Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
2021. évi közművelődési szolgáltatási terve
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76 § (3)
A közösségi tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba való
besorolása

Szolgáltatási terv 20/2018. EMMI rendelet 3. § (2)

Kormányzati
funkciók
Kormányzati
funkciókba való
besorolás

2. sz. melléklet

A közösségi tevékenység
Tevékenység,
esemény
megnevezése

Tevékenység, esemény célja

Helyszíne

Foltvarró szakkör

A folton-folt technikák
megismertetése, közösségi
tevékenység során.

Aerobik

Sport, mozgás, kikapcsolódás

Művelődési
Központ szakköri
helyiség
Művelődési
Központ 1.sz.
klubterem
Művelődési
Központ
színházterem
Könyvtár emeleti
helyiség

1. Művelődő közösségek
Zumba
létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük
Jóga klub (2
segítése, a közművelődési
82091 Közművelődés csoport)
tevékenységek és a művelődő
Közösségi és társadalmi
közösségek számára helyszín
részvétel fejlesztése
Hangtál meditáció
biztosítása

Sport, mozgás, kikapcsolódás

Helyszín biztosítása a jóga iránt
érdeklődők számára.
Helyszín biztosítása a hangtál
meditáció iránt érdeklődők
számára.
Helyszín biztosítása baráti társaság
Nefelejcs klub
számára
Gerinc-, MeridiánHelyszín biztosítása a
és kondicionáló
testkarbantartó torna résztvevői
torna
számára

Könyvtár emeleti
helyiség
Művelődési
Központ aula
Művelődési
Központ 1.sz.
klubterem

Résztve
Rendszeressége vők
Helyi közösségek
, vagy tervezett tervezet
bevonásának módja
időpontja
t száma
fő/alk.
hetente 3 órás
időtartamban

12 fő

hetente 2
alkalom 1-1 óra

10 fő

hetente 1 óra

10 fő

hetente 2x2
órában

10 fő

heavonta 1
órában

25 fő

havonta 2 órában

10 fő

hetente 3-szor 8
órában

48 fő

Kultúrházak éjjelnappal

Mezőberény értékeinek
bemutatása, megismertetése:
vegyes program

Művelődési
Központ

február hó 8
órás

250 fő

Városi Nyugdíjas
klub

Közös programok szervezése a
nyugdíjas korosztály számára.

több helyszínen

külön program
szerint

300 fő

A lakosság meghívása
a művészeti csoport
által szervezett
eseményekre, a
programok
médiafelületeken
történő hirdetése.
Szükség szerint
egyeztetve a csoport
vezetőjével.

A lakosság meghívása
a művészeti csoport
által szervezett
eseményekre, a
programok
médiafelületeken
történő hirdetése.
Szükség szerint

Pedagógus
Nyugdíjas Klub

Közös programok szervezése a
nyugdíjas pedagógusok részére.

Művelődési
Központ

havonta 1
alkalom 2 órában
+ külön program

25 fő

előadás sorozat

ismeretterjesztő előadások

Művelődési
Központ

2 alkalom

50 fő

4 alkalom

30 fő

3 alkalom

50 fő

Muzeális
Gyűjtemény

minden hó utolsó
csütörtök

30 fő

Művelődési
Központ

március 15.

100 fő

Városi Liget

május 1.

800 fő

Művelődési
Központ

május

120 fő

Művelődési
Központ

áprilishó 8 óra

200 fő

Városi Liget

május 30.

800 fő

író olvasó találkozó
találkozások
előadássorozat
Múzeumi esték
sorozat
15.márc
MajálisDalostalálkozó
Közösségek hete
Roma kultúra
világnapja
Városi Gyermeknap,
Művészeti
csoportjaink
Évadzárója

82091

Közművelődés -

irodalmi, közéleti, társadalmi
tudásmegosztás
romaértelmiségi életutak
bemutatása
Helytörténeti előadássorozat, célja
hogy bemutassa mezőberény
múltját, jelenét.
Ünnepi megemlékezés a nemzeti
ünnep alkalmából, városi
elismerések átadása, koszorúzás
közösségi részvételen alapuló
szabadtéri közösségi kulturális
program
Csatlakozás országos
rendezvénysorozathoz, alkotó és
művészeti csoprtok nyilt napja
az érintettek részvételével
szervezett közösségi kulturális
program
Közösségi kuturális program és
kulturális bemutató és kiállítás

Könyvtár emeleti
helyiség
Művelődési
Központ

A lakosság meghívása
a művészeti csoport
által szervezett
eseményekre, a
programok
médiafelületeken
történő hirdetése.
Szükség szerint
egyeztetve a csoport
vezetőjével.

Tücsökvár játszóház
2. Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

82091 Közművelődés Közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

Kulturális
élményeket az
utcára
Miénk a tér!
(digitális) játszótér

Mezőberényi
Amatőr ifjúsági
Fesztivál

Foglalkoztató hely üzemeltetése
gyermekek részére
Külső helyszínen művészeti
játszóházak, kiállítások,
flashmobok szervezése
Roma 11-18 éves fiatalok
közösségi alkalmai

naponta 2 órában 5-25 fő

Mezőberény

1 alkalom

60 fő

Művelődési
Központ

6 alkalom

5-12 fő

múzeum

2021. július 02.

A lakosság meghívásaa
művelődési központ
által szervezett
eseményekre, a
programok
médiafelületeken
200 fő
történő hirdetése.
Szükség szerint
egyeztetve a csoport
vezetőjével
150 fő

múzeum

2021. július 16.

150 fő

múzeum

2021. július 30.

150 fő

múzeum

2021. augusztus
14.

150 fő

Művelődési
Központ

június

150 fő

Együttműködés tréning, fiatal
alkotók és művészeti csoportok,
Művelődési
2021. augusztus
zenekarok bemutatkozása,
Központ és Piactér
17-19.
fiatalok csoportát tömörítő
szervezetek részvételével

közösségi, kulturális
program,fókuszban
együttműködés az elfogadás
Családi mozi
Közösségi, kulturális program
közösségi, kulturális
Barátság világnapja
program,fókuszban
együttműködés az elfogadás
közösségi, kulturális
Fiatalok Világnapja
program,fókuszban
együttműködés az elfogadás
Ünnepi program keretében a
Városi Pedagógus
város pedagógusainak
Nap
köszöntése
Az Ölelés Napjalakatfal létrehozása

Művelődési
Központ

heti 5 nap napközis tábor 8-14 éves
Művelődési
június-július
54 fő
gyermekek részére
Központ
heti 5 nap napközis tábor 8-14 éves
Művelődési
Néprajzi tábor
június
20 fő
gyermekek részére
Központ
Csoportos
Bérletes színházi előadássorozat Békéscsabai Jókai
évente 4 alkalom 28 fő
színházlátogatás
szervezése
Színház
Művelődési
Színházi előadások Színházi bérletes előadássorozat
Központ
évente 2 alkalom 310 fő
szervezése
szervezése
színházterem
Komplex öszművészeti fesztivál
közösségi, szórakoztató
a városban több
Berényi Napok
programokkal a városunkból
augusztus 20-22. 650 fő
helyszínen
elszármazottal való találkozás
jegyében.
Szakmai tábor

Az Idősek Világnapján a város
Városi Idősek Napja szépkorú lakosságának köszöntése
ünnepi műsor keretében.

Művelődési
Központ

október 1.

150 fő

Roma családok közösségi kuturális
programja

Mezőberény

december

200 fő

Karácsony alkalmából az idős
Idősek Karácsonya lakosság köszöntése ünnepi műsor,
okumenikos istentisztelet keretében

Művelődési
Központ

december

150 fő

kéthetente 3
órában

9 fő

hetente 2 óra

6 fő

Hull a pelyhes

A magyar néptánc kincs minél
szélesebb körű megismertetése,
megszerettetése
Irodalmi alkotók találkozása
egymással és a közönséggel

Művelődési
Központ 1.sz.
klubterem
Könyvtár emeleti
helyiség

Kertbarát Kör

Előadások a kertépítés
művészetére.

Művelődési
Központ

havonta 1
alkalom

12 fő

Múzeumok
éjszakája

Muzeális Gyűjteményben
megvalósuló gasztronómiai,
közösségi ,kulturális, családi
esemény civil szervezetek,
művészeti csoportok
együttműködésével.

Muzeális
Gyűjtemény

június

200 fő

Töltöttkáposzta
Fesztivál

Szabadtéren megvalósuló
gasztronómiai, közösségi
,kulturális, családi esemény civil
szervezetek, művészeti csoportok
együttműködésével.

Városi Liget

szeptember 18.

800 fő

Muzeális
Gyűjtemény

szeptember

50 fő

Muzeális
Gyűjtemény

október

50 fő

Ős-Berény
Táncegyüttes
82093 Közművelődés 3. Az egész életre kiterjedő tanulás egész életre kiterjedő
feltételeinek biztosítása
tanulás, amatőr
művészetek

Irodalmi műhely

Egy tökös nap

Kukoricafosztó

4. A hagyományos közösségi
kulturális értékek átörökítése,

82092 Közművelődés hagyományos közösségi

Hagyományos mezőgazdasági,
munkálatok bemutatása egy
terményen keresztül
Hagyományos mezőgazdasági,
munkálatok bemutatása egy
terményen keresztül

Az élethosszig tartó
tanulás tárgyi
feltételeinek biztosítása
mellett ösztönözzük a
lakosságot,
önszervezeződő,
tudásmegosztó
alkalmak megtartására
szakemberek
támogatásával.

Szükség szerint
egyeztetve a csoport

4. A hagyományos közösségi
kulturális értékek átörökítése,
feltételeinek biztosítása

82092 Közművelődés hagyományos közösségi
kulturális értékek
gondozása

Művelődési
Központ 1.sz.
klubterem,
színházterem

jánurtól-májusig

80 fő

Művelődési
Központ

hetente 2 órában

22 fő

A magyar néptánc kincs
megismertetése, megszerettetése
játékos formában óvodások részére

Művelődési
Központ 1.sz.
klubterem

hetente 1 órában

25 fő

A magyar népművészet
Népi
megismertetése, néphagyományok
díszítőművészeti kör
ápolása, megőrzése közösségi
- hímző szakkör
tevékenység során.

Művelődési
Központ 2.sz.
klubterem

hetente 4 órában

15 fő

Népi
A magyar népművészet
díszítőművészeti körmegismertetése, néphagyományok
vászon- és
ápolása, megőrzése közösségi
gyapjúszövő
tevékenység során.
szakkör

Berény Textíl Kft

hetente 3 órában

15 fő

Tánciskola (5
csoportban)

A magyar népzene megismertetése,
a néphagyományok ápolás,
Berény Népdalkör
megőrzése közösségi tevékenység
során.

Ovis néptánc

5. Az amatőr alkotó- és
előadóművészeti tevékenység
feltételeinek biztosítása

A társastánc alapjainak elsajátítása

Csipke készítő
szakkör

A hagyományos és modern
csipkekészítés elsajátítása
közösségi tevékenység során.

Művelődési
Központ 2.sz.
klubterem

hetente 2 órában
(nem volt 2020ban csak év
elején)

9 fő

Kiállítások
szervezése

Amatőr alkotók, civil szervezetek,
intézmények kiállításinak,
tárlatainak bemutatása.

Művelődési
Központ

nem rendszeres,
4 alkalommal

176 fő

Tánc- és mozgásművészeti alapok
elsajátítása

Művelődési
Központ
Színházterem,
Martinovics úti
tornaterem

Folyamatos,
hetente kedd,
csütörtök és
péntek

33 fő

82093 Közművelődés Mazsorett próba (4
egész életre kiterjedő
csoport)
tanulás, amatőr
művészetek
Berény táncegyüttes
Kis-Berényke
táncegyüttes

A magyar néptánc kincs minél
szélesebb körű megismertetése,
megszerettetése, táncművészeti
képzés, utánpótlás nevelés,
színpadi fellépések, közösségi
tevékenység formájában.

Művelődési
hetente 2
Központ
alkalommal 5-5
Színházterem, 1.sz.
órában
klubterem

25 fő

26 fő

Szükség szerint
egyeztetve a csoport
vezetőjével

Szükség szerint
egyeztetve a csoport
vezetőjével

6. A tehetséggondozás és tehetségfejlesztés feltételeinek
biztosítása

7. Kulturális alapú
gazdaságfejlesztés

82093 Közművelődés egész életre kiterjedő
tanulás, amatőr
művészetek

mazsorett

Felkészülés, gyakorlási
lehetőség versenyeken való
részvételre

Művelődési
Központ

hetente 1
órában

35 fő

néptánc

Felkészülés, gyakorlási
lehetőség versenyeken való
részvételre

Művelődési
Központ

hetente 1
órában

35 fő

Helyi kézművesek segítése vásár
szervezéssel

Mezőberény

1 alkalom

100 fő

Kézműves alkotó csoportjaink
segítése bemutatkozási
lehetőséggel.

Madarak Háza

1 alkalom

150 fő

Berényi portékák vásár szervezése
Hímzés, horgolás,
82094 Közművelődés - szövés, foltvarró
kulturális alapú
szakkör
gazdaságfejlesztés
bemutatkozásának,
közönséggel való
találkozásának
megszervezése.

A lakosság meghívása
a művészeti csoport
által szervezett
eseményekre, a
programok
médiafelületeken
történő hirdetése.
Szükség szerint
egyeztetve a csoport
vezetőjével
A lakosság meghívása
a művészeti csoport
által szervezett
eseményekre, a
programok
médiafelületeken
történő hirdetése.
Szükség szerint
egyeztetve a csoport

