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I.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2013. évi tevékenységének bemutatása

Intézményünk közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. (módosítva: 2012. évi CLII. törvény) a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény alapján látja
el.
Intézményegységeink 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 öt intézményegységben működik:
• OPSKK Művelődési Központja
• OPSKK Könyvtára
• OPSKK Muzeális Gyűjteménye
• „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ szabadtéri színpaddal
• Civil Fejlesztő Központ
1.

Működési feltételek

1.1.

Személyi feltételek alakulása

2013. december 31-én a közalkalmazotti létszám: 15,5 fő:
1 fő
közművelődési szakember, igazgató
1 fő
közművelődési szakember, általános igazgatóhelyettes
2,5 fő közművelődési szakember
1 fő
könyvtári és közgyűjteményi osztályvezető informatikus-könyvtáros végzettséggel
Az álláshely nincs betöltve
3 fő
könyvtáros
1 fő felsőfokú végzettséggel
1 fő könyvtáros asszisztens
1 fő segéd-könyvtáros (a képzése folyamatban)
1 fő
informatikus és könyvtáros asszisztens
A munkaidő 20%-ában intézményi informatikusi feladatokat is ellát
1 fő
etnográfus, szakmai vezető
1 fő
portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
1 fő
gazdasági üzemviteli osztályvezető
0,5
fő humánpolitikai szervező, gazdasági ügyintéző
0,5
fő részmunkaidős fizikai közalkalmazott
2 fő
fizikai közalkalmazott
1,5 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott
Önkéntes tevékenység (dokumentált): 4 fő
2013. márciusában öt fővel csökkent az intézmény munkatársainak a létszáma. Ezzel egyidejűleg a
megmaradó személyi állomány képzettségét, az elvárt feladatellátást, az intézmény adottságait
figyelembe véve átszervezésre is sor került.
A korábbi 4 helyett 3 osztály került kialakításra. A könyvtári kivételével csökkent a hivatalos
nyitvatartási idő, a Madarak Háza Ökoturisztikai Látogató- és Szabadidő Központ ún. kulcsos ház lett.
A rendezvények sokasága, a csökkentett létszám és a hatékonyabb munkaszervezés érdekében
az intézményben a munkaidőkeretet alkalmazunk.
Ez a változás azonban nem csorbította a szakmai feladatok ellátását.

Az intézmény megszervezett, befogadott minden eseményt, amelyek előzetesen egyeztetésre
kerültek a partnerekkel, használókkal, függetlenül a hivatalos nyitva tartási időtől.
- A feladatot azonban csak a közfoglalkoztatásban résztvevő megfelelő létszámú és kvalitású
munkatársak alkalmazásával tudtuk megfelelő minőségben elvégezni.
- Tovább javított a helyzeten a kulturális közmunka program elindítása, a nyár folyamán
pedig 5 fő diákmunkás segítsége.
- 3 fő önkénteseket is foglalkoztattunk fizikai és adminisztrációs munkaterületen.
- Közösségi szolgálat keretében 5 fő vett részt a munkánkban. Ez a terület még alakulóban
van, a törvény értelmében a küldő szervezet részéről nagy az elvárás a fogadó szervezet felé.
Valójában sokkal több energiát igényelt a szakemberektől, mint a diákok által ténylegesen
elvégzett munka mennyisége, minősége.
1.2. Tárgyi feltételek alakulása
Anyagi kereteink csak a legkritikusabb javításokat, cseréket teszik lehetővé.
2013-ban elkészült:
Az érintésvédelmi felülvizsgálat az épületeinkben
a Kulturális Központ vészvilágítási rendszerének kiépítése
a Muzeális Gyűjtemény villámvédelmi rendszerének kiépítése.
1. sz. klubterem felújítása (meszelés, linóleum csere).
A lapos tető - nem felújított - részének letakarítása.
1.2.1. OPSKK Művelődési Központ:
Az épületeink, a bútorzat elhasznált, elavult, folyamatos karbantartást és felújítást igényelnek,
igényelnének.
További hiányosságok:
A lapos tető színházterem fölötti része továbbra is 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.
Illemhelyek korszerűsítése épületünkben szükséges.
Lépcső csorba, balesetveszélyes a főbejáratnál és a hátsó terasznál is.
A beépített rendszerek, a hang- és világításrendszer elavultak.
Mozgatható hangtechnikánk elavult, állandóan apróbb, nagyobb javíttatásra szorul.
1.2.2. OPSKK Könyvtára
Az épület műszaki állapotából eredő és elavult bútorzatát érintő hiányosságok:
az utcai külső burkolat nem megfelelő lerakása után a lépcsőházban nagyobb esőzés után
óriási tócsában áll a víz, ami az intézménybe való bejutást is ellehetetleníti;
Az épület udvari homlokzata lepusztult, szükséges lenne erről az oldalról is a teljes felújítás,
a nyílászárók cseréje.
Több évtizede nem volt az épületben mázolás, a legutóbbi festés is több mint 10 éve volt,
vedlettek a belső falak.
Alulról vizesednek, nyirkosak, salétromosak az épületen belüli földszinti közfalak (ez
kimondottan zavaró a gyermekrészlegben).
A bútorzat az elrendezésnek köszönhetően még megfelelőnek látszik, de a több évtizedes
polcok elnyűttek, instabilak.
A világítás sem a földszinten, sem az emeleten nem megfelelő.
Nincs olvasói illemhely, a szolgálati mosdó is problémás.

Nincs megfelelő raktára a könyvtárnak.
Hófogó tetőcserepek beillesztése szükséges a járókelők biztonsága miatt.
Mozgáskorlátozott bejáró, illemhely nincs.
- Számítástechnikai eszközállomány:

Az informatika terén a tárgyi feltételeink jók, 2012-ben beadott és nyertes TIOPpályázatunk jóvoltából a könyvtár teljes számítástechnikai háttere megújult 2012.
december 31-ig, 2013 fejhallgatók és egy szervergép került beszerzésre.
1.2.3. OPSKK Muzeális Gyűjteménye
A munkaszoba nincs
Az épület déli szárnyának tetőzetének felújításra, vagy lebontása szükséges.
Az akadálymentesítés és a látogatói illemhely nem megoldott.
1.2.4. „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ:
Télre a fűtést szüneteltetjük gazdasági megfontolásból, a foglalkozások más épületeinkben
kerülnek megtartásra.
Gondot jelent, hogy a régi épülettel történő összeépítés mentén repedések keletkeztek, a régi
falak vakolata leválik. A javítást mielőbb meg kell oldanunk.
Padlólapok a földszinten felváltak (nyári szárazság, esetleg ragasztóhiba miatt) újra kell
burkoltatni.
Szennyvízelvezető rendszer javításra szorul.
1.2.5. Civil Fejlesztő Központ:
Szépen felújított, korszerűen, gazdagon bútorozott, technikai eszközökkel jól felszerelt
épület.
Az épületbe sokan, sokféle időben járnak be, a biztonság érdekében kaputelefonos – vagy
hasonló – beléptető rendszert kell felszerelni.
2. Gazdálkodás
2.1. Bevételek alakulása 2013. évben
Megnevezés
Eredeti
előirányzat
/éves/
Működési költségvetési 68977
támogatás
(önkormányzati
finanszírozás)
Támogatás értékű
1251
működési bevétel (átvett
pénzeszközök)
Intézményi működési 10053
bevétel (saját)
Jóváhagyott
pénzmaradvány
Összesen:

80281

Módosított
előirányzat
/éves/
75088

Teljesítés Teljesítés
%
74977

99,8%

43369

42405

97,8%

13601

14967

110,0%

8698

8698

100,0%

140756

141047

100,2%

2.1.1 Az intézményi működési bevételek (saját) teljesítésének alakulását a tagdíjak, részvételi
díjak, valamint egyéb rendezvények által befolyt bérleti díjakból származó bevételek, valamint az
ÁFA visszaigénylésből származó bevétel alakulása befolyásolta.
Az intézményi (saját) működési bevételek túlteljesítését a könyvtári TIOP és TÁMOP projekt
kiadásaihoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylésből származó többletbevétel okozta. A tagdíjakból,
részvételi díjakból, valamint a bérleti díjakból származó bevételek a vártnak megfelelően alakultak.
2.1.2 A támogatás értékű működési célú teljesített bevételek a közfoglalkoztatottak támogatásából
származó bevételeket, a 2012-2013. évben TÁMOP, TIOP pályázat során elnyert támogatás 2013.
évben lehívott részét, valamint az NKA-tól nyert támogatásokat tartalmazza. Ezen bevételek az
előirányzatnak megfelelően teljesültek.
2.1.3. A működési költségvetési támogatás a lehetőségeknek megfelelően lehívásra került 2013.
évben.
2.2. Kiadások alakulása 2013. évben
Megnevezés

Eredeti
előirányzat
/éves/
Személyi juttatások
43919
Foglalkoztatót terhelő
11259
adók, egyéb járulékok
Dologi kiadások
23331
Beruházási kiadások
250
Felújítási kiadások
1522
Összesen:
80281

Módosított
előirányzat
/éves/
51755
13036
63898
12067
140756

Teljesítés Teljesítés
%
47531
12372

91,8%
94,9%

56690
12057
128650

88,7%
99,9 %
91,4%

2.3 Bérgazdálkodás
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata az év folyamán az alábbi okok
miatt változott:
- A 2013. évi adótörvények változása miatt bérkompenzációra került sor a közszférában dolgozók
körében, ezen összeg pótelőirányzatként került az intézmény költségvetésébe.
- A TÁMOP projektek keretében a projekt megvalósításában résztvevő intézményi dolgozók
megbízási díjban, valamint kereset kiegészítésben részesültek a támogatás összegéből a pályázatban
előírtaknak megfelelően. A lehívott támogatást figyelembe véve a kapcsolódó kiemelt előirányzatok
megemelésre kerültek saját hatáskörben.
- Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló
5/2013.(II.26.) számú rendeletében, valamint a 97/2013.(II.26.) számú határozata szerint 5 fő
létszámleépítést rendelt el az intézmény részére. A létszámleépítésből eredő kiadások fedezete csak
részben állt rendelkezésre az intézmény 2013. évi költségvetésében, a hiányzó fedezetet a Képviselő
testület pótelőirányzatként biztosította a helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások
támogatása (létszámleépítés) pályázat terhére.
Az intézmény 2013. évi bérgazdálkodása során jelentkező maradvány csak minimális
megtakarítás tartalmaz az alábbi tényezők miatt:
- 1 fő dolgozó elhalálozása miatt. Az állás nem került betöltésre, mivel az álláshirdetésre nem
érkezett elfogadható pályázat, amely a feltételeknek megfelel.
A személyi juttatásoknál, valamint a munkaadókat terhelő kötelezettségeknél jelentkező maradványt a
TÁMOP projektek keretében lehívásra került támogatás mértéke befolyásolja.
2013. évben az előleg igénylése miatt több támogatás került lehívásra, mint a ténylegesen teljesített
kiadások, az előirányzat azonban a ténylegesen lehívott támogatásnak megfelelően került

megemelésre, ezért az év végén keletkezett előirányzat maradvány nem megtakarítás, hanem
kötelezettséggel terhelt maradvány.
2.4 Dologi kiadások:
Az intézmény dologi kiadásai jóval magasabb szinten teljesültek, mint az eredeti költségvetésben
elfogadott keret.
A többletkiadást az alábbi tényezők okozták:
- TÁMOP, TIOP pályázatokban vállalt feladatok megvalósításához tervezett kiadások a lehívott
támogatásnak megfelelően.
- Az év közben egyéb elnyert támogatásokban vállalt feladatok megvalósításához tervezett kiadások.
A dologi kiadások alulteljesítését a TÁMOP projektek keretében lehívott támogatás el nem költött
maradványa nagymértékben befolyásolta, mivel előirányzatként a lehívott támogatásnak megfelelően
a megfelelő kiadási előirányzatok is megemelésre kerültek, ám teljesítés nem történt, ami az
intézmény 2013. évi pénzmaradványát növeli.
2.5 Beruházási és felújítási kiadások
Az intézmény 2013. évben a TIOP, TÁMOP projektek keretében teljesített beruházási kiadásokat,
valamint megvalósult a Muzeális Gyűjtemény villámvédelme.
A beruházási kiadások teljesítése a terveknek megfelelően alakult.
3.
2013. évben benyújtott és nyert pályázatok
Pályázat
szakterület
városi pályázatok
közművelődés
Petőfi emlékhelyek találkozója
Berényi népdalkör számára fellépő ruha
Városi ünnepségek
Gyermeknap
Kiszely Jánosné életmű kiállítás
gyűjtemény
Múzeumok éjszakája
könyvtár
Kazinczy verseny
Könyvtári Napok
Nemzeti Kulturális Alap
II. Művész alkotó tábor 2013
Mesetarisznya
Érdekeltségnövelő pályázat

elnyert összeg

önerő

95.000.80.000.50.000.70.000.25.000.-

28.000.35.000.22.000.30.000.12.000.-

40.000.-

18.000.-

10.000.40.000,-

4.500.18.000,-

közművelődés
könyvtár

300.000.250.000.-

0.0.-

közművelődés
könyvtári

113.000.512.000,-

250.000.2.560.000.-

EU-s projektek
TÁMOP 3.2.3/09/2-2010-0022
Informális tanulási programok
közművelődési
fenntartási időszak
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003
könyvtári
27.110.097,„A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében”
2014. évben fejeződik be.
TIOP-1.2.3-11/1-2012-0251
könyvtári
8.000.000,-

„Korszerű könyvtár = tudásbázis — közösségi tér — hozzáférés — egyenlő esélyek”
fenntartási időszak
2013. évben befejeződött.
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0489
közművelődési
23..826.547,„Óvodától a gimnáziumig – három nemzetiség szellemi örökségének nyomában”
2014. évben fejeződik be.
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019
közművelődési
4.060.000,„Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében”
Konzorciumban lebonyolított projekt,
2015. évben fejeződik be.
4.

Szakmai tevékenység

2013. évi kiemelt feladataink
290 év „elődeink hagyatékában” meghirdetett kiemelt éves feladatunkat elsősorban
partnerekkel együttműködve valósítottuk meg. Az eseménysorozat megfelelt annak az elvárásnak,
hogy a rendezvénysorozat erősítse a városban élők lokálpatriotizmusát és felhívja a figyelmet
Mezőberény történelmi, kulturális, közösségi értékeire. Lehetőséget teremtsünk a lakosság számára az
együttlétre, kulturált szórakozásra, felidézve városunk múltját, megőrizve, továbbéltetve
hagyományainkat. Az emlékévet a lakosság széles rétegeinek bevonásával valódi közösségi élménnyé
tegyük.
Ennek jegyében zajlott a Múzeumi esték sorozat előadásai, a Házi sütemény bemutató és
verseny (melynek eredménye egy receptgyűjtemény megjelentetése lett), Kiszely Jánosné életmű
kiállításának megrendezése (Mezőberényi fehérhímzések c. könyv megjelentetése), a Városi
Gyermeknap elődeink játékai címmel, a Petőfi Emlékhelyek 27. Nemzetközi Találkozója és még
számos rendezvény.
– Berényi Napok megszervezése (szóbeli, írásbeli pénzügyi és szakmai beszámoló megtörtént)
– Nemzeti ünnepeinket 2013-ban a hagyományok megtartása mellett magas színvonalon
kerültek megünneplésre, az esemény városi kitüntetések átadásával párosult, amely Olejné
Mertz Judit kulturális referenssel együttműködve a városvezetéssel egyeztetve kerültek
megszervezésre.
– „Olvasóvá nevelés” országos hatókörű szakmai konferencia 2013. március 22-23.
A könyvtár szakma országos szervezetével közösen, a résztvevők megelégedésével került
megrendezésre.
– Az EU-s projektek sikeres megvalósítása, fenntartása.
„Korszerű könyvtár = tudásbázis -- közösségi tér -- hozzáférés -- egyenlő esélyek” TIOP 1.2.311/1-2012-0251
A projekt befejeződött, elszámolásra került.
„A mezőberényi városi könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése az
élethosszig tartó tanulás érdekében” TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0003
A projekt megvalósítása folyamatban.
„Kulturális szakemberek továbbképzése Békés megyében" TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0019
A projekt megvalósítása folyamatban.
„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek
számára Mezőberényben”TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022
A projekt fenntartása a vállalt módon, az elvárt indikátorok szerint történik.
Óvodától a …. TÁMOP 3.2.13-12/1
A projekt megvalósítása folyamatban.
4.1.

Bár a Mezőberény Értéktára létrehozása nem volt kiemelten tervezett feladat, mégis a törvényi
előírásoknak való megfeleléssel komoly feladatot kapott intézményünk. Hangsúlyossá vált helyi
értékeink felkutatása, bemutatása. Erre az elmúlt évben több alkalom is adódott.

4.2.

Könyvtári és gyűjteményi osztály

4.2.1 OPSKK Könyvtára
Gyarapítás
2013-ban a 3072E Ft dokumentum-beszerzési keret - mely tartalmazza az 512E Ft érdekeltségnövelő
támogatást1 – áll rendelkezésünkre.
2013 év január 1. – december 31. közötti időszak beszerzései az alábbiak szerint alakult:
I. negyedév
II. negyedév
III. negyedév
IV. negyedév

beszerzés (db) összeg (Ft) dokumentum átlag beszerzési ára (Ft)
464
968615
2087,5323
449
685423
1526,5545
538
445153
827,42193
434
821739
1893,401

A könyvtár beszerzési keretének közel 20%-t költi folyóirat beszerzésre. 2013-ban 113 dbperiodikát
olvashattak a könyvtár-használók (Az NKA által támogatott folyóiratok aránya 2013-ban 52,2 %, az
ajándékba kapott folyóiratoké 2,65%.)
A beszerzés kiemelkedő része (mint ahogy a gyűjtőköri szabályzatban is szerepel) vétel útján történik.
Ez az elmúlt időszakban 2009-ben 74,3 %, 2010-ben 88,8%, 2011-ben 80,8%, 2012-ben 96,1%, 2013
évben 60,79 %. Ez első látásra ez alacsonynak tűnik – de a 2013 évben olvasói és egyéb
ajándékozások által állományba vett dokumentumok számához igazodik. 2013-ban két nagy
„ajándék-csomaggal” (több mint 450 db dokumentummal) tudtuk bővíteni állományunkat – melyek
egyrészt a helyismereti, másrészt a nyelvtanulással kapcsolatos állományunkat erősítjük. (Ez az összes
2013 évi beszerzésünk 24,4%-a!)

A vásárlás által beszerzett 60,8 %, az ajándék 24,4 % mellett kiemelkedő a Márai-program II. által
leltárba vett 279 db dokumentum – mely a beszerzések közel 15 %-a 2013-ban.
A könyvtári állomány éves gyarapodása az elmúlt időszakban átlag 1200-1400 db (a Márai-program
dokumentumai nélkül), 2013-ban 1606 db dokumentum. A szerzeményezett dokumentumok (tehát
2013-ban leltárba vett dokumentumok a Márai csomag és az ajándékok nélkül) átlag ára 1873,246
Ft(!)
1

Az érdekeltségnövelő támogatás felhasználásáról szóló rendelet lehetőséget biztosít egyéb könyvtári eszközvásárlásra is a
teljes összeg 30%-ának mértékében – ezt az összeget (több mint 150E Ft-t) 2013-ban az OPSKK szervergép vásárlására
használta fel.

A szerzeményezett dokumentumok típusai közül a könyv dokumentumok az uralkodóak (90% körüli
az arányuk). 2013-ban 1706 db könyvet, 94 db hangdokumentumot, 85 filmet szerzeményeztünk.

A beszerzett dokumentumok tartalma szerint az elmúlt évekhez képest a gyermek- és ifjúsági
dokumentumok aránya kisebb – köszönhető ez a főként felnőtt tartalmú nagyarányú ajándék által
állományba vett dokumentumoknak.2

Könyvtárunk dokumentumállománya 2013. év január elsején 36.041 db volt, jelenleg 36.934 db. A
könyvtár teljes állománya a Textlib könyvtári integrált rendszerben feltárt.
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.
Továbbra sem tudtuk pótolni azonban azt az elmaradást, hogy az állomány szakkönyveit (beleértve a
helyismereti gyűjtemény köteteit) analitikusan feltárjuk és tárgyszóval ellássuk, s ez által minél
kereshetőbbé tegyük. Ez a minőségibb tájékoztatás szempontjából igen fontos lenne.
A helyismereti munka területén is sikeresen haladtunk. A helyismereti adatbázis 2013-es
fejlesztésével és szerzői jogi engedélyeknek köszönhetően az adatbázisból a Békés megyei sajtóban
Mezőberénnyel kapcsolatosan megjelent cikkek közül több, mint 2000 cikk feltöltése és megjelenítése
történhetett meg. Az összes Békés megyei sajtóban Mezőberénnyel kapcsolatosan megjelent cikk
feltöltése megtörtént és az MBER adatbázisban visszakereshető 6000 rekord került be.
Állománykezelés
2013 nyarán egyhónapos részleges bezárás során – mely időszak alatt az informatikai és a folyóiratolvasó részlegünk üzemelt – a Textlib rendszer új moduljaival történt kb. 400 db dokumentum
állományba vétele (teljes formai, tartalmi feltárása) és 553 db (könyv) dokumentum tervszerű, évközi
selejtezése. Az 553 db dokumentum mellett decemberben még 439 db könyvet vontunk ki az

Az ajándék által állományba vett 460 db dokumentum 51,74%-a felnőtt szakdokumentum, 36%-a felnőtt szépirodalom és
csak 12,17%-a gyermek tartalmú dokumentum.
2

állományunkból – de még a múzeumi raktárban kb. 300 db elavult, rossz állapotú könyv vár még
selejtezésre. 3
2013-ban 1885 db dokumentumot vettünk állományba és 992 db-t vontunk ki. A könyvtár állománya
2013 január 1-én 36041 db dokumentum volt, 2013. december 31-én 36934 db dokumentum –
melynek 49%-a felnőtt szakdokumentum, 33%-a felnőtt szépirodalom és 18% gyermek és ifjúsági
irodalom. Az elmúlt években történt nagyarányú avult dokumentumok selejtezésének és az
újdonságokat követő beszerzésnek köszönhetően a könyvtár állománya friss.
Olvasószolgálati munka
A könyvtárlátogatók még mindig nem használják ki a rendelkezésre álló, megnövekedett nyitva tartási
időt.
Könyvtárunknak 2013-ban több mint 900 beiratkozott olvasója A nemek aránya férfiak 34,65% nők 65,35%. A beiratkozott könyvtárhasználónak több mint a fele (54,75%) gyermek, illetve ifjúsági
korosztályú (20 év alatti). [Ez az arány köszönhető a gyermekprogramjainknak, az iskolákkal és a
gimnázium kollégiumával való együttműködésnek s a korosztály igényeit figyelembe vevő
beszerzésnek.] Az aktív dolgozók száma közel 20%, melynek felét pedagógusok, közgyűjteményi
dolgozók teszik ki. A nyugdíjasok aránya 11,66%, a munkanélkülieké, egyéb jövedelműeké 9%.
2013-ban közel 30 ezer könyvtári tranzakciót (kölcsönzést, hosszabbítást, visszavételt) regisztráltunk
– kiemelkedő a 14 éven aluliak, a pedagógusok, a középiskolások és a 70 év alatti nyugdíjasok
könyvtárhasználata. A diákigazolvánnyal rendelkezőké ezzel szemben igen alacsony.

Örömmel konstatáljuk, hogy a tranzakciók száma emelkedést mutat (2009-ben 18076, 2010-ben
22560, 2011-ben 23299, 2012-ben 25852 és 2013-ban 29208 db tranzakciót regisztráltunk a
Textlibben). A tranzakciók 97%-a könyvre vonatkozott.
A könyvtár éves kölcsönzéseinek kölcsönzési toplistáját gyermek- és ifjúsági (Bartos Erika, Leiner
Laura) könyvek vezetik, ezeket a romantikus (E.L. James, Jojo Moyes, Elkeles stb.) regények s
kötelezők követik. A 2013-ban beszerzett dokumentumok toplistájának elején leginkább a tini
korosztály kedvencei (Lélektársak, Szent Johanna gimi, A vonzás szabályai, Szívritmuszavar, A
végzet ereklyéi sorozat) és egyéb romantikus könyvek (pl. az Ötven árnyalat-trilógia) találhatóak.
2013-ban az olvasóközönség 15435 könyvtárlátogatással tisztelt meg bennünket (ebből 5258 [34 %] a
gyerek) — ez napi átlagban 50 látogatást jelent; 4850 internethasználatot regisztráltunk az év során.
A kiselejtezett könyvekből még most is tart az árusítás – reményeink szerint a befolyt összegből az olvasóterem néhány
kanapéjának újrakárpitozása történhet meg.
3

Megállapítható, hogy az internethasználat az új gépek használatbavételével duplájára nőtt - a
gyorsabb, használhatóbb eszközöket aktívabban veszik igénybe.
A klasszikus könyvtárhasználat mindemellett azonban hosszú évek óta stabil, mellette más
szolgáltatások száma (így pl. a folyóiratok kölcsönzése) növekszik. A hangzó-, illetve képi
dokumentumállomány előnyösebb helyre való költöztetésével a zenei állomány kölcsönzéseinek
emelkedését várjuk.
Jelentősen növekedett az elmúlt évihez képest a könyvtárat távhasználat útján igénybe vevők száma:
telefonos távhasználat formájában 548 alkalommal vették igénybe a könyvtárat, a könyvtári
honlapjának 5903 látogatója volt, az interneten hozzáférhető katalógusunkat 1376-an vették igénybe
2013-ban.
Bíztató számunkra, hogy ezekre a szolgáltatásfajtákra növekvő igény van, reményeink szerint a
TÁMOP-pályázat megvalósítása által az interneten elérhető könyvtári szolgáltatások (web2) és a
megújult honlap több használót (leginkább a fiatalabb generációt) vonz.
Könyvtárközi kölcsönzési forgalmunk továbbra évről évre csökken (2010-ben 73, 2011-ben 37, 2012ben 30, 2013-ban 15db kérés!). Mivel könyvtárunk nem ODR tagkönyvtár, így a postaköltséget
(jelenleg 675 Ft) az olvasóknak kell magukra vállalniuk – amit soknak találnak.
Gyermekkönyvtári részleg gyermekbarátabbá tétele (földgömb iránymutató, Szegedi Katalin
illusztrációi, plüssfigurák, stb.) és a gyerekek számára szervezett rendezvények (kiemelkedően a
Mesélj nekem! programsorozat kézműveskedéssel, Mesetarisznya, Kulcs a számítógéphez
foglalkozássorozat), a könyvtárhasználati foglalkozások, új, vonzó (kortársakat, klasszikusokat és
bestsellereket is felvonultató) dokumentumok, a tavalyi évben létrehozott játéktárral sikerült még több
gyereket, ifjat becsalogatnunk a könyvtárba. Munkákat a pedagógusokkal (kiemelkedően a kollégiumi
nevelőtanárokkal) való együttműködés nagyban segíti.
Egyéb feladataink, programjaink 2013-ban
A könyvtár hagyományos programjai mellett (Kazinczy verseny, versmondó verseny, Mesetarisznya,
Könyvtári Napok stb.) 2013-ban a TÁMOP-pályázat segítségével új (vagy megújult) programoknak
adott helyszínt könyvtárunk - Kulcs a számítógéphez, Álláskeresés a neten , Vakok és Gyengénlátók
Békés Megyei Szervezete Mezőberényi Csoportja foglalkozása, Mesélj nekem!, A világ 10 árnyalata.
Ezeken kívül a „290 év elődeink hagyatékában” évforduló részeként megrendezésre került dr.
Plesovszki Zsuzsa Felekezetiség, iskola, interkulturalitás c. könyvének bemutatója neves szakemberek
közreműködésével, továbbá márciusban az Olvasó nevelés 2 napos konferencia is. Az Őszi Könyvtári
Napok keretén belül a gyermekprogramok (Ringató, Meseidő, Játékidő) mellett végre a felnőttek
számára is szerveztünk programot (zenés- irodalmi estet).
Természetesen részt vettünk a városi rendezvényeken is – mint a Magyar Kultúra Napja, az
Egészségnap, Civil Majális, Városi Gyermeknap, Múzeumok Éjszakája, Berényi Napok és a Töltött
káposzta Fesztivál.
2013. december 31-ig 40 saját rendezvényünk volt kb. 1400 résztvevővel (gyerekprogramok, irodalmi
est, előadások stb.) - e mellett 8 könyvtárhasználati foglalkozást tartottunk óvodásoknak, általános- és
középiskolásoknak. Legnagyobb sikernek a középiskolásoknak szóló előadássorozat (többek között
Zacher Gábor, Tari Annamária előadásai), valamint Mesélj nekem programsorozat örvendett.
Pályázati tevékenység 2013-ban
- NKA pályázatából 2 Mesélj nekem! programot valósíthattunk meg valamint a Mesetarisznya (közös
mesélés a könyvtárban) ajándéktárgyait tudtuk megvásárolni és egy ajándék bábműsorral
kedveskedhettünk a gyerekeknek
- városi rendezvények pályázatából az Év Olvasója Díj átadásánál egy zenés-irodalmi estet
bonyolítottunk le

- Uniós pályázatunk (TÁMOP a könyvtári szolgáltatásfejlesztések szolgálatában) keretében működő
foglalkozások:
– Kulcs a számítógéphez foglalkozás heti 1 alkalommal
– Álláskeresés a neten – foglalkozás munkanélkülieknek kéthavonta 1 alkalommal
– Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Szervezete Mezőberényi Csoportja foglalkozás
kéthavonta 1 alkalommal
– Mesélj nekem! – 6 foglalkozás
– Ismeretterjesztő előadás középiskolásoknak – 10 alkalommal
Együttműködés
2013-ban is együttműködtünk a helyi oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, szakmai
szervezetekkel. A könyvtár mellett működő Könyvtárpártoló Alapítvány ebben az évben is segítségére
volt könyvtárunknak rendezvények szervezésében, pályázati tevékenységben és egyéb támogatással
gazdagította a könyvtári rendezvényeket, s könyvtári eszközöket, bútorzatot.
Továbbképzések, szakmai programok
2013-ban 3 fő kolléga – 1 fő könyvtáros-asszisztensi, 1 fő segédkönyvtárosi és 1 fő
"Minőségmenedzsment a könyvtárban" című, könyvtáros-továbbképzési akkreditált tanfolyamon - vett
részt TÁMOP-pályázat keretén belül.
2013 kiemelt eseménye volt számunkra a márciusban megrendezett Olvasóvá nevelés-konferencia,
melyet a MKE Békés Megyei Szervezete az OPSKK közreműködésével rendezett meg
könyvtárunkban. Számos kiemelkedő könyvtárügyi és gyermekekkel foglalkozó szakember (Boldizsár
Ildikó, Bakos Klára, Bartos Éva) tisztelt meg minket a 2 nap alatt.
Sajnos az idén kevés szakmai programra jutottunk el a folyamatos átszervezések, munkaerőhiány s
beiskolázások miatt.
Minőségfejlesztés
A TÁMOP pályázat keretén belül a könyvtár munkatársai 2013 augusztusától könyvtári szakértő és
minőségmenedzser segítségével megkezdte a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatainak
elvégzését. Az elmúlt időszak alatt a megtörtént a minőségbiztosítási irányelvek és minőségpolitikai
nyilatkozat kidolgozása, a könyvtári folyamatszabályozások elkészítése kockázatelemzéssel,
könyvtárhasználói kérdőívek kidolgozása, lekérdezése és elemzése, a könyvtár stratégiai tervének
felülvizsgálata s végül a könyvtár Minőségügyi kézikönyve is elkészült.
Informatikai munka
Az Informatikai üzemeltetési feladatokat a 2013-as évben is lelkiismeretesen elláttuk, nagy hangsúlyt
fektetve arra, hogy az informatikai eszközöket használó olvasóink számára lehető legnagyobb
rendelkezési idővel nyújtsuk az ingyenes, illetve térítéses informatikai szolgáltatásokat. Ezen a téren
megfelelően teljesítettünk, hiszen ebben az évben csak 3 nap kiesés volt tapasztalható a
szolgáltatásokban hálózati eszközök bővítése miatt.
Az év elején számos utómunkálatokat végeztünk el informatikai téren, amelyek szorosan
összefüggenek az előző évben TIOP pályázaton keresztül beszerzett eszközökkel:
- Szerver számítógép konfigurálása (AD): olvasói számítógépek számára saját házirendek
kialakítása. A házirendek segítségével korlátozni tudjuk a felhasználók jogait az internethasználatra
kijelölt számítógépeken, így elkerülhető az, hogy az olvasó szándékosan, vagy önhibáján kívül az
számítógépet szoftveresen tönkretegye, illetve az olvasószolgálatos kolléga tudomása nélkül
nyomtatni tudjon. Továbbá korlátozni tudjuk az internet hozzáférést azáltal, hogy csak bizonyos
weboldalakat teszünk elérhetővé, illetve megadhatunk olyan weblapokat, amiket semmilyen módon

nem lehet elérni. Ezek az opciók főleg a gyermekeknek szánt foglalkozásoknál érvényesülnek,
hiszen ezáltal kiküszöbölhetjük azt, hogy az ezek a felhasználók számukra nem megengedhető
oldalakat nézzenek meg.
- Hálózati rendszer átépítése: A hálózati rendszer átépítését 2 dolog indokolta. Egyrészt
létrehoztunk a Könyvtár épületében két, egymástól teljesen elszeparált hálózatot (VLAN). Így az
olvasói számítógépek felhasználói semmilyen módon nem tudnak hozzáférni a könyvtári
munkatársak számítógépeinek adattartalmához. Ezt egy fontos dolognak tartottuk
informatikabiztonsági szempontból. Másrészt így kaptunk egy tartalék rendszert is, hiszen ha az
egyik hálózat valamilyen hiba folytán működésképtelen lesz, az még nem jelenti az egész könyvtári
informatikai rendszer működésképtelenségét. Ebben az évben ez a rendszer már bizonyított, hiszen
az olvasói hálózat huzamosabb ideig működésképtelen lett (külső hiba miatt), így azt rövid időn
belül átterheltük a másik hálózatra, ennek a lépésnek köszönhetően az olvasók érdekei nem
sérültek.
- Új intézményi honlap: A legnagyobb kihívást ebben az évben az intézmény honlapjának a
fejlesztése jelentette. Az új intézményi honlap elkészítése a pályázati projekt része volt. A
legnagyobb feladatot ezen a téren az adatbázisok exportálása, illetve az új rendszerbe való
migrálása jelentette. A dinamikus adattartalom mellett elkészült a Kulcs a Számítógéphez modul, és
a Helyismereti Adatbázis új keresőfelülete is.
- A TextLib Integrált Könyvtári Rendszer kibővített online szolgáltatásai élesítésre kerültek:
- Olvasói állapot
A TextLib Integrált Könyvtári Rendszer lehetővé teszi, hogy az olvasók az interneten
keresztül megtekinthessék a könyvtár rájuk vonatkozó adatait (kölcsönzések, előjegyzések,
tartozások stb).
- Távoli beiratkozás és kölcsönzés
A beiratkozás modullal a könyvtári beiratkozást lehet kezdeményezni egy távoli számítógépes
munkaállomásról. A távoli kölcsönzés pedig az internetes katalógussal lekeresett és a
könyvtárban bent lévő dokumentumot teszi automatikusan félre az olvasónak.
- Olvasói értesítések e-mail rendszere
Az olvasószolgálat működése során keletkező értesítések és felszólítások elektronikus
küldésének rendszere. Használatával a kapcsolattartás rendkívül gyorssá és ingyenessé válik.
az olvasó kérésére e-mailben küldünk értesítését a kölcsönzési határidő lejárta előtti napon, a
késedelmi díjakról, a könyvtár újdonságairól és a fontosabb könyvtári eseményekről, hírekről.
- Internetes előjegyzés és hosszabbítás
A leggyakoribb olvasói kérés egyes dokumentumok előjegyzésére illetve a kölcsönzések
hosszabbítására vonatkozik. A modul segítségével ezeket a tranzakciókat tudja az olvasó akár
otthonról is kényelmesen a könyvtár nyitvatartási idejétől függetlenül elvégezni.
- Autolink
A szolgáltatással az elektronikus katalógusban való keresés eredményéhez a dokumentumok
bibliográfiai adatain kívül a borító képe, fülszövege vagy akár a könyv digitalizált szövege (ebook) is elérhetővé válik. Ezeket az adatokat egy háttérben futó alkalmazás gyűjti össze az
interneten.
- Intézményi kölcsönzés
A könyvtári kölcsönzést igénybe vevő városi és kistérségi partnerintézmények adminisztrációs
felületét kezeli a modul.
- E-tájékoztatás
Elektronikusan továbbított írott üzenetváltás az olvasó és a TextLib-felületet használó

könyvtáros között. Segítségével találati halmazokat lehet közvetlenül a TextLib-programból
továbbítani, ill. kommunikálni lehet a könyvtárossal.
- Megosztás közösségi oldalakon
A katalógusban keresett és megtalált dokumentumokra felhívhatjuk ismerőseink, barátaink
figyelmét a különböző közösségi oldalakon is, a találatok mellett látható megosztó gombok
segítségével.
- Többnyelvű webszerver: angol vagy német nyelvre váltás lehetősége
A fenntartói ráfordítás megtérülése
A könyvtári könyvvagyon Mezőberény város olvasóközönsége számára hasznosul. A könyvtár
29.208 dokumentumkölcsönzést bonyolított le 2013-ban. Ezeket az olvasmányokat a
mezőberényieknek nem kellett megvásárolniuk.
Ha az ezekhez tartozó minimális piaci könyvárakat összeadjuk (2800,- Ft/db), azt kapjuk, hogy csupán
a dokumentumkölcsönzéssel:
az OPSKK Könyvtára 2013-ban több mint 81M Ft értéket termelt
Mezőberénynek.
Ráfordítás-megtérülési szempontból ide kívánkozik az internethasználat is.
2013-ben 4850 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 2013-ban 703 250 Ft értékű internethasználatot
nyújtott Mezőberény lakosságának
Összegzés
A könyvtár 2013. évi munkatervében szereplő feladatok közül a könyvtár szolgáltatásinak nyújtásához
szükséges mindennapi munkavégzések megtörténtek (szerzeményezés, állományba vétel, feldolgozás,
olvasószolgálat, raktári rend fenntartása, könyvtárközi kölcsönzés, könyvtári statisztika vezetése stb.).
A TÁMOP pályázaton belül vállalt programok s feladatok intézményi segítséggel megvalósultak.
Remélhetőleg 2014-ben - új vezetővel s megújult munkaszervezéssel - minőségibb és mélyebb
szakmai munkák és az elmaradt feladatok is megvalósulnak.
4.2.2 Az OPSKK Muzeális Gyűjteménye
Szakmai tevékenység
A Gyűjtemény állománygyarapítására, korlátozott raktározási lehetőség mellett:
A felajánlott adományokat lehetőség szerint elfogadjuk.
Kiszely Jánosné 45 darabból álló berényi hímzéseket ajándékozott a városnak, amely nálunk kerül
elhelyezésre.
A gyűjtemény állományát gyarapította a Városi Közszolgáltató Intézmény által eddig tárolt 1936-os
feliratozású népies festésű 9 darabból álló bútoregyüttes.
Decemberben újabb értékes felajánlással gazdagodott a gyűjtemény, egy kétajtós szekrény Braun
Magdolna felirattal, egy esztergált fogas és négy darab régi nyomattal.
Ezenkívül 11db műkedvelő fényképet adományoztak a gyűjteménynek és három régi textíliát.
Novemberben elkezdtük a gyűjtemény tárgyainak digitalizálását.
Püski Tibor adományát:
családfotók 16db, iratok 27db,képeslapok 67db, meghívók 27db, kiállított képeslapok 80 db,
műkedvelő fényképek 11db.

A honlapra feltöltött képeslapok és fényképek száma: 128 db képeslap és 30db fénykép.
Egyéb szakmai tevékenység
- Elkészült a biztosító és a város kérésére a gyűjtemény több mint hatvan tételből álló vagyonleltára,
értékbecslése
- Májusban önkormányzati felkérésre összegyűjtésre került és elkészült a 2013-as Országos Hősi
Emlékmű és Hadisír felmérése. Ehhez az anyaghoz a terepen készültek fotók és a gyűjtött
dokumentumok együtt vannak további felhasználásra.
Kiállítási tárgyakat adtunk kölcsön a vésztői tájház részére.
Elvégeztük a gyűjteményi könyvtár állomány számbavételét, közel nyolcszáz tételt rögzítettünk.
Kiállítások:
Kiszely Jánosné népi iparművész életmű kiállítás
A Berényi Napok kiállításai:
Családfa kiállítás
Nagyapám emlékére, Eperjesiné Kmetykó Mária fazekas
Valentinyi Károly Laoszi életképek
Bartóki József festőművész emlékkiállítás
Természetfotó kiállítás
Töltöttkáposzta Fesztiválon értéktár kiállítás
Petőfi emlékhelyek országos találkozója rendezvényén és az ahhoz kapcsolódó kiállítások
rendezésében.
A Magyarország Szeretlek kétnapos rendezvénysorozat alkalmából mindkét napon ingyen fogadtuk
a látogatókat, emellett közreműködtem a vasárnapi kiállítás megrendezésében is.
Szlovák baba kiállítás Szlovákok Mezőberényi Szervezete programsorozat részeként. Az ehhez
kapcsolódó fotó kiállítást.
Decemberben, két kisebb időszakos tárlattal is kedveskedtünk a látogatóinknak. Aktualitásukat az
adta, hogy kötődtek a téli jeles napokhoz. A disznótoros asztal és a disznótor kellékeivel megidéztük
a régi korok disznótorainak hangulatát. A karácsonyi asztal a szentsarok berendezésével elődeink
ünnepi ételeit és szokásait elevenítettük fel. A kiállításokhoz múzeumpedagógia foglalkozást is
szerveztünk. Három iskolás és egy óvodás csoportnak tartottunk foglalkozást.
Rendezvények
Múzeumok Éjszakája
Harmadik alkalommal rendeztük meg a Múzeumok Éjszakája egész estés programunkat civil
szervezetekkel és egyházakkal közösen. A hagyományos programok mellett az idén először a helyi
tűzoltók közreműködésével sor kerülhetett a Szent Iván tűzgyújtásra is. A sok helyszínes
rendezvényen több százan vettek részt.
Múzeumi Esték
A Múzeumi Esték előadásai nagyrészt kötődtek a 290-es évforduló eseményeihez. 2013-ban nyolc
igen változatos témájú előadásra került sor.
Az előadások látogatottsága alkalmanként 35-40 fő. Azt gondolom végig megvolt az aktivitás és az
érdeklődés. Igyekeztünk új fiatalabb előadókat és új közönség réteget is megnyerni ezekre az
alkalmakra.
Előadók:
Körös Mihály, a szlovákok betelepítéséről 1723.
Henger Péter, Mezőberényiek a két világháborúban

Köhler Julianna, öreg házak régi történetek a berényi németekhez köthető
Erdész Ádám, Mezőberény újratelepítéséről
Henger Péter, Családfakutas módszerei és lehetőségei
Valentinyi Ágnes, folyószabályozás Mezőberény környékén
Botyánszki Anna, pincék és alagutak Mezőberényben
Tóth Olivér, Egy, két, há...., testnevelési játékgyűjtemény
Egyéb tevékenység
A Mezőberényi Hírmondóban az épített örökség helyi értékeiről jelent meg több alkalommal rövid
írásom.
A muzeális gyűjtemény udvarát több alkalommal biztosítottuk civil szervezetek és az önkormányzat
részére programjaik helyszínéül.
Novemberben elkezdtük a gyűjteményi honlap kialakítását és feltöltését.
Új internetes tartalmakat indíttatunk, A hónap műtárgya címmel.
Sor került az ünnepi asztal – Karácsonyi asztal – disznótoros asztal bemutatására a honlapon.
4.3 Közösségi művelődési osztály
4.3.1 Képzések 2013-ban:
Képzések
Dajka Képző tanf
Ped asszisztens képzés
Angol nyelvi képzés

15 fő

Német nyelvi képzés
Szgépes képzés
Szgépes képzés
Szgépes képzés
Szgépes képzés
Szgépes képzés
Szgépes képzés
Mg. Tanfolyam
Alapkompetencia
képzés
Alapkompetencia
képzés
Alapkompetencia
képzés

12 fő
18 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
16 fő
15 fő

Érettségizettek képzése
Szakmai képzés
targonca
Szakmai képzés
fatelepítő

20 fő

Mentálhigienes tréning
Szociális dolgozók

20 fő
20 fő

20 fő
20 fő
20 fő

20 fő
20 fő

54 óra
28 óra
90 óra
9x 4 óra = 28
óra
90 óra
30 óra
30 óra
90 óra
30 óra
90 óra
228 óra
17x 8 óra/nap =
136 óra
17x 8 óra/nap =
136 óra
17x 8 óra/nap =
136 óra
11x 8 óra/nap =
88 óra
17x 8 óra/nap =
136 óra
9x 8 óra/nap =
72 óra
6x 8 óra = 48
óra
6x 8 óra = 48

02.16 - 06.29.
08.31. - 12.07. (- 2014.
05.06.)
05.21. - 08.08.
11.21. - 12. 19. (-2014.
02.18.)
09.03. - 10.10.
06.20. - 07. 06.
05.02. - 05.18.
03.18. - 04. 29.
03.07. - 03.23.
02. 04. - 02.27.
03.01. - 11.19.
12.02. - 12.21. - (2014.
…..)
12.02. - 12.21. - (2014.
…..)
12.02. - 12.21. - (2014.
…..)
12.02. - 12.21. - (2014.
…..)
12.02. - 12.21. - (2014.
…..)
12.02. - 12.21. - (2014.
…..)(H,K,Sz)

2x 3 nap

Doctoris Kft.
Doctoris Kft.
Barhács
Eu-i Nyelvek
Stúdiója
Barhács….
Bács….
Bács….
Barhács….
Bács….
Barhács …
Türr. I. ….
Türr. I. ….
Türr. I. ….
Türr. I. ….
Türr. I. ….
Türr. I. ….
Közp-i
Szakkképző …
Humánsegítő
és…
Humánsegítő

képzése
Köztisztségviselők
képzése

12 fő

óra
3x 8 óra = 24
óra

és…
Humánsegítő
és…

4.3.2 Csoportjaink
Csoport neve
Mazsorett Együttes
(4 csop.)
Balett tanf.
(mazsoretteseknek, 3,
Társastánc tanf. (6 csop.)
Versenytánc klub (3
csop.)
Orlai színpad (gyermek
és felnőtt)
Color Fotóklub

létszáma
60
41

vezetője
Mezeiné Szegedi
Erzsébet
Novák Éva

foglalkozás
Megjegyzés
kedd – csütörtök péntek
hétfő és csütörtök

116
42

Hajas Tibor
Bögre János

hétfő, szerda
kedd, szerda

Patex nyugdíjas klub

Szabóné Gecse
Éva
18
Vágvölgyi
Mihály
17
Kmetykó
Istvánnéné
25
Szabóné Kukla
Ágnes, Nedró
János, Baracsi
Gergő
18
Balogné Takács
Katalin, ősztől
Bogárné Szőke
Erika
8 állandó + Fábián Zsolt és
alkalmanként Onody Gyuláné
8-10 fő
125 fő
Borgula
Györgyné
25
Nagy Piroska

Bélyeg kör
Foltvarró Klub

10
18 fő

Népdalkör
Berény táncegyüttes és
utánpótlás csoportjai
Népi díszítőművészeti
kör
Kézműves kör
Városi nyugdíjas klub

17

Kner-sport
Egyesület

szombat
hó első szerdája

márciustól új
helyszínen

hétfő
péntek

közös fenntartású
(Leg a láb AMI);

péntek
kedd
szombat

Családi
foglalkozások

szerda, páros hét
hó utolsó
csütörtök
negyedévente

Csengeri József
Hernádi
Mihályné és
Tóth Zsuzsanna
Schäffer László hétfő
havonta hétfő
Leczkésiné
hétfő, csütörtök,
Hőgye Katalin

Jóga Klub
18
Cukorbetegek Klubja
16 fő
Gerinctorna,
42 fő
kondicionáló torna (3
csop)
TÁMOP pályázat keretében megvalósult csoportfoglalkozások 2013-ban
MÁS-Képp kézműves
12 fő
Onody Gyuláné, kéthetente

2013 őszétől

fenntartás

fogyatékkal élők részére
Múzeumi játéktér
Óvodai szakkör
2 csoport
Őszi-téli ünnepkörök

41 fő

21

Versenyek, vetélkedők

40 fő

Irodalom szakkör

28 fő

Kreatív kézműves kör

20 fő

Mezőberény jeles
személyiségei szakkör
Tehetséggondozás

15 fő

Orlai és Petőfi
nyomában

20

Képzőművészeti alkotó
témahét

20 fő

3 fő

Fábián Zsolt
pedagógusok
Elek-Pap
Viktória
pedagógusok és
Bartó Róbertné
pedagógusok és
Elek-Pap
Viktória
pedagógusok és
Elek-Pap
Viktória
Fábián Zsolt
Bartó Róbertné
Elek-Pap
Viktória
Barna Nikolett
pedagógus és
Barna Nikolett
pedagógus ás
Bartó Róbertné
pedagógusok és
Elek-Pap
Viktória
pedagógusok és
Bartó Róbertné

csütörtök
4 alkalom,
alkalmanként 2
óra
3 alkalom
2 alkalom

12 alkalom

8 alkalom

4 alkalom
8 alkalom
4 alkalom

4 alkalom

4.3.3 Rendezvények:
Január:
Magyar Kultúra Napja rendezvénysorozat
Kulturális események kiállítás megnyitása (kiállító Color Fotóklub)
Az ördög nem alszik színházi bemutató, előtte megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról
Míves kapuk kiállítás Cservenák János munkáiból
Színházbusz: Kőszívű ember fiai
Pappné Kőszegi Ilona: Virágaim fotókiállítás
Február
Békés Megyei Hírlap Év sportolója - Év embere díjátadó
Túráztunk - fotókiállítás Savoltné Földesi Zsuzsa és Zolnai Györgyné képeiből
Március
Civil konferencia
Orvosi előadás: Cukorbetegség, Életmód-terápia, Rákbetegség … - Dr. Magyar László
Színházi estek: Egy csók és más semmi - zenés vígjáték
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, Elismerések átadása
Házisütemény bemutató és verseny
Április
Egészségnap
Orlai Színpad bemutatója: Senki sem tökéletes, Iskolában

Orvosi előadás: Az érelmeszesedés legfőbb okai - Dr. Csók László
II. Dalostalálkozó Szabó Antal és Antalné emlékére
Irish Dance Tornado - Ír sztepptánc show
Táncvizsga
Táncvizsga
Május
Civil majális: bográcsozás, Kistérségi bor-, kolbász-, pogácsa-, lekvár- és savanyúságverseny;
Mezőberényi fehérhímzések című könyv kiadása
Színházbusz - Porond Színház: A hang
Textilvarázs - Tóth Zsuzsanna foltvarró kiállítása
Orvosi előadás: Megelőzhetők-e gyomor- és bélrendszeri daganatok? - Dr. Oláh Erzsébet
JÓTÉKONYSÁGI KONCERT Dombi Évi gyógykezelésére
Városi Gyermeknap: Pünkösdi királyválasztás
Június
Börze és bolhapiac
Az OPSKK Művelődési Központja művészeti csoportjainak évadzáró műsora
Városi Pedagógusnap
Színházbusz: Shakespeare - Lear király
Agárdi Szilvia előadása
Jótékonysági Táncgála
Kézműves tábor
Kulturális turizmus Szelekovszky Lászlóval Mezőberény-Arad
Július
1-jétől 12-ig hétköznapokon SZÜNI-DÖ-DÖ nyári gyermekfoglalkoztató
Augusztus
II. Mezőberényi Művésztelep
XVII. Berényi Napok: szórakoztató programok a város egész területén
Szeptember
GDF SUEZ - Az év természetfotósa 2012 - országos vándorkiállítás
Börze és bolhapiac
Édesanyám nyomdokán - Hernádi Erzsébet kiállítása
Petőfi Emlékhelyek 27. Nemzetközi Találkozója
Közlekedésbiztonsági Nap
III. Töltöttkáposzta Fesztivál
Helyi értékeink és az Mber helyismereti adatbázis bemutatása
Mezőberényben itthon vagy! - Magyarország szeretlek!
Helyi értékeink bemutatása és betekintés a berényi kamrák kincseibe
Október
Az égigérő fa – MárkusZinház előadása
Idősek Napja
Felvidéki minták - kiállítás
Mezőberényi szlovákok letelepedésének 290. évfordulója alkalmából rendezett záró
rendezvény
Szlovákok Mezőberényben - Cservenák János fotói
Városi ünnepség: Koszorúzás, Mezőberényért kitüntetés átadása
Origami világnap Mb-ben: Az origami csodálatos világa című vándorkiállítás és street-art
origami

November
Színházi estek: Színház vagy szex - vígjáték
Márton-napi mulatság: felvonulás és bál
Gombavató
December
3 hétvégén Adventi karácsonyi vásár és karácsonyváró játszóház, baba-börze
Idősek karácsonya
4.3.4 Civil Fejlesztő Központ
A civil szervezetekkel, vállalkozókkal napi kapcsolatban van a munkatársunk, e-mailen, telefonon
vagy akár személyesen.
De nincs módunk arra, hogy az épületben napi szinten ügyeletet tartsunk.
Az épület irodáiban folyamatos a mozgás, az év végén 4 szervezet használja napi szinten az épületet,
itt került elhelyezésre a kulturális közmunkásokat tevékenységét segítő koordinátor.
A szervezetek egy része szívesen fogadja az intézményi szakmai felkészültség és infrastruktúra
nyújtotta segítséget, például plakátok, szórólapok szerkesztésénél, terjesztésénél, a közösségi
oldalakon való megjelenésnél, a rendezvényeik hírelésénél, a szervezési folyamatok áttekintésénél és
lebonyolításánál.
Új dolog, hogy a 2013. januárjában megjelenő Erzsébet pályázatok (nyugdíjasok részére üdülés,nagycsaládos-és fogyatékkal élők), valamint több civil szervezet tagjai és a klubtagjai pályázatuk
benyújtásánál munkatársunk segítségét kérik.
2013. május 14-én a Civil Fejlesztő Központban került megrendezésre a LEADER pályázatokkal
kapcsolatos konferencia, szaktanácsadás, ősszel pedig az értéktárakkal kapcsolatos tudásmegosztás.
Gyakori helyszíne a különböző tréningeknek, képzéseknek a jól felszerelt létesítmény.
Munkatársunk részt vesz a megyei civil eseményeken. Közvetítünk más megyei és helyi civil
szervezet együttműködésénél.
4.3.5 Mezőberényi Hírmondó, városi honlap
Nagy figyelmet igénylő napi feladatunk a helyi médiák működtetése.
2011-ben a szakemberrel együtt kaptuk a feladatot, sajnálatos, hogy 2013-ra szakember nélkül
maradtunk. Ennek ellenére arra törekszünk, hogy minél teljesebb körűen tájékoztassuk a város
lakosságát.
A honlap havi látogatottsága növekszik, az elmúlt év utolsó hónapjaiban közel 20.000 látogatót
regisztráltunk. Az intézménynél 4 kollégának van hozzáférése a szerkesztői felülethez, a városházán is
legalább ketten közreműködnek az honlap frissítésében.
Az utolsó negyed évben áttekintettük az adattartalmakat és megállapítottuk, hogy 2014-ben szükséges
a mielőbbi aktualizálás.
Áttekinthető, jól használható, friss városi honlap birtokában vagyunk.
A Mezőberényi Hírmondó egyik legfontosabb feladata, hogy a Képviselő-testület munkájáról, a
döntésekről, az aktuális városi információkról tájékoztassa a lakosságot.
Korábban egy kézben volt a szerkesztés és a tördelés, 2013-ban ketten, később hárman foglalkozunk
az intézményen belül az újság szerkesztésével. Egyikünk sem újságíró. Sokat segít, hogy számíthatunk
a Polgármesteri Hivatal munkatársaira.

Az újság hasábjain rendszeresen megjelennek a városban, intézményben szervezett programok
kínálata, képes tudósítások keretében bemutatjuk az előző hónap eseményeit. Közöljük a városi
közérdekű információkat önkormányzati, intézményi, civil szervezetek csoportosításban.
Nehézséget okoz a város nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményeivel való naprakész
kapcsolattartás. Nem a szándék, hanem gyakorta az idő hiányzik az iskolák aktualitásainak rendszeres
megjelenéséhez
A testületi ülést követő hét péntekén jelenik meg a lap. A terjesztést az információs munkatársak
végzik az intézményi dolgozók és önkéntesek segítségével.
5.
Kapcsolataink
- Az elmúlt években kialakított kapcsolatrendszerünket 2013-ban is eredményesen működtetjük.
5.1.
Városi intézmények
- A város intézményeivel napi kapcsolatban vagyunk, kölcsönösen segítve rendezvények
lebonyolítását helyszín, eszközök, programok biztosításával.
5.2.
Civil szervezetek
- 12 egyesület székhelye az OPSKK. Feladatunk: postájuk továbbítása, rendezvényeik segítése, közös
rendezvények koordinálása, helyszín biztosítása összejöveteleikhez. A Civil Fejlesztő Központ
tevékenysége alapvetően a kapcsolattartás.
5.3.
Szakmai kapcsolatok
– Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba;
– Jantyik Mátyás Múzeum, Békés;
– Munkácsy Emlékház, Békéscsaba;
– MKE – Magyar Könyvtárosok Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a
könyvtárosok tagjai.
– MNE – Magyar Népművelők Egyesülete – országos szakmai szervezet, melynek a DARKE-n
keresztül tagjai a népművelők
– DARKE – Dél-alföldi Regionális Közművelődési Egyesület – regionális szakmai szervezet
melynek több népművelő tagja, Fábián Zsolt és Smiriné Kokauszki Erika vezetőségi tag.
– A Nemzeti Művelődési Intézet Békés megyei szervezetével konzorciumi partnerek vagyunk
– KÓTA-nak - Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - 2009-től újra
tagja a Népdalkörünk
– Magyar Origami Kör-nek 25 éve tagja egy munkatársunk, sok közös kiállítás, a kézműves kör
foglalkozásai, alkalmi origami foglalkozások, kiállítások jelzik a kapcsolat hasznosságát.
6.
Nyilvánosság biztosítása
- Folyamatos jelenlét: a mezőberényi KTV-ben, a Berényi Hírmondóban, városi és saját honlapon.
- Programjaink, rendezvénytervünk a következő honlapokon is láthatók:
• Mezőberény város honlapja (http://www.mezobereny.hu/)
• OPSKK (http://opskk.mezobereny.hu/)
• A Könyvtár honlapja (http://konyvtar.mezobereny.hu)
- Rendezvényeinkről meghívókkal, plakátokkal, szórólapokkal tájékoztatjuk a közönséget.

II.

2014. évi munkaterv

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ küldetéses feladata továbbra is: 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.
Tárgyévi, aktuális tevékenységünket a Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által
jóváhagyott éves munkaterv határozza meg, a hozzárendelt költségvetés pedig az ehhez szükséges
forrásokat, támogatási és saját bevétel előirányzatait veszi számba.
A 2014. évi munkatervünk előzménye az OPS Kulturális Központ 2013. évi szakmai beszámolója.
2014. évi munkatervünk a három nagy szakterületet felölelő, öt egységből álló integrált rendszerű
kulturális intézmény feladatait tartalmazza.
Munkatervünk keretjellegű, szöveges és táblázat formátumban készült, tekintettel arra, hogy év
közben rugalmasan alkalmazkodunk az újonnan adódó, nem tervezett feladatokhoz és
lehetőségekhez.
1.
Helyzetelemzés
Intézményünk közfeladatát a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. (módosítva: 2012. évi CLII. tv.) törvény alapján látja el.
Intézményegységeink lehetőség szerint együttműködve, a tevékenységeket összehangolva végzik
munkájukat az OPSKK Alapító Okirata, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, az éves
munkaterv alapján.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ öt intézményegységben működik:
• OPSKK Művelődési Központja
• OPSKK Könyvtára
• OPSKK Muzeális Gyűjteménye
• „Madarak Háza” Látogató- és Foglalkoztató Központ szabadtéri színpaddal
• Civil Fejlesztő Központ
2.

Működési feltételek

2.1.
Személyi feltételek alakulása
2014. január 1-jén a közalkalmazotti létszám: 15,5 fő:
4,5 fő a közművelődési szakember,
6 fő a gyűjteményi munkaterületen,
1 fő etnográfus
2 fő könyvtáros 1 álláshely nem betöltött
1 fő könyvtáros asszisztens
1 fő informatikus, könyvtáros asszisztens
1 fő segédkönyvtáros (képzése folyamatban)
1 fő portás, recepciós, technikusi feladatokat is ellát
1,5 fő gazdasági munkaterületen,
2,5 fő az üzemviteli munkaterületen
Közfoglalkoztatás 1,5 fő adminisztratív, üzemviteli munkaterületen
Közfoglalkoztatás: lehetőség szerint portás, recepciós, adminisztratív, üzemviteli
munkaterületen tervezünk közfoglalkoztatás keretében munkatársat foglalkoztatni.
Április 30-ig 4 fő kulturális közfoglalkoztatott segíti a munkánkat.

A könyvtár szakmai munkájában nehézséget okoz, hogy az üres osztályvezetői állást nem tudtuk
betölteni. Ez a probléma a közeli jövőben megoldódni látszik.
2.2.
Tárgyi feltételek
A 2013. év tevékenységéről szóló beszámoló szerint biztosítottak.
A szükséges nagy felújítások, javítások a képviselő-testület döntése szerint ütemezhetők és
finanszírozhatók. Az év közben felmerülő javításokat elvégeztetjük.
3.
Intézményünk 2014. évi feladatai:
Szakmai garanciákkal rendelkező közszolgáltató tevékenységünk fenntartása, bevételi előirányzatunk
teljesítésével.
Minőségi, megfizethető, sokszínű programkínálat biztosítása, életminőséget javító rendezvények,
események szervezése, a helyi közösség elvárásainak, igényeinek megvalósítása.
Kiemelt feladataink:
- Minden szakterület feladata, hogy kapcsolódjék a 25 éve város Mezőberény című
-

programsorozathoz.
Mezőberény Értéktárának minél több helyi értékkel való megtöltése, az értékek
felkutatása, feltárása, bemutatása a városi rendezvényeken
Megemlékezés az I. világháború 100. évfordulója kapcsán

- Hentz Lajos születésének 100. évfordulóján való megemlékezés
- XVIII. Berényi Napok megrendezése
- Nemzeti ünnepeink megszervezése
- 25. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó
- Megyei Vadásznap
- IV. Töltöttkáposzta Fesztivál
- III. Mezőberényi Amatőr Művésztelep
- EU-s projektek: megvalósítás, fenntartás
Az egyéb tervezett programjainkat a rendezvénytervünk tartalmazza.
Mellékletek:
1. OPSKK 2013. évi rendezvényterv
2. Terembeosztás 2012-13.

