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BESZÁMOLÓ
a Berettyó Kulturális Központ 2017. évi tevékenységéről

A Berettyó Kulturális Központ 2016. február 1-jén alakult meg a Bihari Múzeum és Sinka 
István Városi Könyvtár átszervezésével.

Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Berettyó Kulturális Központ fenntartásával
• koordinálja és látja el a közművelődési feladatokat;
• fenntartja a testvérvárosi kulturális kapcsolatokat;
• megszervezi és lebonyolítja a nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz, valamint a 

hagyományossá vált városi alkalmakhoz kapcsolódó rendezvényeket;
• biztosítja a Nadányi Zoltán Művelődési Ház, valamint ennek szervezeti egységeként a 

Makk Kálmán Mozi és a Bihar Vármegye Képgaléria folyamatos szakmai 
tevékenységét;

• biztosítja a Sinka István Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár folyamatos 
szakmai tevékenységét;

• biztosítja a Bihari Múzeum, mint területi múzeum folyamatos szakmai tevékenységét;
• biztosítja a folyamatos helyi médiaszolgáltatást a Berettyó Televízió működtetésével 

és a Bihari Hírlap rendszeres megjelentésével;
• biztosítja a város és a térség folyamatos kulturális és idegenforgalmi kínálatát 

népszerűsítő tájékoztató iroda működtetését
• biztosítja a Berettyó Kártya üzemeltetését

Az intézmény székhelye a Szent István tér 11. szám alatti Rendezvényházban kapott helyet. 
Közvetlenül az intézményvezető irányítása alá tartozik az igazgatási feladatokon túl az 
épületben található Tourinform Iroda, valamint a Berettyó Kártya működtetése. A következő 
intézményegységek kerültek kialakításra, melyeknek külön-külön szakmai vezetőjük van.

1. Lisztes Éva a Nadányi Zoltán Művelődési Ház (Bajcsy-Zsilinszky u. 27.) és a
-  Makk Kálmán Mozi (Szent István tér 5.) szakmai vezetője, egyben az intézmény 

általános igazgatóhelyettese
2. Laczkó Györgyné a Sinka István Városi Könyvtár (Kálvin tér 1.) vezetője
3. Korompainé Mocsnik Marianna a Bihari Múzeum (Kálvin tér 1.) vezetője
4. Kogyilla Zsolt a Médiacsoport (Berettyó TV, Bihari Hírlap) szakmai vezetője.

Az intézményben 2017-ben még a 2016-os 28 főre tervezett dolgozói létszámmal indult az 
év, de márciustól kiegészült újabb 3 fővel, májustól a Berettyó Kártya feladat átvételével 
újabb egy fővel. így májustól már 32 fő státusszal működött, mely a következő munkakörök 
és munkavégzési helyek szerint oszlik meg:

Berettyó Kulturális Központ
1 fő intézményvezető 
1 fő adminisztrátor/gazdasági ügyintéző 
1 fő Berettyó Kártya ügyintéző
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Tourinform Iroda
1 fő irodavezető
1 fő munkatárs

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
1 fő intézményegység-vezető, népművelő-felnőttképző
3 fő közművelődési munkatárs- népművelő-rendezvényszervező
1 fő ügyintéző
1 fő ügyintéző
1 fő takarító

Makk Kálmán Mozi
2 fő mozigépész-technikus
1 fő mozipénztáros (jelenleg 2 fő 4 órás REHAB-os munkatárssal betöltve)

Sinka István Városi Könyvtár
1 fő intézményegység-vezető, feldolgozó könyvtáros
1 fő felnőtt-könyvtáros
1 fő gyermekkönyvtáros
1 fő informatikus-könyvtáros
0,5 fő fiókkönyvtáros (Berettyószentmárton)
0,5 fő adminisztrátor 
1 fő takarító

Bihari Múzeum
1 fő intézményegység-vezető -  múzeumpedagógus, muzeológus 
1 fő etnográfus-muzeológus 
1 fő történész-muzeológus
1 fő történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs 
0,5 fő irodalmi muzeológus
1 fő műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi technikus 
1 fő közönségkapcsolati munkatárs, adattáros, önkéntes-koordinátor 
0,5 fő adminisztrátor

Médiacsoport
1 fő intézményegység- vezető, szerkesztő-riporter 
1 fő operatőr-technikus 
1 fő operatőr
1 fő hírlap szerkesztő, újságíró-riporter

A fenti egységekben létrehozott státuszok a folyamatos nyitva tartás, az ügyeleti rend 
hatékony kialakítása, valamint a különböző területeken végzendő szakmai tevékenység minél 
színvonalasabb végzése érdekében történt. Az egy fő mozipénztáros státuszon 2016. 
szeptember óta 2 fő 4 órás REHAB-os munkatársat foglalkoztatunk. Ezzel az intézmény 
mentesül a rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének kötelezettségétől.

A növekvő feladatok ellátására ezen kívül különböző munkaügyi központos támogatással 
illetve közfoglalkoztatási programokból biztosítottunk még munkaerőt, segítséget.

Az intézmény munkaügyi központos GINOP támogatással 2017. november 13-tól: 1 főt a 
média csoporthoz szerkesztői feladatok ellátására 2018. május 12-ig 100% támogatással
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foglalkoztat, továbbfoglalkoztatási kötelezettség 2018. augusztus 12-ig

Ezen kívül többféle (az intézmény költségvetését nem érintő) közfoglalkoztatási program 
segítségével tudtunk egész évben 21 főnek folyamatosan munkalehetőséget adni. Az előző 
évről áthúzódó szerződésekkel 2017. február 28-ig, majd 2017 márciusától 2018. február 
28-ig kisegítő szakmai feladatokra (rendezvényszervezés, lebonyolítás, szervezői 
asszisztensi és eljárói feladatok, pakolás, színpadépítés, karbantartás, fotózás, meghívó-, 
plakáttervezés, adatrögzítés, digitalizálás, egyéb adminisztrációs munkák stb.)

1. ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KULTURÁLIS
KÖZFOGLALKOZÁSI PROGRAM: 5 fő a könyvtári munkához (ebből 2 fő 
könyvtári digitalizáló 3 fő könyvtári kisegítő feladatkörön.

2. NEMZETI MÚZEUM KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM: 
5 fő múzeumi tevékenységre (1 fő adminisztratív, 2 fő digitalizálási 
gyűjteményi 2 fő közönségkapcsolati feladatokon)

3. NMI MŰVELŐDÉSI INTÉZET NKFT. KULTURÁLIS KÖZFOGLALKOZÁSI 
PROGRAM: összesen: 3 fő, ebből 1 fő koordinátor a rendezvényházban + 2 fő 
munkatárs közül 1 fő a médiacsoportban, 1 fő a művelődési házban dolgozik

4. AZ INTÉZMÉNY 8 helyet tervezett be hosszabb távú közfoglalkoztatási 
programból 100%-os támogatással, ebből az év folyamán folyamatosan 8 fő volt 
foglalkoztatva, jórészt 7 fő takarító, kisegítő, eljáró feladatokra, 1 fő 
szakképzettként kisegítő adminisztrációs feladatokra, közfoglalkoztatásban 
dolgozók ügyintézésére. A központi épületben 3 fő, a múzeumban 1 fő, a 
művelődési házban 4 fő végzett munkát.

A közfoglalkoztatási programok sikerei: Az elmúlt év során 1 fő közfoglalkoztatott kolléga, a 
kulturális közfoglalkoztatásból pedig 3 fő került az elsődleges munkaerőpiacra. Őket egyelőre 
sikerült pótolni új munkatársakkal.

Az intézmény valamennyi egysége 2017-ben is magas szintű szakmai tevékenységet 
végzett, melyet az alábbi adatok is mutatnak.

A Berettyó Kulturális Központ 3 egysége (múzeum, könyvtár, művelődési ház) 2016-ban 
1138 db eseményt, foglalkozást, rendezvényt szervezett, valósított meg. Ezen események 
összes látogatószáma: 53.112 fő, míg 2017-ben 1102 alkalmon 56.406 fő vett részt.

ebből
A Sinka István Városi Könyvtár rendezvényein, foglalkozásain és a különböző 
szolgáltatásokat igénybevevő alkalmain 2016-ban 367 alkalommal 7.272 fő, addig 
2017-ben 452 alkalommal 6.156 fő vett részt. A könyvtár összes állománya a 2016- 
os 53.811 db-ról 64.542 db-ra emelkedett. 2016-ban 1.969 regisztrált használó egész 
évben 34.078 dokumentumot kölcsönzött ki, addig 2017-ben 2.464 fő 39.771. 
dokumentumot kölcsönzött.

A Bihari Múzeum 2017-ben összesen 265 alkalommal: rendezvényekkel, 
tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai foglalkozásokkal (ebből 3 tudományos 
konferencia, 13 ismeretterjesztő előadás, 141 iskolai oktatást segítő foglalkozás, 26 
tárlatvezetés, 78 szabadidős felnőtt- és gyermekprogram, 4 nyári tábor), illetve
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kiállításaival (állandó kiállítás 7 terme, továbbá 2 befogadott, 6 saját rendezésű 
időszaki kiállítás, 5 különböző témájú vándorkiállítás 18 külső helyszínen) összesen 
17.031 főt ért el a városban, a járásban, illetve országos rendezvényeken való 
közreműködéssel. Megjelentetett egy múzeumi évkönyvet 10 tudományos 
tanulmánnyal, illetve 4 múzeumpedagógiai kiadványt. A munkatársak összesen 32 
tudományos és ismeretterjesztő előadást tartottak szakmai és egyéb rendezvényeken. 
1.315 db-bal gyarapodott a múzeum gyűjteménye, vásárlás 18 db történt 65.000 Ft 
értékben. (Kiemelkedő gyarapodások: Nagy Vince gáborjáni festőművész anyaga (878 
db ajándék) és Bényi Árpád festménye (vásárlás: 50.000 Ft)

A Nadányi Zoltán Művelődési Házban a rendszeres művelődési formák közé tartozó 
szakköröket, eseményeket 2016-ban 232, míg 2017-ben 470 alkalommal valósítottak 
meg. Egy nyugdíjas és 10 érdeklődési kör szerinti csoport 315 alkalommal találkozott 
a művelődési házban. 13 rendszeres művelődési formában 470 fő, 232 alkalommal 
vett részt. 36 tudományos ismeretterjesztő előadáson 1840 fő vett részt, 2 konferencia, 
tanácskozás 300 főt vonzott, 22 kiállítást, 22 szórakoztató rendezvényt szerveztek, az 
53 egyéb közösségi rendezvény (ünnep, foglalkozás, vásár) mellett. 2016-ban a 410 
eseményen 30.299 fő vett részt, 2017-ben 470 alkalommal 32.103 fő. (Ebben benne 
vannak a Mozi Galéria kiállításai, és a mozi egyéb, vetítésen kívüli rendezvényei is.)

A Makk Kálmán Moziban 2016-ban 683 vetítésen 13.266 fő néző, míg 2017-ban 737 
vetítésen 14.210 néző volt.

A Tourinform Iroda 2016. június közepén nyitott, 2017-es szezoni megkereséseinek és 
érdeklődéseinek megoszlása havi szintre bontva a 2016-os évhez képest is emelkedett.

Május Június Jú ius Augusztus Szeptember Összesen
2017. 2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017.

Személyesen 81 99 275 131 176 93 194 102 178 425 904
Telefonon 18 19 54 15 24 9 41 13 26 56 163
E-mailen 27 10 166 5 100 1 51 6 100 22 444
Összesen 126 128 495 151 300 103 286 121 304 503 1511

Az iroda 2017-es szezoni megkereséseinek száma a 2016-os évhez képest háromszorosára nőtt, 
2017-ben 1511 alkalom lett. 2016-ban címlistánk száma 424 volt, míg 2017 év végére 495 lett. A 
2016-os évhez viszonyítva 2017-re duplájára nőtt a Tourinform iroda kitelepüléseinek száma, 2016- 
ban 6, 2017-ben pedig 12 rendezvényen jelentünk meg az iroda szolgáltatásaival. 2017-re 2 további 
bizományos partnerünk lett, ezáltal bővült két újabb termék kategóriával az általunk értékesített 
ajándéktárgyak köre. 2016-ban az éves bevétel 472 753 Ft volt a partnereink anyagi támogatásával 
együtt a Budapesti Utazási Kiállításon való megjelenésünk miatt. A 2017-es árbevétel pedig 409 695 
Ft volt támogatások nélkül. 2017-es fejlesztés a honlap, mely által még több személyt tudtunk 
tájékoztatni a turisztikai attrakciókról, programokról, információkról és aktualitásokról. Az iroda 
berendezése is bővült egy információs pulttal A település kártya bevezetésének hatására is többen 
tértek be az irodába.

A BKK 2017. május 1. nappal kapta meg a Berettyó Kártya program működtetését. A 
Berettyó Kártya név levédése és a program indítása után, köszönhetően a kitelepüléseknek 
(összesen 7 alkalom, többek között a Kórház, Számadó Napok, Szentmártoni Nyitott Kapuk
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és a folyamatos reklámoknak, sikerült 31 elfogadóhelyet csatlakoztatni és 1420 kártyát 
kiosztani a 2017-es évben.
Az összesen 1420 kártya kiosztásának havi eloszlása: (db)

Augusztus Szeptember Október November December

44 552 625 156 43

Intézményünk programjaival, szolgáltatásaival, míg 2016-ban 68.493 főt ért el, addig 2017- 
ben 73.547 fő részére nyújtott szolgáltatást, segített a kulturális alapszolgáltatáshoz való 
hozzáférésben, a szabadidő hasznos eltöltésében.

Az intézmény, míg 2016-ban 13.100.000 Ft működési bevétel tervezett és 20.565.328 Ft 
teljesített, addig 2017-ben tervezett bevételünk 16.650.000 Ft volt, és 29.452.621 Ft, közel 
a duplája teljesült.

Mellékletben az intézményi egységek 2017. évi részletes szakmai beszámolója. A múzeumi és 
a könyvtári beszámolók a rendeletekben szabályozott szakmai mutatók előírásai alapján 
készültek.

Melléklet:
1. melléklet: Sinka István Városi Könyvtár beszámolója
2. melléklet: Bihari Múzeum beszámolója
3. melléklet: Nadányi Zoltán Művelődési Ház és Makk Kálmán Mozi beszámolója
4. melléklet: Médiacsoport -  Berettyó TV, Bihari Hírlap beszámolója
5. Tourinform Iroda beszámolója
6. Berettyó Kártya beszámolója



SINKA ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

2017. évi Beszám o ló

Sinka István 
Városi Könyvtár



I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Sinka István Városi Könyvtár a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a stratégiai 
tervében megfogalmazott szakmai elvek és célok szerint működik, erősségeit, gyengeségeit 
figyelembe véve, a lehetőségeket kihasználva, törekszik a felmerülő veszélyek 
kiküszöbölésére.
2017-ben az intézmény működésének anyagi feltétele biztosított volt. A szolgáltatásokhoz 
köthető bevételi tervet túlteljesítettük. Kevesebb pályázati forrásból gazdálkodhattunk. 
Állománygyarapításra nagyobb összeget fordítottunk. Az állománygyarapodás darabszáma 
mégis csökkenést mutat. Jóval kevesebb könyvet kaptunk ajándékba, emelkedett a könyvek 
ára. A legutóbbi állomány-ellenőrzést megelőzően sok dokumentum törlésre került, így ebben 
az évben nem volt szükség az állomány apasztására. A könyvtárhasználat és a 
dokumentumforgalom némi csökkenést mutat, ami országszerte mutatkozó jelenség. Azonban 
nőtt az érdeklődés az e-dokumentumok iránt. Sok gyerek és felnőtt kompetenciájának 
fejlesztését szolgálták a nem formális foglalkozások, képzések. A megvalósított programok, 
rendezvények, kiállítások mutatói arról tanúskodnak, hogy a könyvtár aktív szerepet vállal a 
kompetenciafejlesztésen túl a digitális szakadék csökkentésében, az e-kultúra terjesztésében, 
hozzájárul az olvasás és szövegértelmezés képességének fejlesztéséhez, az olvasáskultúra 
fejlesztéséhez, kulturális örökségünk megtartásához. A napi szakmai munka elvégzése mellett 
nem kis teljesítmény volt ezek megvalósítása. A közfoglalkoztatási programban alkalmazott 
dolgozók értékes, hasznos munkája nagy segítséget jelentett az év folyamán. Honlapunkat 
rendszeresen frissítettük, folyamatosan hírt adtunk magunkról a különböző médiumokban. A 
fejlesztési céljaink eléréséhez kerestük a pályázati lehetőségeket. A kortárs irodalmat 
népszerűsítő rendezvényeinket a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma 
támogatta, részt vettünk a Márai VII. programban. Az érdekeltségnövelő támogatásnak 
köszönhetően is szép számmal gyarapodott dokumentumaink száma. Szolgáltatásaink 
minőségének javítására törekedtünk. Terveink között szerepelt a vezeték nélküli hálózat és a 
meglévő géppark bővítése, az infrastruktúra fejlesztését követően oktatás, programok, 
rendezvények megvalósításához használva azok színvonalának növelése, a digitális írástudás 
gyarapítása, az olvasáskultúra, a műveltség terjesztése, s természetesen a forgalmi adatok 
megőrzése, gyarapítása.

II. Szervezeti kérdések

A könyvtár 2016. február 1. óta a Berettyó Kulturális Központ tagintézményeként működik a 
Bihari Múzeummal, a Nadányi Zoltán Művelődési Házzal, a Makk Kálmán Mozival, a 
Médiacsoporttal és a Tourinform Irodával együtt. Az intézményben dolgozók létszáma: 32 
álláson 33 fő (két fő fél állásban) dolgozik, ezen kívül 21 közfoglalkoztatott (ebből 13 
kulturális) segítette a munkát.
A könyvtárban dolgozók létszáma nem változott. A Kálvin téri épületben négy könyvtáros 
szakképesítéssel rendelkező dolgozó látja el a szakmai feladatokat, három olvasószolgálatot 
teljesít, egy fő a feldolgozó könyvtáros teendőit látja el, emellett a szakmai munkát irányítja. 
A Fiókkönyvtárban egy dolgozó fél állásban dolgozik, a Hunyadi Mátyás Tagiskola iskolai 
könyvtárát is működteti. A berettyószentmártoni városrészen az Információs Központban 
közfoglalkoztatási program keretében alkalmazott munkatárs áll a betérők rendelkezésére. Az 
V. közfoglalkoztatási programban az Országos Széchényi Könyvtár alkalmazásában öt fő 
kulturális közfoglalkoztatott segítette munkánkat. Fél állásban egy ügyintéző végzi az 
adminisztrációs feladatokat. Egy fő takarító gondoskodik a tisztaságról. Terveink között 
szerepel az Információs Központban egy fő teljes állásban való alkalmazása. Az IFLA 
ajánlása szerint 1 000 lakosonként legalább 0,5 könyvtáros állás biztosítása szükséges. 
Berettyóújfalu lakossága 14 760 fő, tehát a település lélekszámúhoz viszonyítva a szakmai 
feladatoknak 7 fő között kellene megoszlania.



2016.
tény

2017.
terv

2017. évi 
tény

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 6 7 6
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 1 1

átszám ítva  teljes m unkaidőre 4,5 4,5 4,5
Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ)

összesen - - -

átszám ítva  teljes m unkaidőre
_ _ _

Egyéb felsőfokú
összesen - 1 -

átszám ítva  teljes m unkaidőre _ 1 _

Mindösszesen cönyvtári szakmai összesen 4,5 5,5 4,5
munkakörben átszám ítva  teljes m unkaidőre

4,5 5,5 4,5

Egyéb
Egyéb alkalmazott 
felsőfokú

összesen - - -

átszám ítva  teljes m unkaidőre - - -

alkalmazott Egyéb alkalmazott 
cözépfokú

összesen 1,5 1,5 1,5
átszám ítva  teljes m unkaidőre 1,5 1,5 1,5

Mindösszesen egyéb alkalmazott
összesen

1,5 1,5 1,5
átszám ítva  teljes m unkaidőre

1,5 1,5 1,5
Összes létszám: 6 7 6
Önkéntesek száma _ - 1
Közfoglalkoztatottak száma 5 5 5

III. Szakmai működés 

1. Nyitvatartás

A nyitvatartási időben 2017-ben nem történt változás. Keddtől péntekig (Kálvin tér 1.) 10 
órától 18 óráig várjuk a látogatókat. 12 és 13 óra között zárva tartunk. Erre az időszakra esik 
az ebédidő, a fennmaradó időben és hétfői napokon belső munkálatok végzése történik. A 
Fiókkönyvtár heti 17,5 órában, keddtől péntekig várja a látogatókat (kedden 13.30 -  17 óra, 
szerda 9 -  12 és 13 -  17 óra, csütörtök 8 -  11.30 óra, péntek 13.30 -  17 óra).
Az Információs Központ heti 24 órában, keddtől szombatig látogatható (kedden és szerdán 9 
-1 2  és 13-17 óra, csütörtökön 13-17  óra, pénteken 9 -12 ,  szombaton 9 - 1 2  óra).
Minden szombaton biztosítjuk a lehetőséget a könyvtár (Kálvin tér 1.) és az eMagyarország 
Pontok látogatására. Nyáron az Információs Központban zavartalan volt a nyitvatartás. A 
Kálvin tér 1. alatt két hétig szünetelt a szolgáltatás. Ekkor megtörtént a nyári nagytakarítás. A 
strandkönyvtár ez idő alatt is működött. Karácsony és újév között minden részleg zárva volt. 
A nyári és a téli zárásról időben, több fórumon tájékoztattuk az olvasókat. A nyári és a téli 
zárva tartási napok száma a szombatokat is tartalmazza



Mutatók 2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez 

képest
Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra) 33 33 33 0
Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) 41 41 41 0
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra) 5 5 5 0
16 óra utáni nyitvatartás (óra/hét)

8 8 8 0
Nyári zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 10 10 10 0
Nyitvatartási napok száma: 243 239 249 +2,5
Téli zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 5 4 4 -20

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1. Gyűjteményfejlesztés

A Sinka István Városi Könyvtár állományának folyamatos gyarapítása 2017-ben is 
biztosított volt. Forrását a költségvetés, az érdekeltségnövelő pályázat, valamint a Márai 
Program jelentette. A dokumentum-beszerzés alapját továbbra is a Könyvtárellátó Nonprofit 
Kft. (Kelló) által kiadott Új Könyvek állománygyarapítási tájékoztatója jelentette, melynek 
nyomtatott változatát térítés ellenében tudtuk beszerezni. A Kellóval kötött szerződés alapján, 
mivel a dokumentumokat felszereléssel együtt rendeltük, 26%-os kedvezményt vehettünk 
igénybe, így kötetenként egy-egy könyv- és raktári cédulát, valamint a könyvek felszerelését 
(raktári jelzet, könyvsarok) is biztosították. Ezekért külön díjat nem számítottak fel. A 
gyarapítás az olvasói igények és a Gyűjtőköri Szabályzat alapján történt. Az olvasói igények 
gyors kielégítése céljából vásároltunk könyvesboltokból, internetes könyváruházakból is. Az 
állomány ajándékozás címén is gyarapodott az olvasóktól, a szerzőktől és az intézményektől 
kapott könyvek, hangzók által.
Törlésre kerültek az elhasználódott, régi folyóiratok.

Ajándékozás címen 432 157 Ft értékben 198 db dokumentumot vettünk állományba. Ezek 
nagy részét az olvasóktól, a szerzőktől, a Nemzeti Kulturális Alaptól, Magyarország 
Kormányától, valamint a Közigazgatási és Igazgatásügyi Minisztériumtól kaptuk. A 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a Nemzeti Könyvtár sorozat újabb köteteit juttatta 
el ajándékként.

Az érdekeltségnövelő pályázaton 577 495 Ft támogatást nyertünk. Ebből 404 247 Ft-ot 
állománygyarapításra (szépirodalom és ismeretközlő irodalom) használtunk fel.

Az összeg 30%-át, 173 248 Ft-ot eszközök vásárlására fordítottuk. Egy asztali számítógépet 
vásároltunk tartozékokkal (monitor, billentyűzet, egér, operációs rendszer, konfiguráció), ami 
az ügyintéző munkáját segíti. Az eMagyarország Ponton dolgozó munkatárs által használt 
billentyűzetet lecseréltük, és két headsetet is beszereztünk, melyek az olvasókör tagjainak 
foglalkozásokra, versenyekre való felkészülését, más számítógép-használók diszkrét 
munkavégzését szolgálják.

A Márai Program VII. fordulójában 150 000 Ft értékben rendelhettünk könyveket és hangzó 
dokumentumokat, melyeket 2018 tavaszán juttat el hozzánk a KELLŐ.



65-féle folyóiratot járattunk 77 példányban, ezen kívül 59-féle folyóirathoz az NKA- 
támogatás jóvoltából jutottunk. Ezek közül a Fiókkönyvtárban 11, az Információs 
Központban 3 folyóirat volt hozzáférhető. A térség településein megjelenő helyi lapokból is 
rendszeresen kaptunk (15). Az olvasók által legkeresettebb folyóiratokat vásároltuk meg. A 
hiányzó folyóiratok cikkeit ebben az évben is könyvtárközi kölcsönzéssel vagy elektronikus 
úton szereztük be. A beszerzett dokumentumok adatai bevitelre kerültek a Huntéka 
adatbázisba is. A cím- és csoportos leltárkönyv, az átadókönyv adatai naprakészek. Törvényi 
kötelezettségünknek eleget téve a Huntéka segítségével elektronikus leltárkönyv készül. 
Megtörtént a beszerzett dokumentumok katalóguscéduláinak besorolása. Folyamatos volt az 
állománygondozás.

Folyóiratok köttetésére nem került sor az év folyamán. Pályázati lehetőségre sem 
bukkantunk. Az állomány frissítésekor továbbra is kiemelt szempont volt az olvasói igények 
figyelembe vétele. Az intézmény minden részlegében működött a gépi kölcsönzés a Huntéka 
adatbázis segítségével. Emellett párhuzamosan működtettük a hagyományos kölcsönzést is.

Mutatók 2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás 'kő
bán előző 

évhez képest
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) 2 739 569 2 976 750 2 996 699 +10

- ebből folyóirat (br. Ft) 679 534 700 000 745 362 +10
- ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (br. Ft) 10 764 20 000 38 075 +80
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 
dokumentumok száma (db) 452 460 350 -23
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 121 98 94 -22
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása 
összesen 1 945 2 000 1 173 -40
A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma 284 150 109 -62

2.2 Gyűjteményfeltárás

A teljes gyűjtemény feldolgozásra került az elektronikus katalógusban. Az előző évhez képest 
kevesebb rekord került feldolgozásra. A dokumentumok beszerzésére szánt keret nem 
csökkent, ugyanis nőtt a könyvek ára, és jóval kevesebb könyvet kaptunk ajándékba. Egy-egy 
dokumentum feldolgozásának időtartama függ attól, honnan szereztük be, ill. egy- vagy 
többkötetes-e a mű. Ha nem a KELLO-tól történt a beszerzés, a könyv- és raktári cédulát el 
kell készíteni, ill. a könyvek felszerelése is feladat, ami időigényes munka. Az új 
dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának ideje függ attól is, hogy 
egy-egy alkalommal mennyi dokumentum kerül beszerzésre, valamint az egyéb szakmai 
feladatok sűrűsége is befolyásoló tényező. Arra törekszünk, hogy a beérkező 
dokumentumokhoz minél előbb hozzájussanak az olvasók.



Mutatók 2016.
évi

tény

2017.
évi

terv

2017.
évi

tény
változás %- 

bán előző 
évhez képest

Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 
száma 2 322 2 322 1 631 -30
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában 
kifejezve) 0,75 0,75 0,75 0
Beérkező új dokumentumok olvasók számára 
történő hozzáférhetővé válásának időtartama 
napokban kifejezve (átlagosan) 5 5 5 0
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 100 100 100 0

2.3. Állományvédelem

A megőrzésre szánt folyóiratokat tékázva tároljuk, köttetésre 2017-ben nem került sor. A 
muzeális dokumentumaink száma nem gyarapodott. Restaurálásuk a korábbi években 
megtörtént. Az aprónyomtatványok digitalizálása folyamatos. 2002-től 2015-ig terjedő 
időszak meghívóit, plakátjait, szórólapjait sikerült eddig digitalizálni. Ezek közül összesen 
352, a nagyobb rendezvények anyaga került feltöltésre a JADOX helyismereti adatbázisba. 
Könyveket nem digitalizáltunk 2017-ben sem. A táblázat mutatói az aprónyomtatványok 
digitalizálásának adatait mutatják.

Mutatók
2016.

évi
tény

2017.
évi

terv

2017. évi 
tény

változás %- 
bán előző 

évhez képest
Táravévben fertőtlenítés, kötés, iavítás. 
restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 
állományvédelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma 2 2 -100
Muzeális dokumentumok száma 3 3 3 0
Restaurált muzeális dokumentumok száma

0
Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma 160 160 192 +20
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma - - -

3. Települési könyvtár területi feladatellátása 

3.1 . Nemzetiségi könyvtári ellátás

A KSH adatai szerint Berettyóújfalu város lakosságának 96 %-a magyar, 2 %-a cigány, 0,4 
%-a német, 0,5 %-a román nemzetiségű. Ez indokolja, miért nincs nemzetiségi 
gyűjteményünk.



3.2. Statisztikai adatszolgáltatás

Az OSAP 1442 statisztikai adatszolgáltatás szempontjainak megfelelően történik a forgalmi 
és létszámadatok dokumentálása. Ezen kívül más statisztikai feldolgozás nem történt.

4. Mutatók

Olvasószolgálat

A felnőttkönyvtárba az előző évhez képest többen iratkoztak be. A könyvtáros igyekezete 
ellenére sem látogattak el közösen a könyvtárba a középiskola első évfolyamai, valamint a 
verébtábor résztvevői. A kollégiumi rendszer átalakítása sem kedvezett a 
könyvtárlátogatásnak. Az olvasói szokások és az olvasói rétegek változásai a korszak- és 
rendszerváltással vannak összhangban. A kisvárosi kapcsolatrendszer még működik, van 
olvasói törzsközönsége a könyvtárnak.

A felnőtteket célzó, használóképzést szolgáló foglalkozások szervezése továbbra is feladat. 
A település és a környék iskoláival való személyes kapcsolat ápolására törekedtünk. Ebben az 
évben is felkerestük az iskolák igazgatóit, akiket tájékoztatunk a könyvtárhasználat 
lehetőségeiről, eljuttattuk hozzájuk könyvtárpedagógiai ajánlatunkat, melyből 
korosztályonként tájékozódhatnak a könyv- és könyvtárhasználati, valamint az egyéb 
foglalkozások kínálatáról.

Célunk, hogy a középiskolák 9. évfolyamának hallgatóival megismertessük könyvtári 
lehetőségeket, valamint a magasabb évfolyamok diákjai is aktív könyvtárhasználók legyenek. 
Ezt ebben az évben is szorgalmaztuk.

A pályakezdők vagy tartós munkanélküliek, a hajléktalanok, egzisztenciájukat vesztett, 
párkapcsolati traumákkal terhelt, pszichés gondokkal küzdő emberek problémája nagy feladat 
elé állítja az olvasószolgálatot teljesítő dolgozókat. A gyászra gyógyírt, a tragédiára választ, a 
kilátástalan jövőre tanácsot várnak tőlük. A bejáró vidéki tanulók számára télen olykor 
melegedő, barátkozásra lehetőséget nyújtó színtér a felnőttkönyvtári részleg. Gyakran 
verbuválódnak tanulópárok, akik önművelő jelleggel segítik egymást.

A legtöbb látogató, olvasó betartja a könyvtárhasználati szabályzat előírásait. Az év során 
nem fordult elő olyan eset, amikor a Polgárőrség, ill. a Rendőrség segítségét kellett igénybe 
venni a rend fenntartásához.

Könyvtárunkban két olvasókör működik, a Bihari Barangolók Olvasóköre, valamint a 
Nadányi Zoltán Olvasókör. Az egyik hetente, a másik kéthetente tartja foglalkozásait az 
olvasóteremben. Ezekhez biztosítjuk az irodalmat, kérésükre témakutatást végzünk, segítünk 
műsoraik összeállításában, a filmvetítésben, a prezentáció összeállításában, biztosítjuk a 
technikai hátteret és szükség esetén segítjük a lebonyolítást. Ezáltal színesebbé váltak az 
olvasóköri rendezvények. Ezt a lehetőséget felajánlottuk az iskolások számára is.

A mozgásukban korlátozottak számára beindított házhoz szállítás szolgáltatás 2017-ben is 
működött. A Bihari Szociális Szolgáltató Központ lakói (25 fő) és további 4 fő részére vitte el 
a könyvtáros a folyóiratokat, valamint a kért köteteket.

Az előző években több pályázaton is sikeresen szerepeltünk. Lsd. IV. 4. Két TAMOP uniós 
pályázat fenntartási időszakában több rendezvény valósult meg a gyermekkönyvtárban. 
Az együttműködő oktatási-nevelési intézmények óvodás és általános iskolás diákjait 
foglalkoztatta a gyermekkönyvtáros. A csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken nagy 
hangsúlyt kapott a könyv- és könyvtárhasználat gyakorlása során a szabadidő hasznos 
eltöltésének módja. A 2016-ban megvalósított, 2017-re tervezett és megvalósult rendezvények 
összesített adata lényeges különbséget nem mutat. A gyermekkönyvtár forgalmi adatai kis 
mértékben maradnak el az előző évitől. 2016-ban a Mese-zene-játék uniós pályázat 5.



fenntartási évében meseszakkör és zenei rendezvény valósult meg. 2017-ben már nem volt 
ilyen jellegű kötelezettség. A csökkenés a rendezvények, képzések számában és a résztvevők 
számában ebből adódik.

A gyerekek szép számmal vettek részt a rendezvényeken. A rajzversenyekre készült 
munkákból összeállított kiállítások nagy sikert arattak. Iskolai csoportok, családok sokasága 
tekintette meg a gyerekek munkáit. Számos alkalom adódott az év folyamán könyvtári, 
könyvtárhasználati foglalkozásokon, irodalmi rendezvényeken való részvételre.

A gyermekkönyvtáros vonzó programokkal, foglalkozásokkal (irodalmi levelezős játék, 
olvasótábor, könyvtári rendhagyó órák, író -  olvasó találkozók, könyvbemutatók), valamint 
reklámtevékenységgel, az érdeklődést felkeltő könyvajánlásokkal igyekezett becsábítani az 
olvasót, látogatót egyaránt. Az alsó tagozatban tanító pedagógusoknak köszönhetően azok a 
gyerekek is eljutottak a könyvtárba, akiknek a szülei, nagyszülei elfoglaltságuk, esetleg 
érdektelenségük miatt nem tudták elkísérni őket. Ebben az évben 43 alkalommal látogattak el 
az alsó tagozatos osztályok csoportosan kölcsönözni. A város nagycsoportosai, 1. osztályosai 
2017-ben is megismerkedtek a könyvtárral.

Az előző évhez hasonlóan a hátrányos helyzetű könyvtárhasználók jelentek meg nagyobb 
számban az eMagyarország Pontként (Digitális Jólét Program Pont) működő 
számítógépteremben, akiknek otthon nincs internet-hozzáférésük. Mások olyan kéréssel 
kerestek meg bennünket, aminek megoldásához segítséget igényeltek a könyvtárostól. A 
kapcsolattartás új formája, a Facebook továbbra is elsősorban a fiatalokkal való hatékony 
kapcsolattartás eszköze.

A számítógépterem látogatói többségében általános, illetve középiskolás diákok. A 
tevékenységük a Facebook közösségi oldal használatán kívül különböző flash vagy java alapú 
játékokat tartalmazó oldalak látogatására korlátozódik.

Az ingyenes hozzáférés mellett esetenként előfordult a napijegyes számítógéphasználat is. 
Tipikusan az eseti problémával betérők veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Az 
eKözszolgáltatások népszerűsítése továbbra is szükséges.

A statisztikai adatok a Fiókkönyvtárban is csekély csökkenést mutatnak. A könyvtáros 
szem előtt tartotta az olvasók igényét, a hiányzó műveket könyvtárközi kölcsönzéssel 
biztosította számukra. Sajnos csak a Méliusz Juhász Péter Könyvtárból könyvtárközi 
kölcsönzéssel érkező könyveket nem terheli postaköltség, ezért többnyire csak akkor kérik a 
könyveket, ha azok a megyei könyvtárban megtalálhatók.

A Fiókkönyvtár állománya 2017-ben 184 db kötettel 387 273 Ft értékben gyarapodott. A 
szépirodalmi és ifjúsági irodalom gyarapodása jelentős. Az ismeretközlő irodalom terén is 
sikerült javulást elérni. A könyvtáros csatlakozik a városi könyvtár valamennyi 
rendezvényéhez. Az iskolai könyvtárral együttműködve jól ki tudja használni a kettősségben 
rejlő lehetőségeket. Rendhagyó órák, vetélkedők, iskolai rendezvények, megemlékezések, 
versenyek, a hagyományok ápolását célzó foglalkozások helyszíne volt a könyvtár az év 
során. A pedagógusok rendszeresen színesítik a tanórák tartalmát filmvetítéssel.

A tanév elején az első osztályosok megismerkedtek a könyvtárral, a kölcsönzés rendjével, 
az őrjegy használatával, a beiratkozás módjával. A berettyószentmártoni városrész 
lelkipásztora vezetésével a Fiókkönyvtárban működik heti rendszerességgel a Baba-mama 
klub. Péntek délutánonként a Filmklub jelentett tartalmas kikapcsolódást, amikor a napközis 
és az érdeklődő tanulók filmeket nézhettek meg.

A Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton résztvevő csapatok meghívást kaptak a Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárba az ünnepélyes eredményhirdetésre.

Az Információs Központ eMagyarország Pontként (Digitális Jólét Program Pont) működik. 
Az eTanácsadó nemcsak szóbeli tájékoztatás útján népszerűsítette az elérhető 
szolgáltatásokat, hanem szórólapokat és tájékoztatókat helyezett el az intézményekben, 
valamint a saját hirdetési felületeken. A forgalmi adatok növekedést mutatnak. A 
berettyószentmártoni városrész önkormányzati képviselője havonta egy alkalommal szerdai



napokon itt tartja fogadóóráját. Sokan kihasználták az eKözszolgáltatás lehetőségét. Szép 
számmal voltak azok is, akik napi szinten igényelték a segítséget az informatikai, digitális 
írástudásuk hiányossága miatt. Elsősorban az idősebb korosztály vette igénybe a kolléga 
segítségét a számítógép, az internet használatában. Heti és havi folyóiratok továbbra is 
hozzáférhetők voltak. Az olvasóktól kapott ajándékkönyvek által újabb kötetekkel frissült az 
állomány.

4.1. Könyvtárhasználat

Nagyon minimális a beiratkozott olvasók és a könyvtárat aktívan használók számának 
csökkenése. Sok csoport látogatott el az év folyamán. Több alsó tagozatos tanítóval sikerült jó 
kapcsolatot kialakítani, így vannak olyan csoportok, amelyek rendszeres látogatói a 
gyermekkönyvtárnak.
Folyamatos feladat a pedagógusokkal való rendszeres kapcsolattartás, hogy még több alsós 
csoport járjon csoportos kölcsönzésre.

Könyvtárhasználat 2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez 

képest
Beiratkozott olvasók száma (fő) 2 484 2 484 2 464 -1
A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (fő) 2 730 2 736 2 672 -2
A könyvtári látogatások száma 
(db) 43 065 43 071 41 089 -4
Ebből csoportok (db) 112 114 101 -10

4.2. Dokumentumforgalom

Kétszer annyi e-dokumentumot kölcsönöztek. Sokkal többen éltek a témafigyelés, 
irodalomkutatás lehetőségével. Hasonló értéket mutat a könyvtári látogatások, a kölcsönzött, 
helyben használt, valamint a könyvtárközi kölcsönzés útján kapott és küldött dokumentumok 
száma is. A könyvtárak állományának jobb összetétele következtében kevesebb 
dokumentumot kértek a könyvtártól a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatás keretében. 
Tapasztalat, hogy kevesebbet olvasnak a gyermekek, az olvasmányokat sokszor az interneten 
megtalálják. Ez a felnőttek esetében is igaz. A csökkenés részben az érdeklődés hiányából, 
részben a csökkenő lakossági létszámból adódik. A gyerekek a családban nincsenek 
motiválva (nincs pozitív példa); a felső tagozatos gyerekek már kevesebben és kevesebbet 
olvasnak.
A kölcsönző gyermekek alsó tagozatosok, tanulás mellett havonta átlagban csak egy könyvet 
kölcsönöznek. Feladatunk, hogy visszavezessük a gyermekolvasókat a nyomtatott 
dokumentumok kölcsönzésére, az olvasására. (Nem kell maximalizálni a kölcsönzött 
dokumentumok számát, csak bizonyos esetekben).

Könyvtárhasználat 2016. 
évi tény

2017. évi 
terv

2017. 
évi tény

változás %-ban 
előző évhez 

képest
Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 43 403 43 453 39 771 -8
E-dokumentumok kölcsönzése (db) 30 49 62 +107
Helyben használt dokumentumok (db) 59 313 59 397 56 568 -5



Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dók. (db) 290 295 196 -32

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dók. (db) 1 159 1 190 1 156 -0,03

Irodalomkutatások, témafigyelések száma(db) 27 43 49 +81



4.3. Olvasói számítógépek

2016 óta nem építjük tovább az olvasói katalógust. A felnőttkönyvtári és a gyermekkönyvtári 
részlegben egyaránt elhelyeztünk egy-egy számítógépet a katalógusban való böngészés 
céljából. A gyermekkönyvtárban azonban megszűnt ez a lehetőség, s az év folyamán nem 
sikerült pótolni a használhatatlanná vált számítógépet. Az eMagyarország Pontként (Digitális 
Jólét Program Pont) működő számítógép-teremben szükség esetén lehetőség van a 
katalógusban való böngészésre is.
A Fiókkönyvtárban sajnos olvasói munkaállomás nem áll rendelkezésre a katalógusban való 
kereséshez, és egyéb információk kereséséhez. A felmerülő kérdésekben a könyvtáros által 
használt dolgozói gépen történik a keresés.

Olvasói számítógépek száma 
helyben használatra

2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez képest

Katalógus 2 3 1 -50
Olvasói munkaállomás 12 12 12 0

4.4. Online szolgáltatások

A könyvtár honlapja magyar nyelven érhető el, tartalmát rendszeresen frissítette a felelős 
kolléga. A Fiókkönyvtár és az Információs Központ nem rendelkezik külön honlappal, róluk 
információ a közös honlapon érhető el.
A távhasználatok száma (honlap, e-mail, tel., fax) jelentősen megnőtt, ugyanakkor csökkent 
az OPAC-ra kattintás gyakorisága. A könyvtár honlapjára felkerült információk megjelennek 
a Facebookon is. Sok esetben ezen a fórumon történik az olvasókkal való kapcsolattartás 
(könyvtárközi kölcsönzés, határidő hosszabbítása, értesítés a könyv hozzáférhetőségéről, 
határidő lejárta). Egyre többen használják a kapcsolattartás és a tájékozódás e formáját.

Online szolgáltatások 2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás 'kő
bán előző 

évhez 
képest

Távhasználatok száma 6 727 7 830 12 265 +82
A könyvtár honlapja (teljes webhely) 
mely nyelveken érhető el magyar magyar magyar 0
A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 6 7 8 +33
A könyvtári honlap 
tartalomfrissítésének száma összesen 72 84 96 +33
A könyvtárban használható adatbázisok 
száma 2 2 2 0
A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 1 1 1 0
A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vevő 
használók száma (fő) 740 800 854 +15
A könyvtári OPAC használatának 
gyakorisága (használat/év) (kattintás az 
OPAC-ra) 8 448 8 448 5 998 -29
Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférésű publikációként elérhetővé 
tett dokumentumok száma (db)



4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

A fogyatékossággal élők számára egy munkaállomás állt rendelkezésre. Az épület 
akadálymentesített, a honlap részben, akadálymentesítése a következő időszak feladata. A 
gyengén látók számítógép-használatát segíti a Cobra felolvasó program. A látássérültek 
olvasmányélményhez jutását segítik a hangoskönyvek.

Szolgáltatások száma 2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás 'kő
bán előző 

évhez képest
Fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő IKT 
eszközök száma 1 1 1 0
Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások 
száma 2 2 2 0

4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján a város lakosságához viszonyított aránya 
jelentéktelen, ezért nem rendelkezünk nemzetiségi gyűjteménnyel. Lsd. 3.1.

Dokumentumok 2016. évi 2017. évi 2017. évi változás %-ban előző
tény terv tény évhez képest

Könyvek - - - -
folyóiratok - - - -

Elektronikus
dokumentumok

-

Összesen - - - -

4.7. Használói képzések száma

Az eMagyarország Ponton (Digitális Jólét Program Pontok) (Kálvin tér) elsősorban az 
informatikával, digitális írástudással, az elektronikus eszközökkel, azok használatával 
kapcsolatos kérdésekkel fordultak segítségért, információért az ott dolgozó kollégákhoz. Az 
olvasókörök tagjainak számos alkalommal történt segítségnyújtás a foglalkozásokra való 
felkészüléshez, az anyaggyűjtésben, a prezentáció összeállításában, bemutatásában egyaránt, 
máskor pedig a munkavállalással, munkakereséssel kapcsolatosan, a mindennapi ügyintézés 
során.
A Digitális szakadék csökkentése projekt keretében három képzés valósult meg. A diákok, 
felnőttek részére a könyvtárhasználati foglalkozások mellett digitális kompetenciafejlesztő, 
információkeresési ismereteket nyújtó nem formális foglalkozások is megvalósultak. Ezek 
alkalomszerűen, egy-két emberrel való eseti foglalkozások voltak. Sajnos ezek dokumentálása 
2016-ban a Kálvin téri eMagyarország Ponton elmaradt, ezért a kiugrásszerű javulás 2017- 
ben.
Az Információs Központban a digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismeretek 
nyújtása eseti jelleggel, egy-két fővel történő foglalkozás formájában, személyre szabottan 
történt. Elsősorban a digitális írástudással nem rendelkező idősebb korosztály igényelte ezt a 
szolgáltatást, melyet ebben az évben sokkal többen vettek igénybe. A könyvtárhasználati 
foglalkozások is hasonló formában történtek. Az irodatechnikai szolgáltatások iránt is ez a 
korosztály érdeklődött leginkább. A Digitális szakadék csökkentése projekt keretében 
képzésen részt vevők közül sokan kértek segítséget a gyakorláshoz, az ismeretek



elmélyítéséhez. A fogyatékosok ügyintézésére is számos alkalommal került sor. Nagy volt az 
igény az okostelefon használatát segítő információk, segítségnyújtás iránt. A következő 
időszakban is szükséges a digitális ismeretek megismertetése az idősebb korosztállyal, a 
fiataloknak pedig az információkeresési ismeretekre épülő foglalkozások tartása. A fiatalok 
zenét hallgattak, játszottak, közösségi oldalakat böngésztek, videót néztek. A környező 
településeken élők is betértek a mindennapi ügyintézés céljából. Napi kapcsolat alakult ki a 
szomszédos helyiségben működő Bihari Szociális Szolgáltató Központ Berettyóújfalui Idősek 
Klubja lakóival.
Az olvasóteremben tartotta foglalkozásait a két olvasókör. Hetente/kéthetente, félévenként 
összeállított munkaterv szerint haladnak. Ezek a nem formális, nem a könyvtár által 
szervezett, de témakutatással, technikai segítségnyújtással támogatott foglalkozások segítik az 
olvasási kompetencia és a szövegértés fejlesztését.
A Fiókkönyvtárban dolgozó munkatárs a Hunyadi Mátyás Tagiskolával kötött megállapodás 
szerint ellátja az iskolai könyvtáros feladatait is. Bekapcsolódik az iskolai, a városi, valamint 
a városi könyvtár rendezvényeibe is (mesemondó verseny, kirándulás, rajzpályázat, vetélkedő, 
szavaló verseny). A pedagógusok rendszeresen színesítik a könyvtárban a tanórák tartalmát 
filmvetítésekkel. A helyi lelkipásztor irányításában működő Baba-mama Klub heti 
rendszerességgel a könyvtárban tartja összejöveteleit.
A könyvtárban megvalósuló foglalkozásokon, rendezvényeken a hátrányos helyzetűek, a 
fogyatékossággal élők, a nyugdíjasok egyaránt részt vehetnek, és részt is vesznek. Külön- 
külön részükre nem szerveztünk programokat, de a megvalósult foglalkozások, rendezvények 
között vannak olyanok, amelyek a kompetenciaképzés többi szempontjának is megfelelnek, 
így több helyre besorolhatók.
Ezek számadatai a többi szemponthoz történő besorolásuk esetén az összesítésben nem 
szerepelnek. Lsd. *-gal jelzett számadatok.

Kompetenciaképzés 2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás 'kő
bán előző 

évhez képest
A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma 25 27 30 +20
A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvevők száma 742 820 834 +12
A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzések száma 16 17 118 +640
A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket nyújtó 
nem formális képzéseken résztvevők 
száma 78 100 608 +679
A könyvtár által szervezett 
engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett akkreditált 
képzéseken, továbbképzéseken 
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások 93 87 90 -3



száma
A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvevők száma 1994 1877 1968 -1
A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programok 
száma 32* 28* 34* +6
A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi 
együttélést erősítő, diszkrimináció
ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programokon 
résztvevők száma 734* 683* 644* -12*
A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programokon résztvevők 
száma
A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma 29* 33* 34* +17*
A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon résztvevők 
száma 16* 66* 67* +319*
A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programok, képzések száma 15* 16* 36* +140
A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programokon, képzéseken résztvevők 
száma 210* 210* 207* -1*
Összes képzés száma 134 131 238 +78
A képzésen résztvevők száma 
összesen 2814 2797 3410 +21
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató 
kiadványainak száma 1 2 2 +100

4.8. Rendezvény, kiállítás

Minden évben sikeresen pályázunk az Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumánál, 
illetve a Méliusz Juhász Péter Könyvtár pályázatának is kedvezményezettjei vagyunk. A 
Szépírók Társasága is rendszeresen támogatja rendezvényeink megvalósítását. Ezek a 
források egészítik ki a költségvetés által rendelkezésre álló keretet. Állandó rendezvényeinkre 
(ünnepi könyvhét, Sinka-emlékdélután, Országos Könyvtári Napok) neves előadókat, írókat, 
költőket látunk vendégül. Az emléktúrán minden alkalommal megemlékezünk a könyvtár 
névadójáról, ill. szervezéskor figyelembe vesszük az adott év évfordulóit. 2017-ben Gönczy 
Mónika, Medvigy Endre, Bakó Endre, Halász Margit, Grecsó Krisztián járt nálunk. Az



Országos Könyvtári Napok keretében igyekszünk minden korosztályt megszólítani az 
óvodásoktól a nyugdíjasokig. Ebben az évben kiállítás, rendhagyó óra, internetes játék, 
kézműves foglalkozás, rajzpályázat (eredményhirdetés), családi társasjáték volt a kínálat. A 
kerékpártúra a szeszélyes időjárás miatt elmaradt.
A városi rendezvényeken (majális, gyermeknap, Bihari Számadó Napok) rendszeresen jelen 
vagyunk. Nemcsak szabadidős tevékenységeket kínálunk ilyenkor, hanem népszerűsítjük 
szolgáltatásainkat is. Nyáron a strandkönyvtár kínált kikapcsolódást a fürdőzőknek. 301 
látogatója volt, akik 64 folyóiratot kölcsönöztek, a helyben használt dokumentumok száma: 
196. A gyerekek szívesen töltötték idejüket a társasjátékkal is.
Az iskolai közösségi szolgálat kedvelt színhelye a könyvtár.
Örvendetes, hogy gyarapodott a helyi közösségi programok, rendezvények és az azokon 
megjelentek száma. Célunk, hogy könyvtárunk még inkább olvasóbarát legyen, ezért 2018- 
ban is törekszünk ilyen programok kínálatára. Kiemelt feladatunk a középiskolás korosztály 
aktivizálása.
A gyermekkönyvtár adott helyet a sakk szakkörnek. Azok a gyerekek, akik korábban itt 
ismerkedtek a sakk szabályaival, és versenyeken kívánnak részt venni, ma már más 
helyszínen, a haladó csoportban gyarapítják ismereteiket. A kezdők továbbra is itt tartják 
foglalkozásaikat, utánpótlásuk csökken. Szintén a gyermekkönyvtár volt a helyszíne a Tanoda 
program keretében megvalósuló képességfejlesztő foglalkozásoknak, melyekre a forrást a 
terembérlet finanszírozására az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület biztosította.
Az ünnepi könyvhéten a Hunyadi Mátyás Tagiskolában Halász Margit íróval találkoztak az 
alsó tagozatos gyerekek. Az olvasásnépszerűsítő levelezős játékkal, majd az 
információkeresési technikára épülő vetélkedővel emlékeztünk Szabó Magdára, ill. Szent 
Lászlóra. Bővült a házi olvasmányok feldolgozását segítő foglalkozások köre. Rendhagyó 
összefoglalásként négy mű feldolgozását segítettük (Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön; 
Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme; Berg Judit: Rumini; Csukás István: Süsüke). A 
különböző foglalkozásokat kézműves tevékenység egészítette ki. A majálison, a 
gyermeknapon a könyvtár standján rejtvényekkel, társasjátékkal, kártyajátékkal vártuk a 
családokat, akik a könyves vasárnapon is játszhattak közösen a társasjátékkal. Májusban a 
családi múzeumi délutánon a Bihari 7próba egyik színhelye a könyvtár volt. Rendszeresen 
részt veszünk a Bihari Számadó Napokon, ahol az ingyenes beiratkozási lehetőségen (a 
következő évre is szóló) túl fejtörőkkel, kicsiknek szóló programmal, kézműves lehetőséggel 
várjuk az érdeklődőket.
A szavalóversenyen, melyet középiskolások és általános iskolások részére egyaránt 
meghirdettünk, Arany Jánosra emlékeztünk. A középiskolások részéről várakozáson aluli volt 
az érdeklődés. A város napján kisvonattal jártuk be Berettyóújfalut, és ismertettük meg a felső 
tagozatos gyerekeket a település nevezetességeivel. A nyári szünetben szervezett olvasótábor 
(Indián tábor) jó alkalmat teremtett az olvasás megszerettetéséhez, a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez. A Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton egyre kevesebb csapat vesz részt. A 
feladatok megoldására egyre kevesebb a rendelkezésre álló idő, ami kedvét szegi gyereknek, 
felnőttnek egyaránt. Minden résztvevő csapat meghívást kapott az ünnepélyes 
eredményhirdetésre, és mindegyik előkelő helyen végzett. A gyermekkönyvtári rendezvények 
egy része pályázatok fenntartási időszakára vállalt program. Ezekre pályázati lehetőség 
hiányában az intézmény költségvetése jelenti a forrást, melyből a jövőben szeretnénk többet 
elkülöníteni olyan programok megvalósítására, amikor neves előadót, írót, költőt láthatunk 
vendégül. 2017-ben a családok számára felajánlott program a Múzeumok Éjszakáján nem 
valósult meg a korábbi évek hagyományát megszakítva. A tavaszi és az őszi szünetben 
elmaradt a szöszmötölő foglalkozás. így kevesebb családi rendezvény valósult meg. A két 
könyvtárpedagógiai kiadvány az óvodás és általános iskolás, valamint a középiskolás 
korosztály számára kínál lehetőséget a foglalkozásokon való részvételre. Ezek nagy része 
ingyenes, két kézműves foglalkozásért kérünk pénzt.



Mutatók 2016. évi 
tény

2017. 
évi terv

2017.
évi

tény

Változás 'kő
bán az előző 
évhez képest

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvények száma
összesen

50 71 48 -4
A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma

1 381 1 190 872 -37
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
száma 4 5 5 +25
A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma 479 680 964 +101
Tárgyévben a családok számára 
meghirdetett rendezvények száma 33* 33* 24* -28
Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma 582* 651* 627* +8
Egyéb rendezvények száma 172 168 214 +24
Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 2 506 2 565 2 746 +10

4.9. Használói elégedettségmérés

Rendszeresen, kéthetente, szükség esetén hetente tartottunk munkatársi megbeszéléseket, 
melyeken megosztottuk egymással tapasztalatainkat, egyeztettük javaslatainkat, közös 
állásfoglalást alakítottunk ki. Rendezvényeink forgatókönyvét elkészítettük a gördülékeny 
lebonyolítás érdekében. Az ötletláda egész évben elérhető volt a látogatók számára. Hárman 
éltek a véleménynyilvánítás e formájával. A személyes találkozások alkalmával 
tájékozódtunk olvasóink, látogatóink véleményeiről, javaslataikat, ötleteiket lehetőségeink 
függvényében megszívleltük, megvalósítottuk, ill. figyelembe vettük a dokumentumok 
rendelésekor, a rendezvények szervezésekor és más esetekben is.
Azon munkálkodtunk, hogy a 2016. évi használói elégedettségméréskor megfogalmazott 
feladatokat elvégezzük. A válaszadók többsége szerint az épület jól megközelíthető, azonban 
felújításra szorul, több szabadpolc elhelyezését tartják szükségesnek, elégedettek a 
tisztasággal, az itt dolgozók figyelmesek, felkészültek, udvariasak és segítőkészek. Kérésként 
fogalmazódott meg a gyorsabb internetszolgáltatás igénye, a számítógéppark cseréje és 
bővítése, a hangoskönyv meghallgatásához a feltétel megteremtése. A dokumentum-beszerzés 
esetében azt várják, hogy idegen nyelven megjelent köteteket szerezzünk be minél többet, ill. 
a beszerzésre kerülő szépirodalmi és ismeretközlő kötetekből vásároljunk több példányt. 
Sokan hiányolták a Kálvin téren az irodatechnikai szolgáltatások (nyomtatás, fénymásolás) 
lehetőségét. Kérdőív feldolgozása kapacitás hiányában 2017-ben nem történt.



Használói elégedettség mérések 2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez 

képest
A használói elégedettség-mérések 
száma 1 1 -100
A használói elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók 
száma 156 200 -100

4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2017-ben nem szervezett műhelynapot.

Települési könyvtárak számára 
nyújtott szolgáltatások 2016. évi 

tény
2017. évi 

terv
2017. évi 

tény
változás %-ban 

előző évhez 
képest

Megyei hatókörű városi könyvtár 
által szervezett műhelynapok száma 1 1 -100
Megyei hatókörű városi könyvtár 
által szervezett műhelynapokon 
résztvevők száma 1 1 -100

4.11. Közösségi szolgálat/önkéntesség

2017-ben jóval több középiskolás diák teljesített iskolai közösségi szolgálatot. Szorgalmi 
időben a könyvtárosoknak jelentettek hasznos segítséget a foglalkozások előkészítésében, a 
szakrend fenntartásában, a feldolgozó munkában egyaránt. A nyári szünetben a 
strandkönyvtár működtetésében, az olvasótábor előkészítésében, lebonyolításában működtek 
közre. Gyarapodott a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma is.

Közösségi szolgálat/önkéntesség
2016. évi 

tény
2017. évi 

terv
2017. évi 

tény 2017-ben

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 14 14 24 +71
Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma 7 10 13 +86
A könyvtárban dolgozó önkéntesek 
száma 1 1 1 0

4.12. Partnerség

Mivel rendezvényeink nagy része pályázati forrásból valósult meg, ill. a megvalósítás 
időszakát követően a fenntartási időszakban is teljesíteni kell a vállalásokat, több oktatási 
intézménnyel, szervezettel szükségessé vált együttműködési megállapodás kötése. 
Pályázataink egy részének fenntartási időszaka véget ért.
Kapcsolataink között vannak olyanok is, akikkel szóbeli megállapodás született, velük a 
következő időszakban történik meg az írásbeli együttműködés megkötése.



A könyvtárral írásos 
együttműködést kötő 
partnerek száma

2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez 

képest
Civil szervezetek

1 1 1 0
Határon túli könyvtárak _ _ _ _

Vállalkozók _ _ _ _
Oktatási intézmények 14 9 9 -36
A kistelepülési önkormányzattal 
kötött megállapodások száma
Egyéb 5 5 5 0
Összesen 20 15 15 -25

4.13. Digitalizálás

Az aprónyomtatványokat digitalizáljuk és töltjük fel a JADOX helytörténeti adatbázisba.

IV. Fejlesztések:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

Az eMagyarország Pont (DJPP) infrastruktúrájának fejlesztése céljából két pályázatot nyújtott 
be a könyvtár mindkét eMagyarország Pontjára vonatkozóan (Kálvin tér, Puskin u.). A 
beszámoló készítésének időszakában érkezett a hír, hogy a „Digitális Jólét Program Pontok 
fejlesztése” mindkét GINOP pályázat nyertes minősítésű lett. így mindkét helyszínen új 
informatikai eszközökkel bővül az eszközpark, a Kálvin téren az épület minden helyiségében 
elérhetővé válik az internet, s 2018-ban bővül az internet sávszélessége. A könyvtári 
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP pályázatunk 
elutasításáról vagy támogatásáról eddig értesítés nem érkezett.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata „Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén” című 
tematikus útvonal - Berettyóújfalu, Bakonszeg, Zsáka települések építészeti, történelmi, 
irodalmi értékei, hagyományai turisztikai célú fejlesztése nyertes TOP pályázatának 
köszönhetően 2018-ban megvalósul az épület homlokzatának felújítása, a nyílászárók cseréje, 
megépül a lift, porta és ruhatár kerül kialakításra, a gyermekkönyvtárban galériát alakítunk ki, 
a számítógép-teremben akadálymentes számítógépet helyezünk el, és egyéb turisztikai 
látványelemekkel bővül szolgáltatásaink köre.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Infrastrukturális fejlesztés nem valósult meg.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

A gyermekkönyvtárba készíttettünk egy könyvesládát és egy könyvszállító kocsit, a 
felnőttkönyvtárba pedig egy gurítható kétoldalú könyvtároló polcot. Az érdekeltségnövelő 
pályázat eszközbeszerzésre fordítható összegéből vásároltunk egy számítógépet, ami az 
ügyintéző mindennapi munkáját segíti.
Az OSZK közfoglalkoztatási program keretében használatra kaptunk egy számítógépet.



Megnevezés darab forint megjegyzés
Gépjármű -

ebből személygépkocsi -

Számítógép -

ebből olvasói -

ebből szerver -

Fénymásoló -

Szkenner -

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés -

egyéb:............. 3 183 134
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 183 134

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok 
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató Kezdete Befejezése

Nemzeti Kulturális 
Alap 500 000 300 000

NKA
Szépirodalo
m
Kollégiuma

2017.04.20. 2017.10.04.

Európai Uniós
pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg

(Ft-ban)

Támogató Kezdete Befejezése

EFOP-4.1.8-16 A
könyvtári
intézményrendszer
tanulást segítő
infrastrukturális
fejlesztései

19 893 775

Nincs
eredmény Emberi

Erőforrások
Minisztériuma 2018. 2018.

TÁMOP-3.2.11 
Nevelési-oktatási 
intézmények tanórai, 
tanórán kívüli és 
szabadidő 
tevékenységének 
támogatása -  
TÁMOP-3.2.11/10-1- 
0216 MESE-ZENE- 
JÁTÉK

5 197 000 5 197 000 Európai Unió 
az
Európai
Szociális
Alap
társfinanszí
rozásával

2011.09.01. 2012.08.31.

5. fenntartási
év

Lezárt: ZPEJ 
2017.11.06.

Támop-3.2.13. 
Kulturális 
intézmények 
részvétele a tanórán 
kívüli nevelési 
feladatok ellátásában -  
TÁMOP-3.2.13-12/1- 
12/1-2012-0065 
Kalandozás a könyvek 
világában

9 753 686 9 753 686 Európai Unió 
az
Európai
Szociális
Alap
társfinanszí
rozásával

2012.09.01. 2013.08.31.

4. fenntartási
év



TÁMOP-3.2.12-12/1 27 630 852 27 630 852 Európai Unió 2013.01.01. 2015.03.15.
Kulturális az
szakemberek konzorcium, konzorcium Európai
továbbképzése a ebből Szociális 2. fenntartási
szolgáltatásfej lesztés ebből Alap év
érdekében -  TÁMOP- 1 622 720 társfmanszí-
3.2.12-12/1-2012- 
0026 Képzésekkel a a Sinka

1 622 720 rozásával

kulturális István Városi a Sinka
szolgáltatásokért - Könyvtár István
Könyvtárak és Városi
közművelődési 
intézmények 
összefogása Hajdú- 
Bihar megyében 
(konzorciumban a 
Méliusz Juhász Péter 
Könyvtárral)

Könyvtár

Egyéb, nem hazai Pályázott Elnyert Támogató Kezdete Befejezése
forrásokra épülő összeg összeg
pályázatok
megnevezése

(Ft-ban)

„Közösségi internet- Eszközök Eszközök Kormányzati 2018. 2018.
hozzáférési pontok Fejlesztési
fejlesztése, 
szolgáltatási 
portfoliójuk bővítése'’ 
GINOP-3.3.1-16- 
2016-00001 azonosító 
számú projekt 
„Digitális Jólét 
program Pontok 
fejlesztése" 2 pályázat 
(Kálvin tér és Puskin 
utca)

Ügynökség

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a 
települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Rendezvényeinkről, programjainkról, az intézményben folyó szakmai munkáról rendszeresen 
hírt adtunk a helyi médiumokban: Berettyó TV, Berettyóhír, Berettyó Rádió, Bihari Hírlap.
Az épület felújítása, az eMagyarország Pontok (Digitális Jólét Program Pontok) gépparkjának 
bővítése, a sávszélesség növelése 2018-ban valósul meg. Az érdekeltségnövelő pályázati 
forrásból vásároltunk fejhallgatót, így lehetőség van a hangoskönyv diszkrét hallgatására. A 
dokumentumválaszték bővítésekor a deziderátába feljegyzett köteteket is megrendeltük. 55 
kötet beszerzésére volt igény. Igyekeztünk minél előbb beszerezni a kért dokumentumokat. 
Folyamatosan tájékozódtunk az újabb igényekről. Nyomon követtük a házi olvasmányok 
választékát, s az új olvasmányokból is vásároltunk több példányt (Tersánszky J. Jenő: Misi 
Mókus kalandjai, Bosnyák Viktória: Sirály a király?), más esetben az elhasználódott 
példányokat pótoltuk (pl. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk). 43 kötettel bővült ilyen formában 
az állomány. Gyarapodott az idegen nyelven megjelent kötetek száma is. Négy kötetet sikerült 
beszerezni. Anyagi okokból, a magas fenntartási költségek miatt a Kálvin téren egyelőre nem 
valósítható meg az irodatechnikai szolgáltatások visszaállítása. Szükség esetén a szolgáltatást 
az Információs Központ segítségével oldjuk meg. A felnőttkönyvtár állományát az új polcnak 
köszönhetően szellősebbé tettük, emellett sok kötet a raktárban kapott helyet.



Kommunikáció 2017. évi tény 2018.évi terv
Kommunikációs költségek (Ft) - -

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 9 5
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 8 4
írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)

27 14
Online hírek 78 39
Közösségi médiában megjelenő hírek 61 30
Hírlevelek - -

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 
becsült érték)
Egyéb:.... - -

6. Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások köre nem bővült az év folyamán.
Szolgáltatás 2017-ben megvalósult 

(I/N) Részletek

Honlap N
OPAC N
Adatbázisok N
Referensz
szolgáltatás

N

Közösségi oldalak N
Hírlevél N
RSS N

7. Innovatív megoldások, újítások

Az Információs Központ épülete előtt létesült egy kerékpártároló, valamint megújult a park és 
az információs térkép a városrész önkormányzati képviselőjének közreműködésével. A 
felnőttkönyvtárban elhelyezett gurítható könyvespolcnak köszönhetően alkalmassá vált a 
helyiség nagyobb létszámú felnőttrendezvények megtartására. Egyszerűbbé vált a 
rendezvények helyszínének előkészítése, berendezése. A kialakított telefonközpont 
segítségével könnyebbé vált a kapcsolattartás az épületen belül. A papír alapú dokumentációt 
igyekszünk elektronikusra cserélni. Az új könyvek és könyvajánlatok esztétikusabb 
bemutatását és hozzáférhetővé tételét segíti a gyermekkönyvtárban a gurítható könyvszállító 
kocsi.



8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása: lsd. Vezetői összefoglaló

Pénzügyi adatok
(ezer F t-ra  kerekítve)

2016. évi 
tény

2017. évi 
terv

2017. évi 
tény

eltérés % -  
bán 2016- 
hoz képest

Az intézmény működési 
bevétele 868 000 400 000 1 090 000 +26

E bből a k ö n y v tá r  sz o lg á lta tá sa ih o z  
kö the tő  b e v é te l (nem  fen n ta rtó tó l 
szá rm azó  b e v é te lek ) 868 000 400 000 1 090 000 +26
-  eb b ő l a k é sed e lm i d íjb ev é te l (fo rin t) 14 20C 14 200 14 200 0
-  eb b ő l b e ira tk o z á s i d íjb ev é te l (fo rin t) 137 400 140 000 163 000 + 19

B evéte l
Támogatás, kiegészítés és átvett 
pénzeszköz 26 083 000 27 325 000 28 665 000 + 10

-  eb b ő l fen n ta rtó i tám o g a tá s 24 517 000 27 025 000 28 065 000 +15
-  eb b ő l fe lh a sz n á lt m arad v án y - 300 000 300 000 +100
-  eb b ő l p á ly áza ti tá m o g a tá s 1 566 000 300 000 -81
-  a p á ly á za ti tá m o g a tá sb ó l  E U - 
tám o g a tá s

-
“ * “

E gyéb  b e v é te l ö sszesen - - - -

Bevétel összesen 26 951 000 27 725 000 29 755 000 +10
S zem ély i ju tta tás 13 387 000 14 345 000 15 981 000 +19
M u n k a a d ó k a t te rh e lő  ö sszes já ru lék 3 886 000 3 030 000 3 556 000 -8

K iadás D o lo g i k iadás 9 502 000 10 350 000 9 630 000 +1
E g y éb  k iadás 176 000 - 588 000 +234
Kiadás összesen 26 951 000 27 725 000 29 755 000 + 10

Berettyóújfalu, 2018. január 31.



BIHARI MÚZEUM

2017. évi Beszám o ló



Készült az 51/2014 (XII.10.) EMMI rendelet -a múzeumok éves munkatervéhez 
szükséges szakmai mutatók- alapján.
Készítette: Korompainé Mocsnik Marianna (2017.12.22.)
Kiegészítette a 1/1. II/3.; II. 1/a, II/ 2/a, IV./14. pontokat a munkatársak utólagos, 2018. 
januárjában tett pontosítások alapján, illetve a 2018. januárjában megjelent statisztikai adatlap 
szempontjainak megfeleltette: Dr. Krajczárné Sándor Mária főmuzeológus (2018.02.06.) 
Kiegészítette, bevezetővel ellátta és véglegesítette: Kállai Irén igazgató (2018.02.13.)

Bevezető:

A Bihari Múzeum 2017-ben is a Berettyó Kulturális Központ egységeként működött. 
Alapfeladatain kívül (302 részgazda) 2017-ben fejezte be a Járási múzeum projektjét, ami 
2016-ban elnyert 3 millió nettó finanszírozású városi pályázat, 2016.szeptemberében 
kezdődött (310) részgazdán 2017-ben 2.454.510.-Ft kiadás volt könyvelve. E mellett 
elkezdődött a megvalósítása a Skanzentől kapott külön feladat, az IKSZ-történetek a bőrödből 
című MINT APRÓ JEKTnek. E program (3millió + áfa) projektzárás után (2018 március, 
április) lesz kifizetve de 2017-ben 311-es részgazdára könyvelve már 250.000.-Ft fel lett 
használva.
E két különfeladattal együtt a MÚZEUM összes kiadása 2017-ben: 32.729.247.- Ft 
amiből, személyi kiadás 18.411.590.- Ft, járulék 3.990.946.- FT, dologi 10.107.961.-Ft 
felhalmozási 218.750.-Ft
A múzeum 2017-re 1.250.000.-Ft működési bevételt tervezett, de 1.576.260.-Ft-ot 
teljesített. E mellett 17.504.000.-Ft központi múzeumi támogatást kapott, 3.879.043.-Ft 
pályázati támogatást szerzett, így 10.269.944.-Ft önkormányzati támogatással kellett 
kiegészíteni a bevételeit.

Bihari Múzeum státuszon lévő szakmai feladatot ellátó munkatársak 2017-ben:

1 fő intézményegység-vezető -  múzeumpedagógus, muzeológus, megyei múzeumi 
koordinátor -Korompainé Mocsnik Marianna 
1 fő etnográfus-muzeológus -  Dr- Krajczárné Sándor Mária 
1 fő történész-muzeológus -  C sarkó Imre
1 fő etnográfus muzeológus, természetrajzi muzeológus, megyei múzeumi koordinátor -  
Kállai Irén (a Berettyó Kulturális Központ igazgatója)
1 fő történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs -  Fekete Márk
0,5 fő irodalmi muzeológus -  Szémánné Veres Gabriella
1 fő műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi technikus -  Szűcs Endre
1 fő közönségkapcsolati munkatárs, adattáros, önkéntes-koordinátor -  Kurcz Beatrix
0. 5 fő adminisztrátor -  Kovácsné Kuklis Rita

A szakmai stáb munkáját 1 fő közfoglalkoztatásban dolgozó 8 órás takarító és további 5 fő 8 
órás (1 fő adminisztratív, 2 fő digitalizálási gyűjteményi 2 fő közönségkapcsolati feladatokon) 
a Nemzeti Múzeum Kulturális Közfoglalkoztatásban dolgozó munkatárs segítette.

1. Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:
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Szabadidős gyermek-és felnőtt foglalkozások. rendezvények száma résztvevők száma
Vetélkedők 6 136
Diáktáborok 4 71
Civil szféra eseményei 2 28
Múzeumi Baráti Kör rendezvényei 2 43
Egyéb rendezvények száma 56 2884
Tárlatvezetések száma 26 438
Családi rendezvények 12 211

108 alkalom 3811

Kiemelkedő programok:

1. Múzeumi családi délután (minden hónap harmadik szombatja) 12 alkalom 211 fő
2. Segítünk, hogy segíthess!:, önkéntesek képzése 8 hónapon át 41 fő
3. Kiállítás megnyitása 9 alkalom 347fő
4. Teszünk-veszünk, szorgoskodunk 2 alkalom 12 fő
5. A jogszolgáltatás Berettyóújfaluban -  konferencia a Járásbírósággal közös 

szervezésben (2017. január 23.) 200fő
6. 1956 -  Nagyszüleink harca értünk -  könyvbemutató (2017. február 28.) 42fő
7. Sárrét íze Fesztivál (2017. április 22.) 150fő
8. Hajdú-Bihar megyei szakmai nap (2017. ápr. 26.) 39fő
9. IKSZ börze (2017. május 12.) 166 fő
10. A Bihari Múzeum Évkönyvének bemutatója (2017. május 18.) 70 fő
11. Helytörténeti vetélkedők: 2 alkalom 56fő

vetélkedő a térség középiskolásainak (2017. május 18.)
Téma: A reformáció 20 fő  

vetélkedő általános iskolásoknak (2017. május 19.)
Téma: Arany János élete 36fő

12. Részvétel a Múzeumok Majálisa országos programon (Nemzeti Múzeum, Budapest) 
2017. május 21. 389f ő

13. Részvétel az I. Levéltári Pikniken (Budapest, BFL 2017. június 9-10. 118 fő
14. Múzeumok juniálisa (Békéscsaba 2017. június 9.) 120 fő
15. Múzeumok éjszakája (2017. június 24.) 245fő
16. Történelmi és honismereti táborok (4 tábor -  július-augusztus) 71 fő
17. Múzeumpedagógiai évnyitó (szept. 20.) 46fő
18. Kádár vitéz nap (szept. 22.) 86f ő
19. Múzeumok Őszi Fesztiválja (2017. szept. 25 -  nov.12.) -  7 rendezvény 895fő
20. Ars Sacra Fesztivál (2017. szeptember 16.) 13 fő
21. Kulturális Örökség Nap (2017. szeptember 17.) 72 fő
22. Kabos Endre-emléknap (Sinkal. Városi Könyvtárral közösen) (2017. nov. 24.) 30fő  

d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma
Tudástár -  Szabadegyetem mindenkinek c. előadás-sorozat -  12 alkalom: 261 fő 
Sinka István, a fekete bojtár (Csömör) 25 fő

2. Köznevelési hasznosítás:
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a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások

Iskolai oktatást segítő foglalkozások, 
száma

rendezvények száma résztvevők

Óvodásoknak 11 304
Általános iskolásoknak 122 3.324
Középiskolásoknak 8 211
Felsőoktatási intézmények hallgatóinak - -

ossz.: 141 csoport 3.839 fő

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma 
Bihari értékek múzeumpedagógiai füzetsorozat (6-9.):

• Csarkó Imre: Cserkészet
• Szémánné Veres Gabriella: „Gyertek elő, szép regém van” -  Arany János 

balladaköltészete
• Korompainé Mocsnik Marianna: Amiről a Sárrét mesél... óvodásoknak
• Dr. Krajczárné Sándor Mária -  Kecse Gabriella: Olimpia: az olajágtól a tölgyig -  

Kabos Endre, a vívás bajnoka

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodás 
száma: 13 intézmény
az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött 
órák száma: 23 diák 491 óra

4. Hozzáférés:
a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma:

22 fő / 23 alkalom
b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások 
száma: 5 fő
c) Facebook/Honlap-látogatások száma: 1.100 fő/hó

5. Módszertani szolgáltatások:
a) Szaktanácsadások száma
Esztári falukutatás (2.kör) falukutató csoport felállítására és kutatandó témákéra tett 
javaslatok, megbeszélés. (Csarkó Imre)

II. Kiállítási tevékenység
1. Állandó kiállítások

7 kiállítás működtetése
A Barcsay házban, Barcsay emlékszoba kiállítás rendezés terv (2019-2020 
látogatható) Csarkó Imre

2. Időszaki kiállítások
1. Cserkészet 110 (10 hét)

kurátor: Csarkó Imre
2. Bényi Árpád grafikai kiállítása (4 hét)

kurátor: Korompainé Mocsnik Marianna
3. A református Debrecen (2 hét)

szervező: Korompainé Mocsnik Marianna
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4. „Gyertek elő, szép regém van.. Arany János balladaköltészete (15 hét)
kurátor: Szémánné Veres Gabriella

5. Alkotó óvodapedagógusok kiállítása (2 hét)
szervező: Kurcz Beatrix

6. Alkossunk együtt! Középiskolások tárlata (3 hét)
szervező: Csarkó Imre

3. Vándorkiállítások száma
1. Szemelvények a Levente mozgalom történetéből 

kurátor: Csarkó Imre történész
helyszín: Sáránd, 2017. jan. 24-febr 24. (4 hét)látogatók száma: 300fő

2. Sinka István, a fekete bojtár 
kurátor: Szémánné Veres Gabriella
helyszínek: Sinka István Városi Könyvtár (Berettyóújfalu) (2 hét), Csömör (10 hét) 
létszám: 350fő

3. Kelet Népe '80 -  A Sebes-Körös partjától az Adler nyomdáig 
kurátor: Szémánné Veres Gabriella
helyszínek: Vésztő (2 hét), Biharugra (4 hét) létszám: 130 fő

4. A Sárrét vízivilága
kurátor: Korompainé Mocsnik Marianna etnográfus 
helyszínek: Fúrta, Bakonszeg, Zsáka, Komádi, Biharkeresztes, Váncsod, 

Nagykereki, Bojt (ossz. 4 hét) létszám: 293fő
5. Cserkészet 110

kurátor: Csarkó Imre történész
helyszínek: Komádi (3 hét), Püspökladány (7 hét), Esztár (2,5 hét), Csökmő (2 
hét), Fúrta (2,5 hét) Ossz. látogatószám: 1020fő

Befogadott kiállítások száma: 2 db
• Rákosi börtönei -  Emlékpont, Hódmezővásárhely (7 hét) (koordinátor Csarkó 

Imre)
• Szépség és a reklám - Magyar Kereskedelmi és vendéglátóipari Múzeum,

Budapest (12 hét) (koordinátor: Korompainé Mocsnik Marianna)

Összes látogatószám: 14.913 fő +külső helyszínen rendezett kiállítás: 2.093 fő = 17.031 fő

7. Az interneten bemutatott tárgyak száma:
Hét műtárgya: 31 db műtárgy

8. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások számán (5 db)
Csqrkó Imre: Cserkészet 110, Leventetörténet
Korompainé Mocsnik Marianna: A Sárrét vízivilága (13 foglalkozás 296fő)

Szémánné Veres Gabriella: „Gyertek elő, szép regém van... ” Arany János 
balladaköltészete, Kelet Népe

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása
1. Gyarapítás: 
a) ajándékozás: 1.083 db

• adattár: 16 db
• ÁTD: 119 db
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• történelmi tárgyi: 24 db
• Irodalmi kézirat gyűjtemény: 1 db
• Irodalmi tárgyi gyűjtemény: 5 db
• Képzőművészet gyűjtemény: 878 db
• Néprajzi gyűjtemény: 41 db
• Kiemelkedő együttes: Nagy Vince festőművész képzőművészeti hagyatéka 

(összesen: 878 db)

b) Adásvétellel bekerült tárgyak száma: 18 db
2017-ben műtárgyvásárlás 65.000 Ft értékben történt

• néprajzi gyűjteménybe: 8. 000 Ft
• történeti tárgyi: 7.000 Ft
• képzőművészeti gyűjteménybe: 50.000 Ft

c) Egyéb gyűiteménygyarapodással bekerült tárgyak száma
Saját előállítás - adattár: 214 db

2. Nyilvántartás:
a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma: 16 tétel 1.315 db

Adattár: 230 db (saját előállítás: 214 db, ajándékozás: 16 db)
Néprajz: 44 db (vásárlás: 4 db, ajándékozás: 40 db)
ÁTD: 119 db (ajándékozás: 119 db)
Tört. Tárgyi: 37 db (vásárlás: 13 db, ajándékozás: 24 db)
Képzőművészet: 879 db (vásárlás: 1 db, ajándékozás: 878 db)
Irodalmi tárgyi: 5 db (ajándék: 5 db)
Irodalmi kézirat: 1 db (ajándék: 1 db)

Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 510 db
Néprajz: 50 tétel 52 db (törzsanyag: 8 db, 2017. gyarapodás: 42 tétel 44 db) 
ÁTD: 179 tétel (179 db)
Tört. tárgyi: 28 tétel (28 db) 
írod: tárgyi: 13 db 
írod. kézirat: 8 db 
Adattár: 230 db (230 db)

3. Hozzáférés:
a) Digitalizált tárgyak száma: 75 db

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma: 25 db
Hét műtárgya: 44 db (ebből technikai okok miatt csak 25 db látható a honlapon)

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma: 300 db
Múzeumdigitár: 134 db (2017: 30 db)
TOPOTÉKA: 166 db a Bihari Múzeum gyűjteményéből

IV. Tudományos kutatás
1. Kutatási témák száma: 21 téma

Csarkó Imre
- A Berettyóújfalui Járásbíróság története
- Berettyóújfalu múltja
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- 1956 helyi eseményei
- a Cserkészet története
- Barcsay Károly
- a Berettyó menti boszorkányperek
- a Csonka-Bihar vármegyei gyilkosságok, öngyilkosságok, bűnesetek
- a bihari népviseletek és néptánc
- az I. világháború berettyóújfalui résztvevői és hősi halottai
- Szűcs Sándor hagyatékában berettyóújfalui vonatkozások 
Fekete Márk:
- Berettyóújfalu és 1956 a sajtómegjelenések és a városi megemlékezések 

tükrében
- Berettyóújfalu I. világháborús halottai 
Korompainé Mocsnik Marianna
- Sárrét -  Szűcs Sándor
- Bényi Árpád
- Barcsay-hagyaték
Dr. Kraiczárné Sándor Mária:
- Mezőtúri kerámia a bihari kisgyűjteményekben
- A Berettyóújfalui Járásbíróság dolgozói
- Vass Jenő életrajzi adatok gyűjtése
- Kabos Endre életrajza 
Szémánné Veres Gabriella:
-  Arany János balladaköltészete
- Jogi esetek a bihari irodalomban

13. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: 3 alkalom - 371 fő
• A jogszolgáltatás Berettyóújfaluban -  konferencia a Járásbírósággal 

közösen (2017. január 23.)
• „Hitben egymás mellett” -  Társadalmi együttélés a vallási tolerancia 

jegyében (2017. október 16.)
• X. BIHARI DIÉTA -tudományos ülés (2017.dec.7-8.)

14. Konferencián tartott előadások száma: 32 előadás
Csarkó Imre 131

• A Berettyóújfalui Járásbíróság története (konferencia -  Berettyóújfalu)
• Bihari és berettyóújfalui cserkészet (X. Bihari Diéta -  Berettyóújfalu)
• A herpályi monostor és vitéz Kádár István (Turisztikai konferencia -  Berettyóújfalu)

Korompainé Mocsnik Marianna 171
• A jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban -  kötetbemutató (Berettyóújfalu, 2017. 

május 15.)
• A Bihari Múzeum Évkönyve bemutatója (Bihari Múzeum, 2017. május 18.)
• Rhédeyek és Bocskaiak Biharban (Turisztikai szakmai nap -  Berettyóújfalu, 2017. 

május 20.)
• Szolgáltatóbarát múzeum (Gyomaendrőd, 2017. május 24.)
• BCC -  Bihari Museum -  angol nyelven (Százhalombatta, 2017. augusztus 31.)
• A reformáció 500. évfordulója (Református templom -  Berettyóújfalu, 2017. okt. 15.)
• A zsinagóga tervezett kiállítása (Kulturális Örökség Nap - Bihari Múzeum, 2017. 

szeptember 17.)

7



• Kabos Endre, a vívás bajnoka -  fíizetbemutató (Berettyóújfalu 2017. nov. 24., 
Nagyvárad 2017. dec. 15.)

Dr. Kraiczárné Sándor Mária (10)
• A Berettyóújfalui Kir. Járásbíróság dolgozói (A jogszolgáltatás története 

Berettyóújfaluban c. konferencia -  2017. január 23.)
• Egy bihari háziasszony feljegyzései (2017. április 24. Néprajzos muzeológusok I. 

regionális találkozója, Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu)
• Húsvét. Teszünk-veszünk, szorgoskodunk... Ötletbörze óvodapedagógusoknak 

(2017. ápr. 7.)
• Berettyóújfalu templomai (Turisztikai szakmai nap -  Berettyóújfalu, 2017. május 20.)
• A Bihari Múzeum Évkönyve bemutatója (Bihari Múzeum, 2017. május 18.)
• Bencze Lászlóné munkássága. Tudástár, 2017. szeptember 14.
• A zsinagóga tervezett kiállításáról. Kulturális örökség napjai, Bihari Múzeum, 2017. 

szeptember 17.
• Berettyóújfalu Topotéka. Kutatók Éjszakája, Budapest Főváros Levéltára. 2017. 

szeptember 30.
• Berettyóújfalu Topotéka. Múzeumok és a digitális kultúra -  szakmai nap. Déri 

Múzeum, Debrecen. 2017. október 9.
• Berettyóújfalu Topotéka. Tudástár -  Tanárok délutánja

Szémánné Veres Gabriella (8)
• Jogi esetek a bihari irodalomban-A jogszolgáltatás története konferencia 

Berettyóújfalu, Bihari Múzeum, Járásbíróság 2017. január 23.
• Sinka István, a fekete bojtár, Csömör Sinka István Városi Könyvtár, 2017. április 24.
• Tudástár Kelet Népe folyóirat és múzeumpedagógiai füzet bemutatása Bihari 

Múzeum, 2017. május 11.
• Bihari remete -  Bihari Robinson. Bessenyei György és Nadányi Zoltán bihari 

évei (Turisztikai szakmai nap -  Berettyóújfalu, 2017. május 20.)
• Bihari Múzeum- múzeumpedagógiai évnyitó, 2017. szeptember 20.
• Tudástár Múzeumpedagógiai kiadvány és kiállítás összefoglalása Bihari Múzeum, 

2017. október 12.
• Nagy Imre virágai, Eger, IX. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, 2017. 

november 09.
• Irodalmi évfordulók csapatépítő lehetőségei kis- és nagyközösségekben, Regionális 

Szakmai Konferencia, Nyíregyháza-Jósa András Múzeum 2017. november 23.
Kállai Irén 141

• Köszöntő - Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság XXIII.
Partiumi Honismereti Konferencia (Nagyvárad, Partium Egyetem -2017. 09.01.)

• Bihari hímzések (Turisztikai szakmai nap -  Berettyóújfalu,2017. május 20.)
• Köszöntő -  X. Bihari Diéta tudományos ülés (2017.dec.7.)
• A kismúzeumtól a kulturális központig -  A Bihari Múzeum szerepe a város és a térség 

kulturális életében című előadás -  (Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának 
szakmai napja a Marcali Múzeumban -  Tudományos intézmény vagy szolgáltató 
közösségi tér? „Kis” múzeumok sokféle szerepben című konferencia. - Marcali
2017.10.05.)

15. A múzeum dolgozói által jegyzett publikációk száma: 16 db 

Csarkó Imre: (3)
• Harcterek naplói, In.: Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu, 2017
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• Szemelvények a jogszolgáltatás történetéből 1871 -ig Bihar vármegyében, In.: A 
jogszolgáltatás története Berettyóújfaluban, Debrecen, 2017

• A faluváros a forradalomban, In.: 1956 -  Nagyszüleink harca értünk, Berettyóújfalu, 
2017.

Fekete Márk: (1)
• Az 1956-os forradalom emlékezete a XXI. században, a városi megemlékezések 

tükrében -  1956 Nagyszüleink harca értünk konferenciakötet
Korompainé Mocsnik Marianna: (3)

• Főhajtás a mester előtt In: 1956 - Nagyszüleink harca értünk konferenciakötet 2017.
• Mint(a) nagymamánál, a Bihari Múzeum vándorkiállítása In: A Bihari Múzeum 

Évkönyve XX-XXII. 2017.
• Kállai Irén - Korompainé Mocsnik Marianna: Mint a nagymamánál, a Bihari Múzeum 

vándorkiállítása In: Szín MATARKA 18. évf. 1. szám/2017.
Dr. Krajczárné Sándor Mária: (5)

• Sándor Mária: „Régi feljegyzésemről ide leírtam...” -  Jakab Vilma bihartordai 
háziasszony újabb feljegyzései. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XX-XXII. Szerk. 
Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2017. 117-138.

• Sándor Mária: Mezőtúri mázas kerámia bihari kisgyűjteményekben. In: A Bihari 
Múzeum Évkönyve XX-XXII. Szerk. Sándor Mária. Berettyóújfalu, 2017. 169-186.

• Sándor Mária: Személyi adattár. A Berettyóújfalui Királyi Járásbíróság dolgozói 1872 
és 1944 között. In: Megyeri-Pálffi Zoltán (szerk.): A jogszolgáltatás története 
Berettyóújfaluban. Debrecen, 2017. 105-114.

• Sándor Mária: Bencze Lászlóné dr. Mező Judit: Lóra csikós, lóra -  Hortobágyi, sárréti 
és hajdúsági népdalok. (Könyvismertetés) In: Új Nézőpont A Hajdú-Bihar Megyei és 
Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata IV. évf. 2. szám

• Dr. Krajczárné Sándor Mária-Kecse Gabriella: Oilmpia: az olajágtól a tölgyig -  
Kabos Endre, a vívás bajnoka. Bihari értékek, 9. A Bihari Múzeum 
múzeumpedagógiai füzetsorozata. Berettyóújfalu, 2017. 20 pp.

Szémánné Veres Gabriella: (2)
• Jogi esetek a bihari irodalomban, In.: A jogszolgáltatás Berettyóújfaluban
• Nagy Imre virágai, In.: A Bihari Múzeum Évkönyve XX-XXII. 2017.

Kállai Irén (2)
• Sikeres átalakulások -  a Bihari Múzeum tevékenysége 2014-2016 között In.: A Bihari 

Múzeum Évkönyve XX-XXII 2017.
• Kállai Irén - Korompainé Mocsnik Marianna: Mint a nagymamánál, a Bihari Múzeum 

vándorkiállítása - In: Szín MATARKA 18. évf. 1. szám/2017.

16. Kiállítási forgatókönyvek száma: 4 db
Csarkó Imre: 1 db - Cserkészet 110
Korompainé Mocsnik Marianna: 2 db Bényi Árpád grafikai kiállítása, A Sárrét vízivilága
Szémánné Veres Gabriella: 1 db „Gyertek elő, szép regém van” -  Arany János 200

17. Konferencián, továbbképzésen eltöltött napok száma: 54 nap 
Csarkó Imre -  7 nap, Fekete Márk -  6 nap, Kállai Irén -  24 nap 
Korompainé Mocsnik Marianna -  9 nap, Krajczárné Sándor Mária -  3 nap 
Szémánné Veres Gabriella -  5 nap

V. Műtárgyvédelem
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2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma: 320 db (néprajzi, történeti 
tárgyi)
3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma: 82 db (állandó 
kiállítás takarítása)
4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma: 17 db

Sajtómegjelenés (írott és elektronikus médiában)
írott sajtó: 98 db ebből, országos: 6 db, megyei: 4 db, helyi: 88 db 
Televízió: 39 db, Rádió: 46 db ebből: országos: 1 db, helyi: 45 db 
Internet: 1.321 db ebből: saját Facebook-oldal: 1.046 db, saját honlap: 189 db, 
biharlap.hu: 1 db

Egyéb ismeretterjesztő tevékenység (Dr. Krajczárné Sándor Mária)!
-  Bihari Hírlap: „Múltba tekintő” rovatba ismeretterjesztő cikk írása: 11 db
-  Facebook: helytörténeti érdekességek -  Topotéka FB oldalra: 18 db

Berettyóújfalu, 2017. december 22. Korompainé Mocsnik Marianna sk.
múzeumvezető

Irattár:
1. Bihari Múzeum
2. Berettyó Kulturális Központ

Néhány adattal kiegészítette (1/1. II/3.; II. 1/a, II/ 2/a, IV./14.) a munkatársak utólagos (2018. 
januárjában tett) pontosítása alapján.
Berettyóújfalu, 2018. február 6. Dr. Krajczárné Sándor Mária sk.

főmuzeológus

Berettyóújfalu, 2018. február 13. ii/cLkLíX-v
Kállai Irén 
igazgató
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NADÁNYI ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ 

MAKK KÁLMÁN MOZI

2017. é v i  B e s z á m o l ó

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
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MAKK KÁLMÁN MOZI 
BERETTYÓÚJFALU



Berettyóújfalu város közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását az 1997. évi CXL. a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
törvény alapján a Berettyó Kulturális Központ látja el.
Beszámolónk alapjául Berettyóújfalu Város Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 16/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról, valamint az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban foglaltak szolgálnak

I. SZERVEZETI KÖRÜLMÉNYEK

1.1. Személyi feltételek
Az intézményben dolgozó főállású munkatársak száma 10 fő, melyből 2 fő mozi pénztáros 
részmunkaidős munkavállaló.
Az intézmény közművelődési feladatait 6 fő látja el, a mozi feladatait 2 fő főállású és 2 fő 
részmunkaidős dolgozó látja el.
Kolozsvári Donkó Rebeka kolléganőnk GYES-en volt, helyette Nagy Gábor látta el a 
feladatait.
Az intézményben működő klubok, civil szervezetek vezetői tevékenységüket önkéntes 
munkával végezték.
Közfoglalkoztatásban 2 fő takarítónőt, valamint 3 fő karbantartót és udvarost, akik közül a 
karbantartó az összes intézményben végzi szükség szerint a munkáját.
Kulturális közfoglalkoztatás keretében:

■ Nemzeti Művelődési Intézet 1 fő foglalkoztatása segíti a közművelődési munkát

1.2. Tárgyi feltételek
A településen végzett közművelődési tevékenység elvégzéséhez adott a Nadányi Zoltán 
Művelődési Ház és a Makk Kálmán Mozi. A rendezvények lebonyolításához igénybe vettük a 
Rendezvényházat is, illetve a Fráter László-termet májustól.

Megvalósult tevékenységek
A karbantartási és állagmegóvási munkák folyamatosak, saját erőből vagy külső szolgáltatók 
bevonásával oldjuk meg a felmerülő problémákat.
A tavalyi évben az alábbi felújításokat végeztük el:
- Színházterem mennyezet felújítása, villanyszerelési munkák
- Színpad belső világítás korszerűsítés
- 220 db nézőtéri szék vásárlása
- Színházterem sötétítő függönyeinek és a színpad eleje drapéria cseréje
- Bihar Vármegye Képgaléria ajtófelület gipszkartonozása
- az Erdélyi Gábor-teremben a Bényi Árpád képek felrakása
- udvar parkosítás

1.3. Az intézmény gazdálkodása

Nadányi Zoltán Művelődési Ház önálló gazdálkodó szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat a 
Közintézmények Szolgáltató Irodája látja el.
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A költségvetési törvény szerinti normatív állami hozzájárulás az alapja a pénzügyi háttérnek, 
amely azonban nem elegendő az 1997. évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben megfogalmazott kötelességek 
teljesítéséhez. Eredményes szakmai munkára akkor van lehetőség, ha ezt a normatív 
támogatást az önkormányzat kiegészíti, valamint pályázati támogatásokat von be az 
intézmény. Az intézmények működtetéséhez, a programok megvalósításához 2016-ban is az 
éves költségvetés és a pályázatok biztosították az anyagi forrásokat.
A költségeket önkéntes munkával, segítőink munkájával, klubjaink, civil szervezeteink 
fellépéseivel, támogatásaival tudjuk csökkenteni.

II. SZAKMAI MUNKÁNK EREDMÉNYEI

2.1 A Nadányi Zoltán Művelődési Ház által szervezett programok, rendezvények, 
szakmai tevékenységek

A 2017. év az előző évben kialakított rendezvények, programok kínálatának 
megtartásával, a városi nagyrendezvények, megemlékezések több évre visszatekintő 
hagyományának továbbvitelével és új rendezvények megvalósításával telt. A beszámolónk 
végén lévő kimutatásból kitűnik, hogy sikeres volt a tavalyi évünk is, amely megmutatkozik a 
rendezvényeink számában, sokszínűségében és a látogatók számában egyaránt. Megtartottuk a 
hagyományosan megrendezett városi nagyrendezvényeket -  majális, város napja, Szent István 
nap -, megemlékezéseket, de örömmel mondhatjuk, hogy sok új programmal gazdagítottuk a 
kulturális palettánkat, pl. az udvarunkon megtartott a Zenés nyári estéknek hétről-hétre nagy 
sikere volt.
Ebben az évben kibővítve a helyszíneket Debrecennel és Margittával, közösen ünnepeltük a 
magyar kultúra napját Nagyváraddal. Bekapcsolódtunk A művelődés hete -  a tanulás ünnepe 
határon átnyúló rendezvénysorozatába is.
Két kiállító terünk van, a Bihar Vármegye Képgaléria és a Mozi Galéria, melyekben 22 
kiállítást szerveztünk a tavalyi évben. Színházi, előadóművészeti, ismeretterjesztő 
rendezvényeket tartottunk. Két konferenciának adtunk otthont, amelyből egy országos 
hatókörű volt.
Szeptember elején a Szent István téren szerveztünk egy nagyszabású kiállítás és vásárt Helyi 
értékek Startja címmel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal megbízásából.
Szeptemberben a Szentmártoni Nyitott Kapuk szabadtéri rendezvényünket új helyszínen, 
Szentmártonban a Morotva Ligetben tartottunk, melyet a tulajdonos térítésmentesen bocsájtott 
a rendelkezésünkre. A helyszín nagyon jó adottságokkal és technikai felszereltséggel 
rendelkezik, amelyet a jövőben is ki fogunk használni szentmártoni rendezvények 
szervezésékor.
A művelődési ház tíz rendszeresen működő klubnak, szakkörnek ad otthont, akik nálunk 
tartják az összejöveteleiket, foglalkozásaikat és egyéb rendezvényeiket. Tavaly óta működik a 
Papírfonó körünk, amelynek 14 állandó tagja van és szerdánként tartják a foglalkozásaikat.
A település oktatási, nevelési intézményeinek térítésmentesen biztosítunk helyszínt a 
rendezvényeikhez, megemlékezésekhez. Termet biztosítottunk külső szervek iskolarendszeren 
kívüli oktatási tevékenységéhez, illetve egyéb rendezvények lebonyolításához.
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2.2 A Makk Kálmán Mozi szakmai tevékenysége

A Makk Kálmán Mozi napi két vetítési alkalommal üzemel, az art mozi besorolásunk miatt a 
délutáni előadásunk művész film. A rendszeres előadások mellett a Suli-mozi vetítéseink is 
nagy érdeklődésre tartanak számot. A település oktatási intézményeinek, egyéb 
intézményeinek kérésére külön vetítéseket is szoktunk szervezni.
A mozi infrastruktúrája lehetővé teszi konferenciák megtartását is, melyeknek több 
alkalommal is adtunk otthont. A város nagyrendezvények lebonyolításához is igénybe 
vesszük az épületet.
2017. évben 737 vetítési alkalmon 14.210 néző volt.

III. PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÜNK

A Széchenyi 2020 program keretében 2017-ben is lehetőségünk nyílt újra pályázatokat beadni 
kulturális tevékenységek megvalósítására. Beadott projektjeink:

EFOP-3.3.2-16-00086
„ A Berettyó Kulturális Központ részvétele a tanórán kívüli kompetenciafejlesztésben”
Felhívás száma: EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 
Pályázó'. Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
Megvalósítási helyszín: Berettyó Kulturális Központ 
Költségvetés: 25 000 000 Ft
A projektben megvalósuló kulturális tevékenységek mind a nevelési-oktatási intézmények 
pedagógiai programját támogatják, azok a kínálatot gazdagító tanórán és óvodai 
foglalkozáson kívüli kulturális tevékenységek. A projektidőszak alatt az alábbi 
tevékenységeket biztosítjuk: heti szakkör, témanap, verseny és tábor.
A projektet forráshiány miatt várólistára helyezték.

EFOP-3.7.3-16-2017-00274 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása a 
Berettyó Kulturális Központ közreműködésével
Pályázó: Berettyó Kulturális Központ 
Pályázott támogatás: 60.000.000 Ft 
Még nincs döntés a pályázatról.

EFOP-3.3.4-17-2017-00025 „Bodorka NépmesePont -  Tanuljunk együtt Biharban!”
Pályázó: Berettyó Kulturális Központ 
Elnyert támogatás: 79.999.027 Ft
A beszámoló írásakor kaptuk a döntést a támogatás elnyeréséről.

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiumához is sikerrel pályáztunk, 549.000 Ft-ot 
nyertünk Kelet Népe Biharban konferencia megrendezésére, amit 2018. január 31. és február 
1-én rendeztünk meg.
A Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtottunk be pályázatot a Makk Kálmán Mozi technikai 
felszereltsége bővítése és nyílászáró cserére, melyről még nem született döntés.

IV. KAPCSOLATAINK
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Az intézmény kapcsolatrendszere szerteágazó. A település intézményeit, a működő kulturális, 
sport és technikai egyesületeket, közhasznú alapítványokat, vállalkozókat és 
magánszemélyeket is megtalálunk a felsorolásban.

Köszönjük, hogy programjainkhoz, elképzeléseinkhez támogatást és segítséget kaptunk:
• Berettyóújfalu Város Önkormányzata;
• az oktatási intézmények
• Bihari Szociális Szolgáltató Központ
• Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
• helyi civil szervezetek, egyesületek, csoportok;
• a Bihari és Sárréti kistérség közművelődési intézményei;
• Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodája;
• Városok Falvak Szövetsége;
• Bihari Népfőiskola és a Megyei Népfőiskolái Egyesület;
• Határon túli kapcsolataink, a nagyváradi BINCISZ;
• a megyei és országos szakmai intézmények.

JÖVŐKÉP

A város kulturális életének fejlesztése továbbra is a helyi igényekhez kell, hogy igazodjon. A 
jövőre nézve szeretnénk továbbra is megtartani és erősíteni a város közművelődésben 
megszerzett pozíciónkat. Szakmai kompetenciánk alapján minden lehetséges segítséget 
megadunk, hogy intézményünk nagyobb súllyal jelenhessen meg a település lakosságánál, az 
intézményeknél. Arra törekszünk, hogy a jövőben a választható programok számát bővítsük 
és rendezvényeinkkel, kiadványainkkal öregbítsük Berettyóújfalu hírnevét mind a megyében, 
mind az országban, s ha lehetőségünk van rá akkor a határainkon túl is.
A tevékenységeinket a megnyert uniós támogatással tovább tudjuk bővíteni nem csak a 
településen, hanem a környező települések irányába is.
Megítélésem szerint a művelődési ház és a mozi hagyományaihoz híven és lehetőségeihez 
képest mindent elkövetett e feladat megvalósításáért. Ha van egy közösségi tér, ahova 
bármikor, bárki betérhet információért, akkor ez a jövő útja.

Berettyóújfalu, 2018. február 7.
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1. számú melléklet

2017. év a számok tükrében

Alkotó művelődési 
közösségek, művészeti 
csoportok

Közösségek
száma

Tagok száma Foglalkozások
száma

Klasszikus- és moderntánc 
csoport

1 14 34

Népdalkor, pávakör 1 20 40

Klubok, körök, szakkörök

Nyugdíjas 1 75 40

Egyéb, érdeklődési kör 
szerint

10 320 275

Rendszeres művelődési 
formák

Közösségek
száma

Résztvevők, 
tagok száma

Foglalkozások
száma

Rendszeres művelődési 
formák

13 470 232

Ismeretterjesztés Foglalkozások,
alkalmak
száma

Résztvevők, 
tagok száma

Alkalmak
összes

óraszáma
Tudományos ismeretterjesztő 
előadások

36 1840 65

Konferencia, tanácskozás 2 300 12

Szolgáltatások Igénybevevők
száma

Alkalmak
száma

Igénybevevő
külföldi

Rendezvényszervezés 35 7 5

Tanulmányutak, szakértők, 
Delegációk fogadása

53 3 37

Közös programok,projektek 
előkészítése

80 8 5
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Kiállítások, műsorok, 
rendezvények

Alkalmak száma összesen Látogatók, nézők 
száma összesen

Kiállítások

Képző- és iparművészeti 10 1095

Fotó 4 1250

Népművészeti 4 760

Helytörténeti 2 280

Műszaki, természettudományi 2 280

Művészeti események

Előadóművészeti és egyéb 5 1950

Film- és videofilm vetítés 2 180

Szórakoztató rendezvények

Előadóművészeti és műsoros 22 4637

Közösségi rendezvények

Társadalmi rendezvény, ünnep 41 11583

Játszóház, kézműves foglalkozás 8 560

Kézműves és egyéb vásár, 
bemutató

4 3200

A tevékenységet ellátó 
által külföldiek 
részvételével szervezett 
programok 
Magyarországon

Alkal
mak
száma

Idő
tartam
(nap)

Kö-zönség
létszáma,
résztvevők
száma

Európai
Unió
országai
ból

Hatá-ron
túli
magyaro
k

Fesztiválok 1 4 1500
Kiállítások 1 20 250 10 10
Egyéb 1 1 150 2 2

A tevékenységet ellátó 
részvételével külföldön rendezett 
programok

Alkalma 
k száma

Összesen

Alkalmak
száma

Európai
Uniós
országban

Kiutazók
száma

Összesen

Kiuta
zók
száma
Európai
Uniós
Ország
bán

Kiállítások 1 1 25 25

Közös programok (projektek) 
előkészítése

2 2 10 10
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Külső szervek tevékenysége Csoportok
száma

Alkalmak
száma

Összes
időtarta
m

Közönség 
létszáma, 
résztvevő 
k száma

Rendezvények 12 91 155 3340

Rendezvények összesen 12 91 155 3340

Oktatás, képzés:
Iskolarendszeren kívüli képzések 5 520 2600 100

Makk Kálmán Mozi Vetítések száma Összesen nézőszám
737 14210

Összlátogató, résztvevő létszám
Rendszeres működési formák 470
Ismeretterjesztő összesen 2140
Rendezvények, kiállítások, műsorok 25885

Szolgáltatások 168
Külső szervek tevékenysége 3440
Mindösszesen 32103 fő

A tevékenységet ellátó 
által kiadott 
közművelődési 
ismerethordozók

Címek száma Összes példányszám

Reklám-propaganda
kiadványok
Szórólap, meghívó 103 15450
Plakát 45 12250

Berettyóújfalu, 2018. február 7.

Lisztes Éva
művelődési ház vezető
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Berettyó Kulturális Központ -  Médiacsoport

Eves beszámoló a 2017-es évről

A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoportja az elmúlt évben is ellátta a Berettyó 
Televízió média szolgáltatási, a Bihari Hírlap kiadói és az előző két médiumhoz kötődő 
internetes felületek szerkesztői feladatait. Az elmúlt évben (2017) mindkét média esetében 
hajtottunk végre fejlesztéseket, technikai és humánerőforrás oldalon is. Ezt egyébként 2018- 
ban is folytatni szeretnénk. A Bihari Hírlap esetében 2017 januárjában is megjelentettük (új 
formában) a város éves naptárját, melyet a lap mellékleteként valamennyi háztartásba 
eljuttattunk. Júniustól pedig 27 év után teljes egészében színes oldalakkal jelenik meg a város 
közéleti magazinja. Új rovat is indult, mint a múltba tekintő, illetve a sporthírek is újra több 
felületet kaptak. Weboldalunk is elkészült 2017-ben a www.biharihirlap.hu. ahol az aktuális 
lapszám „lapozgatható” verziója mellett a 2007-es évtől kiadott összes lapszám megtalálható. 
A weboldal létrehozásánál arra törekedtünk, hogy kutatható és kulcsszavas módon 
kereshetőek is legyenek a cikkek. Ez meg is történt, így valamennyi lapszámunk írásai 
kereshetőek.

A Berettyó Televízió technikai háttere is fejlődött -  a következő oldalakon részletezett 
módon -  így felkészültünk arra, hogy 2018. január 1-től Full HD felbontással nézhetőek 
műsoraink digitális felületeinken. A kábelhálózatokon (Invitel, UPC) pedig a kor elvárásainak 
megfelelő módon 16:9-es képaránnyal láthatók adásaink. Új felületen is megjelentünk 
adásainkkal, a Youtube csatorna után a Facebook oldalunkon is közzé tettük videóinkat. A 
nézettségi adatok szerint a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetünk erre a közösségi oldalra 
is. Itt jegyezném meg, hogy 2018 januárjában volt olyan videónk, melyet több mint 45 ezren 
néztek meg, 65 ezres elérés mellett! A 2016-os létszámunk, 2017 márciusától egy fővel 
bővült, így a médiacsoport vezetője mellett két operatőr, vágó és egy szerkesztő dolgozik a 
csoportban. Külsős munkatársak tavaly is dolgoztak a szerkesztőségekben. Finanszírozásunk 
egész évben kiegyensúlyozott volt, médiafelületeink értékesítéséből származó bevételeink 
pedig jóval meghaladták az előző évit.

A következő oldalakon a médiumonkénti részletes beszámolót olvashatják.

Berettyó Kulturális Központ - Médiacsoport

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

E-mail: berettyokk@gmail.com
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Berettyó Televízió:

Adásaink a helyi kábelszolgáltatók (Invitel, UPC) alapcsomagjaiban 
elérhetőek. Új műsorral páros héten kedden 18:00 órától jelentkezünk, melyet 
megismétlünk csütörtökön 10:00 és 18:00 órától, szerdán és pénteken 20:00-órától, 
valamint szombaton 14:00 és vasárnap 10:00 órától. A két berettyóújfalui kábelhálózat 
kb. 2000 bekötött lakását tekintve az aktív elérésünk 7600 néző. Mindkét szolgáltató 
legkisebb, tehát alap csomagjában szolgáltatja televíziónk műsorát.

Digitális csatornánk (Youtube csatorna)

Berettyó

A mobilról, vagy táblagépről internetezők a www.mobil.berettyotv.hu oldalon 
böngészhetnek a hírek, képgalériák és videók között. A három és fél éve működő 
weboldal és digitális Youtube csatornáról elmondható, hogy nagy népszerűségnek 
örvend, hiszen az elkészült műsorok rögtön felkerülnek az oldalakra. 2016-ban 
összesen 258 műsorszámot töltöttünk fel. Eddig összesen 1149 videó szerepel a 
csatornánkon, ahol az audit 300.242 (38 997 2013-ban. 49 217 2014-ben. 50 543
2015-ben._____ 74,604_____ 2016-ban)_____ megtekintést regisztrált a
www.voutube.com/user/BerettvoTV videó oldalunk. Az elmúlt évi 12017) 
kattintások száma a Google Analitycs hivatalos adatai alapján 86 385. ez 14%-os 
emelkedés az előző év azonos időszakához és ez az eredmény az átlagos nézési percet 
is jelenti, ami jelenleg 3:02 mp.

Berettyó Televízió "J
Berettyó Létrehozva 2011 dec. 20 * v id e ó k  1 149

Az elmúlt év (2017. jan. 1 .-2 0 1 7 . dec. 31.)

Nézési idő

262 757 i aJ umA JWU
Megtekintés átlagos 
időtartama

3:02,
U j . k k j i

M e g te k in té s e k

86 3 5 8  ▲

Tetszik Nemtetszések Megjegyzések Valaki tarta lm at oszt meg velem Videók a lejátszási listákon Feliratkozók

411 A 58 . 5 9 . 1 1 2 0 . 362* 8 7 .

l i l l  y ü lilL lt iIh i i L iiUb i i u  i l í .. . I l i .
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Berettyó Bihari Hírlap

Adásba szerkesztett anyagok számának alakulása:

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

220 234 217 200 201 205 209 256 258

Figyelembe véve, hogy egy tudósítás vagy beszámoló elkészítése gyakran nem 
egy helyszíni forgatást jelent, elmondhatjuk, hogy az elmúlt években is 260 forgatási 
alkalom volt, ebben az évben 256, ez és ezek egy része hétvégén, esti órákban, vagy 
ünnepnapon történt. 2017-ben négy főállású dolgozó a főszerkesztő/szerkesztő, 
vágó, operatőr, grafikus, rendező, hangtechnikus, riporter, archiváló feladatait 
látja el, mely helyi televízió szinten is külön-külön állást kíván. Mellékleteink 
között megtalálható a Berettyó Televízió Youtube csatornájának elmúlt évre 
vonatkozó teljes elemzése.

2017-ben 26 adást készítettünk el, melyet 468 alkalommal adtunk le a 
kábelhálózaton, hetente ez 9 alkalmat jelent. Adásainkban átlagosan 10 műsorelem 
szerepel, a legtöbb a december 19-i adásban 15 volt. Adásainkat továbbra is kéthetente 
készítjük el, de digitális csatornáinkon hamarabb láthatóak összeállításaink. Adásaink 
kb. kettő órásak, de több alkalommal meghaladtuk a három órás adásidőt is. A 26 
adásban összesen 50 óra 28 perc saját gyártású műsoridőnk volt.

Technikai háttér:

A Berettyó Televízió technikai hátterét 2004-től 2011 év elejéig bérleti 
rendszerben biztosította a fenntartó. Ez azt jelentette, hogy szinte valamennyi 
eszközt és berendezést ebben a jogviszonyban használta a televízió. Az ezt 
megszüntető fenntartói döntést követően (2011) teljesen új formában alakult át a 
technikai szerkezet. A Nova Villa 2010 Nonprofit Kft. saját erőből 2011 év közepére 
részletfizetési konstrukcióban 1 500 000 Ft-ból vásárolt stúdiótecnikai 
berendezéseket, amelyek nélkülözhetetlenek az adáskészítéshez. Ez broadcast 
minőségű kamerákat, mikrofonokat és számítógépeket jelentett. Ekkor már 
adásvezérlő program vezérelte adásainkat, így -a  korábbi manuális vezérlésű heti két 
alkalommal szemben - a hét valamennyi napján láthatóak műsoraink, különböző 
időpontokban (lásd műsorok rész). A BKK 2016-ban 3 millió forintot biztosított a 
technikai eszközök, stúdió berendezések beszerzésére. 2017-ben további egy kamerát 
szereztünk be, így már három kamerával dolgozhatunk. Ugyancsak az elmúlt évben 
fejlesztettük világítástechnikai hátterünket, és két teljes forgatóstáb kiszolgálását 
tudjuk megoldani a 2017-ben beszerzett eszközökkel. Két olyan digitális 
vágóállomást is vásároltunk, mely már -  akár több kamerás - Full HD felbontású 
anyagokat tud szerkeszteni. Valamennyi fejlesztésünk a tavalyi évben (2,2 millió 
forint) azt a célt szolgálta, hogy 2018. január 1-től teljes mértékben át tudjunk állni az 
adás oldalon a Full HD (1080i) minőségre. Ez meg is történt. A kábelhálózatokon 
(Invitel, UPC) pedig a kor elvárásainak megfelelő módon 16:9-es képaránnyal láthatók 
adásaink, ott azonban még SD felbontásban, a szolgáltatók még nem tudják megoldani 
a helyszíni HD stream átvételét. Ennek megoldása komoly feladatot jelent 2018-ban, 
hiszen hamarosan várható az analóg adások megszüntetése.

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

E-mail: berettyokk@gmail.com
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A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport kiadványa | biharihirlap@gmail.comt  Bihari Hírlap
Berettyóú jfa lu Város ön korm ányzatán ak havonta m egjelenő közéleti lapja ™

Bihari Hírlap:

Megújulás 2017-ben is

A Berettyóújfalu Város Önkormányzata által alapított Bihari Hírlap 2017-ben 
immár 27 esztendős történetében mind formai, mind tartalmi változásokkal készültünk 
a tavalyi évben. Már 2016-ban, a XXVI. évfolyam 1. számával is sok tekintetben egy 
új Bihari Hírlapot vehettek kézbe az olvasók. Új lett a hírlap formájában, küllemében 
és megújult tartalmában. A Berettyó Kulturális Központ Médiacsoport 2016. február 
1-i megalakulásával azt a célt tűzte ki, hogy az irányítása alatt havonta megjelenő 
médiaterméket egy olyan magazinná alakítsa, mely kényelmesen olvasható, tájékoztat, 
és amelyből értesülhetnek a közelgő eseményekről, vagy olvashatnak az elmúltakról. 
Olyan újságot adni hónapról hónapra, amely a berettyóújfaluiakhoz szól, és 
mindazoknak, akiket érdekel városunk és lakóinak élete.

A formai változtatások 2017-ben is esztétikai és gyakorlati 
meggondolásoknak köszönhetők. A címlapon nem változtattunk, viszont a belső 
oldalakra nézve feltűnik a változás, hangsúlyosabb rovatkiemelések, nagyobb 
betűméret (9,4p) és könnyebben olvasható hasáb elrendezést készítettünk. A grafikai 
tervezésben arra törekedtünk, hogy több információt és cikket tudjunk a sok esetben 
már négy oldallal bővebb 16 oldalas lapban elhelyezni.

A formai változásokat a letisztultság jellemzi a legjobban. Ennek jegyében a 
tördelés szellősebbé vált, és az oldalakon nagyobb fehér tereket hagyunk. 
Felújítottuk a rövid híreket, interjú rovatot, képaláírásokat és több sporthírt is 
szerepeltetünk az újságban.

Weboldalunk is elkészült 2017-ben a www.biharihirlap.hu. ahol az aktuális 
lapszám „lapozgatható” verziója mellett a 2007-es évtől kiadott összes lapszám 
megtalálható. A weboldal létrehozásánál arra törekedtünk, hogy kutatható és 
kulcsszavas módon kereshetőek is legyenek a cikkek. Ez meg is történ, így 
valamennyi lapszámunk írásai kereshetőek. Minden korábbi lapszámunk eredeti 
alakban .pdf olvasható a címlapok megjelenítésével. Kiemelt hírek is szerepelnek az 
oldalon, a Bihari Hírlap Extrában pedig az újság nyomdai változatából kimaradt 
cikkek, írások, adatok is megjelennek.

Terveink között szerepel a hírlap összes lapszámának digitalizálása ebben a 
formában, tehát 1990-től. Ezzel egyidejűleg pedig egy új rovat indítását is tervezzük 
múltidéző módon, egy-egy korábbi hírlapban megjelent cikk szerepeltetésével.

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

E-mail: berettyokk@gmail.com
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Berettyó Bihari Hirlap

Lapszámok:

2017-ban 11 lapszám jelent meg. Júniustól pedig a lap 26 éves történetében 
először váltottunk teljes állandó színes kivitelre, tehát minden oldalunk ilyen módon 
jelenik meg. Ez nyomdatechnikai váltást jelent, hiszen a digitális kiadásunk már 2016- 
tól színes volt. Januári számunk melléklete volt tavaly is a város intézményeit, 
legfontosabb közérdekű telefonszámait, hivatalait és egészségügyi ellátást nyújtó 
intézményeit tartalmazó kiadványunk, fali naptár formájában.

A Bihari Hírlapban megjelent cikkek/anyagok/események számának alakulása:

ja n u á r i
la p szá m

feb r u á r i
la p szá m

m á rciu s i
la p szá m

á p r ilis i
la p szá m

m á ju si
la p szá m

jú n iu s
lap szám

jú liu s
la p szá m

sz e p tem b er
la p szá m

o k tó b er
la p szá m

n o v e m b e r
la p szá m

d ec em b er
la p szá m

4 0 2 5 3 8 4 0 3 8 53 4 4 4 9 3 8 3 6 4 6

PénzÜ2vi adatok a teljes Médiacsoport vonatkozásában:

Kiadásaink a már korábban említett munkatársak béreit, járulékait, a dologi 
kiadásainkat és az ebben az adott évben megtörtént beruházásainkat és a fenntartási 
költségeket jelentik. A beruházások legnagyobb része stúdiótechnikai berendezések 
beszerzése, illetve számítástechnikai fejlesztések voltak. A táblázatban szereplő bruttó 
összeg tartalmaz 913.443 Ft visszaigényelhető ÁFA-t

Kiadások:

Járulékok: Összesen:

Személyi juttatások 6.980.850 Ft 1.917.152 Ft 8.898.002 Ft
Dologi kiadások 4.998.451 Ft
Beruházás: 4.297.362 Ft
Kiadás összesen 18.193.815 Ft
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Bevételeink a hirdetésekből, reklámokból, illetve szponzorált műsorkészítésből 
származtak az elmúlt évben is, illetve novembertől egy szerkesztői munkakörben a 
GINOP pályázati rendszer támogatásával alkalmazunk egy munkatársat. Az ő bér 
járulék és utazás költségeinek támogatása szerepel az adott sorban. Bevételünk az 
előző évben 905 ezer forint volt. Látható, hogy 2017-ben ezt megdupláztuk és több 
mint 2 millió 200 ezer forint saját működési bevétellel gazdálkodhattunk.

Bevételek:

Bihari Hírlap Berettyó Tv Összesen:
Működési célú 
támogatás 
(munkaügyi kp):

163.906 Ft

Működési bevétel: 2.045.170 Ft

Bevételek összesen 2.209.076 Ft

Humánerőforrás:

A Berettyó Televízió megalakulásakor két főállású dolgozó és néhány külsős 
munkatárs kezdte meg a szerkesztői munkát. 2005-től három főállású dolgozó 
készítette a kb. 60, néha 120 perces kéthetente jelentkező magazinműsort. 2010 
második felétől azonban már újra csak két főállású dolgozó végezte a feladatokat, 
külsős munkatárs bevonása nélkül. A Berettyó Televízió eddig (2017 decemberéig) 
összesen 360 DVD lemeznyi műsort készített. Ez az eltelt 13 év alatt komoly 
archívumnak tekinthető, megörökítve a város és az itt élők számos eseményét, 
rendezvényét. 2014 márciusától a Bihari Hírlap teljes szerkesztői, előkészítői 
kiadási feladatait is két! fő kezdte meg, mely eddig két alkalommal bővült 3 főre.
2016-ban, a Berettyó Kulturális Központ július közepétől vett státuszba egy 
szerkesztőt, így újra 3 fő látta el a televízió, a hírlap és a weboldal és képújság 
működtetését. Megjegyezném, hogy hasonló méretű városban, hasonló terjedelmű, 
gyakoriságú médiumot kb. 8-10 főállású munkatárs működtet. 2017-ben a 
Képviselő-testület elfogadva a Berettyó Kulturális Központ költségvetését egy új 
státuszt engedélyezett, így 2017 áprilisától négy főállással dolgozhatott a 
Médiacsoport. Jelenleg különböző támogatási rendszerek igénybe vételével (GINOP, 
Kult. Közfoglalkoztatás) két technikus (akik operatőri és fotós feladatokat is ellátnak) 
és egy szerkesztő is dolgozik a csoportban. így tudtuk megoldani az elmúlt évben a 
forgatásokat, a műsorkészítést és az újság kiadását. Azonban ezek a pályázati 
lehetőségek 2018 első negyedévében véget érnek és az ő munkakörüket -  annak okán 
mivel csoportunk nem kapott új státuszt -  nem tudjuk más módon megoldani.
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Látható a forgatások számából és a szerkesztői munkából, hogy feladatunkat 
minimum ennyi munkatárssal tudjuk elvégezni. A városban meglévő nagyszámú 
rendezvény akár két, három forgatócsoportnak is tudna munkát adni, és el tudna 
különülni a forgatás a vágási munkafolyamatoktól, mely megnövelné az anyagok 
számát és minőségét is!

Egy esetleges betegség, vagy hétvégi elfoglaltság egy személynél a stáb 
jelenlegi főállású dolgozóival teljes kiesést jelent, mert nem helyettesíthető. A 
szabadságolás és a munkaidő helyes, törvénynek megfelelő beosztása ugyancsak 
nem, vagy nehezen megoldható. A csúsztatás/szabadnap is elképzelhetetlen, hiszen 
a hétvégi forgatások, események digitális szerkesztése hétköznap készül. Az esti 
események is másnap készülnek el ugyanazokkal a szerkesztőkkel. Az előző évben is 
volt több volt olyan hónap, amikor minden hétvégén forgatás volt (szombat-vasárnap). 
Ezért is szükséges véleményem szerint a létszámfejlesztés a Médiacsoportban.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy alkalmi pályázatokkal nehéz megfelelő 
szakmai színvonalú szakembert találni a szerkesztői, vagy operatőri munkakörökbe. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy Debrecenből kijáró 
munkatárssal tudtuk feltölteni sorainkat. Tapasztalattal és megfelelő végzetséggel 
rendelkező embert nehéz találni, határozott szerződéssel, 6-8 hónapos támogatással 
pedig szinte lehetetlen. Ebben persze szerepet játszik, hogy a közszféra fizetései és 
juttatásai kevésbé csábítóak egy megyei vagy országos kereskedelmi médiával 
szemben, ahol a versenyszféra bérei vannak jelen. Állandó és határozatlan idejű 
státuszunk azonban jelenleg nincs több. Az országosan tapasztalható szakemberhiány 
egy kisvárosi televízióban, szerkesztőségben meglátásom szerint a fent leírt okok miatt 
is hatványozottan érezhetőek.

Összegzés:

A beszámolóban leírt helyzetértékelés és jövőbeni feladatok, fejlesztések 
leírásából látszik, hogy a Berettyó Televízió és a Bihari Hírlap és a hozzájuk 
köthető webes felületek a meglévő sokszor nehéz körülmények ellenére az elmúlt 
évben is helytállt, mint helyi médiaszolgáltató, és tartalmi és technikai fejlesztésekre 
is volt lehetőség. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a technikai fejlesztés és a stúdió 
kialakítása hiábavaló lenne önmagában, mert az alapvető személyzet nélkül nem 
tudnánk használni. Az egyik legfontosabb cél a jövőben ezeket a feltételeket 
megteremteni pályázati, fenntartói vagy tulajdonosi források felhasználásával.

Kelt: Berettyóújfalu, 2018. február 8.

P.H.
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A Berettyó Televízió 2017. január 1. -  és 2017. december 31-e között sugárzott 
adásainak adásmenete:

2017. január 3.
Az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertje 
NA TO  adom ány a kórháznak

2017. január 17.
H árom  napirend az év első ülésén 
Elfeledett hősök feledhetetlen történetei 
Igazi gyöngyszem ek 
R ácsokon túli börtön 
M egyei Tükör

2017. január 31.
M egszűnik a fizető parkolás a városban 
D öntések a január végi képviselő-testületi ülésen 
Régi bírósági ügyek nyom ában 
Pódium beszélgetéssel indult a kultúra ünnepe 
Berettyóújfalui alkotások Nagyváradon 
K ultúra határok nélkül 
A  csángó m űvészet esszenciája 
Gálaest a m agyar kultúra ünnepén 
M it gondol a m últról Arany János?

2017. február 14.
Kezdődik az autópálya építése
E lfogadták a város költségvetését
Idén is m egm érettettek városunk szépkiejtői a
Kazinczy versenyen
Isten nekünk háttal
Tájak és em berek -  H aszm ann Pál vallom ása 
A  nép pártján B erettyóújfaluban is 
M egyei Tükör

2017. február 28.
Képviselő-testületi ülés február végén
Díjnyertes izraeli film ek a M akk K álm án M oziban
Futsal torna középiskolásoknak
Jégre fel - ismét összecsaptak az am atőr
jégkorongozás szerelmesei
A  biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelm et a
rendőrség
M esélő rajzok
Rendhagyó óra az Aranyban 
Vissza a gyökerekhez 
Szívedet em eld fel! -  A  kom m unizm us 
áldozatainak em léknapja

2017. március 14.
Berettyóújfalui székhellyel alakult m eg a 
tankerületi központ
Lezárult az '56-os em lékév berettyóújfalui
program sorozata
Cserkészek nyom ában
Portrék és történetek Szűcs Péter fotóin

Derecske értékei 
K onzervált pillanatok
Szavalóversenyt hirdetett az Arany János 
Gim názium
Beszélgetés a férfi illatáról
N őnapozott a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete 
„Hullatja levelét az idő vén fája”
A  zeneiskola tanári hangversenye 
M egyei tükör

2017. március 28.
Ü nnepi esem ények m árcius 15-én 
Berettyóújfalui középiskolák újulnak meg 
Április 30-ig váltják vissza a parkolási bérleteket 
Berettyóújfalu is bem utatkozott a Debreceni 
U tazási Vásáron
Az ezotéria ham is jelenségei napjainkban 
Kovács Péter lencséjén keresztül 
M egem lékezés Osváth Pál szobránál 
Ü nnepi istentisztelet m árcius 15-én 
M egyei tükör

2017. április 11.
Beszám olók a márciusi képviselő-testületi ülésen 
N árcisz-futás - 4 éve csatlakozott Berettyóújfalu 
M últbéli sétára invitált Berettyóújfalu díszpolgára 
Az elm últ év a rendőrség szem szögéből -  
beszélgetés Tóth Ferenc kapitányságvezetővel 
Balázs Im re gátőrre em lékeztek 
Ü nnepre készülve 
„Rákóczi -  nap” a Rákócziban 

M egyei tükör

2017. április 25.
Lezárult az alapellátás-fejlesztési m odellprogram
K orszerű ágyak a sebészeti osztályon
A jó l alkalm azott művészet
Jótékonysági foci torna
Életeket m entettek a Rákócziban
K öltővel a költészet napján
Történelm i regényekről beszélgettek a Bihari 
M úzeum ban
Em lékezés a Holokauszt áldozataira 
Beszélgetés O rbán János Dénessel 
M egyei tükör

2017. május 9.
D öntések az áprilisi képviselő-testületi ülésen 
Lakossági fórum  az autópálya építés kapcsán 
Energetikai korszerűsítés a Járási H ivatalban 
N em zeti konzultáció: az önrendelkezés és a 
függetlenség megvédése 
Critical M ass tizenegyedszer
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M egyei m úzeum i szakm ai nap 
K atonák a főtéren!
U tcafórum  Botka Lászlóval 
M ajális Berettyóújfaluban 
Rajzverseny a gim názium ban 
Fúrta értékei 
M egyei tükör

2017. május 23.
Elkészült a Berettyóújfalui Járásbíróság történetét 
bem utató könyv
Közösségek hete" - a közösségi szolgálat jegyében 
A  nem zeti konzultáció egy erős kézfogás -  
lakossági fórum  Bencsik Andrással 
K itették a szűröket” -országos pályázat és 
konferencia
Önzetlenül segítettek Berettyóújfaluban 
K önyvbem utató BEK-győztesekről a Biharországi 
estéken 
17. OBAT
Bihari értékek - m úzeum pedagógiai füzetsorozat
M egalakult B erettyóújfaluban a Löki Klub
N épzene m esterfokon
Csipkék és virágok a m oziban
Anyák napi ünnepség
H etedik H atárok Nélküli Nótagála

2017. június 6.
N yertes pályázatok
Ü léseztek a képviselő-testület tagjai
A  m unkából élők költségvetése lesz a 2018-as
Ünnepi képviselő testületi ülés és a városi díjak
átadása
Jubileumi városnapi ünnepség Berettyóújfaluban 
Gyerm eknapoztak a kultúrházban 
Irány a strand!
Városnapi futóverseny
Elkészült a B ihari M úzeum  Évkönyve
Arcok, em lékek Berettyóújfaluból
V etélkedők a Bihari M úzeum ban
Gyorsabb intem etelérés a térségben
K önyvbem utatót tartottak a könyvtárban
Bihari Értékek - turisztikai délelőtt
B erettyóújfaluban
H atártalanul Partim nban

2017. június 20.
K iírták az óvodafejlesztésekkel kapcsolatos 
közbeszerzéseket
Berettyóújfaluban találták m eg a „falakat” a Bényi
festm ények szám ára
Elism erés a tanév legjobbjainak
75 -e n  75 kilom étert m eneteltek
O lim piai láng Berettyóújfaluban
N em zetközi kapcsolat a gyerm ekek védelm ében
Kom olyzene Helsinkiből
H atáron túli folyóirat
Pünkösdi szokásokat elevenítettek fel a Bihari 
M úzeum ban
Főszerepben a székely hum or 
Ü nnepi könyvhét a könyvtárban 
M egem lékezés az ezredévi em lékm űnél 
Szilágyi Péterre em lékeztek

2017. július 4.
H elyi népszavazást kezdem ényeztek 
Lakossági fórum  a börtönkórházról 
K épviselő-testületi ülés június végén 
Elkezdődtek a felújítási m unkálatok 
A  női ideál a XX. század elején 
Szépség és reklám  a M úzeum ok éjszakáján 
E lindultak az Erzsébet-táborok Berettyóújfaluban

2017. július 18.
Alapkőletétel - tovább épül az M 4-es autópálya 
Aláírásokat gyűjt a Jobbik 
Jótékonysági focitornából gyerm ekszállító ágy 
A  Bihari térség nyugdíjasainak találkozója 
India a tudástárban
Elism erések az egészségügyi dolgozók napján 
Kreatív alkotások és új barátságok születtek a 
kézm űves táborban 
Zenés nyári esték Tolcsvay Bélával

2017. augusztus 1.
D öntöttek a népszavazásról
Á tadták a Járási H ivatalt
Ú jabb m űrem ekek születtek az alkotótáborban
H atártalan honism eret a term észet és a néprajz
kedvelői számára
Egy hét M átyás király udvarában
Kulturális átm enetek B ihar és Partium  között
Indián törzsek települtek a könyvtárba
Nem zetközi néptánc fesztivál Berettyóújfaluban
Görög est a Sirtos együtessel

2017. augusztus 15.
Folyam atosan érkeznek a tankönyvek
Félszáz hajdú-bihari önkéntes állt tartalékosnak a
honvédséghez
Egyesült a Bajnóca és a B ihar 
Színliáz a tem plom ban 
Főúri pom pa a m úzeum ban 
Sinatra est a Jazzym otions előadásában

2017. augusztus 29.
Fesztiváli hétvége B erettyóújfaluban 
Szentmise, kiállítás és kenyérszentelés augusztus 
20-án
A Liget Szépe 2017-ben 
Sportpark a BUSE pálya m ellett 
íjásznap haditorna bem utatóval 
B ihari lövészverseny tizenhetedjére 
Alföldi K éktúra két keréken sztómával 
Rendhagyó ünnepi koncert 
3. Berettyó N em zetközi Néptáncfesztivál - 
Felvonulás a városban
B iztonság és prevenció -  hét hónapos program  
zárul
Zenés nyári este rokondicsérő sördalokkal

2017. szeptember 12.
Épületátadó a tanévnyitón
M egyei közfoglalkoztatási kiállítás
Több m int 600 gyerm ek kapott tám ogatást a
tanévkezdéshez
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Képviselő-testületi ülés augusztus végén
K érjen bocsánatot a helyi Jobbik elnöke
Két kérdésben gyűjt aláírásokat a Jobbik
„Csak egy tánc volt” - Szécsi Pál zenés felolvasó
est

2017. szeptember 26.
A népszavazáson való részvételre és az „igenekre” 
buzdítanak
Fórum ot tartott a Dem okratikus Koalíció 
M érlegelni kell az érveket
Iskolák bővülnek és újulnak meg, tornaterem  és
zeneiskola épül a Berettyóújfalui Tankerületi
K özpont intézm ényeiben
M úzeum pedagógiai tanévnyitó
A  zsinagóga felújítási tervei és em lékezés a
Kulturális Örökség N apján
Kürthy Sándor em lékkiállítás a M ozi Galériában
A családdal együtt szereüeik körében
Szentm ártoni nyitott kapuk a M orotva ligetben
Az új tanévben is biztonságosan
A neves népzenekutatóra em lékeztek
Internetes családi tudáspróba és képeslap kiállítás
2. Custom  Cár Show

2017. október 10.
Érvénytelen lett a népszavazás Berettyóújfaluban 
K épviselő-testületi ülés szeptem ber végén 
M agyar-rom án korm ányközi egyeztetés az 
autópályáról
Biztonságosabb közlekedés közútjainkon 
A  régió m ásodik legjobbjai a KOSZI szakácsai 
K ádár Vitézre em lékeztek
Gyertek elő, szép regém  van" -  kiállításm egnyitó 
Arany János balladaköltészetéről 
M esem ondó verseny óvodásoknak és alsó 
tagozatosoknak
Kettős évforduló a könyvtárban
Országos Gyerm ek és Ifjúsági Népi K ézm űves
Pályázat
Édes m ézelődés
Zenével ünnepeltek a zene világnapján 
Em lékezés és gyertyagyújtás október 6-án

2017. október 24.
M egerősítette korábbi határozatát a képviselő
testület
M egem lékezések október 23-án
Szakmai tájékoztató fórum  a kam ara szervezésében
"Hívunk jö jj.m ert késve késő"
B űnjelek u tán  kutattak a rendőrök a m úzeum ban 
író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal 
Ú jítók és kísérletezők nyom ában a tanárok 
délutánján
Egy pillanat, egy kép -  B író Klaudia fényképei a 
M ozi Galériában

2017. november 7.
Elkészült, átadták a felnőtt háziorvosi rendelőt

K épviselő-testületi ülés október végén
Jubiláló Bihari Számadó napok
Ötös ünnep dom borm ű avatóval
Lakossági fórum: „Védjük m eg M agyarországot!”
Óvónők konferenciája és kiállítása
O láh Zsigm ondra em lékeztek
A szépkorúakat köszöntötték
Idősek világnapján a Fényes-házban
Em lékezés novem ber 4-én
II. Berettyó K upa sakkverseny
M úzeum i délután versm ondó gálával
Pénzügyekben is tudatosan m ár fiatal korban
Em lékek Rodostóról
20 év u tán  újra koncertezett a Trident

2017. november 21.
Lakossági fórum  a településképről 
Tóth Sándor 80 
Versek rajzokban
140 év orvostörténet Berettyóújfaluban 
K ék péntek
A gobelin készítés sikert, nyugalm at ad 
K önyvbem utató az „Ezüstbojtárról”
K enyérosztás Szent Erzsébet ünnepén 
Gyerm ek néptáncverseny a művelődési házban 
M éltó ünnep az ötven éves évfordulón

2017. december 5.
Képviselő-testületi ülés novem ber végén
K özm eghallgatás a rendhagyó ülésen
Segítő kezek - átadták az első számítógépeket
Szakm atúra - lehetőségek a szakképzésben
Az olajágtól a tölgyig -  Kabos Endre em lékdélután
Adventi virágkötészeti kiállítás
Az első adventi gyertyagyújtás
Végig a Tiszán
Jubiláló véradók köszöntése
A  szim fonikus zenekar hangszereivel ism erkedtek
Berettyóújfalu értékeiből tartottak kiállítást
B erlin  nevezetességei fotografikákon

2017. december 19.
Elkészült az M 35 autópálya első szakasza 
D öntések a decem beri képviselő-testületi ülésen 
Em lékezés M akk K árolyra
M eggyújtották a m ásodik gyertyát az adventi 
koszorún
Tízéves jubileum át ünnepelte a Bihari D iéta
Jézus születésének története
Ajándékozás a gyerm ekosztályon
„Hull a pelyhes" -  m egérkezeü a M ikulás
A dvent harm adik vasárnapja
M egnyílt Bényi Á rpád állandó kiállítása
K arácsonyi évzáró m űsor a nyugdíjas egyesülettel
É letem  legrosszabb napja- film bem utató a m oziban
Számítógépes tanfolyam  felnőtteknek
A H erpály-K upán bizonyíthattak a fiatalok
M a is élő népi gyógyászat
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Berettyó Bihari Hírlap

A Bihari Hírlap lapszámai (2017)

2017. január 2017. február 2017. március

* Bihari Hírlap I Bihari Hírlap .1 Bihari Hírlap

2017. április 2017. május 2017. június
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A Tourinform iroda nyitvatartása 2017-ben: január 2-től május 19-ig, valamint október 2-től
december 22-ig hétköznap 8.30-16.30-ig (szezonban: május 22-től szeptember 30-ig hétfőtől
péntekig 8.30-16.30-ig, szombaton 8.30-14.30).
Folyamatosan elvégzett feladatok:
• Adatok, információk folyamatos gyűjtése a Berettyó Kulturális Központ honlapjához
• A Berettyó Kulturális Központ feladatköre bővült a település kártya (Berettyó Kártya) 

kiadásával, melynek átvételi helyszíne a Tourinform iroda. Irodánk munkatársai is 
közreműködtek a Berettyó Kártya kiadásában, illetve a Berettyó Kártya ügyfélszolgálat is 
számos rendezvényre kitelepült, ahol a Tourinform iroda munkatársai is hozzájárultak a 
kártyák kiadásához, értékesítéséhez.

• Szolgáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás, turisztikai információ szolgáltatás az 
érdeklődők részére személyesen, telefonon, köremail-eken programajánlók kiküldésével, 
saját honlapon (www.berettvokk.hu). illetve további online turisztikai felületeken 
(www.utazzitthon.hu. www.kulturpontok.hu). Irodánk kiskereskedelmi tevékenységet is 
folytat, így szintén napi feladatunk volt a beszerzett termékek árusítása, illetve 
folyamatos pótlása. A környéken szállást foglaló vendégeknek segítettünk programot 
szervezni.

• Anyaggyűjtés és rendszerezés a Berettyóújfalui Települési Értéktár Bizottsághoz.
• Közreműködés a kommunikációs tevékenységek ellátásában és megvalósításában 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata alábbi TOP pályázataiban:
- TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00026 Berettyóújfalu Felnőtt Háziorvosi Rendelőjének 

felújítása
- TOP-1.4.1-15-HB 1-2016-00031 Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményeinek 

fejlesztése
- TOP-3.1.1-15-HB 1-2016-00011 Kerékpárút fejlesztése Berettyóújfaluban
- TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00012 Ipari Park és iparterület fejlesztése Berettyóújfaluban
- TOP-2.1.2-15-HB 1-2016-00016 Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros

Szezon előtt elvé2zett feladatok:
• Leltár nyilvántartás
• A Berettyóújfalui járás településeitől a 2017-es nagyobb rendezvények begyűjtése
• Berettyóújfalu várost bemutató turisztikai térképes -  információs városmarketing célú 

zsebtérképes kiadvány előkészületei: adatok begyűjtése és egyeztetése, utcanevek 
aktualizálása, fényképek beszerzése és egyéb, térképpel kapcsolatos feladatok elvégzése, 
továbbá kapcsolattartás a szerkesztőséggel és a nyomdával. A turisztikai zsebtérkép 
februárban készült el: 5000 példány, A/3-as méret, összehajtott, színes, amelyből a 
Berettyó Kulturális Központ 1000 db-ot Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 
ajándékozott el, valamint 1000 db-ot a Tourinform iroda árusítás céljából vett át. A 
Berettyó Kulturális Központ leltárában lévő térképekből 788 db zsebtérképet 
ajándékoztunk el, köztük szálláshely tulajdonosoknak, gyógyszertáraknak, iskoláknak, 
óvodáknak és a saját intézményünk egységeinek. Jelenleg 2212 db zsebtérkép van még 
a Berettyó Kulturális Központ leltárában, a Tourinform iroda árus készletén kívül. A 
Tourinform leltárban pedig 892 db térkép maradt, 2017-ben összesen 108 db 
zsebtérképet értékesítettünk bruttó 495 Ft/db áron. A térkép készítésekor 30 partnert 
kerestünk fel adat egyeztetés miatt. Amikor elkészült a térkép 21 partnert kerestünk fel, 
hogy vásároljanak zsebtérképet, melyből 4 partnerünk vásárolt.

• Berettyóújfalu és környékét bemutató turisztikai kiadvány készítése: A/6 fekvő, 12 
oldal, színes, 2000 példány. 2017-ben összesen 1995 db kiadványt osztogattunk 
díjtalanul, kizárólag ajándékozás és reklámozás céljából.

• Március 3-án részvétel látogatóként a Budapesti Utazási Kiállításon partnerség 
kialakítás, információs és szóróanyagok begyűjtése céljából.

• Az iroda berendezése bővült egy információs pulttal, mivel május elejétől a Berettyó 
Kártya ügyfélszolgálat is a Tourinform irodában üzemel

http://www.berettyokk.hu/
http://www.utazzitthon.hu/
http://www.kulturpontok.hu/


• A meglévő árukészletünk (Y-FOOD Kft. méztermékei, nyakpass, kulcstartó, 
hűtőmágnes, zsebtérkép, Brill víz, Derecskéi szűrrátét, Bihari Múzeumért Alapítvány 
kiadványai, mézesbáb) kiegészült:
- a Nagyrábéi Kézműves csoport által készített papírból készült kosarakkal és

bortartókkal Berettyóújfalu főbb nevezetes épületeivel és címerével
- két népdal kötettel: Bencze Lászlóné dr. Mező Judit Vetettem violát -  Bihari 

népdalokkal, valamint Lóra csikós, lóra -  Hortobágyi, sárréti és hajdúsági 
népdalokkal

• Március 24-26. Közös standdal való megjelenés a Bihar Termálliget Strand -  és 
Termálfürdővel a XXVII. Debreceni Utazás és Szabadidő Kiállítás és Vásáron: 2 x 4  
m2-es standon. Összesen: 300 fő érdeklődőt értünk el.

• Április 29. Biharkeresztes, a XX. Bihar-Bihor Expo Határmenti Vásár és Találkozó
kitelepülés

• Május 12. Részvétel az IKSZ Börze -  Közösségek Hete programsorozaton 
Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelődési Házban

• Május 20. Bihari 7 Próba rendezvénysorozat Bihari Értékek turisztikai szakmai 
délelőttje megszervezése és lebonyolítása. Digitálisan 150 db meghívó kiküldése, postai 
úton pedig 80 db. Részvételi szándékát 25 fő jelezte, a rendezvényen 32 fő volt jelen.

• Május 20. Város napja és Bihari 7 Próba városismereti játék -  kitelepülés, valamint 
közreműködés a lebonyolításban. 50 fő érdeklődő elérése.

• Május végére elkészült a Berettyó Kulturális Központ honlapja -  aktuális programok, 
turisztikai információk, látnivalók folyamatos feltöltése

Szezonban elvégzett feladatok:
• Eves marketing és költségterv készítése.
• A Tourinform Koordináció által kért határidős feladatok teljesítése.
• Június 8-án a Bihari Szociális Szolgáltató Központ megkeresésére 40 főnek, míg július 

6-án a Bihari Népművészeti Egyesület által szervezett XXIII. Gyermek Alkotótábor 
résztvevőinek, köztük az olasz testvérvárosból, Porciából érkező gyerekeknek és 
kísérőiknek tartottunk idegenvezetéssel egybekötött városnéző kisvonatozást.

• Június 10.: Olimpiai Lángfutás, Berettyóújfalu-közreműködés
• Június 24.: Berettyóújfalu, Bihari Múzeum, Múzeumok Éjszakája-kitelepülés
• Augusztus 5.: X. Bakonszegi Kemencés Nap -kitelepülés
• Augusztus 19.: Berettyóújfalu, Szent István-napi rendezvény-kitelepülés
• Szeptember 8.: Berettyóújfalu, „Helyi Értékek Startja” -  Megyei Közfoglalkoztatási 

kiállítás- közreműködés
• Szeptember 14.: Berettyóújfalu, Bihari Múzeum, Tudástár- megemlékezés a 

közelmúltban elhunyt Bencze Lászlóné dr. Mező Juditról-kiadványok árusítása
• Szeptember 16.: Berettyóújfalu, Szentmártoni Nyitott Kapuk kitelepülés
• Szeptember 30.: 2017-es szezoni beszámoló elkészítése és elküldése a Magyar 

Turisztikai Ügynökségnek

2016-ban címlistánk száma 424 volt, amely 2017 év végére 495-re bővült.

Az iroda 2017-es szezoni megkereséseinek és érdeklődéseinek megoszlása havi szintre bontva
a 2016-os évhez képest:

Május Június Jú ius Augusztus Szeptember Összesen
2017. 2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017. 2016. 2017.

Személyesen 81 99 275 131 176 93 194 102 178 425 904
Telefonon 18 19 54 15 24 9 41 13 26 56 163
E-mailen 27 10 166 5 100 1 51 6 100 22 444
Összesen 126 128 495 151 300 103 286 121 304 503 1511



2016-2017-es megkeresések megoszlása

A 2017-es szezonban (május 22 -  szeptember 30.) összesen 1511-en keresték fel a 
Tourinform irodát, míg a 2016-os szezonban 503-an. A letöbb megkeresés személyesen 
történt.

MM M

ERDEKLODESEK MEGOSZLÁSA 2017-BEN
Útbaigazítás

11% Vásárlás
Látnivalók 

13%

ingyenes
kiadvány,
szórólap

17%

23%

Programok
rendezvények

21%
vendéglátás

15%
Érdeklődések megoszlása

Többnyire vásárlási szándékkal keresték meg az irodát, de jelentős volt azok száma is, akik 
programok, rendezvények iránt érdeklődtek, illetve a település kártya bevezetésének hatására 
is többen tértek be az irodába.
A Magyar Turisztikai Ügynökség minden évben ellenőrzi a Tourinform irodákat és 
konferenciákat, továbbképzéseket tart az irodák munkatársai számára, de 2017-ben az 
országos átszervezések miatt nem voltak ellenőrzések és elmaradtak az országos 
továbbképzések is.

Szezon után elvé2zett feladatok:
• Október 13-14. XX. Bihari Számadó Napok -  közreműködés az előkészületekben, 

lebonyolításban, közös standdal való megjelenés a Berettyó Kulturális Központ 
egységeivel. A két nap alatt mintegy 80 fő érdeklődött irodánk szolgáltatásai iránt.

• November 24-én közreműködtünk az előkészületekben és lebonyolításban a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat, a Berettyóújfalui Települési Értéktár Bizottság és a Berettyó 
Kulturális Központ szervezésében a „Tudod-e?” projekt keretében megrendezésre 
került kiállítás megnyitón és az azt követő rendhagyó foglalkozáson a Berettyóújfalui 
Települési Értéktárban lévő értékekből.

• December elején a Berettyó Kulturális Központ 800 db Berettyóújfalu város címerrel és 
Berettyó Kulturális Központ lógóval ellátott tarisznyát készíttetett ajándékozás és 
reklámozás céljából, amelyből a Tourinform iroda 100 db-ot vett át árusítás céljából.

• December 7-8. X. Bihari Diéta Konferencia -  közreműködés a regisztrációban, illetve 
árukészletünk értékesítése.

• December végén sor került az év végi elszámolásokra a bizományos partnereinkkel.

A Tourinform iroda 2017-es éves bevétele 409.695 Ft, amelyből 75.673 Ft ÁFA-t 
fizettünk be, a bizományos partnereknek pedig 157.201 Ft-ot fizettünk ki, a saját nettó 
árbevétel pedig 176.821 Ft volt.

2016 2017
Szezoni megkeresések 

száma
503 1 511

Címlisták száma 424 495
Kitelepülések száma 6 12



Összefoglalva: Az iroda 2017-es szezoni megkereséseinek száma a 2016-os évhez képest 
háromszorosára nőtt. 2016-ban címlistánk száma 424 volt, míg 2017 év végére 495 lett. A 
2016-os évhez viszonyítva 2017-re duplájára nőtt a Tourinform iroda kitelepüléseinek száma, 
2016-ban 6 rendezvényen, 2017-ben pedig 12 rendezvényen jelentünk meg az iroda 
szolgáltatásaival. 2016-ban 5 bizományos partnerünk volt, 2017-re 2 további bizományos 
partnerünk lett, ezáltal bővült két újabb termék kategóriával az általunk értékesített 
ajándéktárgyak köre. 2016-ban az éves bevétel 472 753 Ft volt a partnereink támogatásával 
együtt a Budapesti Utazási Kiállításon való megjelenésünk miatt. A 2017-es árbevétel pedig 
409 695 Ft volt (támogatások nélkül). 2017-ben tájékoztatási eszközeink közé bekerült a honlap 
is, mely által még több személyt tudtunk tájékoztatni a turisztikai attrakciókról, programokról, 
információkról és aktualitásokról. A település kártya bevezetésének hatására is többen tértek be 
az irodába. Az iroda berendezése is bővült egy információs pulttal az előző évhez képest.

Készítette: Csordás Szilvia irodavezető, Tóth Csilla munkatárs

Kelt.: Berettyóújfalu, 2018. január 29.

Csordás Szilvia 
Tourinform irodavezető



BERETTYÓ KÁRTYA

2017. évi Beszámoló



A Berettyó Kulturális Központ a 28/2017 (II. 23) számú határozattal 2017.05.01-i 
időponttal kapta meg feladatként a Berettyó kártya program működtetését. Ennek 
megfelelően 1 fő státusszal 2017. május 1-től emelkedett a intézmény munkatársi 
létszáma. A feladatra Zsargó Péter, korábban a Herpály-Team Kft-nél dolgozó, a 
parkoláskártya ügyintézője került át áthelyezéssel a korábbi kártyához kapcsolódó 
eszközállománnyal (asztali számítógépek, kártyanyomtató) együtt.

Zsargó Péter legfőbb feladata májusban a bevezetésre kerülő megújuló Berettyóújfalu 
település kártya rendszer elindítása. Volt tapasztalata e feladatban, így nagy lelkesedéssel 
látott a feladathoz. Kezdetben a korábbi kártyaszolgáltató termékeit is megvizsgáltuk, de ezt a 
lehetőséget hamar el kellett vetni, mivel több, jobb ajánlatot is kaptunk. A szolgáltató 
kiválasztásánál fontos szempont volt a város kérése miszerint minden 18. életévét betöltött 
állandó berettyóújfalui lakosnak kiosztható legyen, és a kártya tudjon pontrendszert is 
kezelni. Berettyóújfalu állandó 18. életévét betöltött személyek száma valamivel több mint 
12.000 fő. Tekintettel arra, hogy ebben a számban minden korosztály benne van így a 10.000 
darabos kártya számot céloztuk meg. A pontrendszer kezelése pedig azért, hogy a 
Berettyóújfaluban működő szociális ellátórendszer működését egyszerűsítse és az ott 
dolgozók terhein is csökkentve, egy eddig egyedülálló módon az országban elsőként 
Berettyóújfaluban digitalizálhassa a szociális ellátórendszer egy részét. A kérésben az 
volt, hogy amennyiben lehetséges, a kártya egy pontrendszer kezelésével váltsa ki a város 
által kiadott papír alapú utalványokat. Mivel a Magyar Kedvezményhálózat tudta ezt vállalni, 
ezért is esett a választás rájuk. A megvalósításban segítőnk Zámbori Tamás volt a debreceni 
Főnix Kártyát üzemeltető ív produkciós Kft. vezetője Magyar Kedvezményhálózat Hajdú 
Bihar Megyei koordinátora. A Berettyó Kártyát a hálózatnak megfelelően Debrecenben is 
elfogadják, ugyanúgy mint a FŐNIX kártyát.
A nyertes ajánlat részei:

A beszerzés tárgya: Ajánlattételi felhívás 2. pontja szerint
vásárlási kedvezményjogosultság biztosítása BERETTYÓ Kártyához

A J Á N L A T ...................... .........................................- -  ............................................

1.
10 000 darab alapkártya gyártása
Intelligens. NFC chippel. °gyedi azonosítóval (sorszam/codel28)

---------------------------------------- 1

800 Ft + ÁFA / kartya (darab)
2.

Kedvezményes vásárlási jog 2018-12-31 napjáig 
A Magyar Kedvezményhálózat szerződőt* partnereinél, országszerte 
több. mint 1500 elfogadóhelyen azonnali vásárlási kedvezmény

3.

12 darab elektronikus terminál biztosítása 
SAMSUNG Galaxy Xcover3 (G389) típusú okoskeszulék az előzetes 
helyi paraméterekhez beállított és készülékekre telepített jogtiszta) 
♦Payment szoftverrel (használati jogosultság, detentio a szerződés 
fennálltáig), mely alkalmas az 1 pontban paraméterezett es szállított 
kártyaxka! a feladathoz ded;kált partnereknél történt, előzetes 
határozatban megállapított és a speciális felhasználási fettételek 
szerinti juttatások egyenlegkezelésére (elszámolás az egyenleg 
alapján közvetlenül történik az Önkormányzat es a Partner kozott)

50 000 Ft + ÁFA /  készülék

4.
Kedvezményes vásárlás szolgáltatáshoz kapcsolódó panaszkezelés 
Telefonos es online ügyfélszolgálat biztosítása; a kedvezmeny.hu 
domam név alatt online kedvezménykereső üzemeltetése

Az 1 2. pontban megajánlott díjban

5. Bekerülési költség a bevezetéskor összesen: 8 600 000 Ft ♦ ÁFA

Díjfizetés 1 -2 poniban rögzített szolgáltatásokért az alapKartyák leszállításakor; 3 pontban foglalt tétéiért a
készülékek atadasakor (beüzemelést követően), a kiállított és átadott számlák ellenében átutalással történik 
Ajánlatunk az aiánlattételi határidő lejártat követő 60 napig érvényé* J \s \



A név kitalálása és védelme: Konzultálva Dr. Körtvélyesi Viktor jegyző úrral arra a döntésre 
jutottunk, hogy az új kártya neve módosul az előzőhöz képest. Mivel eddig Berettyóújfalu 
Kártya néven működött egy rendszer, de visszajelzések alapján a hétköznapokban mindenki 
csak Berettyó Kártyának becézte a kártyát így az új kártya már a Berettyó Kártya nevet kapta. 
Ez a név már nem a város neve így jogi védelemmel kellett ellátni. A feladat ellátásához 
segítséget kértünk a debreceni Dr. Nemes ügyvédi irodától, kik a védjegy bejelentéssel 
kapcsolatban már rutinosnak számítanak. Az iroda készséggel tájékoztatott milyen 
feltételekkel lehetséges a név levédése. Az eljárás legfőbb része a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala felé bejelenteni a kívánt védjegyet, melyet 3 áruosztályhoz kell kapcsolni. A teljes 
eljárás díja 138.300 Ft- melyből 63.500 Ft- ügyvédi költség és 74.800 Ft- eljárási díj mely a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának fizetendő. Az ügyvédi iroda megbízása 2017.július 
12-én megtörtént. Az ügyvédi iroda 2017. december 24-i tájékoztatása szerint 2018. január 
15. napjától bejegyzésre kerül a Szabadalmi Közlönybe és a Védjegyértesítőbe is, tehát a 
Berettyó Kártya név levédésre került.

Kártya külső kialakítása: Mivel sikerült kiválasztani a megfelelő szolgáltatót, így kezdetét 
vehette a kártya megtervezése. Ebben a feladatban Tóth Zoltán segítségét kértük a Liz-Art 
Design képviseletében. A következő elvárásoknak kellett megfelelnie: a név csak Berettyó 
Kártya lehet és a védjegy bejegyzés miatt ennek egy egyedi lógónak kell lennie. A következő 
terveket kaptuk:

A kártya képre is két változatot kaptunk, amelyet szavazásra is bocsájtottunk.



Az elkészült terveket a 2017.július 5-én Berettyó Kulturális Központ honlapján is és papír 
alapon is több intézmény munkatársait megkérdezve szavazásra bocsájtottuk. Az eredmény 
112 szavazat az első képre és 70 a másodikra. így a nyertes az első kép, amely szerepel a 
Berettyó Kártyán.

Szerződéskötés: A Magyar Kedvezményhálózat ajánlatát elfogadva László Béla 
ügyvezetővel a szerződés aláírása 2017. június 26-án történt meg. A szerződésben rögzítésre 
került a legyártandó 10.000 darab kártya és a szociális kártya működtetéséhez szükséges 12 
darab készülék is. Ezen készülékek egy mobil applikáció segítségével a Magyar 
Kedvezményhálózat rendszeréhez kapcsolódva alkalmasak egy pontrendszer kezelésére. 
(Sajnos a fejlesztés csúszása miatt 2017 -ben nem vásároltuk meg a 12 db készüléket. 
Megvártuk vele a program kidolgozását, ez a fejlesztés 2018-ra marad.)

Partnerek felkeresése: Mivel már tudtuk hogyan fog kinézni a kártya és ki teszi mögé a 
szükséges technikai és egyéb hátteret, így fel lehetett keresni partnereket, akik hajlandóak 
kedvezményeket biztosítani a Berettyó Kártya tulajdonosoknak. Sajnos a korábbi 
Berettyóújfalu kártya elfogadóhelyek nagy mértékben elutasították ezen próbálkozásunkat, 
ezért új partnerek felkutatásába kezdett az ügyintéző. Sikerült is összesen 31 partnert 
csatlakoztatni a rendszerhez, kik a következők:

1. BKK. - Makk Kálmán Mozi (Szent István tér 5.) (teljes árú jegyek árából) 200 Ft.-
2. BKK. - Bihari Hírlap (Bajcsy-Zs. u. 27.) (hirdetések listaárából) 10%
3. BKK. - Berettyó Televízió (Bajcsy-Zs. u. 27.) (hirdetések listaárából) 10%
4. Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő (Népliget u.) 10%
5. Lily Játék és Ajándék (Millennium út 5/1.) (1.000 Ft. feletti vásárlás estén) 5%
6. Berettyó Rádió (Millennium út 8.) (hirdetések listaárából) 10%
7. Mona Paris (Piac tér 1.) (készpénzes vásárlás esetén) 10%
8. Bakelit Bár & Pizzéria (Bocskai u. 12.)(30 cm-es pizzákra helyben fogyasztás esetén)10%
9. Macskafogó Gyros, Grill és Salátabár (Bajcsy- Zsilinszky Itp. „GOMBA")(Nagy gyros tálra)

10%
10. Méta Divat (Dózsa György út 10.) 5%
11. Bűbáj szépség És Egészségház (Dózsa György út 8-10.) (emelet) 10%
12. ILONA Divat (Dózsa György u. 8.) 10%
13. Gyógyászati Segédeszköz szaküzlet (Orbán Balázs tér 7.) (Kivéve NEAK volt OEP által

támogatott és akciós termékek.) 8%
14. Pecacentrum (Szabadság utca 2.)(1.000 Ft. fölötti vásárlás esetén) 5%
15. Hajdú Lajos E.V. (Batthyány u. 45) (takarítás díjából) 5%
16. Arzenál Ingatlanközvetítő iroda (Bihariak Kft.) (Váci M. u. 11) (Irodai szolgáltatások árából)

10%
17. Berettyó NET (Millennium út l.)(10.000 Ft. fölötti vásárlás estén) 5%
18. Enikő Ajándék (Oláh Zsigmond u. 3.)(5.000 Ft. fölötti vásárlás estén) 5%
19. Emi Tapéta (Mártírok u. 1./5. üzlet) 5%
20. Lisztes Éva Autósiskolája (Dózsa György u. 8-10.)(emeiet) (elméleti oktatás díjából) 10%
21. LÉ-DA Ajándékbolt (Mártírok u. 1./6. üzlet) 5%
22. ETHNA Kerékpár (Puskin utca 38/A.) 5%



23. Bella Costa Étterem  V en d égh áz (Dózsa Gy. u. 28)(csoportos étkezés és szá llás árakból)

10%
24. Mezei Divat (Bajcsy-Zs. u. 7) 10%
25. Morotva ABC (Nadányi Zoltán u. 1.) (10.000 Ft. fölötti vásárlás esetén) 5% SZ.
26. Milli Vegyesbolt (Vágóhíd út 2/A.) (10.000 Ft. fölötti vásárlás esetén) 5% SZ.
27. Ibolya Gyógyszertár (Kossuth utca 4.) (Vény nélküli termékekre) 5% SZ.
28. Elixír Gyógyszertár (Bajcsy-Zs. u. 3-5.) (2 0 1 6 . évi X C V III. tv . á lta l m e g e n g e d e tt  t e r m é k e k r e ) 5% SZ.
29. Papír-Írószer (Kossuth utca 39.) (Kivéve nyomtatványok) 5% SZ.
30. Winkler Papírker (Puskin u. 20.) 5% SZ.
31. Cerka Papír (Dózsa György u. 8-10.)(1000 Ft. fölötti vásárlás esetén) 10% SZ.

SZ=szociális elfogadóhely is.

Az első Kártyák kiosztása: Megérkeztek az elkészült kártya testek melyekhez sikeresen be 
tudtunk szerezni egy nyomtatót, mely a nevesítéshez szükséges. Elkezdődhetett a kártyák 
készítése. Az augusztus végi képviselőtestületi ülésen a sajtó jelenlétében ünnepélyesen 
kiosztottuk a képviselő testület tagjainak az első Berettyó Kártyákat. Majd a városháza és a 
közintézmények vezetőinek segítségével számos munkatárshoz pontosan negyvennégyhez 
jutott el a kártya még a hivatalos kiadás elindítása előtt.

A Berettyó Kártya „közhírré tétele”: 2017. szeptember 4-én elkezdtük kiadni a Berettyó 
Kártyákat Berettyóújfalu lakosainak. A reklámozásában segítséget nyújtott a Bihari Hírlap, 
berettyohir.hu, a Tourinform facebook oldala, és szórólapok osztogatásával is több érdeklődőt 
értünk el. A település kártya népszerűsítése érdekében képviseltettük magunkat több városi 
rendezvényen is.

1. Szeptember 16: A Szentmártoni NYITOTT KAPUK programra kitelepüléssel 92 
darab kártya került kiadásra.

2. Október 13-14: Kitelepülés a XX. Bihari Számadó Napokra. A két napos 
rendezvényen sikerült 90 darab kártyát kiadni.

3. Október 17: A kártya program népszerűsítése érdekében kitelepülés a Gróf Tisza 
István Kórházba ahol a dolgozók és betegek számára is elérhetővé tettük a kártya 
kiváltását. Ezen a napon 171 kártyát osztottunk ki.

4. Október 20: Kitelepülés az Idősek Napja alkalmából szervezett Apostol koncertre a 
Kabos Endre Városi Sportcsarnokba. Ezen a napon 48 darab kártyát adtunk ki.

5. Október 31: Kitelepülés a Közmunka programban foglalkoztatottak bázisára. A 
kártya szociális szférába való bevonásának bemutatása és kártyák kiosztása. Ezen a 
napon 57 darab kártyát sikerült kiadni.

6. November 15: Ismételt kitelepülés a Gróf Tisza István kórházba. Ezen a napon 34 
darab kártyát adtunk ki.

Az összesen 1420 kártya kiosztásának havi eloszlása: (db)

Augusztus Szeptember Október November December

44 552 625 156 43



Pénzügyi összesítés:

2017-ben a Berettyó Kártya bevezetéséhez kapcsolódtak kiadások (a feltüntette árak 
tartalmazzák a 27% áfa-t):

1. 10.000 db Berettyó Kártya legyártása: 10.160.000.-Ft

2. A kártyák nevesítéséhez szükséges nyomtató és kellékek beszerzése: 396.686.-Ft

3. A Berettyó Kártya név védjeggyé nyilvánításának ügyvédi díja mely tartalmazza a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé fizetendő díjat is: 138.300.-Ft

4. Útiköltség (az ügyvédi irodával történő személyes egyeztetés céljából): 3.700.-Ft

5. Nyomtatványok (Regisztrációs lapok 10.000 db. és Partnerszerződések 200 db):
414.020.- Ft

6. Reklám és tervezési költségek (X-banner, nyitvatartás tájékoztató, kártya arculat, 
lógó, elfogadóhely matrica): 200.000.-Ft

’  B E R E T T Y Ó

^  BERETTYÓ
Í-*. n  T' V* /N,

4:
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

tel.: 06-54/475-577 
www.0erettyokartya.hu

N yitvatartás: 
hétfő 08“ -16"
kedd 08“ -16'"
szerda 08“-16“
csütörtök 10“ -18”
péntek 08“ -12”

Összefoglalva: 2017-ben minden olyan városi eseményen képviseltettük magunkat, amelyen 
volt lehetőségünk megjelenni. Felkerestük a Munkaügyi Központot, kórházat, 
Kormányhivatalt, üzletek dolgozóit, közintézmények dolgozóit ezzel is növelve a kártya 
tulajdonosok körét. Mindezt azért tettük, hogy a bevezetett Berettyó Kártyákat minél 
egyszerűbben és hamarabb el tudjuk juttatni a lakossághoz. A jövőben is meg fogunk jelenni 
minden városi nagyrendezvényen, hogy minél szélesebb körben tudjuk elérni a lakosságot.

Berettyóújfalu, 2018. január 29.

Berettyó Kártya ügyintéző

http://www.berettyokartya.hu
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a Berettyó Kulturális Központ 2018. évi tervei

A Berettyó Kulturális Központ feladatai:
Berettyóújfalu Város Önkormányzata a Berettyó Kulturális Központ fenntartásával

• koordinálja és látja el a közművelődési feladatokat;
• fenntartja a testvérvárosi kulturális kapcsolatokat;
• megszervezi és lebonyolítja a nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz, valamint a 

hagyományossá vált városi alkalmakhoz kapcsolódó rendezvényeket;
• biztosítja a Nadányi Zoltán Művelődési Ház, valamint ennek szervezeti egységeként a 

Makk Kálmán Mozi és a Bihar Vármegye Képgaléria folyamatos szakmai 
tevékenységét;

• biztosítja a Sinka István Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár folyamatos 
szakmai tevékenységét;

• biztosítja a Bihari Múzeum, mint területi múzeum folyamatos szakmai tevékenységét;
• biztosítja a folyamatos helyi médiaszolgáltatást a Berettyó Televízió működtetésével 

és a Bihari Hírlap rendszeres megjelentésével;
• biztosítja a város és a térség folyamatos kulturális és idegenforgalmi kínálatát 

népszerűsítő tájékoztató iroda működtetését
• Berettyó kártya üzemeltetés

Új feladat:
• 2018 tavaszától Mesepont kialakítása és működtetése 3 éven át pályázati forrásból.

Az intézmény székhelye a Szent István tér 11. szám alatti Rendezvényház emeletén. 
Közvetlenül az intézményvezető irányítása alá tartozik az épületben található Tourinform 
Iroda. Intézményi egységvezetők:

1. Lisztes Éva a Nadányi Zoltán Művelődési Ház (Bajcsy-Zsilinszky u. 27.) és a
-  Makk Kálmán Mozi (Szent István tér 5.) szakmai vezetője, egyben az intézmény 

általános igazgatóhelyettese
2. Laczkó Györgyné a Sinka István Városi Könyvtár (Kálvin tér 1.) vezetője.
3. Kállai Irén intézményvezető a Bihari Múzeum (Kálvin tér 1.) szakmai vezetője is.
4. Kogyilla Zsolt a Médiacsoport (Berettyó Tv, Bihari Hírlap) szakmai vezetője.

Az intézmény korábbi 32 fős létszáma várhatóan 2018. március 1-től 34 főre tervezett 
dolgozói létszámmal működik. Az egyik álláshelyre pályázatot ír ki az intézmény (1 fő 
történész tudományos munkatárs). E mellett márciustól a közművelődési egység 1 fő takarító 
státuszt kap, a mozi és a Fráter terem, mint közösségi terek, közművelődési helyszínek 
megnövekedett takarítási feladatai és hétvégi nyitva tartása miatt.

Az intézményi 34 munkakör és munkavégzési hely 2018-ban
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Berettyó Kulturális Központ
1 fő intézményvezető 
1 fő adminisztrátor/gazdasági ügyintéző 
1 fő Berettyó Kártya ügyintéző 

Tourinform Iroda 
1 fő irodavezető
1 fő munkatárs

Nadányi Zoltán Művelődési Ház
1 fő intézményegység-vezető, népművelő-felnőttképző
3 fő közművelődési munkatárs- népművelő-rendezvényszervező
1 fő ügyintéző
1 fő ügyintéző
1 fő takarító

Makk Kálmán Mozi
2 fő mozigépész-technikus
1 fő mozipénztáros (jelenleg 2 fő 4 órás REHAB-os munkatárssal betöltve)
1 fő takarító

Sinka István Városi Könyvtár
1 fő intézményegység-vezető, feldolgozó könyvtáros
1 fő felnőtt-könyvtáros
1 fő gyermekkönyvtáros
1 fő informatikus-könyvtáros
0,5 fő fiókkönyvtáros (Berettyószentmárton)
0,5 fő adminisztrátor 
1 fő takarító 
Bihari Múzeum
1 fő történész, tudományos munkatárs (2018. június 1-től)
1 fő etnográfus-muzeológus tudományos munkatárs 
1 fő múzeumpedagógus, etnográfus muzeológus 
1 fő történész-muzeológus
1 fő történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs 
0,5 fő irodalmi muzeológus
1 fő műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi technikus
1 fő közönségkapcsolati munkatárs, adattáros, az egész intézmény önkéntes-koordinátora
0,5 fő adminisztrátor
Médiacsoport
1 fő intézményegység- vezető, szerkesztő-riporter 
1 fő operatőr-technikus 
1 fő operatőr
1 fő hírlap szerkesztő, újságíró-riporter

Az egy fő mozipénztáros státuszon 2016 szeptembere óta 2 fő 4 órás REHAB-os 
munkatársat foglalkoztatunk. Ezzel az intézmény mentesül a rehabilitációs hozzájárulás 
megfizetésének kötelezettségétől.

A feladatok ellátására a státuszokon kívül különböző munkaügyi központos támogatással 
illetve közfoglalkoztatási programokból biztosítunk még munkaerőt, segítséget.

Különböző közfoglalkoztatási programok segítségével tudunk egész évben további 18-20
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BERETTTYÓ
Kulturális Központ

főnek folyamatosan munkalehetőséget adni 2018. március 1-től előre láthatólag biztosan 
2018. június 30-ig kisegítő szakmai feladatokra.

1. Hosszabb távú közfoglalkoztatással (rendezvényszervezés és lebonyolítás 
segítése, fotózás, egyéb adminisztrációs munkák, takarítás, eljárói feladatok stb.) 8 
főt alkalmaztunk 100%-os bér és járuléktámogatással.

2. Országos Széchenyi Könyvtárral partnerségben Kulturális Közfoglalkoztatási 
programban: 5 fő a könyvtári munkához,

3. Magyar Nemzeti Múzeummal partnerségben Kulturális Közfoglalkoztatási 
programban: összesen: 5 fő múzeumi feladatokhoz,

4. A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofít Közhasznú Kft.-vel partnerségben szintén 
Kulturális Közfoglalkoztatási programban 2-3 fő foglalkoztatást tervezzük 
várhatóan 2018 márciusától.

GINOP- TOP támogatott foglalkoztatások:
I. Az intézmény munkaügyi központos GINOP támogatással 2017- novemberétől: 1 főt

alkalmazott szerkesztőként. 100%-os bér és járuléktámogatással 6 hónapon át. Az 
továbbfoglalkoztatási kötelezettsége 2018. május 12-től augusztus 12-ig, 3 hónapig 
tart.

II. A megnövekedett alapfeladatok és az elnyert EU-s támogatási források megfelelő
felhasználása érdekében, s amennyiben változik a kulturális közfoglalkoztatás 
rendszere s kiesik a 13 fő kulturális közfoglalkozatott közül 3-5 fő, úgy szeretnénk 
újabb 1-3 főt 100% 8 hónapos támogatással foglalkoztatni nyár elejétől, mely 
támogatásnak további 4 hónap utánfoglalkoztatási kötelezettsége van.

Az intézmény 2018-ban 20.900.000 Ft saját bevételt tervez, emellett 907.671 Ft 
pénzmaradvány, 7.556.981 Ft átvett pénzeszköz már értesítéssel illetve szerződéssel rendelkező 
pályázati forrás áll rendelkezésére. A múzeumi és a kulturális (könyvtári és közművelődési 
normatíva) 4 millió Ft-tal magasabb, mint a múlt évben, vagyis 38.498.600 Ft, amit az 
Önkormányzat 129.113.285 Ft-tal egészít ki.
Az intézmény tervezett kiadásai 2018-ban 199 904 592 Ft alig 2 millió Ft-tal haladja meg a 
2017-es várható teljesítési összeget, úgy, hogy közben 2 fő dolgozólétszám-emelkedés is 
történik az intézményben, a költségvetési rendelet elfogadásával.

Mellékletben az intézményi egységek 2018. évi szakmai tervei. A múzeumi és a könyvtári 
tervek a rendeletekben szabályozott szakmai mutatók előírásai alapján készültek.

1. melléklet: Sinka István Városi Könyvtár 2018-as szakmai terve
2. melléklet: Bihari Múzeum 2018-as szakmai terve
3. melléklet: Nadányi Zoltán Művelődési Ház és Makk Kálmán Mozi 2018-as tervei
4. melléklet: Médiacsoport -  Berettyó TV, Bihari Hírlap 2018-as szakmai tervei
5. Tourinform Iroda 2018-as szakmai terve
6. Berettyó Kártya 2018-as szakmai terve

Mellékletben az intézményi egységek részletes szakmai tervei.
^olturjS^

Berettyóújfalu, 2018. február 14.
PH. [Jl 'uClk.

/ Kállai Irén 
igazgató
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Sinka István 
Városi Könyvtár



I. Vezetői összefoglaló
A Sinka István Városi Könyvtár a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a stratégiai 
tervében megfogalmazott szakmai elvek és célok szerint kíván működni 2018-ban is, a 
minőségirányítás szempontjainak megfelelve. Munkája során a gazdaságos működésre 
törekszik. Tervezett programjaival aktív szerepet vállal a kompetenciafejlesztésben, a digitális 
szakadék csökkentésében, az e-kultúra terjesztésében, az olvasás és szövegértelmezés 
képességének fejlesztésében, kulturális örökségünk megtartásában. Ebben az évben is 
számítunk a közfoglalkoztatottak segítségére. Szolgáltatásaink minőségének javítására 
törekszünk. Ennek érdekében nemcsak a személyes találkozások alkalmával tájékozódunk az 
olvasók véleményéről, javaslatairól. A lakosság körében fogunk elégedettségmérést végezni. 
További célunk a szolgáltatásokhoz köthető bevételi terv teljesítése. A könyvtárhasználat és a 
dokumentumforgalom megtartása, ill. növelése 2018-ban nem lehetséges, ugyanis a felújítási 
munkálatok miatt kb. öt hónapig a Kálvin téri épületben szünetelni fog a nyitvatartás, az 
olvasószolgálati tevékenység. A tervezett áthidaló megoldásokkal folyamatosan biztosítani 
fogjuk a dokumentumokhoz való hozzáférés lehetőségét. A berettyószentmártoni városrészen 
a könyvtár és az eMagyarország Pont szolgálatatásai a nyári időszak alatt is elérhetőek 
lesznek. Mindkét eMagyarország Ponton megvalósul az infrastrukturális fejlesztés, ezáltal 
2018 végére jogosultak leszünk a Digitális Jólét Program Pont elnevezés használatára. 
Mindkét helyszínen egy-egy munkatárs képzésen fog részt venni, ezután válnak Digitális Jólét 
Mentorokká. Az épület felújítási munkálatainak befejezését követően bővül a könyvtárban 
elérhető szolgáltatások köre.

II. Szervezeti kérdések
A 2018-as évet ugyanakkora dolgozói létszámmal indítottuk. Ahhoz, hogy az elvárásoknak 
megfeleljünk, az egyre szaporodó feladatainkat elvégezzük, szükséges a közfoglalkoztatási 
Drogram lehetőségeinek kihasználása. Reméljük, hogy az anyagi lehetőségek rövidesen 
ehetővé teszik az állandó dolgozói létszám bővítését.________________________ ________

2017. tény 2018.
Összlétszám (fő, töredék is lehet) 6 6
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 1

Könyvtári
szakmai
munkakörben
foglalkoztatottak

Könyvtáros
szakképesítéssel

összesen 4,5 4,5
átszámítva teljes munkaidőre 4,5 4,5

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ)

összesen _ _
átszámítva teljes munkaidőre _ _

Egyéb felsőfokú
összesen - -

átszámítva teljes munkaidőre _ _
Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben

összesen 4,5 4,5
átszámítva teljes munkaidőre 4,5 4,5

Egyéb
alkalmazott

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú

összesen - -

átszámítva teljes munkaidőre - -

Egyéb alkalmazott 
középfokú

összesen 1,5 1,5
átszámítva teljes munkaidőre 1,5 1,5

Mindösszesen egyéb alkalmazott
összesen

1,5 1,5
átszámítva teljes munkaidőre

1,5 1,5
Összes létszám: 6 6
Önkéntesek száma 1 1
Közfoglalkoztatottak száma 5 5



III. Szakmai működés

1. Nyitvatartás

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a 
könyvtár székhelyén) (óra) 33 33
Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) 41 41
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (óra) 5 5
16 óra utáni nyitva tartás (óra/hét) 8 8
Nyári zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 10 98
Nyitvatartási napok száma: 249 150
Téli zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 4 3

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Folyamatos feladataink:
• a tervszerű állománygyarapítás (Az ismeretközlő irodalom friss kiadványainak, a 

korszerű ismereteket tartalmazó kézikönyvek, valamint a szépirodalom és ifjúsági 
irodalom új példányainak figyelemmel kísérése.)

• a könyvtári rend fenntartása
• az állomány gondozása (A dokumentumállomány átfésülése, a törlésre kerülő 

dokumentumok kigyűjtése, a Huntéka adatbázisban törlésre elkülönítése, a törlés 
lebonyolítása)

• a nyilvántartások pontos vezetése
• az olvasók tájékoztatása az új dokumentumokról, a könyvtári rendezvényekről
• tájékozódás az olvasók elégedettségéről (szolgáltatások, dokumentum-beszerzés)
• pályázati lehetőségek felkutatása
• folyamatos kapcsolattartás a település intézményeivel, a partnerszervezetekkel
• könyvtári, könyvtárhasználati foglalkozások szervezése

A Berettyóújfalu Város Önkormányzata által benyújtott nyertes pályázat keretében 
megvalósuló felújítási munkálatok miatt a központi könyvtár (Kálvin tér 1.) június 15-én 
bezár és előreláthatólag október végétől tudja újra fogadni az olvasókat. Ez idő alatt a 
Fiókkönyvtárban és az Információs Központban folyamatosan biztosított lesz a könyvtári 
szolgáltatás. Terveink szerint a Szent István téren (az épület közelében) felállított faházban a 
folyóiratok elérhetőek lesznek, s amennyiben a Rendezvényházban (szintén az épület 
közelében) sikerül egy munkaállomást kialakítani, a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatást 
sem kell felfüggeszteni. Az Olvasótábornak a Fiókkönyvtár (a Hunyadi Mátyás Tagiskola 
épületében) ad otthont. A Strandkönyvtár működtetésének nem lesz akadálya, amennyiben 
számíthatunk a közfoglalkoztatottak és az önkéntesek munkájára.
Áprilisban tájékoztatjuk az olvasókat a zárásról. Erre az időre tervezzük az utolsó 
felszólítások kiküldését a késedelmesen kölcsönző személyeknek. A házhoz szállítás 
szolgáltatás keretében havonta látogat el a könyvtáros a mozgásukban korlátozott 
személyekhez a kért folyóiratokkal, kötetekkel.



2.1. Gyűjteményfejlesztés

Az állománygyarapítást a kialakult munkarendben végezzük. Figyelemmel kísérjük az új kötetek 
megjelenését, az olvasói igényeket, a helytörténeti gyűjteményt gyarapító művek megjelenését. A 
kötelespéldányként kapott dokumentumokról nyilvántartást nem vezetünk, ezért számukról nincs 
adatunk, (n.a.)

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) 2 996 699 3 000 000

- ebből folyóirat (br. Ft) 745 362 750 000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) 38 075 40 000

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 
dokumentumok száma (db)

n. a. 5

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma (db)

350 370

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db)

94 100

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db)

- -

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) - -

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 1 173 1 300
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 109 300

2.2. Gyűjteményfeltárás

Minden beszerzett dokumentum adatai rögzítésre kerülnek az adatbázisban. A költségvetési 
keret, a pályázatok és az emelkedő árak függvényében tervezzük a dokumentum-beszerzést, 
bízva abban, hogy nem csökken, sőt lehetőleg gyarapodni fog a beérkező új dokumentumok 
száma. Továbbra is arra törekszünk, hogy minél hamarabb hozzáférhetővé váljanak az 
olvasók számára az új dokumentumok.

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma 1 631 1 700
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 0,75 0,75
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 
(átlagosan) 5 5
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma 
a gyűjtemény egészének %-ában) 100 100



2.3. Állományvédelem

A dokumentumok állapotát folyamatosan szem előtt tartjuk, a kisebb fizikai sérüléseket 
rendszeresen kijavítjuk, szükség esetén új kötettel pótoljuk az olvasók által kedvelt, gyakran 
forgatott, széthullott könyveket. A Hajdú-bihari Napló 2003-2007 között megjelent számait és 
az elmúlt három évben megjelent Bihari Hírlap számait kívánjuk 2018-ban köttetni. Az 
Információs Központban biztosított lesz a felújítási munkálatok idején a digitalizálás 
technikai háttere, ennek ellenére kevesebb dokumentum (meghívó, plakát) digitalizálását 
tervezzük a személyi feltételek, a kapacitás bizonytalansága miatt. Minden digitalizált 
dokumentum feltöltésre kerül a JADOX-ba.

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötésjavítás, restaurálás, 
savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 
intézkedésben részesült dokumentumok száma 6
Muzeális dokumentumok száma 3 3
Restaurált muzeális dokumentumok száma - -

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 
dokumentumok száma 192 150
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma - -

A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 
szolgáló gépek száma

3. Települési könyvtár területi feladatellátása

3.1 . Nemzetiségi könyvtári ellátás
2017-ben a Hajdú-Bihar megyében élő nemzetiségek aránya Berettyóújfalu lakosságához 
viszonyítva (14 760 fő) 3 %, ezért továbbra sem tervezzük nemzetiségi gyűjtemény 
kialakítását.

4. Mutatók
4.1. Könyvtárhasználat
A beiratkozott olvasók és a 2018-ban várhatóan könyvtári olvasójegyet megújítok, 
valamint a csoportos könyvtári látogatások számát kevesebbre tervezzük.

Könyvtárhasználat 2017. évi tény 2018. évi terv

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 2 464 1 652
A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet 
megújítok tervszáma (fő) 1 726 1 402
A könyvtári látogatások tervszáma (db)

41 089 29 059
Ebből csoportok (db)

101 81

4.2. Dokumentumforgalom
A dokumentumforgalom is csökkenni fog. Számolnunk kell azzal, hogy nem minden olvasó 
számára járható megoldás a település berettyószentmártoni városrészébe ellátogatni a 
Fiókkönyvtárba vagy az Információs Központba. Emellett a Szent István téren és a 
Strandkönyvtárban felállított faházak szűkös befogadóképessége miatt kevés könyv lesz 
hozzáférhető, a Fiókkönyvtár állományának számáról nem is beszélve. A könyvtárközi 
kölcsönzés lehetőségének felajánlásával ellensúlyozni tudjuk a hiányt.



Könyvtárhasználat 2017. évi tény 2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 39 771 23 100
E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) 62 30
Helyben használt dokumentumok (db) 56 568 33 751
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dók. (db) 196 135
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dók. (db) 1 156 780

4.3. Olvasói számítógépek

A GINOP-3.3.1-16-2016-00001 pályázat keretében mindkét eMagyarország Pontban három
három darab laptop is rendelkezésre fog állni helyben használatra, növelve ezzel az olvasói 
számítógépek számát, megteremtve a technikai lehetőséget a képzések lebonyolításához. A 
gyermekkönyvtárba is szükséges egy számítógép beüzemelése a katalógusban való keresés 
hztosításához.
Olvasói számítógépek száma helyben 
használatra 2017. évi tény 2018. évi terv

Katalógus 1 2
Olvasói munkaállomás 12 18

4.4. Online szolgáltatások
A Web 2.0 interaktív szolgáltatások körét bővíteni kívánjuk (Vatera, Jófogás, Youtube). 
Számításaink szerint kevesebb lesz a távhasználat, hiszen a távolság miatt bizonyára nem 
fognak annyian ellátogatni az Információs Központba. Úgy gondoljuk, hogy a honlap 
tartalomfrissítésének gyakoriságára ugyanúgy szükség lesz.
Az eMagyarország Pontok infrastruktúrájának fejlesztésére benyújtott és támogatott 
pályázataink által bővül az eszközállomány, növekedni fog az internet sávszélessége, s az 
egész épületben biztosított lesz az internethasználat, a beltéri és a kültéri WiFi használat 
lehetősége. Emellett két kolléga képzésen fog részt venni. Az új eszközök által 
szolgáltatásaink színvonala emelkedni fog. Továbbra is biztosítjuk a lakosság számára az 
ingyenes eKözszolgáltatásokat, s azon munkálkodunk, hogy az idősebb korosztály számára 
szervezett foglalkozásokon, képzéseken segítsük őket a digitális írástudás gyarapításában, 
valamint a hátrányos helyzetűeket és az érdeklődő lakosságot segítsük a digitális világ 
veszélyeinek elkerülésében.

Online szolgáltatások 2017. évi tény 2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma 12 265 6 229
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 8 9
A könyvtárban használható adatbázisok száma 2 2
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db) 1 4
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fő) 854 440
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé teendő 
dokumentumok száma (db)



A megvalósuló projekt (épület felújítás és szolgáltatásbővítés) keretében az eMagyarország 
Ponton (Kálvin tér 1.) a gyengén látók részére egy consol lesz elhelyezve, melynek 
segítségével új információkhoz juthatnak. A Cobra felolvasóprogram, a hangos könyvek az 
Információs Központban is rendelkezésre fognak állni.

4.5. Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma 2017. évi tény 2018.évi terv
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 
segítő IKT eszközök száma 1 2
Fogyatékossággal élők számára akadálymentes 
szolgáltatások száma 2 3

4.6. Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Nem rendelkezünk nemzetiségi dokumentumokkal.

Dokumentumok 2017. évi tény 2018. évi terv
Könyvek - -

folyóiratok _ _

Elektronikus dokumentumok _ _

Összesen - -

4.7. Használói képzések száma

A helyi középiskolák számára szervezett vonzó programokkal kívánjuk elérni, hogy a 
vidékről bejáró diákok is ismerjék meg és használják ki a könyvtárban kínálkozó 
lehetőségeket. Ebben az évben is tájékoztatni fogjuk a pedagógusokat könyvtárpedagógiai 
kínálatunkról és tájékozódunk arról is, mivel járulhat még hozzá a könyvtár a vizsgára való 
eredményes felkészüléshez. A foglalkozások, képzések célcsoportja az eMagyarország 
Pontokon a hátrányos helyzetűek és a nyugdíjasok.
Egyéb kompetenciafejlesztést szolgáló nem formális képzéseink, foglalkozásaink alkalmat 
teremtenek a társadalmi együttélés erősítésére, a szemléletformálásra, a toleranciára nevelésre 
is. Nyitottak vagyunk és leszünk a fogyatékossággal élők könyvtárhasználatának segítésére is. 
A könyvtári tevékenységet támogató kiadványunkat szükség esetén aktualizáljuk, újabb 
készítését nem tervezzük.

A könyvtárban megvalósuló foglalkozásokon, rendezvényeken a hátrányos helyzetűek, a 
fogyatékossággal élők, a nyugdíjasok egyaránt részt vehetnek, és részt is vesznek. Külön- 
külön részükre nem szerveztünk programokat, de a megvalósult foglalkozások, rendezvények 
között vannak olyanok, amelyek a kompetenciaképzés többi szempontjának is megfelelnek, 
így több helyre besorolhatók.
Ezek számadatai a többi szemponthoz történő besorolásuk esetén az összesítésben nem 
szerepelnek. Lsd. *-gal jelzett számadatok.



Kompetenciaképzés
2017. évi 

tény 2018. évi terv

A könyvtár által szervezendő olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 21
támogató nem formális képzések száma 30 3*
A könyvtár által szervezendő olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 530
támogató nem formális képzéseken résztvevők száma 834 18*
A könyvtár által szervezendő digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések száma 118 85
A könyvtár által szervezendő digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma 608 374
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, 
továbbképzések száma
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati 
foglalkozások száma 90 57
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma 1.968 1.163
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, 
romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára 5
nevelő és multikulturális programok száma 34* 27*
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, 
romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, 
diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára 
nevelő és multikulturális programokon résztvevők 20
száma 644* 623*
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programok száma
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi 
identitást erősítő programokon résztvevők száma
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzések, programok 
száma 34* 18*
A könyvtár által szervezendő fogyatékossággal élők 
könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon 
résztvevők száma 319* 90*
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezendő szervezett programok, képzések száma 36* 4*
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára 
szervezendő programokon, képzéseken résztvevők 
száma 207* 71*
Összes képzés tervszáma 238 167
A képzésen résztvevők tervszáma összesen 3 410 2 074
A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 
tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma 2 2



4.8. Rendezvény, kiállítás

Igény szerint az ajánlott olvasmányok rendhagyó összefoglalása, könyvtári barangolás a 
nagycsoportos óvodásokkal és az 1. osztályosokkal, valamint a környékbeli óvodák 
nagycsoportjaival, könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások előre egyeztetett időpontban.

A 9. évfolyam középiskolás osztályai részére könyvtárat bemutató, könyvtárhasználati 
foglalkozások, igény szerint a tanmenetre épülő, informatikai könyvtári tájékozódást segítő 
foglalkozások előre egyeztetett időpontban.

Rendezvényeink tervezésekor is figyelembe vettük a kb. öt hónapig tartó bezárási időszakot, 
ezért kevesebb programot valósítunk meg az év folyamán, illetve külső helyszíneket veszünk 
igénybe (Nadányi Zoltán Művelődési Ház, Makk Kálmán Mozi, Hunyadi Mátyás Tagiskola). 
Rendezvényeink célja az olvasás népszerűsítésén túl a kortárs irodalom, a természet- és 
társadalomtudományos ismeretek népszerűsítése, az évfordulók, a nemzeti és egyetemes 
művelődés értékeinek bemutatása.
A korábbi évektől eltérően 2018-ban eddig pályázati lehetőséget nem volt alkalmunk 
megragadni a programok megvalósítására. A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi 
Kollégiuma által kiírt pályázatban konzorciumi lehetőséggel élhetünk a Szépírók 
Társaságával és a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral. A napi szakmai feladatok elvégzése 
mellett a könyvtár közművelődési feladatokat is ellát, melyek a szolgáltatások és az olvasás 
népszerűsítését is szolgálják.
Több program, foglalkozás pontos idejét még nem tudjuk, ezért nem szerepelnek a 
programtervben.

Rendezvényeink:
Január

Kötelező másképpen- házi/ajánlott olvasmány feldolgozása 
Téma: A két Lotti 
Célcsoport: -  4. osztály
Kötelező másképpen- házi/ajánlott olvasmány feldolgozása 
Téma: Légy jó mindhalálig 
Célcsoport: 8. osztály
A Kazinczy-verseny iskolai fordulójának lebonyolítása (Fiókkönyvtár)

Az Olvasni jó ! országos olvasási vetélkedő feladatsorainak befejezése, a feladatlapok 
elküldése.

01.23. 4 magyar kultúra napja 2018
Téma: Szabó Magda sírba vitt titkai c. előadás 
Előadó: Bakó Endre
Célcsoport: olvasókörök, középiskolások, érdeklődők 

„Nádpálca nélkül”: irodalom és történelem mindenkinek - rendhagyó foglalkozások 
Február - április
02.08. Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak: verselemzés 1.

Téma: József Attila: Eszmélet
Célcsoport: BSZC Eötvös József SZKI 12. évf.
Előadó: Dr. Baranyai Norbert

02.22. Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak: verselemzés 2.
Téma: Babits Mihály: Jónás könyve 
Célcsoport: BSZC Arany János Gimnázium 12. évf.
Előadó: Dr. Baranyai Norbert



03.13. Rendhagyó történelemóra mindenkinek 3.
Téma: A korona útja
Célcsoport: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium Brózik Dezső Tagintézményének tanulói 
Előadó: Nagy Zsigmond 

04. 19. Rendhagyó történelemóra mindenkinek 4.
Téma: Mátyás politikája
Célcsoport: BSZC Bessenyei György Szakgimnázium tanulói 
Előadó: Pintér János Zsolt

Február
Internetes játék
Téma: Mátyás, a reneszánsz fejedelem 
Célcsoport: diákok és felnőttek

Én olvastam, olvasd el te is! - levelezés játék két fordulóban 
Téma: A sokoldalú Mátyás 
Célcsoport: 3 - 4. és 5 - 6. osztály

Könyvsarok -  könyvajánló/kiállítás Mátyásról
Barátunk a könyv olvasónapló pályázat beindítása, a feladatok megoldása 

Könyvtárhasználati foglalkozás
Téma: Hunyadi Mátyás a katalógusban, a lexikonban (interneten)
Célcsoport: 5. osztály

Könyvtárhasználati foglalkozás
Téma: Mítosz, mitológia a könyvtári könyvekben. Az ismeretterjesztő könyvek használata és 
az információkeresés gyakorlása 
Célcsoport: 5. osztály

Könyvtári foglalkozás
Téma: Vízről szóló közmondások gyűjtése
Célcsoport: alsó tagozat

Könyvtári foglalkozás 
Téma: Itt a farsang!
Célcsoport: 3. osztály

Március

Barátunk a könyv olvasónapló pályázat feladatainak megoldása

Gyermekkirodalmi teaház 1.
Könyvbemutató és rajzpályázat meghirdetése 
Téma: Bihari Csaba: Falusi mesék 2.
Célcsoport: 3-4.  osztály

Április

04. 02. Gyermekirodalmi teaház 2.
Könyvbemutató (gyermekkönyvek nemzetközi napja - Andersen születésnapja) 
Téma: Lénárt Attila: Csipetnyi mesék c. kötete 
Célcsoport: 1-2.  osztály



04.10. Felolvasónap (flash-mob) és kiállítás Wass Albert műveiből 
Célcsoport: 7-8.  osztály, középiskolások, felnőttek 
Könyvtári foglalkozás 
Téma: A költészet napja 
Célcsoport: 6. osztály

Barátunk a könyv olvasónapló pályázat feladatainak megoldása

Kötelező másképpen- házi/ajánlott olvasmány feldolgozása 
Téma: A Pál utcai fiúk c. regény 
Célcsoport: 5. osztály

Könyvtárhasználati foglalkozás a környezetismeret tantárgyhoz kapcsolódva 
Téma: Mit mesél a természet?
Célcsoport: 3. osztály

Május

Használói elégedettségmérés a lakosság körében (októberig)

05. 01. Majális - Kitelepülés, játék, kézműves foglalkozás, szolgáltatásaink népszerűsítése

Barátunk a könyv olvasónapló pályázat feladatainak megoldása

Kötelező másképpen - házi/ajánlott olvasmány feldolgozása könyvtári keretek között 
Téma: Szent Péter esernyője c. regény 
Célcsoport: 7. osztály

Mesefoglalkozás dramatizálással 
Téma: A három pillangó 
Célcsoport: 4. osztály

Az Olvasni jó! országos levelezős olvasási verseny feladatmegoldásainak koordinálása, a 
feladatlapok elküldése.

05. 26. Gyermeknap
Kitelepülés, játék, kézműves foglalkozás, szolgáltatásaink népszerűsítése

Június

A mesemondó verseny meghirdetése 
Téma: Magyar népmesék Mátyás királyról 
Célcsoport: óvodások, alsó tagozatosok, 5-6.  osztály

06.04. - 06.08. író-olvasó találkozó a 89. ünnepi könyvhéten 
Vendég:
Beszélgetőtárs:

Gyermekirodalmi teaház 3.
író-olvasó találkozó és kiállítás a 17. Gyermekkönyvnapokon 
Vendég: Kiss Attila író

A tartós tankönyvek begyűjtése, elrendezése, állapotuk felmérése, igények leadása. 
(Fiókkönyvtár)



Július

Az iskolai könyvtári állomány leltározása (Fiókkönyvtár)
Olvasótábor 
Időpont: 2018. július
Helyszín: Fiókkönyvtár (Hunyadi Mátyás Tagiskola)
Téma: Kiss Attila: Altináj c. kötete

Szeptember

Az ingyen- és a tartós tankönyvek leltárba vétele, a tartós tankönyvek kiosztása, a feleslegessé 
vált és elhasználódott tankönyvek selejtezése (Fiókkönyvtár)

Könyvtárhasználati foglalkozás (két órában)
Téma: Ismerkedés a könyvtárral, az őrjegy használata 
Célcsoport: 1. osztály

09.21. Sinka -  emléknap
Emlékhelytúra: Csömör -  Budapest

Mesemondó verseny (Pályázati fenntartási időre vállalás miatt kötelező megvalósítani.)
Téma: Magyar népmesék Mátyás királyról 
Célcsoport: óvodások, alsó tagozatosok, 5-6.  osztály

Október

Országos Könyvtári Napok
Új hold-ankét az irodalmi mozgalomról
Téma: 100 éve született Lengyel Balázs, az Újhold szerkesztője
Előadó: Dr. Szirák Péter
Célcsoport: érdeklődő felnőttek

Információkeresési technikákra épülő vetélkedő 
Téma: Maradj talpon a könyvtárban!
Célcsoport: felső tagozat

Könyvtárhasználati foglalkozás
Téma: lexikonok, enciklopédiák használata
Célcsoport: 4. osztály

A használói elégedettségmérés eredményeinek összegzése, az intézkedési terv elkészítése

November
Gyermekirodalmi teaház 4.
Téma: A magyar nyelv napja 
Vendég: Bosnyák Viktória gyermekíró 
Célcsoport: 3-4.  osztály

Internethasználati információkereső vetélkedő 
Téma: Márton-nap
Célcsoport: a Hunyadi Mátyás Tagiskola tanulói

Könyvtárhasználati foglalkozás kézműves tevékenységgel egybekötve 
Téma: A könyvtári ábécé 
Célcsoport: 2. osztály



December

Könyvtári foglalkozás
Téma: „A legszebb karácsonyfa”
Célcsoport: alsó tagozat

Könyvtári foglalkozás
Téma: A karácsonyi ünnepkör és népszokásai 
Célcsoport: 3. osztály

Az Esélyegyenlőségi program felülvizsgálata

Baba-mama klub a Fiókkönyvtárban - Kovács-Győri Zsuzsanna lelkipásztor beszélget a 
kismamákat érintő kérdésekről az érdeklődőkkel hetente egy alkalommal januártól 
decemberig.
Az olvasóteremben hetente két alkalommal adunk helyet a sakk szakkörnek.
Az olvasóterem ad helyet a heti rendszerességgel működő két olvasókörnek is.

A GINOP pályázat megvalósításának időszakában az eszközbeszerzést és 
infrastruktúrafejlesztést követően kötelező vállalásunk olyan rendezvények szervezése, 
melyekkel a Digitális Jólét Program Pontok és a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítjük, 
segítjük a hátrányos helyzetűek digitális képzését, szemléletformálását. Mindkét 
eMagyarország Ponton az alábbi szemléletformáló, képességfejlesztő programokat valósítjuk 
meg:

I. negyedév
február
A digitális világ ösvényein 1. E-ügyintézés -  előadás, tájékoztató pályakezdőknek, 
kisgyermekes szülőknek, nagyszülőknek, munkanélkülieknek, érdeklődő felnőtteknek 
A digitális világ ösvényein 2. Szülői felügyelet, gyermekbiztonság az interneten, 
okoseszközök használata -  előadás

március
NET-re fel nagyik! Tízalkalmas képzés nyugdíjasok, nagyszülők részére az internetezésről, 
az okoseszközök használatáról
Otthonosan a NET-en! 1. Internet Fiesta -  csatlakozunk az országos rendezvényhez 
vetélkedővel, előadással

II. negyedév
április A digitális világ ösvényein 3. Nyaralás, szállásfoglalás, jegyrendelés -  előadás 
május Az információ nem ismer határokat 1-2. Kitelepülés a majálisra és a gyermeknapra 
június Otthonosan a NET-en! 2. Böngészővel a citera körül - internetes játék a Csiga-ház 
lakóinak

III. negyedév
szeptember Az információ nem ismer határokat 3. Kitelepülés a Nyitott kapuk-ra 
Otthonosan a NET-en! 3. Virtuális séta Berettyóújfaluban - internetes játék, ismerkedés a 
QR kóddal

IV. negyedév
október Az információ nem ismer határokat 4. Kitelepülés a Bihari Számadó Napok-ra 
november A digitális világ ösvényein 4.Vásárlás és pénzügyek az interneten - előadás



I-IV. Negyedév
Kapaszkodó kezdőknek -  Egész évben segítjük az állampolgárokat az elektronikus ügy
intézésben, a pályázatok lebonyolításában, a számítógép használatában akár otthonukban is.

Mutatók 2017. évi tény 2018.évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő 
helyi közösségi programok, rendezvények 
tervszáma összesen

48 33

A könyvtárban a tárgyévben szervezendő 
helyi közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők tervszáma

872 880

A könyvtárban szervezendő időszaki 
kiállítások tervszáma

5 3

A könyvtárban szervezendő időszaki 
kiállítások látogatóinak száma

964 495

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetésre kerülő rendezvények 
tervszáma

24* 28*

Tárgyévben a családok számára 
meghirdetendő rendezvényeken résztvevők 
tervszáma

627* 500*

Egyéb rendezvények tervszáma 214 121
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma 2 746 1 473

4.9. Használói elégedettségmérés

A lakosság körében végzünk felmérést.

Használói elégedettség mérések tervezése 2017. évi tény 2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma - 1
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó 
használók száma 500

4.10. Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Figyelemmel kísérjük a továbbképzési lehetőségeket, a meghirdetett műhelynapokon részt 
veszünk.

Települési könyvtárak számára nyújtott 
szolgáltatások 2017. évi tény 2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által 
szervezett műhelynapok száma 2
A megyei hatókörű városi könyvtár 
műhelynapokon résztvevők száma 4



4.11. Közösségi szolgálat/önkéntesség

Szívesen fogadjuk az iskolai közösségi szolgálatot teljesíteni kívánó fiatalokat. Eddig is szép 
számmal foglalkoztattuk őket, számuk gyarapodását nem tervezzük. A jövőben nem utasítjuk 
el az együttműködési megállapodást kezdeményező intézményeket. Amennyiben önkéntes 
kívánna a könyvtárban dolgozni, szívesen foglalkoztatjuk őt is.

Közösségi szolgálat/önkéntesség 2017. évi tény 2018. évi terv

Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 
teljesítők száma 24 24
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 13 13
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma

1 _

4.12. Partnerség

Eddig írásbeli vagy szóbeli együttműködési megállapodás szerint több intézménnyel, egyéb 
szervezettel volt kapcsolatunk. 2018-ban ezeknek a körét szeretnénk bővíteni, az eddigieket 
kiegészíteni: azokkal az általános és középiskolákkal, tagóvodákkal, a környékbeli óvodákkal 
is felvenni a kapcsolatot, akikkel eddig csak szóbeli megállapodásunk volt, vagy egyáltalán 
nem volt. Pl. Berettyó Szociális Szolgáltató Központ, olvasókörök, Bihari Gyerekesély Iroda.

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 
partnerek száma 2017. évi tény 2018. évi terv

Civil szervezetek
1 3

Határon túli könyvtárak _ _
Vállalkozók _ _

Oktatási intézmények 9 16
A kistelepülési önkormányzattal kötött 
megállapodások száma
Egyéb 5 9
Összesen 15 28

4.13. Digitalizálás

Folytatjuk az aprónyomtatványok digitalizálását. A nagy méretű dokumentumok egy 
darabban történő szkenneléséhez szükséges beszerezni egy A/3-as szkennert.

IV. Fejlesztések tervezése:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” c. GINOP pályázatok keretében mindkét 
eMagyarország Ponton új informatikai eszközökkel bővül az eszközpark, a Kálvin téren az 
épület minden helyiségében elérhetővé válik az internet, s bővül az internet sávszélessége. A



könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP pályázatunk 
elutasításáról vagy támogatásáról eddig értesítés nem érkezett.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata „Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó mentén” című 
tematikus útvonal - Berettyóújfalu, Bakonszeg, Zsáka települések építészeti, történelmi, 
irodalmi értékei, hagyományainak turisztikai célú fejlesztése nyertes TOP pályázatának 
köszönhetően megvalósul az épület homlokzatának felújítása, a nyílászárók cseréje, megépül 
a lift, porta és ruhatár, a gyermekkönyvtárban galériát alakítunk ki, a számítógép-teremben 
akadálymentes számítógépet helyezünk el, és egyéb turisztikai látványelemekkel bővül 
szolgáltatásaink köre.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

Lsd. IV. 1.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Az EFOP-4.18-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 
pályázat támogatása esetén a Kálvin tér 1. sz. alatt az eMagyarország Ponton lehetőségünk 
lesz a számítógéppark (6 olvasói és egy dolgozói számítógép) cseréjére. A táblázatban ezek 
adatai nem szerepelnek.

Megnevezés darab forint megjegyzés
Gépjármű - - -

ebből személygépkocsi - - -

Számítógép 1 170 000 gyermekkönyvtár
ebből olvasói 1 170 000 -

ebből szerver - - -

Fénymásoló - - -

Szkenner 1 100 000 A/3
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)

- - “

IKR fejlesztés - - -

egyéb:............ - - -

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 270 000

4. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok 
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató Kezdete Befejezése

Jelenleg nincs nyertes 
pályázatunk, pályázati 
lehetőségre sem 
bukkantunk.



Európai Uniós
pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató Kezdete Befejezése

EFOP-4.1.8-16 A
könyvtári 
intézményrend szer 
tanulást segítő 
infrastrukturális 
fejlesztései

19 893 775
Döntés

nem
született.

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma 2018. 2018.

Támop-3.2.13. 
Kulturális 
intézmények 
részvétele a 
tanórán kívüli 
nevelési feladatok 
ellátásábn -  
TÁMOP-3.2.13- 
12/1-12/1-2012- 
0065 Kalandozás a 
könyvek világában

9 753 686 9 753 686 Európai Unió 
az
Európai 
Szociális Alap 
társfmanszírozá 
sával

2012.09.01. 2013.08.31.

5. fenntartási 
év

TÁMOP-3.2.12- 
12/1 Kulturális 
szakemberek 
továbbképzése a 
szolgáltatásfej leszt 
és érdekében -  
TÁMOP-3.2.12- 
12/1-2012-0026 
Képzésekkel a 
kulturális 
szolgáltatásokért -  
Könyvtárak és 
közművelődési 
intézmények 
összefogása 
Hajdú-Bihar 
megyében 
(konzorciumban a 
Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárral)

27 630 852

konzorcium 
, ebből

1 622 720

a Sinka 
István 
Városi 

Könyvtár

27 630 852

konzorcium 
, ebből

1 622 720

a Sinka 
István 
Városi 

Könyvtár

Európai Unió 
az

Európai 
Szociális Alap 
társfinanszí
rozásával

2013.01.01. 2015.03.15.

3. fenntartási 
év

Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 
pályázatok 
megnevezése

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató Kezdete Befejezése
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5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a 
települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

Rendezvényeinkről, programjainkról, az intézményben folyó szakmai munkáról a helyi 
médiumokban tájékoztatjuk a lakosságot.
Az épület felújítása, az eMagyarország Pontok (Digitális Jólét Program Pontok) gépparkjának 
bővítése, a sávszélesség növelése 2018-ban valósul meg. Az érdekeltségnövelő pályázati 
forrásból egy számítógépet kívánunk beszerezni a gyermekkönyvtárba, valamint egy A/3 -as 
szkennert a digitalizáláshoz. Igyekszünk minél előbb beszerezni az olvasók által kért 
dokumentumokat. Folyamatosan tájékozódunk az újabb igényekről. Nyomon követjük a házi 
olvasmányok választékát, fizikai állapotát felmérjük, szükség esetén újabb köteteket szerzünk 
be. Hasonló módon járunk el az idegen nyelven megjelent kötetekkel kapcsolatban is.
A lakosság körében végzett igényfelmérés összegzését követően meghatározzuk a feladatokat, 
s arra törekszünk, hogy a felmerült igényeknek eleget tegyünk.
Az öt hónapig tartó bezárás miatt kevesebb kommunikációs tevékenységet tervezünk.

Kommunikáció 2017. évi tény 2018. évi terv

Kommunikációs költségek (Ft) - -

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 9 4
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 8 4
írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 27 14
Online hírek 78 39
Közösségi médiában megjelenő hírek 61 30
Hírlevelek - -

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 
függetlenül, becsült érték)
Egyéb:.... - -

6. Elektronikus szolgáltatások

Az EFOP-4.18-16 A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 
pályázat támogatása esetén beszerezzük a Huntéka integrált könyvtári rendszer webes katalógus 
modulját, kiépítjük az RFID könyvtári rendszer, valamint a Huntékához kapcsolódást lehetővé 
tevő önkölcsönző klienst beszerezzük.

Szolgáltatás 2018-ban 
tervezett (I/N) Részletek

Honlap N -

OPAC I -

Adatbázisok N -

Referensz szolgáltatás N -

Közösségi oldalak N -

RSS N -

7. Innovatív megoldások, újítások

Az RFID biztonsági rendszer kiépítése (önkiszolgáló kölcsönző pult, dokumentumállomány RFID 
címkével való ellátása, új kölcsönző munkaállomások) esetén a könyvtári kölcsönzés és 
visszavétel folyamata felgyorsul, a dokumentumállomány fokozott védelme megvalósul 
(biztonsági rendszer kiépítése). A felnőtt-, gyermek-, valamint a helytörténeti részleg



olvasószolgálatot ellátó munkatársainak munkáját könnyíti meg a három könyvtárosi 
munkaállomás.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2017. évi 
tény

2018. évi 
terv

Az intézmény működési bevétele 1 090 000 600 000
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 
(nem fenntartótól származó bevételek) 1 090 000 600 000

-  ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 14 200 10 000

-ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 163 000 100 000

Bevétel
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 28 665 000 26 001 795
-  ebből fenntartói támogatás 28 065 000 n. a.
-  ebből felhasznált maradvány 300 000 n. a.
-  ebből pályázati támogatás 300 000 _

-  a pályázati támogatásból EU-támogatás .

Egyéb bevétel összesen - -

Bevétel összesen 29 755 000 29 601 795
Személyi juttatás 15 981 000 14 327 444
Munkaadókat terhelő összes járulék 3 556 000 2 774 351

Kiadás Dologi kiadás 9 630 000 9 500 000
Egyéb kiadás 588 000 n. a.
Kiadás összesen 29 755 000 26 601 795

Berettyóújfalu, 2018. február 12.

könyvtárvezető
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Készült az 51/2014 (XII.10.) EMMI rendelet -a múzeumok éves munkatervéhez 
szükséges szakmai mutatók- alapján.
Készítette: Dr. Krajczárné Sándor Mária főmuzeológus, Kállai Irén igazgató 
2018.02.14.

Bevezető:

A Bihari Múzeum 2018-ben is a Berettyó Kulturális Központ egységeként működik. 
Alapfeladatain kívül, (302 részgazda) 2018-ban is megvalósít egy a Járási múzeum projektet, 
idén digitalizálás témában, a város által elnyert 900.000 Ft-os támogatás 2018-ban lesz 
felhasználva (310) részgazdán lesz könyvelve. E mellett befejeződik a megvalósítása a 
Skanzentől kapott külön feladat, az IKSZ-történetek a bőrödből című MINT APRÓ JEKT-nek. 
E program költségei (3 millió + áfa) projektzárás után (2018 április) lesz kifizetve a 311 
részgazdán lekönyvelve. E két külön feladattal együtt a MÚZEUM összes tervezett 
kiadása 2018-ban: 43.113.119.-Ft amiből, személyi kiadás 21.982.870.- Ft, járulék 
4.106.109.Ft, dologi 17.024.140.-Ft

A múzeum 2018-ra az épület TOP-os felújítása miatti több mint féléves (június 15- 
december 31.) bezárás miatt csak 700.000.-Ft működési bevételt tervezett. Kihelyezett 
múzeumpedagógiai programokkal próbálja a bevételeket teljesíteni. A múlt évi 
17.504.000.-Ft helyett idén 20.397.000.-Ft-ra nőtt a múzeum állami támogatása, s 
emellett 5.210.000.-Ft pályázati támogatásról van már szerződésünk, amit 2018-ban 
használunk fel. így a tervek szerint 16.806.119.-Ft önkormányzati támogatással kell 
kiegészíteni a múzeumi bevételi forrásokat.

Bihari Múzeum státuszon lévő szakmai feladatot ellátó munkatársak 2018-ban:

1 fő etnográfus muzeológus, természetrajzi muzeológus, megyei múzeumi koordinátor -  
Kállai Irén (a Berettyó Kulturális Központ intézményvezetése mellett a Bihari Múzeum 
szakmaivezető feladatokat is ellátja.)
1 fő történész, tudományos munkatárs (2018. június 1-től) elfogadott költségvetés esetén 
1 fő etnográfus- főmuzeológus -  Dr- Krajczárné Sándor Mária
1 fő múzeumpedagógus, etnográfus muzeológus, megyei múzeumi koordinátor -Korompainé 
Mocsnik Marianna
1 fő történész-muzeológus -  C sarkó Imre
1 fő történész segédmuzeológus, gyűjteményi munkatárs -  Fekete Márk
0,5 fő irodalmi muzeológus -  Szémánné Veres Gabriella
1 fő műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi technikus -  Szűcs Endre
1 fő közönségkapcsolati munkatárs, adattáros, önkéntes-koordinátor -  Kurcz Beatrix
0,5 fő adminisztrátor -  Kovácsné Kuklis Rita

A szakmai stáb munkáját 2018. március 1-től várhatóan június 30-ig, de remélhetőleg egész 
éven át, 1 fő közfoglalkoztatási programban dolgozó 8 órás takarító és további 5 fő 8 órás (1 
fő adminisztratív, 2 fő digitalizálási gyűjteményi 2 fő közönségkapcsolati feladatokon) a 
Nemzeti Múzeum Kulturális Közfoglalkoztatásban dolgozó munkatárs is segíti.
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I. Szolgáltatási feladatok

1. Közönségkapcsolatok:
a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma
1. Helytörténeti vetélkedők: 2 alkalom, kb. 50 fő

a) Biharország története c. vetélkedő a térség középiskolásainak. Téma: A Holnap 
kb. 30 fő

b) Berettyóújfalu története c. vetélkedő általános iskolásoknak. Téma: O’sváth 
Pál kb. 20 fő

2. Kabos Endre-emléknap (Sinka I. Városi Könyvtárral közösen)
3. Honismereti táborok (1 alkalom)
4. Kiállításmegnyitók 2 alkalom/év
5. Állandó kiállítás fmisszázs (2018. május)
6. Arany Finisszázs (2018. január 20.)

b) A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a romákat), valamint a fogyatékkal élőket 
célzó, a társadalmi együttélést és a felzárkózást elősegítő programok és a programok 
résztvevőinek száma : folytatjuk tovább az együttműködést a Látássérültek Észak
alföldi Regionális Egyesületével. Minden hónap harmadik szerdáján a szervezet 
ügyfélfogadása összesen 12 alkalommal, a nagyteremben, illetve a bezárás 
időtartama alatt a Tourinform irodában. Érzékenyítő programok szervezése.

c) Nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok és a programok résztvevőinek 
száma
d) Ismeretterjesztő előadások és a résztvevők száma

1. Könyvbemutató 2018 őszén (Bihari Múzeum évkönyve) 20-40 fő
Ismeretterjesztés:
Bihari Hírlap: Egy kép -  egy történet 12 alkalom/év 
Topotéka: 1450 db kép feltöltése 
Topotéka-hír írása: kb 20 darab

f ) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma: Foglalkozást helyettesítő 
tevékenység: Várjatüóan 2 fő 1-1 hónapban napi 4 órában segíti a munkát

2. Köznevelési hasznosítás:
a) A gyűjteményre és a kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a 
foglalkozások résztvevőinek száma, a honlapon elérhető múzeumpedagógiai 
foglalkozások száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra)
A kiállításban 2018. június 15-ig, majd kihelyezett foglalkozások igény szerint 
4 korosztálynak -  korosztályonként 20 témában, a Sárrét tematikában: 12 téma 
ezen kívül 2 „nyomozós” játék.
Továbbra is feladat a járás általános iskoláiban kihelyezett múzeumpedagógiai 
foglalkozások tartása. Erzsébet napközi táborban kihelyezett foglalkozások 
tartása. Igény esetén új tematikák kidolgozása. Tervezett foglalkozások száma: 
minimum 30 alkalom.
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b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok 
száma -  2018-ban nem tervezünk ilyen kiadványt

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma
d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok 
résztvevőinek száma
e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma,- új megállapodást nem tervezünk, de igény szerint 
folytatjuk a szerződéskötéseket.
az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött 
órák száma:
IKSZ -  Történetek a bőrönből mintaprojekt befejezése.
2018-ban is szeretnénk minél több diákot fogadni, főként tavasszal, 
rendezvényeinken való segítségnyújtásra az iskolai közösségi szolgálat keretében. 
Minimum 8 tanuló.

3. Oktatási tevékenység:
a) Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma
b) Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma
c) A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma

4. Hozzáférés:
a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma igény szerint
b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások 
száma igény szerint június közepéig
c) Honlap-látogatások száma 1100 fő/hónap (Facebook-oldallal) (2017 adat alapján)

5. Módszertani szolgáltatások:
a) Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 
gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 
tevékenység körében) igény szerint
b) Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 
gyűjteménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 
tevékenység körében)

• Esztáriak számára szakmai segítségnyújtás a 2019/2020-ban megjelenő 
településtörténeti könyvük kapcsán (Csarkó Imre)

• illetve igény szerint

II. Kiállítási tevékenység

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett
kiállítások szerinti
bontásban)
A múzeum épületében:
• TOP-pályázat: állandó kiállítás helytörténeti termeinek felújítása (Megnyitás 
tervezett időpontja: 2019)
• Nyertes pályázat esetén (Kubinyi-program): új néprajzi kiállítás rendezése 
(Megnyitás tervezett időpontja: 2019)
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Külső helyszínen:
• TOP-pályázat: zsinagóga állandó kiállításában közreműködés (Megnyitás 
tervezett időpontja: 2019)

• Barcsay-emlékszoba berendezése a Barcsay-házban (Csarkó I.) (Megnyitás 
tervezett időpontja: 2019 ősze - 2020 tavasza)

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti
bontásban)

1. 2018. január 25-ig: Gyertek elő, szép regém van — Arany János 
balladaköltészete

2. 2018. február 22.- március IKSZ-történetek a bőröndből
3. 2018. május: Berettyóújfalu „kincse” -  Egy jelentős lelet vagy leletegyüttes

bemutatása az elmúlt két évtized berettyóújfalui ásatásairól -  rendhagyó 
időszaki kiállítás a múzeumi világnap- város napja alkalmából

3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti
bontásban)

1. Gyertek elő, szép regém van -  Arany János balladaköltészete (kurátor: 
Szémánné Veres Gabriella) -  12 helyszínen

2. Cserkészet 110 (Kurátor: Csarkó Imre). 2 helyszínen

3. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a hazai és a külföldön megrendezett 
kiállítások szerinti bontásban)

1. ) 2018. január (4 nap) Arany 200 busz Petőfi Irodalmi Múzeum 800 fő
2. ) 2018. március-május 31. Tirts Tamás magángyűjtő térképtörténeti

kiállítása

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma
3. ) Gyertek elő, szép regém van -  Arany János balladaköltészete (kurátor:

Szémánné Veres Gabriella) -  12 helyszínen
4. ) Cserkészet 110 (Kurátor: Csarkó Imre). 2 helyszínen

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása

1. Gyarapítás:
2. Műtárgy vásárlás 

Ajándékozás: felajánlás szerint

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma
NKA-mütárgyvásárlási pályázat sikeressége esetén: egyeztetés alatt

h) Egyéb, az a)-g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma
Saját előállítás:

Adattár: - XIX—XX. századi sajtótermékek bihari vonatkozásai (Arcanumból) 
- 2017-os meghívók, Bihari Múzeum a sajtóban, 2017 (kb. 300 db)
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2. Nyilvántartás:
a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma

2018. évben beérkezett műtárgyak száma alapján 
b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma

• Történeti gyűjtemények (ÁTD, történeti tárgyi): min. 500 tárgy (2018. évi 
gyarapodás +2015 előtti gyarapodás)
• Néprajzi gyűjtemény: 2018. évi gyarapodás + raktárrendezés során előkerült 
korábbi gyarapodás, 2017. évről: 3 tétel -  3 db (műtárgyvásárlással bekerült 
tárgy)
• Irodalmi gyűjtemények (ir. kézirat és ir. tárgyi): 2018. évi gyarapodás:kb 20 db
• Fotótár: Barcsay-üvegnegatívok kb. 300 db
• Adattár: XIX-XX. századi sajtótermékek bihari vonatkozásai (Arcanumból)

Bihari Múzeum a sajtóban, 2017 -  kb. 300 db

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma
• Általános Történeti Dokumentumok (ÁTD) gyűjtemény egy részének revíziója -  
kb. 250 db
• Fotótár gyűjtemény egy részének revíziója: kb. 250 db

3. Hozzáférés:
a) Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%)
• Fotótár: Barcsay-negatívok: 150 db
• Irodalmi kézirat gyűjtemény: 50 tétel
b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 
képest (%)
c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma
d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz 
képest (%)
• 2017: Hét műtárgya 32 db (2017)
e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz
képest (%)
Múzeumdigitár: 2017: 130 + 2018: 200 db
Topotéka: az 1450 feltöltött kép közül kb. 150 a Bihari Múzeum gyűjteményéből 
(ÁTD, fotótár)

IV. Tudományos kutatás
1. Kutatási témák száma 15

• Csarkó I: Cserkészet, Vitézek, Leventemozgalom, Berettyó-szabályozás, 
vasútvonal építése, Barcsay Károly élete (5 téma)
• Szémánné Veres Gabriella: Bihar irodalmi élete (1 téma)
• Dr. Krajczárné Sándor Mária: Bihari fazekasközpontok, Barcsay- 
fotóarchívum, Bihar kézművessége (3 téma)
Korompainé Mocsnik Marianna: Barcsay-fotóarchívum, Nagy Vince 
festészete, Bényi Árpád, Szűcs Sándor és a Sárrét (4 téma)
Fekete Márk: Berettyóújfalu a dualizmus korában (1 téma)
Kállai Irén: Barcsay-kert (1 téma)
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2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők 
száma:
Dr. Krajczárné Sándor Mária: Egyházi emlékek felmérése és kutatás a Kárpát
medencében (OTKA 128721)
3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma: Biharkutatás 
konferencia 2018 őszén
4. Konferencián tartott előadások száma: Felkérés szerint.
5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 
nemzetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és 
külső kiadványban egyaránt) a Bihari Múzeum Évkönyve XXIII.
6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a 
nemzetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső 
kiadványban egyaránt)
Bihari Múzeum Évkönyve XXIII. Barcsav különszám : tossz. 5 db 1
1. Csarkó Imre: A bihari cserkészet és dr. Barcsay Károly
2. Fekete Márk: A Barcsay-játékgyűjtemény a Bihari Múzeumban
3. Kállai Irén: A Barcsay-kert és id. dr. Barcsay László meteorológiai feljegyzései
4. Korompainé Mocsnik Marianna: A Barcsay család utazásai
5. Sándor Mária: A XX. századi Berettyóújfalu, Zsáka és Debrecen a Barcsay- 
fotóarchívum felvételein (Id. Barcsay László és a fényképezés)

+
5.) Sándor Mária: Bihari fazekasközpontok termékei a bihari református 

egyházközségekben. (Új Nézőpont. A Hajdú-Bihar Megyei és 
Debreceni Honismereti Egyesület online folyóirata. V. évf. 1. szám)

7. Kiállítási forgatókönyvek száma 
Állandó kiállítás: 4 kiállítóterem

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a 
remittenda aránya (%)
Bihari Múzeum Évkönyve XXIII. kb. 200 példány + 11 x 100 különlenyomat)

V. Műtárgyvédelem
1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma kb. 600
2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma kb. 300
3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma kb. 150
4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma kb. 50
5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő 
teljes állomány aránya (%)
6. Állományvédelmi felelős helyszíni bejárása (muzeális intézmények száma, 
alkalmak száma) évi legalább 1 alkalom

Megvalósítandó pályázatok:
1. Járási múzeumi projekt -  műtárgydigitalizás - elnyert összeg: 900.000 Ft 
Felelős: Dr. Krajczárné Sándor Mária

2018-ban tervezett pályázatok:
1. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma -  A Bihari Múzeum Évkönyve XXIV. 

Felelős: Dr. Krajczárné Sándor Mária
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2. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma -  időszaki kiállítás megvalósítására 
(téma: Nagy Vince festőművész Bihar-ábrázolása)
Felelős: Dr. Krajczámé Sándor Mária és Korompainé Mocsnik Marianna

3. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma -  műtárgyrestaurálás (egyeztetés alatt) 
Felelős: Dr. Krajczámé Sándor Mária

4. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma -  műtárgyvásárlás (egyeztetés alatt) 
Felelős: Dr. Krajczámé Sándor Mária

5. Kubinyi Ágoston program -  a néprajzi állandó kiállítások és az időszaki 
kiállító terem megújítása
Felelős: Kállai Irén
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„ Terjesszük a kultúrát az országban, és mindenek előtt gondozzuk és ápoljuk azokat a szellemi és 
erkölcsi szálakat, amelyek ezt az ezerfelé széttagolt magyar társadalmunkat egy élő egész nemzeti 
egységgé foglalják össze. ”

Gr. Tisza István

Berettyóújfalu Város közművelődési és nyilvános könyvtári ellátását az 1997. évi CXL a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 
alapján a Berettyó Kulturális Központ látja el.
Munkatervünk alapjául Berettyóújfalu Város Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő
testületének 16/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról, valamint az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltak szolgálnak.
A Berettyó Kulturális Központ 2016. február 1-jén alakult a Nadányi Zoltán Művelődési 
Központ és Sinka István Városi Könyvtár jogutódjaként.

Célunk, hogy a Nadányi Zoltán Művelődési Ház ne csak közösségi színtér legyen, hanem igazi 
szellemi és kulturális központja a városnak és Biharnak, és váljon otthonává a közösségi 
művelődésnek. Ezt csak élő közösségek bevonásával és létrehozásával lehet megvalósítani. 
Ehhez nélkülözhetetlen a közösségfejlesztés és a közösségépítés.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása 
közcél. Ennek megvalósítása érdekében a közművelődési ágazatra közvetlenül vonatkozó 
jogszabályokat vettem figyelembe.
Törvények:

• Magyarország Alaptörvénye
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
• A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény
• A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény
• A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
• A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 

Miniszteri rendeletek:
• 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök 

betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
• 2014. évi C. törvény a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatról
• 1/2000. (I. 14.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 

követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
■ 393/2013. (XI. 12.) Kormány rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához

szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató
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intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

■ 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, 
valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének 
részletes szabályairól

■ 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról

■ 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet a kulturális szakemberek továbbképzéséről 
Helyi rendeletek:

• 16/2014. (IX.26.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról

NADÁNYI ZOLTÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ

1. A művelődés területe

Célunk: a szabadidő tartalmas, kulturális célú eltöltéséhez a lehetőségek megteremtése 
Ennek érdekében tervezünk:

• Évi négy alkalommal színházi bérletes előadássorozat szervezése, folytatva az eddigi 
hagyományokat.

• A színházi előadások mellett hangverseny sorozatot szervezése általános és 
középiskolások számára (Filharmóniai előadások). Kihasználjuk a filmszínház kiváló 
akusztikai lehetőségeit, irodalmi esteket és kamarazenekari koncerteket szervezünk 
lehetőség szerint.

• Évente 8-10 kiállítást szervezünk a Bihar Vármegye Képgalériában és a Mozi Galériában, 
ahol rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosítunk itthoni és határon túli alkotók 
részére. Kihasználva Tibor Ernő Galériával meglévő kapcsolatunkat, évi két alkalommal 
bemutatkozási lehetőséget szervezünk berettyóújfalui alkotók részére.

• A Tibor Ernő Galérián túl a nagyváradi vár felújított kiállító helyeire is évente több 
alkalommal szeretnénk vinni Berettyóújfaluban alkotó művészek, kézművesek önálló 
vagy csoportos kiállításait, bekapcsolódva az ottani rendezvények sorába.

• Zenés nyári esték címmel sorozatot indítottunk két éve a művelődési ház átalakított 
udvarán, amelyet ebben az évben is folytatunk 3-4 előadással.

• Helyet és szakmai segítséget biztosítunk a helyi amatőr és öntevékeny művészeti 
csoportok bemutatkozásához.

• Havi rendszerességgel különböző tematikájú kvíz játékokat szervezünk 3-4 fős csapatok 
számára

• A Polgári esték rendezvénysorozatban a napjainkat érintő legfontosabb társadalmi és 
kulturális kérdésekkel kapcsolatos előadások hangoznak el.

• Hozzájárulunk, hogy új öntevékeny művészeti csoportok jöjjenek létre az intézményben. ( 
Fotó-klub, Papírfonó szakkör)

• Próbahelyet biztosítunk és menedzseljük a Bihar Citeraegyüttest.
• Továbbra is teret biztosítunk az intézményben működő egyesületeknek, együtteseknek, 

kluboknak a működéséhez és a rendezvényeikhez. Kiemelt figyelmet szentelünk az
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épületben tevékenységet folytató Parola Egyesületnek, a Pinceklub további fejlesztését és 
működtetését partnerségben szeretném velük megvalósítani.

2. Az ismeretterjesztés területe

Célunk: a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése.
Ennek érdekében tervezünk:

• Ismeretterjesztő előadásokat, fórumokat, kerekasztal beszélgetéseket tervezünk az aktuális 
közérdeklődésre számot tartó témákban. A helyi médiának nagy szerepet szánunk a 
rendezvények népszerűsítésében, ezáltal nagyobb nyilvánosságot kaphatnak ezek az 
alkalmak.

• Egészségnapokat szervezünk az intézményben működő hasonló tevékenységi körű civil 
szervezetekkel.

• Advent idején a helyi egyházakkal közösen Bibliai estéket szervezünk.
• Helyet adunk a különböző környezet- és természetvédelmi közösségeknek, hogy 

ismertessék a munkájukat.
• A Parola Egyesülettel közösen az ifjúsági korosztály számára ismeretterjesztő és 

szórakoztató programokat szervezünk.
• Önálló honlap elkészíttetése és üzemeltetése, ahol a művelődési házban tevékenykedő 

egyesületek, civilszervezetek, amatőr művészeti csoportok megjelenési felületet 
kapnának.

• Pályázatból megvalósuló kiemelt programok a környezetvédelemmel, a 
hulladékkezeléssel kapcsolatban.

3. A hagyományőrzés területe

Célunk: felhívni a figyelmet a nemzeti és helyi értékek fontosságára, a népművészet 
hagyományos tevékenységeinek és a helyi jelentőségű termékek előállításának gyakorlásához 
segítség nyújtása, egységes marketing kialakítása, a városból elszármazott, jelenleg máshol 
tevékenykedő szakemberek és civilek megkeresése.

Ennek érdekében tervezünk:
■ A hagyományos amatőr művészeti csoportok, körök, alkotó műhelyek munkájának segítése.
• A gyermek és ifjúsági korosztály számára kézműves játszóházakat szervezünk az 

ünnepkörökhöz kapcsolódva.
• A városban működő néptánc csoportokkal közösen táncház sorozat koordinálása, 

rendszeressé tétele.
• Nyári napközis táborokat szervezünk, amelyekben kiemelt szerepet kapnak a kézműves 

tevékenységek, egyeztetve a hasonló tevékenységet szervezőkkel.
• Közösségi alkalmak szervezése, amelyeken a helyi termelők bővíthetik tudásukat, 

kapcsolatrendszerüket, megoszthatják tapasztalataikat, bevont szakértők segítségével 
szerezhetnek ismereteket a termék előállításról, a népszerűsítésről, az értékesítésről.

• Elszármazottak találkozójának szervezése.
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4. A képességfejlesztés területe

Célunk: a művelődési ház évtizedeken át szakmailag elismert felnőttképzési tevékenységének 
újraélesztése önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, 
felnőttoktatási lehetőségekkel, saját közművelődési szakemberek rendeletben meghatározott 
továbbképzése.

Ennek érdekében tervezünk:
■ A művelődési házat engedélyeztetett felnőttképzési intézménnyé szeretnénk nyilváníttatni 

általános célú és egyéb szakmai képzésekkel.
■ A leszakadó rétegek segítése, integrációjuk és reintegrációjuk elősegítése
■ A lakosság részéről felmerülő piaci alapon szervezett tanfolyamok szervezése önállóan 

vagy külső képzőszervvel közösen.
■ A művelődési házban és a városban működő közösségek számára közösségfejlesztő, 

szervezetfejlesztő alkalmakat szervezünk a városban meglévő humánerőforrás 
segítségével.

MAKK KÁLMÁN MOZI

A Makk Kálmán Mozi 2012. május 23-án kezdte újra a vetítést az újjáépített épületben. A 
digitális projektoros vetítés a DOLBY 3D technológiával már profi szintű élményt nyújt a moziba 
járó közönségnek.
A Berettyóújfalu az egészséges város című projekt keretében tett vállalások miatt lett a mozi art 
mozi és heti 7 vetítést kell tartani a fenntartási időszakban, ami 2017-ben telt le.

Ebben az évben is napi két vetítésünk lesz és folytatjuk az Ovi- és Suli- mozi előadássorozatokat.

Az egykori kertmozi területe ma kihasználatlan közösségi színtér, amely kiváló lehetőség lenne 
akár közösségi rendezvények tartására is. Előnye, hogy zárt térként is és a Szent István térbe 
nyitva is használható lenne. Ebben az évben szeretnénk megvalósítani a terület rendezését és kb. 
100 m2 terület térburkolását. A Zenés nyári esték utolsó előadását 2018. augusztus 4-én itt tartjuk 
az Anconai szerelmesek című zenés darabra 600 fő nézőt várunk.

FORRÁSTEREMTÉS

Természetesen minden elérhető, közművelődési intézmény fejlesztését, program megvalósítást 
célzó kiírást meg fogunk pályázni. A sikeres pályázatok eredményeként, remélhetőleg továbbra is 
fejlődni, gazdagodni fog intézményünk programkínálata.

Beadott pályázataink:
EFOP-3.3.2-16-2016-00224 „A Berettyó Kulturális Központ részvétele a tanórán kívüli 
kompetenciafej lesztésben”
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Pályázó: Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
Megvalósítási helyszín: Berettyó Kulturális Központ 
Pályázott támogatás: 25 000 000 Ft 
Beadás dátuma: 2016. november 30.
Felelős: Lisztes Éva

EFOP-3.7.3-16-2016-00274 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
Pályázó: Berettyó Kulturális Központ 
Pályázott támogatás: 60.000.000 Ft 
Beadás dátuma: 2017. április 30.
Felelős: Lisztes Éva

EFOP-3.3.4-17-2017-00025 A népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének 
erősítése az informális és non-formális tanulásban
Pályázó: Berettyó Kulturális Központ 
Pályázott támogatás: 65.000.000 Ft 
Beadás dátuma: 2017. április 30.
Felelős: Lisztes Éva

KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS PARTNEREKKEL

A közművelődési intézmény számára nagyon fontos a jó kapcsolat fenntartása más 
intézményekkel, szervezetekkel, civilekkel. A folyamatos együttműködésen és kölcsönös 
partnerségen alapuló tevékenységek és programok révén nőhet a közösségi és szervezeti célú 
fejlesztések hatékonysága, a partnerszervezetek eredményesebben tudnak bekapcsolódni az új, 
összetett szerkezetű és többszereplős pályázati rendszerbe.
Együttműködő partnerek:

• Nemzeti Művelődési Intézet
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete és intézményei
• Berettyóújfalui Szakképzési Centrum és intézményei
• Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
• Tiszántúli Református Egyházkerület és intézményei
• Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde
• Bihari Népművészeti Egyesület
• Fúvószenekarért Alapítvány
• Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola
• Berettyóújfalui Református Egyházközség
• Berettyószentmártoni Református Egyházközség
• Berettyóújfalui Római Katolikus Plébánia
• Berettyóújfalui Baptista Gyülekezet
• Bihari Szociális Szolgáltató Központ
• KOSZI
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• Gróf Tisza István Kórház
• Bihari Népfőiskola
• Bihari Múzeum Baráti Köre
• Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesülete
• Bihari Diabétesz Közhasznú Egyesület
• Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Bihari Tagcsoport
• Mentálhigiénés Egyesület
• ÉDES Egyesület
• Együtt Egymásért Klub
• ILCO Klub
• Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete
• Bihari Mézlovagrend
• Berettyóújfalui Kisállattenyésztők Egyesülete
• Bihari Lövészklub
• Borosjenői Kádár István Hagyományőrző íjász Egyesület
• Bihari Természetbarát Egyesület
• Bajnóca Néptánc Egyesület
• Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület
• Civil Udvar
• Parola Egyesület
• Szélső Érték Kör Egyesület
• a Bihari és Sárréti térség közművelődési intézményei
• Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége
• Tibor Ernő Galéria
• a Nagyváradi Vár
• testvérvárosok

„Fontos, hogy ki és mit gondol a kultúráról, de fontosabb ki, mit tesz érte!”

Berettyóújfalu, 2018. január 29.
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1. számú melléklet

PROGRAMTERV

Január

Időpont RENDEZVÉNY FELELŐS

8.-19.
Alkotni jó!
az Igazgyöngy AMI pedagógusainak kiállítása

Kocsis Csaba

18. Újévi Operettgála Krisztik -Gombos Orsolya

18. Tóth Sándor kiállítása Nagyváradon Lisztes Éva

21.
Tibor Ernő Galéria alkotóinak kiállítása a Mozi 
Galériában

Kocsis Csaba

21.
Eifert János fotókiállítása a Bihar Vármegye 
Képgalériában

Kocsis Csaba

21. Szvorák Katalin -  Kudlik Júlia est Kolozsvári-Donkó Rebeka

22. Bényi Árpád kiállítás a Tibor Ernő Galériában Kocsis Csaba

22. Gálaműsor a Szigligeti Színházban

23. Esti kvíz Szatmáriné Pethő Anita

26. Biharországi Esték (Berek Edit) Kocsis Csaba

Február

1-4. Galambkiállítás

6. Kazinczy verseny Kolozsvári-Donkó Rebeka

15. Színház: Ölj csak meg lelkem! Krisztik-Gombos Orsolya

16. Kárpátia koncert Krisztik-Gombos Orsolya

21. Esti kvíz Szatmáriné Pethő Anita

Polgári Esték 1. Lisztes Éva

25.
Kommunizmus áldozatainak emléknapja -  
Mózes Mihály

Kolozsvári-Donkó Rebeka

Március

1 . Vujity Trvtko estje Krisztik-Gombos Orsolya

8.
Művésznők nemzetközi alkotótábora -  
Vámospércs kiállítás

Kocsis Csaba

15. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás Kolozsvári-Donkó Rebeka

21. Esti kvíz
Szatmáriné Pethő Anita
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22.

Víz világnapja
2018/1. Szemétszedés -  lakótelepeken (József 
Attila, Bessenyei, Bajcsy-Zs. ltp.ek)
TOP 2.1.2. projekt keretében megvalósuló 
program

Kolozsvári-Donkó Rebeka

24. 19.00 Duma színház -  Kiss Ádám
Krisztik-Gombos Orsolya

Kovács Dávid kiállítása -  Mozi Galéria Kocsis Csaba

Színház (Jókedv bérlet 3. előadás) Krisztik-Gombos Orsolya

Polgári Esték 2. Lisztes Éva

28. Szemétfesztivál (József A. Ált. Isk.) Kocsis Csaba

Április

6. Nótaest -  határok nélkül Lisztes Éva

8-15. Játékos tudomány Krisztik-Gombos Orsolya

Kiállítás Bihar Vármegye Képgaléria Kolozsvári-Donkó Rebeka

Varga Laura kiállítása -  Mozi Galéria Kocsis Csaba

11. A költészet napja Kocsis Csaba

16. Holokauszt emléknap Kocsis Csaba

Színház (Jókedv bérlet 4. előadás) Krisztik-Gombos Orsolya

Polgári Esték 3. Lisztes Éva

22.

Föld napja
2018/11. Szemétszedés -  lakótelepek számára 
(József Attila, Bessenyei, Bajcsy-Zs. ltp.ek) 
TOP 2.1.2. projekt keretében megvalósuló 
program

Kolozsvári-Donkó Rebeka

Május

1 . Majális
Krisztik-Gombos Orsolya

10.

Madarak és fák napja ovisoknak, alsósoknak 
(50 fő)
TOP 2.1.2. projekt keretében megvalósuló 
program

Kolozsvári-Donkó Rebeka

23. Város napi ünnepi testületi ülés
Lisztes Éva, Kolozsvári-Donkó 
Rebeka
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23.
Nemes Sándor kiállítása -  Bihar Vármegye 
Képgaléria

Kocsis Csaba

25. Elszármazottak találkozója Kocsis Csaba

26. Város napi ünnepi rendezvények, Lisztes Éva

26. Gyermeknap Krisztik-Gombos Orsolya

26. Gyermeknapi kiállítás a Mozi Galériában Kolozsvári-Donkó Rebeka

Június
15 Igazgyöngy év végi tanulói kiállítás Kolozsvári-Donkó Rebeka

kiállítás Bihar Vármegye Képgaléria Kocsis Csaba

4. A nemzeti összetartozás napja Kolozsvári-Donkó Rebeka

30. Zenés nyári esték I. Lisztes Éva

Július

Zenés nyári esték II. Lisztes Éva

Zenés nyári esték III.
Lisztes Éva

Zenés nyári esték IV. Lisztes Éva

31.
Nagy Sándor 70’ kiállítása a Bihar Vármegye 
Képgalériában

Kolozsvári-Donkó Rebeka

Augusztus

Zenés nyári esték V. Lisztes Éva

16-19. IV. Berettyó Nemzetközi Néptáncfesztivál Kolozsvári-Donkó Rebeka

19. Szent István nap Krisztik-Gombos Orsolya

20.
Bráda Tibor kiállítása a Bihar Vármegye 
Képgalériában

Kocsis Csaba

Szeptember
15. Mézes nap Kolozsvári-Donkó Rebeka

21

Egészséges életmód -  gyümölcsnap ovisoknak 
(25fő) TOP2.1.2. projekt keretében 
megvalósuló program

Kolozsvári-Donkó Rebeka

21

Egészséges életmód -  biciklitúra iskolásoknak 
(20fő) TOP 2.1.2. projekt keretében 
megvalósuló program

Kolozsvári-Donkó Rebeka

Kádár Vitéz emlékdélután Kocsis Csaba

Biharország színe-java Kocsis Csaba, Kriszik-Gombos

9



Orsolya
24-
október 3.

Vackor varroda - Népmese napjához 
kapcsolódó bábkiállítás

Kolozsvári-Donkó Rebeka

Rácz Anikó vagy Kovács Lajos kiállítás a nép
mese napjához kapcsolódóan -  Mozi Galéria

Kolozsvári-Donkó Rebeka

Sinka István emléknap Kocsis Csaba

Október

8 -
25 éves a Bihari Népművészeti Egyesület -  
jubileumi kiállítás

Kolozsvári-Donkó Rebeka

A művelődés hete - a tanulás ünnepe Lisztes Éva

12-13. 21. Bihari Számadó Napok Krisztik-Gombos Orsolya

Ki mit tud? Nagyváraddal közösen Kolozsvári-Donkó Rebeka

6.
Az aradi vértanúk megemlékezés, 
gyertyagyújtás

Kolozsvári-Donkó Rebeka

20. Idősek napja Kocsis Csaba

23. Az 56-os forradalom emléknapja Kolozsvári-Donkó Rebeka
Dumaszínház Krisztik-Gombos Orsolya

31. Reformáció napja

November
Színházi esték I. Krisztik-Gombos Orsolya
Kiállítás -  Bihar Vármegye Képgaléria Kocsis Csaba

10. Diabétesz világnap - Kék péntek Kocsis Csaba
Gobelin kiállítás -  Mozi Galéria Kolozsvári-Donkó Rebeka

4. Az 56-os forradalom áldozatainak emléknapja Kolozsvári-Donkó Rebeka

15

Biztonságos közlekedés- Gyermek iskola kupa 
- KRESZ vetélkedő(Rákóczi F. Iskola) (30fő) 
TOP 2.1.2. projekt keretében megvalósuló 
program

Lisztes Éva

26. Erősné Bak Szilvia virágkötő adventi kiállítása Kolozsvári-Donkó Rebeka

December
6. Mikulás Krisztik -Gombos Orsolya
2. Adventi készülődés: 1.gyertyagyújtás Kolozsvári-Donkó Rebeka

Könyvbemutató és kiállítás Kocsis Csaba
9. 2. gyertyagyújtás Kolozsvári-Donkó Rebeka
16. 3. gyertyagyújtás Kolozsvári-Donkó Rebeka
23. 4. gyertyagyújtás Kolozsvári-Donkó Rebeka

10
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Berettyó Kulturális Központ - Médiacsoport
4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.

E-mail: berettyotv@gmail.com, biharihirlap@gmail.com, Tel.: (54) 500-023, (30)9850-263
Bihari Hírlap

Berettyó Kulturális Központ -  Médiacsoport

Mnnkaterv 2018-ra vonatkozóan

Fejlesztési-, és munkaterv a 2018-ra vonatkozóan:

Az elmúlt évben a HD átálláshoz és a két forgatócsoport eszközei közül a 
legszükségesebbeket szereztük be. Azonban számos fejlesztésünk elmaradt a 2017-os évben. 
Ezek nagy részére a kábelszolgáltatók által az elmúlt időszakban elvégzett fejlesztések 
miatt lenne szükség. Ez a digitális kábel televízió szolgáltatást jelenti. A teljes átállás még 
nem történt meg, a szükséges technikai eszközöket és elvárásokat 2017-ban még a 
szolgáltatók nem tudták megadni, de ez 2018-2019-ben várható. Ez a Berettyó Televízió 
eddigi rendszerének egy jelentős változását fogja megkövetelni. Ehhez az első 
legfontosabb lépés a stúdió oldalon az adásvezérlő digitális fejlesztése, hiszen az adásjelet 
IP  alapúvá kell tenni -  a jelenlegi analóg rendszerrel szemben -  és ezt eljuttatni (MLLN) 
módon valamennyi szolgáltatóhoz. Ehhez kiépítésre kell kerüljön egy üvegszálas kábel a 
stúdióba, ahol egy kóder-dekóder rendszerben kell az adás jelet eljuttatni a központokba. 
Ezek pontos költségvetése a pontos technikai igények miatt még nem ismert, de 
nagyságrendileg 2 millió forint. A szoftveres fejlesztés 2018 első negyedévében történne meg, 
ez várhatóan 500 ezer forintos költséget jelent 200 ezer forintos hardver igénnyel.

A stúdió belső kialakítása is elmaradt az elmúlt években, melynek oka a 
humánerőforrás hiánya, hiszen nem tudjuk mekkora méretű és berendezésű stúdiót tud 
működtetni egy jelenleg ilyen kis létszámú stáb. A hangszigetelést és akusztikát azonban meg 
kell oldani 2018-ben. Elgyancsak fontos feladat 2018-ben a stúdió biztonsági fejlesztése, az 
eszközök megfelelő tárolásához. Elgyancsak megemlítendő, hogy a forgatásokra, munkatársak 
szállítására, a technikai eszközök szállítására jelenleg is és a múltban is a csoportvezető és a 
munkatársak járművei szolgálnak stábautóként, immár 8 éve. Ez évente a fenti táblázatból 
is látszik majdcsak 250 utat jelent, nagy részben helyi, de természetesen a távolabbi 
utakat/forgatásokat is. Úgy gondolom nem várható el, hogy a saját gépjármű használat 
jelentse erre a megoldást, tekintettel az üzemanyag használat mellett az amortizációra, 
kopásra, biztosítási és szerviz díjakra. Ennek költségét még nem szerepeltetjük a szűkös 
költségvetési lehetőségek okán, pedig legalább annyira fontos a logisztika, mint a stáb 
létszám, vagy a technikai háttér.

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

E-mail: berettyokk@gmail.com

mailto:berettyotv@gmail.com
mailto:biharihirlap@gmail.com
mailto:berettyokk@gmail.com


Berettyó Kulturális Központ - Médiacsoport
4100 Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.

E-mail: berettyotv@gmail.com, biharihirlap@gmail.com, Tel.: (54) 500-023, (30)9850-263
1 Bihari Hírlap

A Berettyó Televízió esetében 2018-ban is kéthetente, páratlan heteken kedden este 
jelentkezünk új magazinműsorral, melyet két hétig, a hét valamennyi napján ismételünk. 25 
adást tervezünk elkészíteni 2018-ban. Terveink szerint I I lapszámot jelentetünk meg 2018- 
ban, egyenként minimum 12 oldalon, de az elmúlt évben is több alkalommal 16 oldalas 
újságot adtunk ki, ez a cikkek és a hirdetések számától függ.

Kelt: Berettyóújfalu, 2018. február 8.

P.H.

Berettyó Kulturális Központ - Médiacsoport

Berettyó Kulturális Központ
4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

E-mail: berettyokk@gmail.com
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A Tourinform iroda nyitvatartása 2018-ban: január 2-től április 30-ig, valamint október 1-től 
december 21-ig hétköznap 8.30-16.30-ig (szezonban: május 2-től szeptember 29-ig hétfőtől 
péntekig 8.30-16.30-ig, szombaton 8.30-14.30).
Folyamatos feladatok:

• Berettyóújfalu Város Önkormányzata TOP pályázataiban közreműködés a
kommunikációs tevékenységek ellátásában és megvalósításában (kommunikációs terv 
készítése, aloldalak létrehozása, sajtóközlemények kiküldése, sajtómegjelenések 
összegyűjtése, TÉRKEPTÉR feltöltése, nyomtatott tájékoztatók elkészítése és 
lakossági terjesztése, lakossági fórum és közmeghallgatás szervezés, sajtónyilvános 
események megszervezése, eredmény kommunikációs információs anyagok,
kiadványok készítése):
1. TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00012 Ipari Park és iparterület fejlesztése 

Berettyóújfaluban
2. TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00002 Vásárcsarnok építése Berettyóújfaluban
3. TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00031 Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde intézményeinek 

fejlesztése
4. TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00016 Berettyóújfalu, az egészséges zöldváros
5. TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00011 Kerékpárút fejlesztése Berettyóújfaluban
6. TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00003 A berettyóújfalui Zsinagóga és a zsákai Rhédey 

kastély felújítása és turisztikai attrakcióvá fejlesztése
7. TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00010 „Nyeregre fel! Múltidéző túra a Berettyó 

mentén” című tematikus útvonal -  Berettyóújfalu, Bakonszeg, Zsáka települések 
építészeti, történelmi, irodalmi értékei, hagyományainak turisztikai célú fejlesztése

• Adatok, információk folyamatos gyűjtése a Berettyó Kulturális Központ honlapjához
• Közreműködés a kártyák kiadásában a Tourinform irodában, valamint rendezvényeken 

kitelepülések során a Berettyó Kártya ügyfélszolgálattal
• Az iroda árualapjának értékesítse, folyamatos beszerzése és pótlása
• Anyaggyűjtés, előkészítés és rendszerezés a Berettyóújfalui Települési Értéktár 

Bizottság munkájához
• Berettyóújfalu és vonzáskörzete programjainak hirdetése -  programajánlók, köremail- 

ek küldése
• A saját honlap (www.berettvokk.huI és további turisztikai online felületek 

(www.utazzitthon.hu. www.kulturpontok.huI folyamatos feltöltése aktuális 
programokkal

• Programajánlók készítése és terjesztése, valamint aktuális turisztikai információ 
szolgáltatás az érdeklődők számára személyesen, az irodában, telefonon és e-mail-en

• Kapcsolattartás önkormányzatokkal, turisztikai szolgáltatókkal és egyéb partnerekkel 
Szezon előtti feladatok:

• Leltár nyilvántartás
• A Berettyóújfalui járás településeitől a 2018-as nagyobb rendezvények begyűjtése
• Január 13-14. A Tourinform iroda hétvégi nyitvatartása az „ARANY BUSZ” kiállítás 

kapcsán
• Jelentkezés a 2018-as Debreceni Utazási Kiállításra
• A Tourinform iroda 2018-as munkatervének megírása
• Berettyóújfalu és környéke turisztikai kiadvány készítése kiegészülve a Berettyó 

Kártya elfogadóhelyek listájával (A/6, 5000 példány)

http://www.berettyokk.hu/
http://www.utazzitthon.hu/
http://www.kulturpontok.hu/


• Március 23-25: Megjelenés közös standon a Bihar Termálliget Strand- és 
Termálfürdővel a XXVIII. Debreceni Utazási Vásár és Autókiállításon (2 db 4 m2-es 
stand)

• Részvétel a XII. Sárrét íze Fesztiválon, Nagyrábén
• Május 2: A Tourinform iroda szezonális nyitva tartásának megkezdése (szezonális 

nyitva tartás május 2-szeptember 29-ig hétköznapokon 8.30-16.30, szombatonként 
8.30-14.30-ig)

Szezonban elvégzendő feladatok:
• Kirándulások és idegenvezetéssel egybekötött városnéző kisvonatozások szervezése
• Az iroda szolgáltatásainak hirdetése a Berettyó Rádióban és a Bihari Hírlapban
• Turisztikai konferenciákon való részvétel
• A Magyar Turisztikai Ügynökség által kért határidős feladatok elvégzése
• Május 25. Berettyóújfaluból Elszármazottak Napja -  közreműködés, kitelepülés
• Május 26. Berettyóújfalu, Városnap -  közreműködés, kitelepülés
• Június 15-ig: A Tourinform iroda éves marketing és költségvetési tervének 

elkészítése
• Augusztus 4. Bakonszeg, Kemencés Nap -  kitelepülés
• Augusztus 19. Berettyóújfalui Szent István Napi rendezvény -  közreműködés, 

kitelepülés
• Szeptember: Berettyóújfalu Szentmártoni Nyitott Kapuk - közreműködés, kitelepülés
• Szeptember 30-ig: A Tourinform iroda szezoni éves beszámolójának elkészítése és 

elküldése a Magyar Turisztikai Ügynökség felé
Szezon utáni feladatok:

• Október 12-13: XXI. Bihari Számadó Napokon standdal való megjelenés és 
közreműködés a lebonyolításban

• A 4 adventi vasárnapkor (december 2; december 9; december 16; december 23.) 
segédkezés Berettyóújfaluban a gyertyagyújtásokon, az iroda nyitvatartása

• December végéig: Az iroda éves beszámolójának elkészítése
• Év végi elszámolás a bizományos partnerekkel

Készítette: Csordás Szilvia irodavezető
Tóth Csilla munkatárs

Kelt.: Berettyóújfalu, 2018. január 29.

Csordás Szilvia 
Tourinform irodavezető
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Bevezető:

A 2017-es év a kártya létrehozásának, kibocsátásának éve volt. A feladatok május 1- 
től indultak. Az előkészítés után az őszi hónapok alatt kezdtük meg a kártyák kiadását. 2018- 
ban célunk, hogy az előző évben kiadott kártyák számát megduplázzuk. Ahogyan 2017-ben is 
kerestük a lehetőségeket, úgy 2018-ban is folytatjuk azon kitelepedési alkalmak, helyek 
felkutatását, ahol egyszerre több embert is elérhetünk és oszthatjuk ki a Berettyó Kártyákat. A 
tervek szerint egy a közmunka programban dolgozó munkatárs segítségével ez a feladat 
nagyobb hatékonysággal ellátható, de a Tourinform iroda munkatársai is segítik ezt a munkát, 
ahol a két egység együtt jelenik meg. Fontos a kitelepedéseken, hogy minimálisra 
csökkentsük a várakozása időt, ehhez legalább 2-3 munkatárs összehangolt munkájára van 
szükség. 2018-ban terveink között szerepel, hogy iskolákat, óvodákat, sport rendezvényeket, 
és közintézményeket keresünk majd fel.

A kártya egy új pontrendszert kezelő funkcióval is fog bővülni, melynek köszönhetően 
az Önkormányzat az általa biztosított szociális juttatásokat tudja majd elektronikus módon 
kezelni.

Folyamatos feladat 2018-ban is a újabb kedvezményadó partnerek felkutatása, 
bevonás a kártya programba.

2018. F félévében tervezzük beindítani a Berettyó Kártya új honlapját, melynek 
készítése folyamatos működtetése és karbantartása is az ügyintéző feladata.

A Berettyó Kártya ügyintéző munkatárs feladatai a 2017-es év mintájára 2018-ban 
kiegészülnek a városi nagyrendezvények idején. A főtéri városi rendezvények szervezőjeként 
is működik a munkatárs pl. árusok elrendezése, áram kiosztása, a rendezvényházban működő 
irodákban ügyelet, a sztárvendégekkel kapcsolatos egyéb feladatokkal. A Berettyó Kulturális 
Központ számára új feladat a korábbi városi mikrobusz átvétele. A Zsargó Péter ügyintéző 
feladata lesz a kisbusz valamennyi ügyének intézése, a karbantartás, tankolás, szervízeltetés, 
tisztán tartás, s leginkább a múzeumi és könyvtári igények esetén a munkatársak 
konferenciára szállítása és kiállítások szállítása, valamint a Tourinformos és Berettyó Kártyás 
kitelepedések esetén a munkatársak és az anyagok szállítása is.

Havi bontásban a tervezett feladatok:

Január 2: Leltár, nyilvántartás
Január eleje: A Berettyó Kártya program 2018-es munkatervének megírása 
Februártól: A Berettyó Kártya honlapjának indítása párhuzamban egy Facebook oldal 
működtetésével. A lakosság állandó tájékoztatása céljából folyamatos adatok feltöltése. 
Berettyó Kártya partnerek számára ajánlat tétel a márciusban megjelenő Berettyóújfalu és 
környéke turisztikai kiadvány mellékletében való megjelenéshez, mely A/6-os méretben 
készül és 5000 darabos példányban.
Márciustól: A Berettyó Kártya további minél szélesebb körben való megismertetése céljából 
Pr. cikk megjelenítése a Bihari Hírlapban elfogadóhelyek listájával együtt. Hírlevél rendszer 
beüzemelése a Berettyó Kártya honlapjához. Amennyiben lehetőséget kapunk rendezvényekre 
való kitelepülés, pl. utazás kiálltás Debrecen
Kitelepülés iskolákba, óvodákba a település kártya minél szélesebb körű megismertetése 
céljából.
Március eleje: A Berettyó Kártya szociális fül tesztelése, beállítása szorosan együtt működve 
Berettyóújfalu Város Önkormányzatával és az elfogadó partnerekkel.



Április: Kitelepülés iskolákba, óvodákba a település kártya minél szélesebb körű 
megismertetése céljából. Facebook reklám erősítése nyereményjátékokkal.
Május: Berettyóújfalu Város Önkormányzatától a Berettyó Kulturális Központ átveszi a 
város kisbuszát és a velejáró feladatot is.
Május 25: Kitelepülés az elszármazottak találkozójára a Kabos Endre Városi sportcsarnokba 
Június-Július: További elfogadóhelyek, partnerek felkutatása és bevonása a programba. 
Szeptember: Berettyószentmártonban a Bihar Színe Java programon megjelenés 
kitelepüléssel.
Október 13-14: XXI. Bihari Számadó Napokon kitelepülés a kártya program népszerűsítése. 
November: felkészülés a 2018-ban lejáró kártyák következő évi érvényesítésére.
December végéig: Az iroda éves beszámolójának elkészítése, évértékelés.

Berettyóújfalu, 2018. január 29.

Berettyó Kártya ügyintéző


