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Bevezető
A Művelődés Háza és Könyvtára 2020. évi munkatervében rögzítjük azokat a szakmai
elképzeléseket, amelyek megvalósítása Sárospatak Város Kulturális Stratégiáját
figyelembe véve intézményünk széles körű tevékenységét tükrözi. A Makovecz ház
felújítása megváltozott körülményeket eredményez mindennapi feladataink ellátásában.
Fontos célunk, hogy az intézmény látogatói köre az építkezés éveiben se csökkenjen és
szolgáltatásainkat a korábbi évekhez hasonlóan a lakosság széles köréhez juttassuk el.
Az intézményi munkaterv és szolgáltatási terv rögzíti azokat az elképzeléseket, eseményeket,
amelyek a mindennapi munkánk alapját képezik. Intézményünk küldetése azonban nem
csupán az ott felsoroltak sikeres megvalósítására vonatkozik, hanem arra is, hogy az éves
rendezvények a látogatóink számára élményt, közösségi együttlétet, új ismereteket adjanak. A
rendezvényeink nem célként, hanem eszközként szolgálnak arra, hogy a közművelődési
munka „mindennap értéket adunk” szlogenje városunkban is teljesüljön, hozzájárulva az itt
élők életminőségének javításához, szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
Tervezési dokumentumunk az 1997. évi CXL. törvény hatályban lévő módosításaira
figyelemmel készült. A hivatkozott törvény és a 20/2018.(VII.09.) EMMI rendelet a
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről dokumentum a 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatásokról tárgy év március 1ig szolgáltatási tervet készít. Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási
terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.
A fenntartó önkormányzattal együttműködve az 1997. évi CXL. törvény módosításából
adódóan szükség volt a helyi közművelődési rendelet, valamint az alapító okirat
felülvizsgálatára és a törvényi megfelelőség szerint az intézmény típusbesorolására.
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2019.(XII.16.)
önkormányzati rendelet a közművelődési feladatokról dokumentum megalkotásával tett
eleget törvényi kötelezettségének. A rendeletben foglaltak szerint a feladatellátás egyik
szereplője a költségvetési szervként működő, típusbesorolása szerint A Művelődés Háza és
Könyvtára Művelődési Központ és Népfőiskola. A rendelet elfogadásával egyidejűleg
megtörtént az alapító okirat módosítása is, melyet a fenntartó benyújtott a Magyar
Államkincstárhoz.
A Minősített Közművelődési Intézmény Címet 2019-ben második alkalommal érdemelte ki
A Művelődés Háza és Könyvtára. A helyszíni audit alapját képező önértékelési és
minőségfejlesztési folyamatoknak fontos alappillére a tervezés, mely az elmúlt évek
gyakorlatában egyre hangsúlyosabb része lett az intézményi munkának.
A munkaterv készítésénél a közművelődési és könyvtári szakemberek részterületekre
vonatkozó szakmai elképzeléseit és fejlesztési javaslatait vettük figyelembe. Ezek a korábbi
évek gyakorlatának megfelelően írásos formában is rögzítettek. A tervek és innovatív ötletek
megfogalmazását segítette az a szervezetfejlesztő műhelymunka is, melyre 2019
decemberében került sor. A szakmai tréning időpontjában már kellő információval
rendelkeztünk az egyes intézményegységek által használt terekről, az ott felmerülő rezsi és
bérleti díjakról, illetve az így realizált bevételekről.
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A tervezést befolyásoló főbb szempontok:
A munkaterv készítésekor A Művelődés Háza és Könyvtára teljes körű rekonstrukciója zajlik,
melynek alapja az 1648/2018. (XII.6.) Kormányrendelet Makovecz Imre életmű
gondozásának folytatásáról és ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról. A
kivitelezői munkákat az ÉPSZER Zrt. végzi, melynek várható befejezése e naptári év vége.
A különböző intézményegységek működéséhez szükséges új átmeneti terek kialakítása, 2018
év őszén megtörtént, a közművelődési, könyvtári és filmszínházi programok az alábbi
helyszíneken érhetők el:
 Művelődési Ház, közművelődési programok – Újbástya Rendezvénycentrum,
Szent Erzsébet u 3.
 Városi Könyvtár – Eszterházy Egyetem Comenius Campus – Eötvös u. 7.
 Mozi – Sárospataki Képtár, Szent Erzsébet u. 14.
Kulturális intézményünk a Sárospataki Tankerülettel kötött TK/051/436-5/2018. számú
megállapodás alapján a Bodrog Néptáncegyüttes próbáira és táncházi eseményekre használja
a Farkas Ferenc Művészeti Iskola, Szent Erzsébet út 12. alatti épület egységét.
Az elmúlt évben látogatóink megismerték és megszokták a feladatellátás megváltozott
helyszíneit, azok ismertsége beépült a köztudatba.
Rendezvényeink optimális tervezésénél továbbra is meghatározó szempont a
helyszínválasztás. E tekintetben a tavalyi év tapasztalatait vesszük figyelembe. Számos
esetben vettük igénybe a Sárospataki Református Teológiai Akadémia imatermét, a Bazilika
Minor épületét és a Szent Erzsébet Ház udvarát. E szervezetek partneri együttműködés
jegyében nyújtottak segítséget intézményünknek, mely együttműködésre ebben a naptári
évben is számíthatunk. A Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola udvarán kialakított
szabadtéri helyszín nemcsak a tavalyi évben elindított Kertmozinak, hanem más nyári
eseménynek is megfelelő körülményeket biztosított. Továbbra is fókuszban van a Szent
Erzsébet utca és a Vízikapui színpad, hiszen a Makovecz tér használhatósága az ott zajló
beruházás miatt korlátozott.
Az ez évi aktualitások tekintetében kiemelt figyelmet érdemel, hogy 2020 a nemzeti
összetartozás éve, tekintettel a Trianoni békediktátum 100. évfordulójára. Ez alkalomból
tervezett megemlékezést Sárospatak Város Önkormányzatával egyeztetve szervezi majd az
intézmény.
Ebben a naptári évben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület ÉszakMagyarországi Képviseleti Pontjaként végzett tevékenység 10. évfordulójához érkezett.
Ennek méltó megünneplése is terveink között szerepel.
A 2020. évi rendezvények tervezésénél továbbra is élünk azzal a kedvező lehetőséggel,
amelyet Sárospatak Város Önkormányzata által elnyert EFOP-1.5.3-16-2017-00038
azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Tokaj-Sárospatak térségben
megnevezésű projekt biztosít. A támogatott program már 2019-ben is lehetővé tette, hogy
egyes rendezvények költségeit e támogatási forrás terhére számoljuk el pl.: Kamarazenei
estek Turjányi Miklóssal, „Így szerettek ők” felolvasó estek, Tokaj-hegyaljai Borvidéki
Kalandozás. Ugyancsak kedvező tapasztalatokat szereztünk, a Csoóri programból elnyert
támogatások tekintetében, hiszen ezek lehetővé tették, hogy intézményünk, mint regionális
népművészeti szervezet házigazdája legyen hiánypótló népzenei koncertsorozatnak. A
tavaly év végén elnyert pályázati forrás hasonló programok megvalósítását segíti 2020-ban is.
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Míg a közművelődési programok tekintetében a fenti pozitív hatások érvényesülnek, addig a
könyvtári intézményegység működését egy tőlünk független, negatív változás befolyásolja. A
2015-ben elindított és eredményesen működő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
megszűnteti. A határozatlan idejű megállapodás a megyeszékhely intézményének
kezdeményezésére szűnik meg, nemcsak Sárospatakkal, hanem több, más járási székhely
feladatellátójával is. A változás a könyvtári oldalról érkező szolgáltatási díj megszűnését
jelenti, illetve a kistelepülési könyvtárak szakmai munkájának koordinációját és tervszerű
segítését is veszélyezteti.
Az eddig felsorolt tényezők, együttesen befolyásolják a 2020. évi szakmai munkaterv és
szolgáltatási terv elkészítését.
Szakmai tevékenységünkben továbbra is azokat a célkitűzéseket tartjuk szem előtt, amelyek
az intézmény helyi, térségi beágyazottságát megteremtették és országos szakmai hírnevének
megőrzéséhez hozzájárultak. Rendezvény struktúránkon és a közösség felé nyújtott
szolgáltatásainkon a jobbítás szándékával változtatunk, illetve új partnerek bevonásával
is számolunk. Továbbra is végezzük a partnerek igényeinek feltárását és elégedettségük
mérését. Céljaink eléréséhez nélkülözhetetlen a hatékony intézményi kommunikáció. Ennek
érdekében többcsatornás rendszert működtetünk. Tovább kívánjuk tökéletesíteni üzeneteink
tartalmát és időbeni megjelenését is. A város által biztosított óriás plakátok váltásának
dátumát, facebook információk tartalmát próbáljuk minél hatékonyabbá tenni.
Ebben a naptári évben is együttműködünk a sárospataki és egyéb tankerületi intézményekkel,
városi civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal. Továbbra is kiterjed munkánk a
sárospataki járás településeire. E tekintetben a kétirányú együttműködés egyaránt elmondható:
a kistelepülések számos szolgáltatást vesznek igénybe a sárospataki intézményben, amelyre
otthon nincs lehetőségük (pódium estek, koncertek, ismeretterjesztő előadások, fesztivál
programok). A Művelődés Háza és Könyvtára intézményegységei pedig rendszeresen
bekapcsolódnak a kistelepüléseken végzett közművelődési, könyvtári feladatok ellátásába
(rendezvények, szakemberek, technikai eszközök, módszertani segítségnyújtás formájában).
A Művelődés Háza és Könyvtára szervezeti átalakításra nem készül. Létszámkeretünk az
elmúlt évhez hasonlóan 23 fő közalkalmazott. Mind a szakmai, mind a szakmai munkát
segítő munkakörben keresünk új munkatársat. A dolgozók átlag életkorából adódóan ezzel a
tendenciával a jövőben is számolnunk kell.
Az intézmény gazdálkodásában a 2019. évhez hasonló nagyságrendű önkormányzati
támogatással számolunk. A fenntartó támogatásán túl a források növelését biztosítja az
intézmény erős pályázati aktivitása. Működési bevételeink a belépő jegyek mellett a
rendelkezésre álló terek és eszközök bérbe adásából származó bevétel, amely szintén fontos
része az intézményi költségvetésnek. Az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodásának
köszönhetően kifizetetlen számlánk 2019-ben sem volt, partnereink pénzügyi vonatkozásban
is stabilitásról, megbízhatóságról ismerik A Művelődés Házát.
A 2019. évi sikeres gazdálkodásunknak köszönhetően 11.261.500 Ft-ot engedélyezett az
önkormányzat tovább vinni a következő gazdálkodási évre. Az összeget a már elnyert
pályázati programok megvalósítására használhatjuk fel. A korábbiakban említett jó
tervezési gyakorlatok ilyen formában is éreztetik hatásukat, hiszen ez nemcsak a szakmai
program összeállításában jelent segítséget, hanem a gazdálkodás kiszámíthatóságát is
eredményezhetik.
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Rendezvények
A színházi bérletes sorozat helyett, pódium előadásokat szervezünk. A színházszerető
közönség bizalmát továbbra is igyekszünk megtartani, ezért törekszünk arra, hogy az Újbástya
Rendezvénycentrum konferencia termében vagy más teremben kisebb színházi darabokat,
egyszemélyes előadásokat bemutassunk. A műfaj gerincét az „Így szerettek ők” felolvasói
estek adják, magyar írók, költők szerelmi életének bemutatásával, kiváló színészek
tolmácsolásában. Az ősszel indított sorozat törzsközönségének létszáma meghaladja az
Újbástya konferenciatermének befogadó képességét. Örömteli, hogy a sorozat minden
előadását csoportosan látogatják az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulói. Az
irodalom és színházkedvelő közönség érdeklődésére 2020-ban is számítunk.
Komolyzenei bérletsorozatunkat 2020-ben is folytatni kívánjuk. Ez a program új
formában jelent meg az őszi-téli évadban. Az öt előadás házigazdája Turjányi Miklós a
Zempléni Fesztivál igazgatója, aki változatos műfajú sorozatot kínál a komolyzene iránt
érdeklődőknek. A hazai zenei élet kiváló szólistái és együttesei jelennek meg, kiknek előadása
mellett számos zenetörténeti információ is elhangzik alkalmanként.
Az irodalmi és zenei sorozat fedezetét is a korábban bemutatott EFOP pályázat biztosítja, így
az egyes előadásokat térítésmentesen látogathatják az érdeklődők.
Gyerekelőadásaink gyakorisága az elmúlt években változott, igazodva ahhoz a tendenciához,
hogy a közoktatási és köznevelési intézmények leginkább saját szervezésben, általuk
biztosított helyszínen valósítanak meg színházi- és bábszínházi produkciókat. Tematikus
gyermekrendezvényeink pl.: Mezőségi Nap, a Március 15-ei családi játszóház vagy a Cziffra
Kiállítás kapcsolódó gyerekprogramok pozitív visszhangra találtak a gyerekek és a
pedagógusok körében egyaránt. Hasonló események idén is szerepelnek terveink között.
Népszerűek a könyvtár gyermek rendezvényei, csakúgy, mint az intézmény által szervezett
Városi Gyereknap, illetve szabadtéri rendezvények, fesztivál programok közé épített
gyerekelőadások, így a Szent Erzsébet Ünnepen, a Borfesztiválon vagy a Szólótánc Verseny
alkalmával. Családi program lett a közös mozizás, mely egy-egy gyerek vagy animációs film
esetében jelentős nézőszám emelkedést eredményez. (Pl.: a Jégvarázs film nézettsége
megközelítette az ezer főt.)
Ismeretterjesztő sorozataink 2020-ban is folytatódnak: Köztünk élő Világjárók Klubja,
Kalandozások Tokaj-hegyaljai Borvidéken, Húzzad édes muzsikásom táncházi sorozat.
A programsorozatok költségét részben az EFOP 1.5.3-16-2017-00038 számú pályázat,
részben a Csoóri program támogatásával valósítjuk meg. Valamennyi programot, illetve azok
gyakoriságát a sorozatok költségeinek figyelembe vételével határozzuk meg. A klasszikus
ismeretterjesztő estek az Újbástya épületében, a táncházi programok a Farkas Ferenc
Művészeti Iskola tánctermében valósulnak meg.
A nyári szabadtéri rendezvényeink a tavalyi évhez hasonlóan elsősorban a Vízikapui
Szabadtéri színpadnál, a Szent Erzsébet úton, illetve a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti
Iskola udvarán kialakított szabadtéri helyszínen zajlanak. A Képtár környezete jól vizsgázott a
Gyermeknapi programok és a Zempléni Fesztivál programjainak lebonyolításakor, ezt
hasznosítani kívánjuk 2020-ban is.
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A szabadtérre szervezett rendezvények számát, időbeni megvalósítását és típusát 2020 év
elején egyeztettük a fenntartó Önkormányzattal, illetve a munkaterv készítésével egy időben
készül a városi programokat tartalmazó Eseménynaptár. Ez utóbbiban is szerepelnek a főbb
nyári események, így például a Városi Gyermeknap, a Zeneünnep, a Szent Erzsébet
Ünnep, a Sárospataki Borfesztivál, valamint több könnyűzenei koncert.
Az intézmény augusztusi tevékenységét jelentősen meghatározza a Zempléni Fesztivál. A
Fesztiváliroda működésével együtt összesen három hétig állunk a legnagyobb nyári, térségi
rendezvény szolgálatában. A sárospataki programokon kívül a többi fesztiválhelyszín
rendezvényeinek kiszolgálását is végezzük. Részt veszünk az előzetes sajtótájékoztató
lebonyolításában és a jegyértékesítés folyamatában.
A hagyományőrző nagyrendezvények a megszokott tartalommal zajlanak. Így januárban a
XXIII. Zempléni Gyermek Szólótánc Fesztivál, májusban a XXVIII. Pünkösdi
Gyermektánc Találkozó, októberben VIII. Juhászújév Dömötörkor népművészeti
program.
A hagyományőrző rendezvények között új elemként jelent meg 2019-ben, a Regionális
Népzenei sorozat, amely 2020-ban is folytatódik. A meghívott országos hírű együttesek
listája már a város hirdetőtábláin is megjelent. A Népzenei sorozat a Csoóri programból, míg
a korábban felsorolt események a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósulnak meg.
Idei tervek között is szerepel népviseleti kiállítás illetve divatbemutató, szintén pályázati
forrásból.
Az intézmény kiállítás szervező tevékenysége évről-évre színes és változatos. Terveink
szerint tíz különböző kiállítás megvalósításával számolunk 2020-ban. Ezek lebonyolítására az
Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György Kiállítóterme és az épület földszinti tere
áll rendelkezésre. A művészeti és közművelődési kiállításokat úgy kell megvalósítanunk,
hogy a terem gyakori átalakítását és változó berendezését is biztosítani tudjuk, hiszen több
esetben előadások, ismeretterjesztő programok, kisebb konferenciák, fogadások is zajlanak a
kiállító teremben.
A kiállítások sorában már biztos helyet foglal el a Vajda Stúdió, a Part csoport kiállítása, a
Zempléni Fesztivál idején megvalósuló tárlat, a Városi Képtár múzeumpedagógiai
programjához kötődő kiállítás.
Tábori tevékenységünk irányul az intézményben működő szakmai csoportok nyári alkotó
táborára és külső résztvevők számára meghirdetett tematikus és szabadidős táborokra
egyaránt. A táborok egy része az NKA Közművelődési Kollégiumának támogatásával, illetve
a Csoóri Program forrásaiból valósul meg. A táborok szervezését és lebonyolítását az
intézmény munkatársai végzik, egy-egy szakterület felkért előadóival közösen.
Intézményünk 2020-ban is részese a Kultúrházak éjjel-nappal országos akció
sorozatnak, mely a Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében a művelődési
házakban zajló értékközvetítő szerepre hívja fel a figyelmet.
Valamennyi rendezvénytípusnál szükséges a partnerek listájának áttekintése és
felülvizsgálata. Továbbra is megbízható beszállító partnerekkel kívánunk együttműködni,
ezért rendszeresen tájékozódunk a szakmai szervezetektől, partner intézményektől. A nyári
szabadtéri rendezvények lebonyolításához szükséges beszállítói kör is letisztult az elmúlt
nyarak folyamán. Partneri együttműködésben dolgozunk az orvosi és mentőszolgálattal,
polgárőrséggel, a katasztrófavédelmi egységekkel, közterület felügyelőkkel, önkéntes
segítőkkel, közösségi szolgálatot végző diákokkal.
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Művelődő közösségek, amatőr művészeti csoportok
Az előadó-művészeti csoportok tekintetében továbbra is a színvonalas színpadi produkciók
létrehozása és a minőségi munka elvárt követelmény. Közösségeink évről-évre egyre több
hazai és nemzetközi meghívásnak tesz eleget, melyek - reményeink szerint - 2020-ban is
folytatódnak. Az intézménynek és a városnak egyaránt öregbítik jó hírnevét ezen fellépések,
bemutatkozások és kiállítások.
A Művelődés Háza Kamarakórusa a IV. Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztivál és I.
Testvér Települési Kórusok Találkozóját tervezi. A program színvonalas lebonyolításában
partnereink az egyházi közösségek és szervezetek, amelyek otthont adnak egy-egy
koncertnek. Az együttes a folyamatos repertoár bővítés mellett folytatja a kistelepülésekre
irányuló tájolási programját. A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumától
elnyert támogatásból öt vidéki koncert megvalósítását tervezik. Továbbra is
együttműködnek más zempléni városok kórusaival és zenekaraival. A nagyszabású tervek
megvalósításához minél több pályázati forrás bevonására törekednek. A már hagyományos
Adventi Kórushangverseny szakmai házigazdája és motorja szintén A Művelődés Háza
Kamarakórusa. Az ünnepi hangverseny szervezése 2020 decemberében aktuális.
A Bodrog Néptáncegyüttes továbbra is a város, a térség és a megye kulturális életének aktív
szereplője. A táncegyüttes 2020 nyarára új műsort tervez „Szép Erdély…” címmel,
melybe beépítik a folyamatban lévő koreográfiákat, így például a kalotaszegi táncokat,
felcsíki táncokat. Az együttes fontos küldetésének tartja a kistelepülési közreműködést, így
minden meghívásnak igyekeznek eleget tenni. Az elmúlt évben 32 magyarországi fellépésük
volt, és négy külföldi bemutatkozás. Több esetben már a korábbi jó tapasztalatok, minőségi
műsor okán hívják vissza az együttest. Külföldi utazást, fesztiválrészvételt, testvérvárosi
bemutatkozást szintén szeretne az együttes éves programjába iktatni. Ruhatárfejlesztés és a
hagyományos nyári tábor is szerepel a 2020. évi tervek között. Az együttes munkájának
országos elismerését is jelenti, hogy ebben az évben az Országos Gyermek Szólótánc
Fesztivál Területi Selejtezőjének házigazdái leszünk.
Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely szakmai munkáját a jövőben is a magas minőség
jellemzi. A kör tagjai 2020 márciusában ismét részt vesznek Békéscsabán a XVII. Országos
Textiles Konferencián, ahová felső-marosvidéki keresztszemes hímzésekkel pályázik a
hímzőműhely közössége. Ugyancsak közös pályaművel neveznek a Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület által meghirdetett Virágzó Népművészet pályázatra. Az Országos
Népművészeti Kiállítás területi válogatójára 2020 júliusában kerül sor. Ezen a versenyen
szintén megméretteti magát az alkotócsoport. A kiállítás témája a helyi érték. A Helyi
Értéktárban szereplő és Borsod-Abaúj-Zemplén megye értékdíjával is kitüntetett hímzőkör
természetesen a Sárospatakra jellemző úri hímzéssel nevez a versenyre. Lorántffy Zsuzsanna
fejedelemasszony korát idéző mintáik dominálnak abban a kiállítási anyagban, amellyel Zilah
városában mutatkoznak be az év tavaszán. Hagyományos nyári táborukat augusztus
hónapban tervezik.
A helyi idegenforgalmi rendezvényeken is számítunk aktív részvételükre.
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Szintén a tárgyalkotó csoportok textiles vonalába tartozik a Pataki Csipke Klub, amely
kisebb létszámmal, mint a hímző műhely, de ugyan olyan szakmai elkötelezettséggel végzi
munkáját. Rendszeresen részt vesznek érdeklődési körüknek megfelelő szakmai
programokon, bemutatókon, kiállításokon. A Nagykállói Csipkehét 2020. évi eseményein
bemutatóval állnak az érdeklődők elé. Mivel a tagok számában sok az átfedés a hímző
körrel, többen ott mutatják be elkészült munkáikat, alkotásaikat.
A Foltos Pille Kör egyre szélesebb kapcsolati hálót működtet hazai és határon túli
vonatkozásban egyaránt. A 2020-ban folytatják a vidéki kiállítások sorát, több
kistelepülést örvendeztetnek majd meg kiállításukkal, például Bodroghalom,
Bodrogkisfalud. Módszertani kirándulást terveznek Somogy megyébe és megrendezik alkotó
táborukat a nyár elején. Idén is részt vesznek az intézmény eseményein, turisztikai
programokon, kreatív bemutatókon.
A Zempléni Rajztanárok Alkotó Körének kétheti rendszerességgel tartott programjait
koordináljuk, csoportos kiállításaikhoz a jövőben is segítséget nyújtunk. Nyári táborukat
Bodrogolasziban tervezik, melynek lezárása a településen rendezett kiállítás. Telkibányán is
terveznek csoportos bemutatkozást, ami már nem az első lesz a hegyközi településen.
A Nyugdíjas klub a korábbi évekhez hasonlóan fél évre megtervezett munkaterv szerint
szervezi programját. Kéthetente keddi napokon tartják foglalkozásaikat, melyek alkalmával
előadások, könyvbemutatók, intézménylátogatások, névnapi estek, és ünnep alkalmak
egyaránt szerepelnek. A klub tagjai aktívan kapcsolódnak be nemcsak a Nyugdíjas klub
programjaiba, hanem a városi rendezvényekbe is. Ezen kívül rendszeresen részt vesznek
kiállítás megnyitókon, író-olvasó találkozókon, pódium esteken, és egyéb közösségi
programokon. Örvendetes, hogy a klub tagjainak létszáma folyamatosan növekszik, ami azt
jelenti, hogy az idősebb generáció is nyitott a változatos közösségi programokra. A
csoporthoz tartozás egyfajta mentális megerősítést is ad számukra, különös tekintettel az
egyedül élő klubtagok számára.
A ház falai között tartja rendszeresen összejöveteleit a Wass Albert Kör saját ütemterv
alapján. A hétfői foglalkozásokon kívül, egész évre összeállítják a történelmi évfordulók,
megemlékezések rendjét. Idei munkatervükben kiemelt jelentőséggel bír a június 4-re
tervezett Országzászló avatása a Trianoni Békeszerződés aláírásának 100. évfordulója
alkalmából. Megemlékezést terveznek többek között a Magyar Hősök Emlékünnepén, a
Dicsőséges Pozsonyi csata, valamint a Nándorfehérvári Diadal emlékére. Eseményeik
lebonyolításához rendszeresen technikai segítséget kérnek és kapnak az intézménytől.
A szakkörök munkáját minimális szakmai anyag és eszköz beszerzésével, valamint
utazásaikhoz gépkocsi biztosításával tudjuk támogatni. Munkatársaink a szakkörvezetőkkel
együttműködve, munkájukat segítve vesznek részt a közösségek életében. A felsorolt
csoportok mindegyike az Újbástya Rendezvénycentrumban folytatja tevékenységét, az előre
egyeztetett terembeosztás szerint. Koordinációt igényel, hogy az ott rendelkezésre álló
csökkentett terem lehetőségek figyelembe vételével tartsuk meg a már kialakult heti, illetve
havi menetrendjüket, figyelemmel az egyes foglalkozások technikai igényére.
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Könyvtár
A Városi Könyvtár üzemszerű működése az Eszterházy Károly Egyetem Comenius Campus
első emeleti termében, 200m² alapterületű helyiségben biztosított. A Makovecz épületből
14.000 db kötet került át az ideiglenes szolgáltató helyre, ez a szám tavaly további 800
kötettel bővült. A könyvtári állomány többi részét, 42.000 kötetet a Bodrog Áruház
raktárában tároltunk le, a selejtezett tételek számát is növeltük.
Az új helyszínen a Könyvtár a megszokott nyitvatartási rendben működik, és biztosítja
alapszolgáltatásait az olvasók számára. A tavalyi évben 4148 fő volt a beiratkozott olvasók
száma, a kölcsönzött dokumentumok száma 27.296 db, és ezzel szinte megegyező a helyben
használt dokumentumok száma, amely 27.113 db.
A változások ellenére a könyvtár színvonalas szakmai munkájának megtartása, az olvasók
létszámának növelése egyaránt célunk 2020-ban is. A szakmai területek alapján elkészített
munkatervek a megkezdett jó kezdeményezések folytatását és néhány új típusú program
megvalósítását szolgálják. (Ügyeskedj a könyvtárban!, Baba-mama klub, Irodalmi
teadélután) Valamennyi sorozat népszerű a könyvtár használók körében. Ezt támasztják alá a
részvételi adatok, mely szerint az elmúlt évben közel hatszáz gyerek volt részese a húsvéti és
adventi könyvtári foglalkozásoknak, a Baba-mama klubban 150 kisgyermek fordult meg
szüleivel együtt, az Irodalmi teadélután foglalkozásain pedig alkalmanként 25-35 fő közötti
látogatót rögzítenek. A személyes jelenlétre alapuló programokat jól ötvözik az olvasás
népszerűsítésével, az aktuális témákhoz kapcsolódó könyvek, folyóiratok reklámozásával. A
könyvtárban működő csoportok nagyon széles korosztályi skálán mozognak, 0 évestől 80
évesig megtalálják célcsoportjukat. A tevékenységek generációkat is összehoznak, sokféle
módon hozzájárulnak a könyvtári szolgáltatások terjesztéséhez.
A felsorolt tematikus programok idén is változatos témával várják az érdeklődőket, így a
teadélutáni foglalkozásokon Csoóri Sándor, Szabó Lőrinc, Eszterházy Péter, Nagy László,
Fejes Endre, Ottlik Géza, Jókai Anna szerepel. A Baba-mama klubban foglalkoznak majd a
gyógytorna jótékony hatásával, tavaszi vitaminpótlással, a korai fejlesztéssel, lesz zenebölcsi
foglalkozás és gyermek pszichológust is várnak. Az Ügyeskedj a könyvtárban sorozat, a
tankerület iskolái számára is nyitott, a járás településeiről továbbra is várják a gyerekeket.
Idén is tervezzük a Városi Gyermeknap megvalósítását, mely program a korábbi években
pozitív visszajelzéseket kapott. Idén a Gyermeknap dátuma (május 31.) egybe esik a Szent
Erzsébet Ünneppel, így a sokszínű, változatos programelemeket felvonultató esemény
földrajzi elhelyezését mindenképpen szükséges újra gondolni. Célunk továbbra is az, hogy a
családokat közösen vonjuk be a különböző versenyekbe, szellemi vetélkedőkbe, melyeknek
témája illeszkedik majd a középkorhoz.
A kortárs írók, költők sárospataki meghívását is folytatjuk, ezek megvalósítása az Ünnepi
Könyvhéthez kötődik. 2020. június 4-8 közötti időpontra már megtörténtek a felkérések, így
vendégeink lesznek Benkő László történelmi regények szerzője és Hajdú Katalin meseíró.
A könyvtáros munkatársak erre az évre is tervezik az oktatási intézményeket megmozgató
pályázatok, versenyek lebonyolítását, a korábbi gyakorlatoknak megfelelően – Barsi Ernő
Regionális Népdaléneklési Verseny, szavalóversenyek, mesemondóversenyek,
rajzpályázatok.
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Rendkívül népszerű a Könyvtári Éjszaka program, melyet évente két alkalommal hirdetnek
meg a munkatársak. A Kultúrházak Éjjel-nappal programsorozat keretében és az Őszi
Könyvtári napok programjaihoz igazodva valósulnak meg a nagy közönségsikert elért
rendezvények. Az érdeklődést jelzi, hogy a meghirdetést követően egy órán belül megtelnek a
helyek. A februári alkalom az egészség témakörrel, míg az októberi éjszakai program a
hegyaljai szürettel foglalkozik majd.
A könyvtár ideiglenes működésének otthont adó Comenius Campus épületében zajlanak az
Irodalmi teadélutánok, míg az Ügyeskedj a Könyvtárban! sorozatok és a különböző versenyek
a nagy létszámra tekintettel az Újbástya Rendezvénycentrum épületében.
A könyvtár szervezésében megvalósuló nyári Kreatív Tábor szintén szerepel a 2020-as
elképzelések között. A könyvtáros munkatársaknak nemcsak a helyi gyermekeket, hanem a
Sárospatakon nyaralókat is sikerült már több alkalommal bekapcsolni a játékos
ismeretterjesztő, bentlakásos programra.
A Digitális Jólét program fenntartási időszaka következik a könyvtárban, így az elmúlt
évben, a pályázati programból vásárolt informatikai eszközök továbbra is a lakosság
szolgálatában állnak.
A könyvtári beszerzéseket, a könyvállomány gyarapítását a 2020-ban elfogadott költségvetés
határozza meg. Sikeres érdekeltségnövelő pályázat segíthet majd a gyarapításban.
Az én könyvtáram projekt keretében a könyvtári intézményegység különböző fejlesztési
irányokat szolgáló módszertani alkalmazások kipróbálója. Valamennyi módszertani program
célcsoportja az általános iskolás korosztály. A három évre szóló programban a
könyvtárhasználat és információkeresés, a szövegértés és az olvasásfejlesztés egyaránt
fejlesztési irányként jelenik meg, de lesznek olyan foglalkozások is, amelyek a digitális
írástudást helyezik a középpontba. A Zrínyi Ilona Városi Könyvtár szakmai munkájának
elismerését jelenti, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből mindösszesen kilenc könyvtár
lehet e mintaprogram kipróbálója.
A könyvtári intézményegység működésével kapcsolatban sajnálatos, hogy a 2015 óta
eredményesen működő Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer megszűnik. A munkaterv bevezetőjében leírtak szerint az egyoldalú
szerződésbontást a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi könyvtár kezdeményezte. Ezzel
veszélybe került a Sárospataki Járás illetékességi területén a kistelepülések könyvtári ellátása.
Az ott zajló szakmai munkát a megye irányítása mellett a városi könyvtárunk végezte, így az
intézményegység koordinálta a kistelepülési könyvtárak állománybeszerzését, negyedévente
új dokumentumokat helyezett ki a településekre, gondozta a települések folyóirat igényét.
Módszertani tanácsadással támogatta a könyvtárosok munkáját, évente legalább két
alkalommal szakmai programot szervezett a települési könyvtárak munkatársai számára. A
sárospataki könyvtár e feladatok ellátásáért szolgáltatási díjban részesült. A kialakult jó
szakmai kapcsolatok alapján könyvtáros munkatársaink továbbra is támogatják a vidéki
hálózat működését, de azon szolgáltatások nyújtása, amelyre fedezetet a megye biztosított,
megszűnik.
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A Mozi
A Művelődés Háza és Könyvtára épületének felújításából eredően a legnagyobb változás
a Mozi intézményegység működésében történt.
A Városi Képtár épületében kialakított 77 fő befogadóképességű terem mellett a Farkas
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola udvarán létrehozott Kertmozi a filmes tevékenységek
bázisa. Bár a 2D és 3D-s technika, valamint a büfé működése biztosított, a nézőszám és ezzel
együtt a jegybevétel is csökkent a korábbi évekhez képest. Mindezekre figyelemmel
tervezzük a 2020-as esztendőt.
Örvendetes, hogy a Vizuális Szendvicsek és az Angol nyelvű filmklub továbbra is tartja
állandó helyét a mozi kínálatában. Ezek a sorozatok elsősorban réteg igényeket elégítenek ki,
hiszen kevés kisvárosi mozi kínálatában szerepelnek ezek a lehetőségek. A BIDF, vagy
ahogyan Sárospatakon ismerik, Fogadj örökbe egy dokumentumfilmet! programsorozat is
megtalálta törzsközönségét. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál történeteit –
filmjeit – egy-egy sárospataki mozilátogató „fogadta örökbe”, és ajánlja a közönség
figyelmébe. A sárospataki véleményformálók egyre aktívabban kapcsolódnak be a napi
társadalmi témákat boncolgató beszélgetésekbe.
Filmszínházunk az idén is részt vesz az Art Mozik Egyesület tagjaként a CICAE art mozis
ernyőszervezet art mozikat népszerűsítő programjában. Ugyancsak szerepel a tervek között a
Magyar Film Napjának méltó megünneplése, illetve gyermeknapi programok a moziban. Idén
új elemként jelenik meg az Ifjúsági Filmnapok programja, amely nevéből adódóan is a
fiatalabb korosztályt célozza meg.
Az intézményegység nyári működtetésében megjelenő Kertmozi első évi tapasztalatait
elemeztük. A látogatói létszám és az ott realizált bevétel nem érte el az általunk tervezett
adatokat, de a tanulságok figyelembe vételével, 2020-ban is biztosítjuk ezt a fajta nyár esti
kikapcsolódást a városban élőknek és az idelátogató turistáknak. A nyitás időszakában –
2019. június – sem az időjárási körülmények, sem az érdeklődés nem kedvezett a rentábilis
működésnek. Bízunk benne, hogy tavasszal, időben elindított hatékony promócióval sikerül
az érdeklődést felkelteni, illetve a vetítési napokon az időjárási tényezők sem akadályozzák az
üzemszerű működést. A reklámhordozók közül elsősorban használni kívánjuk a Sárospatak
Város Önkormányzata kiadásában készülő Pataki Eseménynaptár felületeit.
A turisztikai szempontból is jelentős Kertmozi a beltéri filmvetítések jegybevételeinek
kompenzálását is szolgálhatja, különös tekintettel a 2020 nyarára várható ígéretes
filmkínálattal.
2020-ban is figyelemmel kísérjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati
lehetőségeit, mind az infrastruktúra, mind a Mozi szakmai eseményei vonatkozásában.
A Mozi eddig is szívesen kapcsolódott oktatási intézmények vagy más kulturális civil
szervezetek programjaihoz, rendhagyó technika órák, tananyaghoz kapcsolódó programok,
külön filmvetítések szervezésével. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk.
A Mozi célközönségének elérése érdekében többféle információs csatornát használunk
(honlap, facebook hirdetések, mozikupon vásárlási lehetőség), amelyek eredményessége
mérhető.
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Járási feladatellátás
Törvényi rendelkezés nincs a járási közművelődési feladatellátásra, ugyanakkor bevett
gyakorlat, hogy egy-egy járási székhely intézménye segíti a kistelepüléseket. A
Művelődés Háza és Könyvtára valamennyi intézményegysége számára fontos a térségi,
járási együttműködés.
A fentebb leírtak szerint a könyvtári feladatellátás keretei strukturálisan változnak. A járási
székhely intézményeként azonban úgy véljük, hogy az eddig kialakult szakmai kapcsolatokra
építve, lehetőségeinkhez mérten továbbra is segíteni kívánjuk a kistelepülési könyvtáros
kollégákat.
A közművelődési feladatellátásban a korábban kialakult kapcsolati viszonyok és
együttműködések dominálnak. Továbbra is célunk, hogy a város és a járás települései
kölcsönösen segítsük egymást a kulturális alapellátás biztosítása érdekében. A pódiumestek,
kamarazenei koncertek, fesztiváli programok, könnyűzenei események elérhetősége a
kistelepüléseken élők számára, illetve tájelőadások, kiállítások rendezése a hegyaljai és
bodrogközi településeken.
A Művelődés Háza és Könyvtára vezetői és szakalkalmazottai jó kapcsolatot ápolnak a
járási települések polgármestereivel és munkatársaival. A sárospataki intézmény
hitelessége fontos szerepet játszik ebben a kapcsolati hálóban. A településvezetők
megbíznak az itteni szakemberekben, munkájukat elismerik, és partnerként számítanak rájuk
saját településük egy-egy rendezvényénél. Az eseti együttműködések mellett egyre inkább
körvonalazódik egy tervezett folyamat is, amely leginkább a nyári, idegenforgalmi
szempontból is jelentős időszakra helyezi a hangsúlyt. Így pl. Tolcsva, Hercegkút, Sárospatak
egyezteti az augusztusi programokat, a fontosabb fesztivál eseményeket.
Az intézmény előadó-művészet és tárgyalkotó csoportjai rendszeres közreműködői a
járási települések kulturális rendezvényeinek. Templomi koncertek, kiállítások, színpadi
fellépések jellemzik ezt a területet.
A könyvtáros kollégák a kistelepülések versenyein rendszeresen zsűriznek, bemutatókat
tartanak, módszertani programokat szerveznek.
Az együttműködés új formája bontakozott ki a tavalyi évben azzal a szolgáltatással, amit az
intézmény dolgozói a FÉMALK Zrt. nyári gyermektáborának sikeres lebonyolításához
nyújtottak Újhután. A cégvezetés már jelezte, hogy ebben a naptári évben is számít
közreműködésünkre.
Minden intézményegységünk arra törekszik, hogy a városon túlmutató tevékenység is elemi
része legyen munkájuknak.
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Kapcsolatrendszer
A fenntartó önkormányzattal, a város intézményeivel, civilszervezeteivel, egyházakkal,
gazdasági szervezetekkel továbbra is törekszünk az eddig kialakított harmonikus kapcsolat
ápolására és fejlesztésére. Az oktatási intézményekkel való együttműködés tartalmát tekintve
nem változott, bizonyos döntések előkészítése azonban hosszabb időt vesz igénybe, a
tankerület engedélyeztetési eljárásai miatt.
Minden szakmai munkatárs feladata, hogy kapcsolati hálóját bővítse, a meglévőket
hatékonyabbá tegye. Fontos elvárás, hogy ezek valóban párbeszéden alapuló, rendszeres
kapcsolatok legyenek.
A szakmai munka része a szakkörvezetőinkkel történő folyamatos párbeszéd és
együttműködés. Elképzeléseiket, javaslataikat egyeztetik az intézményvezetéssel és szakmai
munkatársakkal. Az általuk vezetett körök, klubok tevékenységének széles körű bemutatása
és kommunikációja az intézmény feladata.
Média kapcsolataink megőrzése és anyagi lehetőségeink függvényében a fejlesztése
továbbra is terveink között szerepel. Kiemelt partnereink a helyi és térségi médiaszereplők,
Szent István Rádió, Európa Rádió, Újhelyi Krónika, Észak-Magyarország napilap, Sárospatak
honlap, Sárospatak újság. A Hegyalja Televízió egyre több műsorelőzetest közöl és
rendszeresen beszámol rendezvényeinkről, híradós és hosszabb interjúk formájában.
A városon belül és a járás településein élőkhöz a hagyományos havi műsorfüzet
segítségével közvetítjük programjainkat, amely októbertől decemberig, illetve januártól
áprilisig 500 példányszámban jelenik meg. Látogatóink egy része ragaszkodik ehhez a
hagyományos nyomtatott formához, melyben minden intézményegység programja
megtalálható. A nyári hónapokban a Sárospataki Eseménynaptár kiadvány szolgálja
ugyanezt a célt, mely több ezer példányban a helyi közönség és az idelátogató turisták
informálására is készül. Az elmúlt években egyre inkább elterjedt, hogy a város vagy az
intézmény honlapjáról és a facebookról szerzik látogatóink a naprakész információkat. Az
online kapcsolattartás lehetővé teszi a jegyrendelést is és a bővebb információkérést is.
Az épület rekonstrukciójával párhuzamosan belső műhelymunkában zajlik az intézményi
honlap megújításának előkészítése. Ezt a folyamatot segíti a Magyar Népművelők Egyesülete
által hirdetett arculati pályázat, amelynek egyik kedvezményezettje intézményünk. A Pécsi
Tudományegyetem kreatív csoportjaival dolgoznak együtt munkatársaink a cél érdekében.
Szakmai szervezetekkel, országos irányító hatósággal kialakított napi kapcsolatunkat
ebben az évben is folytatjuk.
Intézményünk munkatársainak különböző szakmai szervezetekben való részvételét – BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesülete, Magyar Népművelők Egyesülete,
Kulturális Központok Országos Szövetsége, Nemzeti Kulturális Alap, Art Mozi Egyesület,
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület – továbbra is támogatjuk, azokhoz kapcsolódó
lobbi tevékenységet folytatjuk.
Kapcsolati hálónk kiterjed a Minősített Közművelődési Intézmény Címmel rendelkező
intézményekre. Velük számos szakmai kérdésben, elsősorban az igazgató cserél információt,
és tájékozódik jó gyakorlatokról, de nem ritka, hogy szakmai kollégák is tájékozódnak
műsorokról, a piacon található szakmai programokról, illetve az önértékelési rendszer
működtetéséről.
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Az intézményt szakmai körben jól ismerik, és meghatározó intézményként tartják számon.
Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évben több látogatói csoportot fogadtunk, akik jó
gyakorlataink megismerésére érkeztek hozzánk. Így például a Debreceni Művelődési Központ
munkatársai, tiszafüredi kollégák, a Gödöllői Művészetek Háza munkatársai és dunántúli,
felvidéki civil szervezetek képviselői. A márciusban induló KultúrÁsz Közhasznú Egyesület
szervezésében megvalósuló közművelődési és közönségkapcsolati szakember OKJ-s képzés
bázisa is a sárospataki intézmény lesz, ezzel is elismerve az itt folyó szakmai munkát. A
középfokú szakmai végzettséget nyújtó képzés szintén az EFOP 1.5.3 támogatásával valósul
meg.

Nemzetközi tevékenység
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-magyarországi Képviseleti
Pontjaként 2020-ban is a tartalmas munkára törekszünk. Az együttműködés idén tízedik
évfordulójához érkezett. Az elmúlt években számos tevékenységi területen valósítottunk meg
programokat – kiállítások, konferenciák, képzések, lapbemutatók, tábori programok,
fellépéssorozatok – ezek tapasztalatait és eredményeit igyekszünk az évforduló apropóján
összefoglalni és az új terveket megfogalmazni. A jubileum alkalmából városunkba várjuk az
EMKE intézmények vezetőit, munkatársait és azokat a határon túli partnereket, akikkel
együttműködtünk az elmúlt egy évtizedben.
Az intézmény tárgyalkotó és előadó művészeti csoportjainak - Bodrog Néptáncegyüttes, A
Művelődés Háza Kamarakórusa, Lorántffy Zsuzsanna Hímző Műhely, Foltos Pille Kör –
aktív részvételével valósultak meg az elmúlt tíz év rendezvényei. Közösségeinknek már nagy
gyakorlata van ezeknek a várost népszerűsítő egész estés szerkesztett programoknak a
kivitelezésében, hiszen a korábbi kolozsvári, nagyszebeni, nagyenyedi eseményeken túl,
méltóképpen képviselték városunkat a tavalyi évben a Nagybányai Főtér Fesztiválon.
Örvendetes, hogy csoportjaink egyre szélesebb kapcsolati hálót működtetnek az erdélyi
magyar házakkal, így több közösség is meghívást kapott 2020-ra a partnerintézményekbe. Így
pl. a Lorántffy Zsuzsanna Hímzőműhely a zilahi intézménybe.
Az EMKE évforduló helyi eseményeit március hónapra tervezzük. Az elképzelések
szerint a jubileumi hétvégén szakmai konferencia, népzenei koncert, táncházi program várja a
határon túli és a helyi érdeklődőket. A húsvéti ünnepkörhöz kötődően Szilágysomlyóról
érkező hímes tojás kiállításnak adunk otthont, májusban pedig az EMKE-EMKISZ
szervezésében megvalósuló Reményik Sándor komplex program helyszíne leszünk.
A nemzetközi együttműködés másik fontos vetülete, hogy a Bodrog Néptáncegyüttes a
Pünkösdi Gyermektánc Találkozó és a Juhászújév Dömötörkor elnevezésű népművészeti
program keretében minden évben vendégül lát határon túli, elsősorban felvidéki csoportot. E
hagyomány folytatását 2020-ban is szem előtt tartjuk.
A Művelődés Háza Kamarakórusa is bővíti kapcsolatait a testvér települési városok
kórusaival, akiket a IV. Sárospataki Nemzetközi Kórusfesztiválra invitáltak Sárospatakra.
A Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre is ápol külföldi kapcsolatokat, ez elsősorban a nyári
táborok alkalmával telik meg tartalommal.
Az önkormányzat megkeresésére - igény szerint - testvér települési programokon is részt
veszünk.
15

Személyi feltételek
A Művelődés Háza és Könyvtára szakmai feladatainak ellátásához 2020-ban 23 fő
foglalkoztatása biztosított. Az intézményegységek (könyvtár, mozi, Újbástya
Rendezvénycentrum) és a szabadtéri helyszínek (Vízikapui szabadtéri színpad, Zemplén
Fesztivál helyszínek) maradéktalan kiszolgálásához és a fenntartótól kapott feladatok
kiszolgálásához ez a létszám már alig tekinthető optimálisnak.
A már többször hivatkozott Kulturális Törvény, illetve a 150/1992.(XI.20) kormányrendelet
szerint megtörtént a szakalkalmazottak ismételt besorolása. Intézményünk szakmai humán
erőforrását egy fő vezető közművelődési szakember, két fő közművelődési szakember, egy fő
mozi intézményegység vezető, egy fő információs és közönségszolgálati munkatárs, egy fő
könyvtári intézményegység szakmai vezető, egy fő gyermek és zenei könyvtáros, egy fő
gyűjteményszervező, egy fő adatrögzítő alkotja. A szakmai munkát segítő különböző
munkakörben dolgozó ügyviteli, adminisztrációs és technikai dolgozók száma 12 fő.
Valamennyi munkavállalótól elvárt a feladatok ellátásában a rugalmasság és az átjárhatóság.
A Művelődés Háza felújításával összefüggő feladatok, a rendszeres kooperációs napok és
egyéb, a pályázat megvalósításával összefüggő egyeztetések a mindennapi munkafeladatok
mellett folyamatos terhelést jelentenek az igazgató, a kapcsolattartó és az ügyviteli munkatárs
számára. Az intézmény igazgatója az új épülettel kapcsolatos üzemeltetői kérdésekben
rendszeresen kikéri a munkatársak véleményét, számos felvetődő problémáról a
munkavállalókra kiterjesztett társadalmasított vitában döntenek.
A személyi összetétel alapján továbbra is azt a belső kommunikációs rendet követjük, amely
eddig is jellemezte az intézményt. Az intézményegységek vezetői az ügyviteli munkatárssal
egyeztetve készítik el egy naptári év tervezését, egyeztetik a döntéseket, pályázati
elszámolásokat, támogatásra benyújtott dokumentumokat.
A munkatársak heti koordinációs megbeszélésen vesznek részt minden héten hétfőn,
ahol saját munkaterületekre vonatkozó beosztások készülnek, igazodva az intézmény
programjához. Továbbra is csapatmunkában, egymás elvégzett feladatát megismerve és
tiszteletben tartva kell végezni mindennapi munkánkat. A szakmai felkészültséghez
hozzátartozik, hogy a váratlan helyzetekre is gyorsan és határozottan kell reagálnunk úgy,
hogy a szakmai tartalom ne sérüljön. Az elvégzett munkánkról folyamatos visszajelzést
kapunk a közönség azonnali reakcióiból, illetve az egyre gyakrabban alkalmazott
elégedettségi mérésekből is. Több olyan szakmai megbeszélés szerepelt 2019-ben is a
munkafolyamatokban, amelynek célja az volt, hogy egy-egy programsorozat vagy rendezvény
részletes értékelését és elemzését közösen elvégezzük. Leginkább ezek az alkalmak szolgálták
annak tisztázását, hogy hol szükséges a korábbi eljárásmódok változtatása, újragondolása. A
hibákra megoldási javaslatokat közösen keresünk, így mindenki magánénak érzi a javítás
fontosságát. Örömteli, hogy egyre több kolléga jelzi és igényli, hogy ezeket a kérdéseket
szakmai körökben megvitassuk, a megoldásokat közösen határozzuk meg.
Az értekezletek sora olyan alkalmakkal is bővült, ahol máshol tapasztalt jó gyakorlatokat,
vagy konferencián szerzett információkat osztunk meg egymással. Az alkalmakról
emlékeztetőt készítünk, az ott elhangzottak visszakereshetők. Ez a folyamat a Minősített
Közművelődési Intézményi Cím megszerzése óta erősödött, csakúgy, mint a munkatársak
tervező munkája. Utóbbi a rendezvények tartalmi elemein túl felelősségteljesen gondolkodik
az anyagi forrásokról is. Mindezek csakúgy a csapatépítést szolgálják, mint egy-egy közös
kirándulás, szakmai program, karácsonyi vacsora. A 2020-ban is tervezünk autóbuszos
kirándulást és egyéb szakmai programokat.
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Az oktatási intézményben tanulók számára a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvényben előírt közösségi szolgálat biztosítására egyre több oktatási intézmény köt
együttműködési megállapodást intézményünkkel. Nemcsak sárospataki, hanem térségi
középfokú intézmények tanulói is tudják 50 órás kötelezettségüket A Művelődés Háza és
Könyvtára rendezvényein teljesíteni. A könyvtári intézményegység kamatoztatja
leghatékonyabban ezt a foglalkoztatási formát, rendezvényeiket rendszeresen segítik
középiskolás diákok. Ez jó lehetőség számunkra is arra, hogy több fiatal megismerje az
intézmény belső működését, esetleg felkeltsük érdeklődésüket az itt folyó szakmai munka
iránt. Szakirányú felsőoktatásban tanulók pedig egyetemi gyakorlati helyként is egyre többen
keresik fel a Művelődés Házát.
A 32/2017.(XII.12.) EMMI rendelet Kulturális szakemberek továbbképzéséről
dokumentum alapján készült el 2018-ban az intézmény képzési terve. Ennek éves
felülvizsgálatát 2020. március 31-ig készíti el az intézmény, aktualizálva az e naptári évre
vonatkozó beiskolázási tervet. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően lehetőség szerint a
beiskolázási terv kialakításánál figyelembe vesszük a munkavállalók elképzeléseit, az aktuális
lehetőségeket összhangban az intézmény stratégiájával.
Munkatársi közösségünk számára megerősítést jelentett a Magyar Kultúra Napján átvett
elismerés, a Pécsváradi Botond közéleti díj.

Tárgyi feltételek
A 2020. évi munkaterv készítésekor valamennyi szakmai tevékenységünket a már
megismert és átalakított helyszíneken végezzük. A három, általunk használt épület közül
csak az Újbástya Rendezvénycentrum tartozik az fenntartó önkormányzat tulajdonába. A
Szent Erzsébet út 3. szám alatti kétemeletes épület minden helyiségét használjuk, azok
funkcióit a rendezvények tartalmához igazítjuk. Az elmúlt hónapok alatt megismertük az
épület rejtett problémáit és valós rezsiköltségeit. Igyekszünk ezek optimalizálására, a műszaki
problémák kiküszöbölésére. A korábban kiaknázatlan Kazamata 2019-ben számos
rendezvénynek adott otthont (Március 15-i ünnepi program, Nemzetközi Kórusfesztivál
fogadásai, Hegyközségi Borverseny megnyitója, egyéb fogadások), ezt a gyakorlatot 2020ban is folytatjuk.
A szabadtéri rendezvények esetében a korábbiaknál hangsúlyosabb lett a Vízikapui
Szabadtéri színpad és környezete. Az erre a helyszínre tervezett rendezvények a kiszolgáló
helyiségekre is nagyobb terhet róttak. Az épületegységben már korábban jelzett akut
problémákat, pl. mosdók zárhatósága, szennyvíz eltávolítása, beázás próbáltuk
megnyugtatóan kezelni. A nézőtér karbantartása a Kommunális Szervezettel
együttműködésben valósul meg. A szabadtéri rendezvényekhez használt bútorok, műszaki
berendezések még nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, így ezek állagmegóvása és
rendeltetésszerű használata minden munkatárs részéről odafigyelést kíván.
Pályázati pénzek függvényében tervezzük
csoportjaink működési feltételeinek javítását.

informatikai

eszközök

beszerzését,
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A Makovecz ház felújításának befejezése 2020 év végére várható. A műemlék épület
tetőszerkezete, nyílászárói megújulnak, az épület akadálymentesített lesz és több, a kor
követelményeinek megfelelő, komfortfokozatot javító változás is lesz. Az intézmény tereinek
felújítása mellett reményeink szerint új bútorok, technikai eszközök beszerzésére is lesz
lehetőség.
A tárgyi eszközeink jelentős részét a Comenius úti volt Szülőotthon épületében helyeztük el.
Ez az önkormányzati tulajdonú, jelenleg díjmentesen használt raktározási lehetőség nagy
segítség számunkra. A volt szakrendelőkben helyeztük el a Mezey Gábor által tervezett
egyedi bútorainkat és berendezési tárgyainkat, a rendezvényekhez használt dekorációs
elemeket, a színpadtechnikai eszközöket, a Bodrog Néptáncegyüttes ruhatárának egy részét. A
raktározott tárgyak egy részét a napi munkánkhoz használjuk, így a ki és bepakolás, szállítás
még hangsúlyosabb része lett az ellátandó feladatoknak.
Az intézmény működésében álló Kispataki Alkotóház állapota erősen romlott, az elmúlt
évben a nádtető beázása a falak állapotát is negatív irányba befolyásolta. Az épület
felújítására és komfortosítására is szükség lenne, amennyiben ezen a helyszínen rendezvények
valósulnak meg, látogatók fordulnak meg. A felújítás tervezést igényel, különös tekintettel az
épület műemlék jellegére. Az intézmény vezetője több alkalommal jelezte, a Polgármesteri
Hivatal Műszaki osztálya felé a tervek elkészítésének szükségességét. Ez lehet alapja egy
sikeres pályázati támogatásnak. Ez év elején a fenntartóval egyeztetve a Teleki László
Alapítvány által meghirdetett Népi Építészeti Program keretében tettünk lépéseket a tervezési
dokumentáció érdekében, ám ez forráshiány miatt meghiúsult.

Gazdálkodás
Az intézmény az ellátandó feladatainak ismeretében és a működtetés eddigi tapasztalatai
alapján a tavalyi évhez hasonlóan 86 millió forint összegű önkormányzati támogatást kap
az elfogadott költségvetés szerint. Ez az összeg tartalmazza az állami normatíva összegét és
azon felüli városi kiegészítést.
Az önkormányzati támogatást aktív pályázati munkával igyekszünk kiegészíteni, és az
elnyert összegekből az intézmény szakmai munkájának kiadásait fedezni. A kollégák nagyon
sok időt és energiát fordítanak az aktuális pályázatok elkészítésére. A tavalyi évben ez az
összeg több mint 18 millió forint volt. Az önkormányzat által biztosított forrás eddigi
működésünk során is elsődlegesen a bérjellegű kifizetéseket és a rezsiköltségek egy részét
fedezte. A 2020-as évben is terhelik költségvetésünket a könyvtár intézményegységhez
kötődő bérleti díjak és a Városi Képtár költségeiből is részt kell vállalnunk az ott működő
Mozi rezsiköltségei miatt.
Bevételeinket nehéz pontosan tervezni. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, hogy az
intézményi költségvetés eredeti előirányzatában vállalt bevételeket a működésünk során
teljesítjük. Erre törekszünk 2020-ban is, noha az első félév bevételei várhatóan elmaradnak a
számos térítésmentes szolgáltatásnak köszönhetően. Ezek fedezetét a már korábban leírt
EFOP pályázati forrás biztosítja. A Újbástya Rendezvénycentrum terembérleti szolgáltatásai
egyre többször veszik igénybe, ezen bevételek is gyarapítják költségvetésünket.
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Az éves kiadásainkban a bérjellegű kifizetések alig változnak, mert a szakma nagy
bérfejlesztése a várakozások ellenére elmaradt. A garantált bérminimum növekedése a
munkavállalói állomány jelentős részét érinti. Az e körben foglalkoztatottak béremelése,
jelentős bérfeszültséget okoz, hiszen napjainkban, a több évtizede diplomával rendelkezők
alapbére alig haladja meg a technikai állományban dolgozók illetményét. A munkavállalók
egy részének a két éve bevezetett kulturális illetménypótlék jelentett kiegészítést. A pótlék
sávos emelése a kulturális tárca ígérete ellenére szintén elmaradt.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Művelődés Háza és Könyvtára a 2020. évben is Sárospatak lakóinak megelégedésére
kívánja végezni a közművelődési és könyvtári feladatellátást, azzal a szándékkal, hogy az itt
élők életminősége jobb legyen. Munkatársaink abban bíznak, hogy a közösségben átélt
élmények és a rendezvényeinken szerzett új ismeretek tovább gyarapítják a nagy múltú város
lakóit.
Sárospatak, 2020. február 19.

Csatlósné Komáromi Katalin
igazgató
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Szolgáltatási terv
Éves szolgáltatási terv
Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba
való besorolása

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2)
A közösségi tevékenység

megnevezése

célja

rendszeressége
vagy tervezett
időpontja

résztvevők
tervezett
száma

megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében
a helyi lakosság
részvételi módja

a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése,
működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelődési tevékenységek és
a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

1

Irodalmi
teadélután

2

Nyugdíjas
klub

3

Wass Albert
kör

4

Bodrog Bál

A magyar és az
egyetemes
irodalmi
értékek iránt
elkötelezett és
érdeklődő
közösség
fenntartása.
Időskorúak
aktív
közösségének
fenntartása.
Nemzeti
hagyományokat
tisztelő,
keresztény
kultúra
szellemi és
erkölcsi
értékeit valló
patrióta
szervezet
fenntartása.
Az együttes
tagjai,
hozzátartozók
és támogatók
közösségének
erősítése.

Havi egy
alkalom

25fő/
alkalom

Önkéntes,
közvetlen

Kéthetente
egy alkalom

42 fő/
alkalom

Önkéntes,
közvetlen

Kéthetente
egy alkalom

25 fő/
alkalom

Önkéntes,
közvetlen

Évi egy
alkalom.
2020. február
15.

50 fő

Szolgáltatást
igénybevevők
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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba
való besorolása

megnevezése

célja

rendszeressége
vagy tervezett
időpontja

résztvevők
tervezett
száma

megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében
a helyi lakosság
részvételi módja

b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1

2

3

4

5

6

Baba-mama
klub

Városi
Gyermeknap

Pünkösdi
Gyermektánc
Találkozó

Konferenciák

Patak P’Art
Minifeszt

Európai Art
Mozi Nap

Kisgyermekes
anyukák
közösségi
életének
fejlesztése és
közösségi tér
biztosítása
Több generáció
kulturális
találkozása, városi
program
megvalósítása
Környékbeli és
határon-túli
tánccsoportoknak
bemutatkozási
lehetőség
Különböző
tematikájú
szakmai
konferenciák
megvalósítása
Sárospataki
kötődésű fiatal
művészek
bemutatkozási
lehetősége és
kortárs művészeti
kapcsolódási
pontok keresése
Figyelem felhívás
a szerzői filmek és
az art mozik
fontosságára

20 fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele

600-800
fő

Előzetes
igényfelmérés
alapján
program
kialakítása,
szolgáltatás
igénybevétele

Évente egy
alkalom
2020. május
30.

200 fő

Szolgáltatás
igénybevétele,
vetélkedőn
önkéntes

Évente egykét alkalom

100-150
fő

Szolgáltatás
igénybevétele

Évente egy
alkalom
2020. ősz

500 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és aktivitás

Évente egy
alkalom
2020.
október 9.

150 fő

Szolgáltatás
igénybevétele

Havi egy
alkalom

Évente egy
nap
2020. május
31.
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7

Zeneünnep

8

BIDF
vetítések

9

Kis
Karácsony

10

Könyvtári
Éjszaka

11

Idősek Napja

Zenei
ismeretterjesztés,
figyelemfelhívás a
zene mindennapi
életünkben
betöltött
szerepének
fontosságára
A dokumentumfilmek
népszerűségének
és társadalmi
hatásainak
növelése
Az előadó
művészeti és
tárgyalkotó
csoportok,
művelődő
közösségek
tagjainak és az
intézmény
dolgozóinak
közös ünnepi
alkalma
Olvasás
népszerűsítését
szolgáló, gyermek
közösséget
fejlesztő program
Idősek
művelődését
segítő
szolgáltatás,
közösségfejlesztő
program

Évente egy
alkalom
2020. június
12-13.

600 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és aktivitás

Évente 6-7
alkalom

200 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és aktivitás

Évente egy
alkalom

120 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és aktivitás

Évente két
alkalom

30 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és aktivitás

Évente egy
alkalom

300 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba
való besorolása

megnevezése

célja

rendszeressége
vagy tervezett
időpontja

résztvevők
tervezett
száma

megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében
a helyi lakosság
részvételi módja

c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

1

Kalandozások
Tokajhegyaljai
Borvidéken

2

Közművelődési
nyári tábor
(Reform,
középkori)

3

Vizuális
Szendvicsek
Filmklub

4

Köztünk élő
világjárók

5

Napközis
alkotótábor

Tokaj-hegyalja
aktuális és
történeti
ismereteinek
átadása,
borászok és
kulturált
borfogyasztók
számára
Reformkori
társadalomra
jellemző zenei
és táncanyag
elsajátítása
A kortárs
filmművészet és
a
képzőművészet
kapcsolatának
feltárása és a
filmkultúra,
filmművészet
népszerűsítése
A világ azon
helyeinek
megismertetése
a részvevőkkel,
ahova
különböző okok
miatt csak
kevesen jutnak
el
6-12 éves
korosztályú
gyermekek
aktivitásának
biztosítása

Évente hat
alkalom

80-100
fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele

Évente egy
alkalom

35 fő

Szolgáltatás
igénybevétele,
egyéni aktivitás

Havonta egy
alkalom

300 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és aktivitás

210 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és egyéni
aktivitás
alapján
élmények
megosztása a
részvevőkkel

20 fő

Szolgáltatás
igénybevétele,
részvétel
önkéntes

Évente 5-6
alkalom

Évente egy
alkalom
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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokb
a való besorolása

megnevezése

célja

rendszeresség
e vagy
tervezett
időpontja

résztvevő
k tervezett
száma

megtervezésében
megvalósításába
n és
értékelésében a
helyi lakosság
részvételi módja

d) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása

1

2

3

4

Magyar
Kultúra Napja
ünnepség

Szent
Erzsébet
Ünnep

Kórusfesztivál és
Testvérvárosi
Kórus
Találkozó

Zempléni
Népművészeti
Tábor

A magyar
nemzeti értékek
átörökítése
A városunkban
évszázadokon át
meglévő Szent
Erzsébet kultusz
újraélesztése, a
szent életű
királylány
személyének és
életének a
résztvevőkkel
való
megismertetése.
Hagyományápoló
és őrző közösségi
rendezvény
megszervezése
A kórusmuzsika
minél szélesebb
körű
megkedveltetése,
a zempléni, hazai
és külföldi
kórusok
találkozási
lehetőségének
megteremtése
Országosan
meghirdetett
tábor, a
gyermekek
komplex
népművészeti
értékek
átörökítése

Évente egy
alkalom

Évente egy
alkalom
2020.
május
31.

Évente egy
alkalom
2020. április
24-26.

Évente egy
alkalom (5
nap)

250 fő

Önkéntes
részvétel

3000 fő

Önkéntes, aktív
részvétel a
lakosság
minden
korcsoportjából az
előkészítésben
és a
lebonyolításban

800 fő

A helyi
kórusok
tagjainak
aktivitása, a
látogatók
részéről a
szolgáltatás
igénybevétele

30-50 fő

Szolgáltató és
szolgáltatást
igénybevevő
egyaránt
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5

Nemzeti
Ünnepek

6

Ünnepi
megemlékezé
-sek

7

8

Táncházi
sorozat

Író-olvasó
találkozó

Magyar nemzeti
ünnepekhez
kapcsolódó
események, méltó
megemlékezések,
az emlékek
fenntartása és a
múlt
eseményeinek
átörökítése a
jelen- és a jövő
generáció
számára
Ünnepi
megemlékezéshe
z kapcsolódó
események, az
emlékek
fenntartása és a
múlt
eseményeinek
átörökítése a
jelen- és a jövő
generáció
számára

Évente
három
alkalom
2020.
március 15.
augusztus
20.
október 23.

1500 fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele,
egyéni aktivitás

Évente öt
alkalom

200 fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele,
egyéni aktivitás

Havi egy
alkalom

40-60 fő

Szolgáltatás
igénybevétele,
egyéni aktivitás

Évente 3-4
alkalom

40-60 fő

Szolgáltatás
igénybevétele

A pásztorkultúra
értékeinek
bemutatása,
népszerűsítése,
helyi és határon
túli résztvevőkkel

Évi egy
alkalom
2020.
október
16-17.

150 fő

Szolgáltatás
igénybevétele

A magyar
népzenei és
néptánc kultúra
népszerűsítése,
átörökítése
Magyar kortárs
irodalmi
személyiségek
megismertetése.

9

Juhászújév
Dömötörkor

10

Népzenei
koncertsorozat

A magyar
népzenei kultúra
népszerűsítése

Évi 6
alkalom

200 fő /
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele

Népművészeti
kiállítás

A magyar nép
tárgyi
hagyományos
kultúrájának
bemutatása,
népszerűsítése

Évi 2
alkalom

150 fő

Szolgáltatás
igénybevétele

11

25

12

Kamarazenei
bérlet

13

Pódium
műsor

14

Könnyűzenei
koncert

15

Kiállítás
külső
helyszínen

16

Képzőművészeti
kiállítások

17

EMKE
rendezvények

A zeneirodalom
klasszikusai és a
mai szerzők
zeneműveinek
megismertetése
neves előadók
által. Ezen
koncertekkel a
komolyzene iránt
érdeklődő
közönség
igényeinek
kiszolgálása
A magyar és az
egyetemes
színházi és
előadó művészeti
értékek
bemutatása, az
érdeklődők
igényeinek
kielégítése
A hazai
könnyűzene
különböző
ágaiból
művészek,
együttesek
bemutatkozása
A vizuális kultúra
bemutatása,
megjelenítése
amatőr- és egyéb
alkotók által
A vizuális kultúra
bemutatása,
megjelenítése
amatőr- és
professzionális
kiállítók alkotásai
által
Az Erdélyi
Magyar
Közművelődési
Egyesület
intézményein
keresztül a
szórvány vidék
magyar nyelvű
kulturális
tevékenységének
bemutatása,
megismertetése

Évi öt
alkalom

280 fő

Igényfelmérés
és a
szolgáltatás
igénybe vétele

Évi 5-6
alkalom

120 fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele

Évi 5-6
alkalom

1000 fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele

Évi 8-10
alkalom

100 fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele

Évi 9-10
alkalom

90-100
fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele

Évi három
alkalom

120 fő/
alkalom

Szolgáltatás
igénybevétele
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18

Pataki
Öregdiákok
Találkozója

19

Tájelőadások

Pataki diákhagyományok,
emlékek
fenntartása,
átörökítése
A kórusmuzsika
értékeinek
eljuttatása a
Zempléni
kistelepülésekre

Évente egy
alkalom
2020. június
27.

120 fő

Szolgáltatás
igénybevétele

Évi 6-8
alkalom

620 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba
való besorolása

megnevezése

célja

rendszeressége
vagy tervezett
időpontja

résztvevők
tervezett
száma

megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében
a helyi lakosság
részvételi módja

e) Az amatőr alkotó- és előadó művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

1

2

3

4

A Művelődés
Háza
Kamarakórusa

Az énekelni
szerető és tudó
helyi emberek egy
kórus
közösségében való
összefogása,
előadó művészeti
tevékenység
biztosítása

Heti egy
alkalom

30 fő

Bodrog
Néptáncegyüttes

Nagy
hagyományokkal
rendelkező amatőr
előadó művészeti
közösség
működésének
biztosítása

Heti két
alkalom

35 fő

Foltos Pille
Kör

Foltvarró technikát
népszerűsítő alkotó
csoport
működésének
biztosítása

Heti egy
alkalom

20 fő

Lorántffy
Zsuzsanna
Hímzőműhely

Magyarország és a
Kárpát-medence
különböző
tájegységeire
jellemző
hímzéskultúrát
bemutató alkotó
csoport
működtetése

Heti egy
alkalom

12 fő

Önkéntes
alapon, egyéni
aktivitás,
részvétel a
próbákon és
fellépéseken

A csoport
tagjaival év
elején az éves
terv
megbeszélése,
részvétel a
próbákon,
szerepléseken,
év végén
értékelő
beszélgetés
Önkéntes
alapon, egyéni
aktivitás.
Csoportos és
egyéni
részvétel
kiállításokon,
szakmai
pályázatokon
Önkéntes
alapon,egyéni
aktivitás.
Csoportos és
egyéni
részvétel
kiállításokon,
szakmai
pályázatokon
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5

6

Pataki
Csipkeklub

A csipke készítés
ismereteit birtokló
alkotó csoport
működtetése

Heti egy
alkalom

8 fő

ZRAK

Különböző alkotó
technikák
fejlesztése és
kibontakoztatása a
képzőművészet
iránt elkötelezett
alkotóközösségben.

Kéthetente
egy alkalom

25 fő

Önkéntes
alapon, egyéni
aktivitás.
Csoportos és
egyéni
részvétel
kiállításokon,
szakmai
pályázatokon
Önkéntes
alapon, egyéni
aktivitás.
Csoportos és
egyéni
részvétel
kiállításokon,
szakmai
pályázatokon
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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba
való besorolása

megnevezése

célja

rendszeressége
vagy tervezett
időpontja

résztvevők
tervezett
száma

megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében
a helyi lakosság
részvételi módja

f) A tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása

1

Szólótánc
Fesztivál
felkészítő
hétvége

2

Benedek
Elek
népmesemondó
verseny

3

Ügyeskedj a
könyvtárba!

4

Zempléni
Gyermek
Szólótánc
Fesztivál

5

Angol
Filmklub

6

7

Barsi Ernő
Népdaléneklési
verseny
Dömötörnap,
Dömötör
nap
közeledik
népi ének-,
tánc- és
mesemondó
verseny

Az egyéni táncos
kompetenciák
fejlesztése hétvégi
foglalkozáson
Óvodás és
általános iskolás
korcsoportú
gyermekek,
tehetséges
mesemondók
találkozója
Óvodás és
általános iskolás
korú csoportok
alkotó művészeti
kompetenciájának
fejlesztése
Tehetséggondozás,
gyermek
néptáncosok
szólisztikus
bemutatkozásának
biztosítása
A filmművészet és
a nyelvtanulás
népszerűsítése.

Évente egy
alkalom

80 fő

Szolgáltatás
igénybevétele

Évente egy
alkalom

50 fő

Egyéni,
önkéntes
részvétel

Évente 3 x 5
napos
sorozat

150 fő/
sorozat

Szolgáltatás
igénybevétele

Évente egy
alkalom

70 fő

Szolgáltatást
igénybevevők

Havonta egy
alkalom

200 fő

Szolgáltatás
igénybevétele
és aktivitás

Általános iskolás
korú gyermek
énekesek versenye

Évente két
alkalom

40 fő/
alkalom

Egyéni,
önkéntes
részvétel

Tehetséggondozás,
gyermek
néptáncosok, népi
énekesek és
mesemondók
bemutatkozásának
biztosítása

Évente egy
alkalom

50 fő

Szolgáltatást
igénybevevők
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Közművelődési
alapszolgáltatások
Kultv. 76. § (3)
A közösségi
tevékenységek
közművelődési
alapszolgáltatásokba
való besorolása

megnevezése

célja

rendszeressége
vagy tervezett
időpontja

résztvevők
tervezett
száma

megtervezésében,
megvalósításában
és értékelésében
a helyi lakosság
részvételi módja

g) A kulturális alapú gazdaságfejlesztés

1

2

Borfesztivál

Zempléni
Fesztivál

A város és a
tájegység
borászati
hagyományait
és ahhoz
kötődő
szolgáltatások,
kulturális
produkciók
bemutatását
biztosító
esemény
A város és a
térség
szellemi,
épített és
természeti
örökségeire
építő
művészeti
események,
programok
megvalósítása

Évente egy
alkalom.
2020. július
17-18.

3000-5000
fő

Önkéntes,
egyéni
aktivitáson
alapuló
részvétel,
szolgáltatások
igénybevétele

Évente egy
alkalom.
2020.
augusztus
14-23.

10.000 fő

Szolgáltatások
igénybevétele
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