírmondó helyi lap kiadását –
szakemberrel.
A könyvtári nyitva tartás szeptember 1-jétől 36 órára emelkedett.
A Civil Fejlesztő Központban - a pályázatban elvárt módon - két munkatárs tart nyitva délelőttönként és két
alkalommal délutánonként.

1.

Működési feltételek

1.1.

Személyi feltételek alakulása

2011. december 31. :
közalkalmazotti létszám:

21 fő:

6 fő a közművelődési,
2 fő a gyűjteményi,
4 fő a könyvtári munkaterületen,
2 fő információs,
2 fő az ügyviteli,
5 fő az üzemviteli munkaterületen dolgozott.
1 fő könyvtáros kolléga Gyes/Gyed-en van, helyettesítését határozott időre szóló kinevezéssel megoldott;
1 fő népművelő kolléga Gyes/Gyed-en van, fenntartói utasításra nincs betöltve a helye.
Fűtő megbízási díjjal a fűtési időszakra van felvéve.
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2011. január 1-jétől az intézmény vezetését az igazgatóhelyettes látta el, május 30-tól a nevezte ki a
Képviselő-testület az új igazgatót. A vezetőváltás zökkenőmentesen megtörtént.
Júliustól létszámunk 1 fővel megemelkedett, mert új feladatként kaptuk meg a Mezőberényi Hírmondó és a
városi honlap szerkesztését.
Nagy segítség volt egész évben az információs, üzemviteli munka területén közfoglalkoztatás elnevezésű
program keretében foglalkoztatottak. (11 intézményi, 7 önkormányzattól kihelyezett munkavállaló)
Kiscsoportjaink, tanfolyamaink vezetésében 27 fő vett részt.
A Muzeális Gyűjtemény szak-alkalmazotti álláshelye közművelődési munkatárssal betöltött.
2012-ben is szeretnénk kihasználni a közmunka programból adódó lehetőségeket.
1.2. Tárgyi feltételek alakulása
1.2.1. Művelődési Központ:
- A nyílászárók cseréje 2010-ben megtörtént, de a szükséges külső meszelés nem.
- A bútorzat elhasznált, elavult, folyamatos karbantartást igényel, hogy egyáltalán használható legyen. Keressük a
pályázati lehetőséget a megújításra.
- Városi pályázat keretében az épületre napelemeket szereltek fel, ezzel a beruházással 2012-től legalább
50%-kal csökkenhet a Művelődési Központ áramszámlája.
Eszközbeszerzés 2011-ben:
- érdekeltségnövelő pályázatból
•

pulpitus,

•

URH mikrofon,

•

flip-chart tábla,

•

2 multifunkcionális nyomtató,

•

spirálozó

- TÁMOP pályázat keretében:
•

számítógépek (programokkal),

•

színes lézeres multifunkcionális nyomtató,

•

fényképezőgép,

•

projektor,

•

sörpad garnitúrák,

•

sátrak
a fenntartás ideje alatt a pályázatban intézményen belül használhatók.

- ipari porszívó beszerzése.
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Probléma: (a megoldása nagyobb pályázatot igényel)
•

Az 1978-ban átadott, vasbeton szerkezetű, lapos tetős épület ma már nem felel meg sem az
energiatakarékosságnak, sem a szakmai elvárásoknak.

•

A lapos tető több helyen beázik, felújításra szorul. (A kazánház teteje folyamatosan beázik.)

•

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.

•

A beépített rendszerek, a hang- és 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 Pont számítógépei, a rajta lévő szoftverekkel együtt már nem felelnek meg az
igénybevevők elvárásainak, mára már csak egy gép üzemel.

1.2.2. Könyvtár:
•

Tárgyi feltételek tekintetében az OPSKK Könyvtárának helyzete a 2010-es beszámoló időpontja óta
valamelyest javult, kritikus elemei ugyanakkor megmaradtak.

•

Raktározás:
o 2011-ben került kompenzálásra a 2010-ben elvesztett „Tűzoltóraktárnak” nevezett raktározási
kapacitásunk:

a

fenntartó

a

korábbi

Berényi

Bútor

KTSz

épületében

egy

dokumentumraktározás céljára igen jól megfelelő, száraz, fűthető helyiséget biztosított a
könyvtár számára, amivel akut raktározási gondjaink kezelhetővé váltak.
o Az OPSKK célkitűzése - a 2011-ben elvégzett szakértői vizsgálat javaslata alapján - az,
hogy könyvtári állományát 2012-ben egy rendkívüli, nagyobb arányú állományapasztásnak
veti alá. Ennek végrehajtása reális kilátást ad arra nézve, hogy a könyvtár raktározási gondjai
a jelenlegi kondíciók fenntartásával hosszabb távon is megnyugtatóan rendezettnek tekinthetők lesznek.
•

Számítógépeink minősége nem felel meg a szakmai elvárásoknak. Megoldást a beadandó TIOP
pályázat jelent.

- Tárgyi feltételeinket érinti az épület állapota, tereinek igénybevehetősége, és a könyvtár bútorzata. A
2012-ben elvégzett szakértői vizsgálat ezekben a kérdésekben állást foglalt, ami a fenntartó előtt ismeretes.
- Az akadálymentesítés és a látogatói illemhely nem megoldott.
1.2.3. Muzeális gyűjtemény:
•

A gyűjteményben 2011. második felében elvégezték a fűtéskorszerűsítést, ez nagy előrelépés,
ugyanakkor – pillanatnyilag – komoly anyagi terhet is rótt ránk.
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•

Az épület déli szárnyának tetőzetét továbbra sem került felújításra. Az utca felől elkerítettük, mert
balesetveszélyes. Intézményi szinten nem megoldott a karbantartása. Javaslom az épületrész
helyszíni bejárását és - belátható időn belül - megoldás keresését. Jelen állapotban használhatatlan,
állandó veszélyforrást jelent, ezért sürgős döntést igényel.

•

Az akadálymentesítés és a látogatói illemhely nem megoldott.

1.2.4. „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ:
•

Az épületnek az évek alatt megfelelő funkciót találtak a munkatársak. Rendszeres programok
helyszíne, a bútorzata, eszközei korszerűek, a különböző tereket szívesen használják a látogatók.

•

Gondot jelent, hogy a régi épülettel történő összeépítés mentén repedések keletkeztek, a régi falak
vakolata leválik. A javítást mielőbb meg kell oldanunk.

•

A probléma - szakemberekkel együtt történő- mielőbbi áttekintését javaslom a hatékony megoldás
érdekében.

1.2.5. Civil Fejlesztő Központ:
•

Szépen felújított, korszerűen, gazdagon bútorozott, technikai eszközökkel jól felszerelt épület,
ugyanakkor sok – aprónak tűnő – hiányosságot meg kell szüntetni, ez újabb anyagi terhet jelent.
o A bejárat burkolata csúszik, balesetveszélyes. Újra kell burkolni.
o A tetőtérben nincsenek szalagfüggönyök, nyárra meg kell oldani az árnyékolást.
o Az épületbe sokan, sokféle időben járnak be, a biztonság érdekében kaputelefonos – vagy
hasonló – beléptető rendszert kell felszerelni.
o Főelosztóból induló térvilágítás áramkör kialakítása nem megfelelő

•

Pillanatnyilag minden iroda használatban van.

Alapvető elvárás, hogy a kultúrát megfelelő, kulturált, esztétikus épületben, korszerű eszközökkel
biztosítsa az intézményünk, ezért elengedhetetlen a korszerűsítés, az igényes, a sokféle tevékenységből
adódó, több funkciónak megfelelő, jól variálható – biztonságos -, környezet kialakítása minden
szakterületen.
2. Gazdálkodás
- Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2011.január 1-től működését és gazdálkodását az alapító okiratban
rögzítettek, valamint a 2011. évi költségvetési rendeletben foglaltak szerint látja el, a rendelkezésre álló
erőforrásokat (bevételek-kiadások) - a számára meghatározott költségvetési keretet az elvárásoknak
megfelelően, takarékos gazdálkodás mellett használja fel.
- A 2011. évi I.-III. negyedévről szóló beszámolója a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó időszakra vonatkozó kiadásokat és
bevételeket.
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- Az intézménynél a belső kontroll rendszer működik és a szabályzatok is rendelkezésre állnak.

2.1

Bevételek alakulása 2011. évben

Megnevezés

Módosított

Eredeti

Teljesítés Teljesítés

előirányzat /éves/ előirányzat /éves/
Működési költségvetési támogatás

58881

%

69417

69341

99,9%

26566

26957

101,5%

10610

10609

100,0%

772

772

100,0%

107365

107679

100,9%

(önkormányzati finanszírozás)
Támogatás értékű működési bevétel 3806
(átvett pénzeszközök)
Intézményi működési bevétel

8177

(saját)
Jóváhagyott pénzmaradvány

Összesen:

70864

- A saját működési bevételek teljesítését a rendezvények bevételei, valamint a vásározók és egyéb
rendezvények által befolyt bérleti díjakból származó többletbevételek teljesítése, valamint év közben a
feladatok bővüléséből eredő többletbevétel emelte meg az eredeti tervhez képest.
- Az intézményi (saját) működési bevételeket vizsgálva, azonban vannak olyan szolgáltatások amelyeknek
teljesítése a tervezett szint alatt maradt ( könyvtári szolgáltatások, múzeumi belépő).

2.2

Kiadások alakulása 2011. évben

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés Teljesítés

/éves/

/éves/

Személyi juttatások

41163

48478

47822

98,60%

Foglalkoztatót terhelő

10199

12171

11684

96,00%

19502

43753

43753

100,00%

2963

2963

100,0 %

107365

106222

98,90%

%

járulék
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Összesen:

2.3.

70864

Bérgazdálkodás
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- A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata növekedett az év folyamán az alábbi
okok miatt.
- Feladat-növekedés (Berényi Hírmondó, városi honlap) miatt 1 fő létszám és a hozzá kapcsolódó személyi
juttatások, munkaadókat terhelő járulékok átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az
intézmény költségvetésébe.
- Az év folyamán új intézményvezető került kinevezésre az intézmény élére, az új intézményvezető bérével
megemelésre került a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok összege.
- A 2011. évi adótörvények változása miatt bérkompenzációra került sor a közszférában dolgozók körében,
ezen összeg pótelőirányzatként került az intézmény költségvetésébe.
- A Támop keretében a projekt megvalósításában résztvevő intézményi dolgozók megbízási díjban részesültek
a támogatás összegéből az pályázatban előírtaknak megfelelően.
Az intézmény 2011. évi bérgazdálkodása során megtakarítás keletkezett az alábbi tényezők miatt.
- Egyes dolgozók tartós távolléte (betegszabadság, táppénz),
- 1 fő dolgozó fizetés nélküli szabadsága (szülés) miatt, a szabadságon lévő kismama helye helyettesítéssel
sem került betöltésre.
A megtakarítást az intézmény a dologi kiadások fedezetére fordította a zavartalan működés érdekében.

2.4

2011. évben nyertes pályázatok

pályázat

szakterület

városi pályázatok

közművelődés

90.000.- Ft

12.000.- Ft

múzeum

70.000.- Ft

15.000.- Ft

közművelődés

150.000.- Ft

NKA Berényi Napok

elnyert összeg

NKA periodika megjelentetés múzeum

150.000.- Ft

NKA csoportjaink szakmai fejl .

közművelődés

391.360.- Ft

NKA Egészséghetek

közművelődés

215.000.- Ft

érdekeltségnövelő pályázat

közművelődés

390.000.- Ft

érdekeltségnövelő pályázat

könyvtár

314.000.- Ft

TÁMOP pályázat

közművelődés 38.074.475.- Ft
A dőlt betűs projektek 2012-ben valósulnak meg.

3. Szakmai tevékenység
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önerő

Művelődési Központ

3.1

- Saját rendezvények, műsorok (Statisztikai adatok alapján):
2011-ben 162 alkalom, 62256 látogató
•

Ebből kiemelve néhány sikeres program:

•

Sok fotókiállítást rendeztünk 2011-ben, köszönhetően a Color Fotóklub aktivitásának is, de
testvérvárosaink is így mutatkoztak be (a Gronaui Jazzfest és a Gútai Szabó László fotós), illetve
régóta terveztük és most sikerült megvalósítani Zuberecz Sámuel kiállítását.

•

A Color Fotóklub 2 érdekes kiállítása a főtéren és a Spar előterében került megrendezésre.

•

Nagy sikere volt a Körösök Völgye Naturpark Egyesülettel közös kiállításnak a Zöldülj! Fordulj! a
házban és a ház körül vándorkiállításnak. Majd minden általános iskolás osztály megfordult a
kiállításon, emellett gimnazisták, óvodások is kíváncsiak voltak a kiállítás témáira: a komposztálás, az
újra papír, a háztartási hulladék csökkentése, stb.

•

Harmadik éve szervezzük a Színházi estek sorozatot a Kalocsai Színházzal nagy érdeklődés mellett.
A 2010/11 évadban 3+1, 2011/12-ben 3 előadásból álló bérletsorozatot szerveztünk. Alkalmanként
200-300 fő vesz részt – növekvő érdeklődést mutatva - ezeken a színházi esteken.

•

A színház iránt érdeklődők számára továbbra is szervezzük a Jókai Színház bérletes előadásaira a
beutazást. A 2009/10-es évadban 70fő, a 2010/11-es évadban 56fő, míg a 2011/12-es évadra 44 fő
igényelte ezt a szolgáltatást. Csökken a beutazók száma, nő a helyben színházba járók száma.

•

A Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Irodával közös rendezvényeink 2011-ben:
o Élő hagyományok a Dél-Alföldön fotókiállítás
o Békés megyei kertbarát körök bor, pálinka és szárazkolbász versenye.

•

2011-ben 4 alkalommal szerveztünk (alkalmanként 250 fő részére) és ebben az évben is folytatjuk a
Bababörzét – a használt baba- és gyermekruhák és játékok vásárát.

•

Egy gyermekszínházi előadást tudtunk lebonyolítani. Bánfalvy Ági Színistúdiója Micimackó című
darabjának örülhetett a helyi gyermekközönség. Sajnos tapasztalataink alapján egyre kevesebb a
fizetőképes közönség, emellett az óvodák is megszervezik a saját színházi délelőttjüket, az általános
iskola pedig a Tapsolj nekünk programját.

•

Minden évben kiemelt rendezvényünk a Berényi Napok számos Mezőberényből elszármazott
művésszel, fellépővel és országos sztárokkal, a legnagyobb látogatottság mellett (napi 5-10.000 fő).
o A 2011. évi Berényi Napok
▪ a 20 éves gronaui és a
▪ 10 éves gútai testvérvárosi találkozó jegyében zajlott.
▪ Testvérvárosainkból közel 200 fő látogatott el hozzánk.
▪ Szerepelt a programok között a 3. Körös-körül Kistérségi Fesztivál
▪ felléptek a II. Szülőföldünk Békés Megye Amatőr Összművészeti Fesztivál kiemelt
arany minősítettjei is
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▪ fellépti lehetőséget tudtunk biztosítani helyi amatőr művészeinknek a régi/új
helyszínen a Piactéren.
▪ Nagy sikere volt a ligetben a hagyományos pörköltfőző verseny mellett a „Mamicska
konyha”

szlovák

ételbemutatójának

és

az

I.

Mezőberényi

Kutyaszépségversenynek.
▪ színes programokat biztosíthattunk a civil szervezetekkel együttműködve
•

Két csoportunk ünnepelt: a Berény Táncegyüttes 25, a Kisberényke Táncegyüttes 10éves, a
Mezőberényi Mazsorett Együttes pedig megalakulásának 15 éves jubileumát teltházas műsorral.
Táboraink 2011-ben:

Tábor neve

Szervező

Résztvevő

Gyermek napközis

Humánsegító és Szociális Szolgálat

50

Népi kismesterség

OPSKK, TÁMOP- ingyenes

50

Alkotó

OPSKK, TÁMOP- ingyenes

50

Környezetvédelmi

OPSKK, TÁMOP- ingyenes

50

Kapaszkodó tábor

Ált. Isk., OPSKK

15

Színjátszó felnőtt

OPSKK

12

Helyszín: „Madarak Háza”
2012 nyarára négy tábort szervezünk. Júniusban újra meghirdetünk - a tavalyi sikeres példán felbuzdulva –
egy Környezetvédelmi tábort, minimális önköltségen, napközis jelleggel.
Júliusban 3 táborunk újra ingyenes lesz a TÁMOP pályázat keretében: Alkotó tábor; Népi kismesterségek
tábor; és Történelmi időutazás – régészeti tábor.

Kiscsoportjaink:
Csoport neve

létszáma

vezetője

foglalkozás

Megjegyzés

Mazsorett Együttes (5

80

Mezeiné Szegedi

kedd – csütörtök -

30 fellépés 2011-ben

Erzsébet

péntek

77

Novák Éva

hétfő és csütörtök

Társastánc tanf. (7 csop.)

149

Hajas Tibor

péntek, szombat

Versenytánc klub (2 csop.)

42

Bögre János

kedd, szerda

Kner-sport Egyesület

Orlai színpad (gyermek és

17

Szabóné Gecse

szombat, „MH”

15 fellépés 2011-ben

kedd

02. 01.- 03.29-ig

csop.)
Balett tanf. (mazsoretteseknek, 3, gimiseknek 1
csop.)

felnőtt)
Sakura Társulat

Éva
7

Mucsi Nikolett

10

Color Fotóklub

18

Vágvölgyi Mihály

hó első szerdája

13 kiállításon vettek
részt

Gitár klub

19

Szász Dávid

csütörtök

Népdalkör

17

Lőrincz Zsuzsanna hétfő

Júniusban megszünt
Októbertől a vezető:
Kmetykó Jánosné

Berény táncegyüttes és

25

utánpótlás csoportjai
Agyagos kör

17

Szabóné Kukla

péntek

közös fenntartású (Leg

Ágnes, Nedró

a láb AMI); 18

János

fellépés 2011-ben

Kovácsné Osán

péntek

„Kovács” műhelyben

Ágnes
Népi díszítőművészeti kör

18

Balogné Takács

péntek

Katalin
Recehorgoló kör

12

Hernádi Mihályné

péntek

Kézműves kör

49

Fábián Zsolt és

szombat, „MH”

Onody Gyuláné
Városi nyugdíjas klub

152

Borgula Györgyné szerda, páros hét

Patex nyugdíjas klub

25

Nagy Piroska

hó utolsó csütörtök

Anime (ifjúsági) klub

10

Mucsi Nikolett

szerda

Bélyeg kör

10

Csengeri József

negyedévente

Jóga klub (2 csop)

18

Schäffer László

szerda, csütörtök,
„MH”

Gerinctorna (2 csop)

16

Leczkésiné Hőgye hétfő, csütörtök,
„MH”

Katalin

TÁMOP pályázat keretében megvalósult csoportfoglalkozások 2011-ben
Fotó szakkör

8

Bánfi Barnabás

Gyöngyfűző szakkör

8

Kutassi Annamária 18 alkalom

Kreatív kézműves kör

8

Bíró-Oláh Ágnes

36 alkalom

Népzene szakkör

8

Barbócz Sándor

26 alkalom

Zöld kör

8

Falatyné Berkesi

8 alkalom

22 alkalom

Mária
Bábkészítő, -játszó

5

Lenkefi Réka

5 alkalom

Mezőberény nemzetiségi

5

Henger Péter

4 alkalom

Pénzügyi ismeretek

7

Fekete Gabriella

5 alkalom

Pályaválasztási tanácsadó

7

Fekete Gabriella

5 alkalom

Mentális – ifi klub

7

Fekete Gabriella

5 alkalom

értékei

11

Családi foglalkozások

Tanulásfejlesztő

7

Fekete Gabriella

4 alkalom

Állásvadász – állás keresési 5

Fekete Gabriella

3 alkalom

Fekete Gabriella

10 alkalom

tréning
Életvezetési ismeretek
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- 51 rendszeresen működő kiscsoport, 869 fővel vette igénybe 2011-ben az intézményt.
- A TÁMOP pályázatunk keretében több szakkört és kompetencia fejlesztő kiscsoportos foglalkozást
bonyolítottunk le 2011-ben. A TÁMOP pályázat keretében indított programjainkon a részvétel ingyenes.
2012 őszétől ezek egy részét a pályázati időszak lezárta után is újra tudunk indítani, hiszen az érdeklődést
felkeltettük, az igény megszületett ezek működtetésére.
- 73 külső szervezet, 243 alkalommal, 775 órában tartotta rendezvényeit 2011-ben a Művelődési
Központban.
Ebből:
Vásárok

35 alkalommal, 210 órában, 3425 fő látogatta intézményünket

Termékbemutatók

62 alkalommal, 140 órában, 750 fő látogatta intézményünket

Alföld TE.

28 alkalommal

Gimnázium, Ált. Iskola, Óvoda, Leg a láb AMI 58 alkalommal,
Iskola rendszeren kívüli képzés keretében több kresz tanfolyam és egy óvodai dada képzés zajlott
intézményünkben
Összlátogatói létszám a 2011 évi statisztika alapján: 181.304 fő.

3.2

Könyvtár

Gyarapítás
- 2011-ben 2 919 000 Ft dokumentumbeszerzési keret állt rendelkezésünkre, ebből az egészet fel is használtunk. Ez a tétel négy kategóriát ölel fel:
•

a leltári vagyont növelő dokumentumtípus (könyv, CD, DVD stb.) — röviden „könyv” —
beszerzése

•

folyóirat-előfizetés

•

a Complex Jogtár CD előfizetése

•

Windowsos TextLib-kliensprogram (az érdekeltségnövelő támogatási rendszer 2011-ben
lehetőséget adott technika vásárlására)

- 2011-ben 1636 dokumentum került leltárba, amelyek közül 313 tétel az ajándék. Ez a kiugróan magas szám
a 2011-es Márai-programnak köszönhető: ennek a programnak a keretében 265 dokumentumot kaptunk
ajándékba — kerekítve 650e Ft értékben — (a többi 48 ajándék tétel más forrásból származik).
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- A vásárlásra fordított kerettel (a 2,9M Ft-tal) — mint évek óta mindig — 2011-ben is sikerült igen jól
gazdálkodni. A legalacsonyabb piaci átlagárral (2700 Ft-tal) számolva azt kapjuk, hogy a körültekintő
beszerzésnek köszönhetően
az OPSKK Könyvtára 2010-ben 2,9M Ft-ért 4 417 200 Ft piaci értékű könyvet
vásárolt meg,
azaz a könyvtár ennek révén több, mint 1,5M Ft vagyonnyereséget állított elő, csupán ami a vásárlást illeti.
- A fenntartói ráfordítás megtérülése azonban nemcsak így szemlélhető. A könyvtári könyvvagyon ugyanis
Mezőberény város olvasóközönsége számára hasznosul.
- A könyvtár 15 959 dokumentumkölcsönzést bonyolított le 2011-ben. Ezeket az olvasmányokat a
mezőberényieknek nem kellett megvásárolniuk. Ha az ezekhez tartozó minimális piaci könyvárakat
összeadjuk, azt kapjuk, hogy:
az OPSKK Könyvtára 2011-ben több, mint 43M Ft értéket termelt
Mezőberénynek.
- Hasonló a helyzet a folyóirat-beszerzési keret megtérülésével is. Könyvtárunk 5 napilapot, és 101 egyéb
periodicitású (heti-, havi-, negyedéves stb.) lapot kínált az olvasóközönségnek 2011-ben.
- A 101 folyóiratból 49-hez NKA-támogatással jutunk hozzá, 52-t a könyvtár folyóirat-beszerzési keretéből
fizetünk elő.
- A folyóiratot az olvasóközönség jellemzően helybenolvasás formájában veszi igénybe, ami csak
hozzávetőlegesen mérhető, ezért pontos adataink itt nincsenek.
- Az év során 11 806 helybeni használatot (olvasást) regisztráltunk, ezek (becslés szerint) 90%-a (10 625 eset)
folyóirat-használat. Egyetlen napilap árával (150 Ft) számolva azt kapjuk, hogy
az OPSKK Könyvtára 2011-ben 1 593 810 Ft értékű újságolvasási lehetőséget
biztosított a mezőberényieknek.
Ráfordítás-megtérülési szempontból ide kívánkozik az internethasználat is. 2011-ben 4244 alkalommal
használt internetet a könyvtár közönsége, ezek jellemzően félórás internetezések voltak. Ha az általunk most
alkalmazott árat (145 Ft / 30 perc) vesszük figyelembe, azt látjuk, hogy
az OPSKK Könyvtára 2011-ben 615 380 Ft értékű internethasználatot nyújtott
Mezőberény lakosságának.
Feltárás
- A Gyarapítás fejezetben tárgyalt dokumentummennyiség — természetesen, mint minden évben — teljes
egészében leltározásra és feldolgozásra került: a bibliográfiai leírások elkészültek, azok számítógépre
kerültek, mind a könyvtári, mind az internetes katalógusban kereshetővé váltak. Ez a helyzet már önmagában
is nagy eredmény, és feszített munka van mögötte.
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- Áttörést sikerült elérni a helyismereti munka területén. A helyismereti adatbázis feltöltése 2011-ben
imponálóan jól haladhatott.
•

2011 végére 5646 helyismereti rekorddal állunk a honlap látogató közönség rendelkezésére. 3600
rekordot vittünk be 2011-ben — ami nagyon komoly adatbázis-fejlesztési eredmény.
Természetesen egyelőre nyersanyagról van szó, amely további szakmai feldolgozást kíván, de
merőben az adatrögzítés ténye is nagy haladás.

Olvasószolgálati munka
- 2011-ben a könyvtár 20%-kal megnövelte nyitvatartási idejét, ami meghatározó olvasószolgálati
többletkínálatot teremtett. Négy hónap tapasztalata egyelőre azt mutatja, hogy az olvasóközönség még nem
hangolódott rá a változásra: olvasószolgálati forgalmunk szignifikánsan nem emelkedett. Bízunk benne, hogy
a könyvtárlátogatók idővel kihasználják majd a megnövekedett rendelkezésreállási időt, s majd ez tükröződik
forgalmi adatainkban is.
- 2011-ben háromszor küldtünk ki kézi adminisztrációból származó felszólításokat, ez kevés. A felszólítások
foganatja relatíve csekély, jogszabályi megalapozottsága problematikus
- Könyvtárunknak 2011-ben 1049 aktív olvasója volt. Közöttük 348 a gyerek (14 éven aluli). Míg olvasóink
száma hosszú évek óta stabilan 1000–1200 között mozog, s csak természetes ingadozást mutat, de tendenciát
nem, addig gyerekolvasóink száma az elmúlt évtizedben folyamatosan csökken.
- 2010-ben az olvasóközönség 11 806 könyvtárlátogatással tisztelt meg bennünket (ebből 3195 [27%] a
gyerek)
•

ez napi átlagban 39 látogatást jelent;

- 4244 internethasználatot regisztráltunk (ebből 957 [23%] a gyerek)
•

azaz 14 internetezőnk volt naponta.

- Megállapítható, hogy az internethasználatra vonatkozó igény, ha nem is meredeken, de határozottan csökken.
- A klasszikus könyvtárhasználat mindemellett azonban hosszú évek óta stabil, sőt, egyes területeken (így pl. a
folyóiratok kölcsönzése terén) növekszik.
- Telefonos távhasználat formájában 588 alkalommal vették igénybe a könyvtárat (emelkedő tendenciát
mérünk ezen a téren!)
- A könyvtári honlap 3080 látogatója 2011-ben. (Honlapunk látogatottsága 2007-es indítása óta minden
évben folyamatosan növekszik.)
- Így összesen 3668 alkalommal vették igénybe könyvtárunkat az épületen kívülről.
- Interneten hozzáférhető katalógusunkat 694-en vették igénybe 2011-ben, ez is több, mint 2010-ben.
- Bíztató számunkra, hogy ezekre a szolgáltatásfajtákra növekvő igény van, és törekszünk is mind
komfortosabban kiszolgálni ezeket az elvárásokat.
- Könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk (a 2010-es fellendülés után) ismét visszaesett. A térítési díj 2010-hez
képest emelkedett (520-ról 580 Ft-ra), talán ezzel (is) magyarázható a 2010-es 73-as kérésszámnak
visszaesése 37-re 2011-ben. (A 2012-ben megállapított 675 Ft-os térítési díj további csökkenést vetít előre.) A
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kiküldött 37 kérésből a partnerkönyvtárak 33-at teljesítettek. Hozzánk is futott be könyvtárközi kérés 2011ben, szám szerint 3, ezeket teljesítettük.
Kisvárosi települési könyvtár nem szerepel az ellátórendszerben ellátóként. A
három kérés különlegességnek számít.
- Gyermekkönyvtári tevékenységünket a 2011-es évben kiemelkedőnek ítélhetjük, mert évek óta nem látott
nagy számban sikerült gyerekeket a könyvtárba invitálni, mégpedig a „Mesélj nekem!” c. programsorozatunk
révén.
Állománykezelés
-

Az

állomány

gyarapítása

mellett

az

állományapasztásra

folyamatosan

ügyelünk,

2011-ben

állományapasztás keretében 1478 db dokumentumot töröltünk. Ez a beszerzett mennyiséggel (1522 db)
gyakorlatilag egyenlő, így raktározási helyigényünk nem növekedett.

Informatikai munka
- Nagyon kevés, mindössze két hét zárvatartási időnk alatt alapvetően fontos s már halaszthatatlan feladatunkat
sikerült elvégezni:
•

Felújítottuk TextLib szerverünk és webszerverünk szoftverét. Ezzel a fejlesztéssel a könyvtár
régóta görgetett lemaradását tudta behozni.

Egyéb feladataink, programjaink 2011-ben
- Az OPSKK Könyvtára (részben a Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával illetve azzal együttműködve)
minden évben rendez nívós programokat Mezőberény igényes közönségének. A „Mesélj nekem!”
programsorozattal a könyvtár korábban nem látott sikert ért el: a mesefelolvasásokból, beszélgetésekből és
gyerekfoglalkozásokból álló sorozattal, amelynek keretében neves színészek, politikusok, közéleti és
médiaszemélyiségek honorárium nélkül voltak vendégeink. Sikerült nemcsak a megyei, hanem az országos
közfigyelmet is Mezőberényre irányítani. A programsorozat nemcsak laikusok, hanem profi média- és
propaganda-szakemberek egybehangzó véleménye szerint is egészen kivételes PR-értéket hozott a városnak.
Rendezvények az OPSKK Könyvtárában 2011-ben
dátum

rendezvény címe

rendezvény jellege

résztvevők
száma

tanévben

Kulcs a számítógéphez program

vetélkedő és

3

könyvtárhasználati

folyamatosan

foglalkozás
február 10.

Kazinczy-verseny városkörnyéki forduló

tanulmányi verseny

április 15.

Mesélj nekem! — Soós Emőke és Berta

programsorozat

János, a Napsugár Bábszínház bábszínészei
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42
140

Rendezvények az OPSKK Könyvtárában 2011-ben
dátum

rendezvény címe

rendezvény jellege

résztvevők
száma

április 29.

Mesélj nekem! — Siklósi István,

programsorozat

76

programsorozat

83

szakmai nap

37

programsorozat

50

programsorozat

39

programsorozat

30

programsorozat

79

Mezőberény polgármestere
május 12.

Mesélj nekem! — Štefan Daňo, a Szlovák
Köztársaság békéscsabai főkonzulja

május 30.

MKE Békés Megyei Szervezet szakmai
napja

május 30.

Mesélj nekem! — Lackfi János író, költő,
műfordító, szerkesztő

június 10.

Mesélj nekem! — Csomós Lajos, a Békés
Megyei Jókai Színház színművésze

június 16.

Mesél nekem az Európai Unióról! — Bakos
Piroska a magyar EU-elnökség szóvivője

szeptember 16.

Mesélj nekem! — Iványi Dalma válogatott
kosárlabdázó

szeptember 16.

Beszélgetés Iványi Dalmával

beszélgetés

23

szeptember 30.

Mesetarisznya

meseolvasás

73

gyerekekkel
október 1.

Zene Világnapja

október 7.

Az Év Olvasója-díj átadása

október 11.

Állásvadászat a neten

totó és zenehallgatás

32
54

tájékoztató

7

érdeklődőknek
október 14.

Mesélj nekem! — Nagy Anna, korábbi

programsorozat

47

kormányszóvivő, helyettes államtitkár
október 17.

Koltai Róbert-est

pódiumműsor

október 28.

Mesélj nekem! — Novodomszky Éva, a

programsorozat

58

Mesélj nekem! — Süveges Gergő televíziós programsorozat

29

120

Magyar Televízió műsorvezetője
november 11.

újságíró
november 25.

Mesélj nekem! — Erdős Norbert

programsorozat

47

beszélgetés

10

kormánymegbízott, országgyűlési képviselő
november 25.

Beszélgetés Erdős Norbert
kormánymegbízottal, országgyűlési
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Rendezvények az OPSKK Könyvtárában 2011-ben
dátum

rendezvény címe

rendezvény jellege

résztvevők
száma

képviselővel
december 9.

Mesélj nekem! — Ádventi készülődés

programsorozat

36

december 23.

Mesélj nekem! — Tege Antal, a Békés

programsorozat

31

Megyei Jókai Színház színművésze
Látogató összesen

1146

Könyvtári programjaink között említendő, Liszt Ferenc életéről szóló plakátkiállítás. A kiállításnak
becslésünk szerint 300 látogatója volt.
Könyvtárhasználati órák
időpont

társintézmény

résztvevők száma

március 25.

Mátyás király úti óvoda

15

március 25.

általános iskolások

18

március 25.

általános iskolások

22

november 8. Petőfi Sándor Gimnázium (Arany János tagozat)

20

összesen

75

3.3

Muzeális Gyűjtemény

Tudományos munka és gyűjteménygyarapodás
- 2011-ben szép számmal gyarapodott a gyűjtemény, elsősorban adományozás útján
Gyűjteménygyarapodás:
•

Fotó és dokumentum:

227 db

•

Tárgy, viselet és textília:

121 db

•

Vegyes anyag:

186 db

- Az adományozott műtárgyak nagy része bekerült a gyarapodási naplóba, az évvégén kapott nagyobb anyag
feldolgozás alatt van.
- A visszamenőleg elmaradt leltározást igyekeztünk bepótolni, de sajnos a munkatársak leterheltsége a sok
rendezvény és a létszámváltozások miatt ez nem ment zökkenőmentesen.
- Nagy előrelépés volt 2011-ben, hogy a Wenckheim kastélyról és a családról gyűjtött dokumentumokat
sikerült pályázati forrásból megjelentetni.
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- Mezőberény épített öröksége címmel új sorozatot indítottunk a Berényi Hírmondóban.
- Elkezdtük Hentz Lajos kéziratainak számítógépes feldolgozását a kollégák segítségével.
Kiállítások és rendezvények
•

A 2011-ben a muzeális gyűjtemény az intézményi kiállításokból nyolcban vett rész
tevőlegesen. Ebből 3 valósult meg a gyűjteményben,5 pedig a Művelődési Központban.

•

Kiállítási anyagot kölcsönöztünk a békési Jantyik Mátyás Múzeumnak és békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeumnak.

Kiállításaink:
•

Mezőberény régi képeslapokon

2011. március 12-25.

•

Kézművesség a 21-ik században

2011. április 20.

o
•

Életlátás
o

•

kiállítás Tarrné Zsuzsa Ilona kézműves munkáiból.
Zuberecz Sámuel fotó kiállítása

A XX. századi polgárosodás tárgyi emlékei Mezőberényben.
2011. augusztus 19 - 2012. augusztus 1.

•

A világ körülöttünk
o

•
•

2012. augusztus 18.

Color Fotóklub kiállítása,

Jazzfest Gronau,.
o

•

Szabó László fotókiállítása,

Így láttuk
o

2012. augusztus 18.

Fotókiállítás

Karácsonyi képeslapok, Angyali üdvözlet
o

2011.augusztus 18.
2011december 4 - 2012. január 31.

képeslap kiállítás

Rendezvények, programok:
•

Múzeumi esték programsorozat:
o

Henger Péter

2011. február 24.

▪ családfakutatás
o

Köhler Julika

2011. március 24.

▪ az I kerületi evangélikus egyház története
o

Szelekovszky László

2011. április 28.

▪ Famatuzsálemek Békés megyében,
o

Körösi Mihály

2011. szeptember 29.

▪ Évezredek országútján
o

Kugler József

2011. december 1.

18

▪ Mezőberény birtokviszonyai
•

Kulturális turizmus - Békés megye látnivalói – kirándulások
o

Emlékhelyek, természeti értékek felkeresése

Jeles napok a múzeumban:
- Múzeumok Éjszakáját a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesülettel közösen szerveztük június
24-én. Központi helyszín a kastély épület volt, a könyvbemutatóval, pincetúrával és más színes programokkal
egybekötött rendezvény nagy sikert aratott.
- A Kulturális Örökség Napjai alkalmából ingyenes épületlátogatást szervezetünk a városháza a városi
könyvtár és a gyűjtemény épületeiben.
- Múzeumok őszi fesztiválja alkalmából múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk négy iskolás csoportnak
2011.október 2-án 8-12 óráig.
- A gyűjtemény udvarában tartottuk meg 4 alkalommal az intézmény által szervezett karácsonyi vásárt és
kézműves foglalkozást, ez új rendezvény volt.
3.4

„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára

Mezőberényben” TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022 projekt
- A TÁMOP-3.2.3/09/2 kódszámú nyertes pályázatunk 38.074.619.- Ft támogatásban részesült.
- A támogatási szerződés 2010.12.09-én lépett hatályba. A program megvalósítása 2010. 11. 1-jén kezdődött,
befejezésének dátuma 2012. 07. 31. 2010. decemberében elkészültek a projekt dokumentumok; SZMSZ,
kommunikációs terv, munkaköri leírások, szerződések.
- Felvettük a kapcsolatot együttműködő partnereinkkel, oktatási intézményekkel.
- December-február az árajánlatkérések, értékelések és szerződéskötések ideje volt.
- A képzések 2011. január végén indultak be; a kompetenciafejlesztő kiscsoportos foglalkozások, és négyféle
szakkör.
- 2011.március 29-én zajlott a projektnyitó ünnepség és táblaavató. Ekkor készült el tájékoztató füzetünk az
elkövetkezendő programokról.
2011.január és 2011.december közötti időszakban megvalósuló tevékenységek, programok.
alkalom megnevezés

kezdő

alkalmak

résztvevők

időpont

száma

száma
összesen

minimálisa

(fő) n

B komponens

19

végéig

elvárt alk.sz.

létszám
fő/alk

prg

fotó szakkör

2011.02.04-

22

182

8

28

gyöngyfűző

2011.02.04-

18

177

8

18

06.03.
kreatív kézműves

2011.02.05.

36

322

8

56

népzene sz

2011.01.28.- 26

293

8

36

komp.pályaválasztási

2011.01.25-

5

45

7

5

2011.03.09.- 5

45

7

5

50

7

5

02.23.
komp.pénzügyi

04.06.
komp.mentálhigéné

2011.04.12.- 5
05.24.

Zöld kör szakkör

2011.09.22.

8

73

8

20

Heuréka

2011.11.09.- 4

32

7

5

20

20

2

1

25

25

1

131

1264

42

5

5

4

23

5

5

2011.11.25.- 3

21

5

5

107

8

10

2011.12.14.
alkotó tábor

2011.07.04.- 1
2011.07.09.

környezetvédelmi tábor

2011.07.1807.23.

E komponens
bábkészítés, bábjáték

2011.04.06.- 5
05.27

MB nemzetiségi értékei

2011.10.2712.15.

állásvadász tréning

2011.12.19.
életvezetési ismeretek

2011.09.16-

10

2011.11.11.

20

népi kismesterség tábor

2011.07.11.

1

40

40

2

23

233

2

2

2

2

2

2

2011.07.16.

Aa

kompon.

szakemberképzés
közművelődési

2011.09-

szakemberII.

2012.06.

népi játszóházi

2010.09.2010.05.

összesen

154

1497

Költségvetés:
A pályázati program lehetővé tette előleg igénylését, melynek utalása 2011.január 26-án megtörtént. 2011.
júniusában történt az első forráslehívás, majd decemberben a második.
előleg

13.320.000.- Ft

1. igénylés

8.335.012.- Ft

2. igénylés

11.455.353.- Ft

összesen

33.110.365.- Ft

Főbb számadatok:
költség

összeg (Ft)

képzéshez szükséges anyagbeszerzés

6.591.810.- Ft

étkezés,szállás

5.137.850.- Ft

oktatók, szakmai vezetők

5.105.400.- Ft

projektmenedzsment

4.568.949.- Ft

egyéb szakember költség

8.107.680.- Ft

IKT eszközök

2.350.775.- Ft

sörpad,sátor

994.500.- Ft

elszámolható még:köt. nyilvánosság, reklám, szakemberképzés, irodaszer, egyéb költségek

3.5

Civil Fejlesztő Központ

A középtávú cél, hogy a helyi és térségi civil szervezetekkel együttműködve meghatározó támogatója legyen a
civil szervezetek életének. Ehhez a munkához - többek között - szakmai, információs támogatást kapunk a
Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületétől.
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Tevékenységünk:
•

kapcsolatot tartunk a helyi, megyei, térségi civil szervezetekkel, intézményekkel,

•

helyi civil adatbázist hoztunk létre,

•

folyamatosan tájékoztatjuk a szervezeteket az aktualitásokról,

•

figyelemmel kísérjük az ezt igénylő szervezetek tevékenységét,

•

segítséget nyújtunk, együttműködünk pályázatfigyelésben, pályázatírásban,

•

civil fórumot szervezünk,

•

részt veszünk civil információs napokon,

•

helyi képzések indításának előkészítése.

Új feladatok: városi honlap, Berényi Hírmondó

3.6

Felelősségteljes feladatunk a helyi médiák működtetése.
A feladat bonyolult és összetett.
A helyzet még kényesebb attól a ténytől, hogy a városi honlap 2011 őszétől új testet öltött, vagyis ez egy
átmeneti időszak.
A cél egy áttekinthető, jól használható mezőberényi honlap létrehozása. Sok nehézség abból származik, hogy
az új munkafelületek még nem minden esetben működnek tökéletesen. Munkatársunk folyamatosan
együttműködik a fejlesztővel. Sokat dolgozik azon, hogy a régi és új információk vissza/felkerüljenek a
honlapra. Az eredmények és a visszajelzések zömében pozitívak, az esetleges hibákat, hiányosságokat pedig
törekszünk a lehető leggyorsabban korrigálni, pótolni.
A Berényi Hírmondó megjelentetésével a lakosság tájékoztatása az elsődleges cél. Az egyik legfontosabb
feladat, hogy a Képviselő-testületi munkáról, a döntésekről, az aktuális városi információkról tájékozódjon a
lakosság.
Nehéz tartani a valamikor megállapított megjelenési időt, ezt 2012-ben törekszünk korrigálni.
Mindkét feladat nagy odafigyelést igényel.
Nehézséget okoz, hogy az intézményben csak egy munkatárs rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges
kompetenciákkal.

4.

Kapcsolataink

4.1.

Városi intézmények

- A város intézményeivel napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítve rendezvények lebonyolítását
helyszín, eszközök, programok biztosításával.
•

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat;

•

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola;
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4.2.

•

Petőfi Sándor Gimnázium;

•

Leg a láb AMI;

•

Mezőberényi Kistérségi Óvoda;

•

Mezőberényi Rendőrőrs;

Civil szervezetek

- 12 egyesület telephelye az OPSKK. Feladatunk: postájuk továbbítása, rendezvényeik segítése, közös
rendezvények koordinálása, helyszín biztosítása összejöveteleikhez.

Szervezet neve

Vezetője

Összejövetelek

Posta Rendezvények

Baráti Egylet Mezőberényért

Nagy Ferenc

alkalmakként

x

Egyesület

Március 15., Mezőberényből elszárma-zottak
fogadása, Ökumenikus isten-tisztelet az I.-II.
világháború halottainak emlékére

Mezőberényi Városszépítő és

Kovács

minden hónap 2. x

Európa-napi majális, Alkotó tábor, Berényi

Városvédő Egyesület

Lászlóné

csütörtökjén

Napok

Mezőberényi Erdélyi Kör

Kajlik Péter

---

Cukorbetegek Mezőberényi

Kiss Sándorné

minden

Egyesülete

x

Berényi Napok

hónap x

Egészségnapok

utolsó hétfőjén

Szektorlabda Egyesület

Hicz András

péntekenként

x

Versenyek

Berényi Lovasbarátok

Madarász

---

x

Berényi Napok, télapó szolgálat, táborok

Egyesülete

Ferenc

Nagycsaládosok Egyesülete

Hajdú Józsefné ---

x

Baba börze, Gyermeknap, Nagycsaládosok
karácsonya, Egészségnapok

Vöröskereszt Mb-i szervezete

Hoffmanné

alkalmanként

x

Baranya Róza
Mezőberényi Helytörténeti és

Henger Péter

Ruhagyűjtés, osztás; helyi véradó alkalmak
szervezése

---

x

Tájvédelmi Egyesület

Könyvbemutató, Múzeumi esték sorozat,
Múzeumok éjszakája

Közösen az élhetőbb életért

Ráczné

Burai alkalmanként

x

Egyesület

Sára

Mezőberényi Roma Sport

Mezei Tibor

alkalmanként

x

Pallagi Mária

alkalmanként

x

Egyesület
Könyvtárpártoló Alapítvány
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Közös pályázatok, Bárka est

- További szervezetek, akik rendszeresen igénybe veszik intézményünk szolgáltatásait:
•

Vöröskereszt Békés megyei Szervezete;

•

Alföld Turista Egyesület;

•

Polgárőr Egyesület;

•

Mezőberényért Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület.

- 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;

4.3.

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 DARKE-n
keresztül tagjai a népművelők

•

DARKE – Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület – regionális szakmai szervezet melynek 6
népművelő tagja, Fábián Zsolt és Smiriné Kokauszki Erika vezetőségi tag

•

Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Irodával 2011-ben közös rendezvények

•

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 24 éve tagja egy munkatársunk, sok közös kiállítás, a kézműves kör
foglalkozásai, alkalmi origami foglalkozások, kiállítások jelzik a kapcsolat hasznosságát.

•

Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagja Smiriné Kokauszki Erika
Nyilvánosság biztosítása

5.

- 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 Berényi Hírmondóban, városi és saját honlapon.
- 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.

6.

Képzés, továbbképzés
TÁMOP pályázat finanszírozása keretében
- 2011. májusában 2 fő befejezte a népi játszóházvezető képzést
- 2011. októbertől 2 fő középfokú végzettségű kolléga kulturális rendezvényszervező képzésen
vesz részt, ez 2012 júniusában fejeződik be.
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Szakmai szervezetek által szervezett továbbképzéseken, konferenciákon évközben folyamatosan részt
veszünk.

II.

Munkaterv 2012.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ küldetéses feladata: a múzeum, a könyvtár, közművelődés
sajátos eszközeivel segíteni a lakosságot problémáik megoldásában, az ismeretszerzés, a kulturált
szabadidő eltöltés színes, változatos lehetőségét kínálni, támogatni ünnepek örömteli megélésében, feltárni,
megőrizni és továbbvinni a városi értékeket, hagyományokat
A 2011 évről szóló beszámolót helyzetelemzésnek tekintve a következő feladatok körvonalazódnak 2012re:
•

Hazai és EU-s pályázatok benyújtása az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ infrastrukturális,
szakmai szolgáltatások, szakemberek színvonalas képzése (TIOP, TÁMOP - könyvtár), programok
(TÁMOP pl. egészségnevelési projekt) megvalósítása, kiscsoportjaink munkakörülményeinek
javítása, az épületeink felújítása céljából.

•

Elkészült a könyvtári stratégia, a könyvtári feladatok ütemezése, ennek szellemében működik az
intézményegység. Ez az év felkészülés a minőségelvű szolgáltatások bevezetésére. (nyertes pályázat
esetén a folyamat gyorsulhat)
o

•

A használói igények, elégedettség feltárása, vizsgálata.

Kiemelt cél, hogy az év folyamán előkészítsük az intézményi stratégiai terv elkészítését, optimális
esetben év végére elkészüljön az anyag.

•

A

TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022-es

kódszámú,

„Közösség-Tudás-Jövő

Informális

tanulási

programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben” projekt sikeres befejezése,
lezárása, a fenntartás időszakának előkészítése.
•

A meglévő partneri kapcsolatok fenntartása, kiszélesítése közös tevékenységek mentén.

•

Értékmegőrzés: a jól működő, bevált szolgáltatások, programok, rendezvények közvetítése a lakosság
felé.

•

Tevékenységünk év közbeni menetét, esetleges új feladatainkat a megrendelők, elsősorban a fenntartó,
a település, a térség lakossága, alkalmanként megyei szakmai szervezetek határozzák meg.

•

A Civil Fejlesztő Központban folyó tevékenységkör kidolgozása, partneri kör bővítése, civilek
számára kialakított szolgáltatások a használók igényei szerinti kialakítása, kistérségi – járási kitekintéssel

•

Intézményi honlap fejlesztése, folyamatos aktualizálása.

•

A Berényi Hírmondó megjelenési időpontjainak megjelölése, azok betartása, valamint a minőség
javítása.
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Kiemelt nagy feladataink a 2012-es évben:
•

A Muzeális Gyűjtemény 2011-ben ünnepli alapításának 20. évfordulóját. (Az évforduló áthúzódik
2012-re is hiszen a hivatalos múzeumi működési engedélyt 1992. április 27-én kaptuk meg a
minisztériumból.)

•

100 éves Mezőberény sportja egész éves rendezvénysorozat, május12-én konferencia, ünnepség,
kiállítás megszervezése.

•

XVI. Berényi Napok megszervezése.

•

Békés Megyei Ibsen Nonprofit Kft. Kulturális Irodával közös megyei rendezvények:
o

VI. Békés megyei monda- és mesemondó Találkozó.

o

Megyei vers- és prózamondó verseny idősek részére; Weörös Sándor Színjátszó- és bábos
találkozó.

o

Egyéb közös rendezvények.

•

Kistérségi gyermek és ifjúsági népdaléneklő minősítő verseny.

•

Kistérségi bor-, kolbász-, pogácsa és savanyúság verseny.

Mellékletek:
OPSKK Rendezvényterve 2012. a Munkaterv részét képezi

1. sz. melléklet

Terembeosztás, teremkihasználtság

2. sz. melléklet
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