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1.

Az EICMK mint egységes Kulturális, Közművelődési és Művészeti
intézmény

Az EKMK az Új alapító okirataban szereplő alapfeladatai, a kormányzati funkció
szerinti besorolása értelmében, illetve Eger Város Kulturális Koncepciójában
meghatározottan a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és
hagyományainak valamint az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra feltárása,
megismerése, gazdagítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, az ismeretterjesztés, a
kultúrák közötti kapcsolatok, szabadidős tevékenységek telj es körét lefedő szervezet.
Tevékenysége magába foglalja a ma használt kultúrafogalom jelentésének dimenzióit.
Jelentéstartománya a művészetek, a tudományok szűk körétől az ember alkotta világ
teljességéig, melynek hordozói lehetnek egyének és a kollektívák.
Létmódja szerint szellemi és tárgyiasult formában jelenhetnek meg.
Értéke: magas, alacsony, csodált, lenézett, autentikus, nem autentikus.
Intézményünk feladatát hat épületben látja el, mely lefedi azt az AGORA funkciót,
melyet az országban megépült Agórák tartalmaznak. Ezért is lett tagja intézményünk
az Országos Agóra Műhelynek, mely a Kulturális Központok Országos Szövetségének
Konferenciáján alakult meg 2013 novemberében.
2o14-től Munkánkat meghatározza az elnyert Minősített Közművelődési Intézmény
Cím, mely más szerkezeti formát, újfajta gondolkodást igényel az intézmény
valamennyi dolgozójától.
A minőségfejlesztés célja munkánk folyamatos önértékelése és a fejlesztési
fejlesztése,
és
hiányosságok megfogalmazása,
tevékenységünk folyamatos
dokumentumokkal való alátámasztása.
2o14-ben a szervezet fejlesztése érdekében elkészítjük az intézmény teljeskörű swot
analízisét, mely alapján megfogalmazzuk hosszú és rövid távú stratégiánkat az
Országos éS a helyi stratégiákkal összhangban. Az analízist az intézmény valamennyi
dolgozójának bevonásával készítjük el munkaterültenként, telephelyenként, melyet az
intézményvezetés összesít és megfogalmazza az intézmény hosszú, közép és rövidtávú
feladatait. Az egységes szemlélet kialakítása után egyértelműbbé válnak a
feladatmegosztások, a telephelyek önnálló arculati elemeinek megfogalmazása,
érvényesítése.
E feladatot elvégzésének határideje: 2014. JÚflIUS 30.
Felelősök: Intézményvezetés 6fő, részfeletősök az intézményi ésfeladatkoordinátorok.
Az új stratégia kialakítása maga után vonhatja a vezetői kör változásait is.

A közművelődési minőségfejlesztés kategóriáinak megnevezése nem feltétlenül azonos
a mindennapi használatban levő elnevezésekkel. Ezért fontos a miőségfejlesztés által
használt fogalmak érvényesítése mind formailag, mind tartalmilag munkánkban.
A jelenlegi szervezeti keretek működnek, de kisebb változtatásra, új feladatkörök
meghatározására, új feladatcsoportok létrehívására szükség lehet, már most láthatóan
az információs területeken, a pályázatírás és pályázatkezelés a jegykezelés és a HR
területein.
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Valamennyi problémás területre szülséges cselekvési tervet készíteni, mellyel az egyes
területek szakértőit bízza meg az intézményvezetés.

Szükséges változtatások kialakítása folyamatos, legutolsó határideje: 2014. szeptemberi.
Felelős az intézményvezetés.
Mínőségirányítási
cselekvési irányok:

rendszerszempontok

által

meghatározott

feladatok

Táblázati formában megjeleníteni az intézmény tevékenységlistáját, mely tartalmazza
a tevékenységekhez hozzárendelve a felelősöket, a kommunkációs csatornákat, a
minőségi célokat, valamint a partnerlistát.
Határidő: 2014. március 31.
Felelősök a szakmai vezetők, Pr munkatársak
Intézményi portfolió elkészítése, mely tartalmazza az intézmény múltját, jelenlegi
helyzetét, jövőbeli lehetőségeit, elképzeléseit, a programok lehetséges támogatási
formáit.
Határidő: 2014. április 15.
Felelősök a portfólió elkészítését vállaló kollégálc (3fő)
Objektív önértékelés, az intézmény hatásainak elemzése a település, a régió, Országos,
esetleg nemzetközi szinten. Célcsoportok meghatározása, számszerűsített
eredmények. Hiányosságok, fej lesztendő területek megfogalmazása. Partnerkapcsolati
térkép készítése.
Határidő: 2014. április 30.
Felelősök a szakmai vezetők, koordinátorok.
Humánerőforrás terv elkészítése, mely tartalmazza a feladatköröket, a feladatokat, a
felelősségi jogköröket, a szervezeti diagrammot, a helyettesítés rendjét, a munkatársak
és együttműködő szakemberek kiválasztásának rendjét.
Határidő: 2014. márcws3l.
Felelősök a szakmai vezetők, Pr munkatársak
Kommunikációs terv elkészítése. A szervezeten belüli és kívüli kommunikációs
csatornák meghatározása, az információ megosztás a közönséggel történő
kapcsolattartás rendje és minősége. A város arculatához igazodó intézményi arculat
építése.
Határidő: 2014. március 31.
Felelősök Pr munkatársak
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Minőségpolitika kidolgozása: alapelvek, értékrendek, saját Filozófia. Az intézmény
viszonyulása a partnereihez, feladataihoz, a különböző fejlesztésekhez. Annak
meghatározása, hogy mit jelent az intézmény számára a minőség, a hatékonyság, a
rugalmasság, a szabályosság. Ebben deklarálja a szervezet küldetését, céljait etikai
elvárásait. A minőségirányítás működtetésének kidolgozása. Alapja az előző
pontokban kidolgozott dokumentumok. A minőségmérő elemek kidolgozása onhine
és papíralapú felületeken. (Forgatókönyvminták, jelenléti ívek, elégedettségi
kérdőív, fotódokumentáció, hírközlés, megjelenés, kiértékelés, adminisztráció stb.)
Határidő: 2014. szeptember i.
Felelősök az intézmény vezetése és a minőségfejtesztő team.

5

A város Kulturális Koncepciója szerint a közművelődési tevékenység szogáltatásaival
összefüggésben így fogalmaz;
„Infrastrukturális szempontból két módon valósítható meg a szolgáltatásbővítés:
eddig
• az
önkormányzati
fenntartású
kulturális
feladatellátók az
megszokottaktól szélesebb körben, külső (szabadtéri) helyszíneken Is bőségesen
valósitanak meg programokat, projekteket;
• összehangoljuk az oktatás képzés, az ifúságfejlesztés és a közösségi művelődés
struktúráit, intézményeinek munkáját, Ily módon a tradicionális értelemben
nem közművelődést szolgáló (belső) terek is bevonhatóvá válnak a kulturális
szolgáltatások megvalósítására.
A közösségi színterek bővítésénél maradva a szociális városrehabilitációs
program keretében a szegregált városrészekben ugyancsak szükségszerű a
hozzáférés biztosítása”
-

2.

Az EKMK tartalmi szempontú feladatmeghatározása

Közművelődés területén
•

a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

•

a hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

•

az egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészeti tevékenység

•

a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, kreatív ipar

Művészeti élet területán
•

színházi tevékenység, befogadott és felkért professzionális színház, táncszínházi
előadások

•

képző- és iparművészeti tevékenység, kézművesség terén kiállítások,
foglalkozások szervezése

•

zeneművészeti tevékenység, proesszionális élő hangversenyek, koncertek
lebonyolítása

•

könyv és módszertani anyagok, katalógusok kiadása

•

kulturális és szabadidős szolgáltatások, sport és turisztikai tevékenységek,
egészséges életmódhoz kapcsoldó programok, akciók szervezése, játszópark és
tanösvény üzemeltetése
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Iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés
•

dolgozóic szakmai továbbképzése

•

konferencíák szervezése

•

szakmai műhelyek, szekkörök múködtetése

•

táboroztatás

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
•

szórakoztató programok szervezése

•

művelődő közösségek, szakmai közösségek, klubok működtetése

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
•

családi napok, programok szervezése

•

Ifjúsági tanácsadás

•

szakmai műhelyek, szakkörök önszerveződő közösségek működtetése,
támogatása

•

táboroztatás

Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok
• prgramok szervezése
• klubfoglalkozások
• rendezvények
Nemzetközi kulturális együttműködés
• testvéwárosi kulturális találkozók, közös programok
• proj ektkapcsolatok
• tapasztalatcserék

3. Telephelyeink funkció szerinti feladatmeghatározása

Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ, Bartók Béla tér 6.

Az intézmény bázisépülete, a 2006-os teljes felújítása során még inkább alkalmassá vált
a közösségi, elsősorban a gyermek közösségi művelődésre. Fő tevékenységek: a
gyermek és Ifjúsági korosztály hasznos szabadidő-eltöltésének segítése, önálló
-
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kezdeményezéseik támogatása, környezeti nevelés, személyiségük kialakulásának
elősegítése a különféle művészeti ágak sokrétű eszköztárával, játszóházak, fesztiválok,
versenyek szervezése, táborok, körök, klubok, állandó közösségek színvonalas
működtetése, nagyrendezvények, túrák, sportrendezvények, módszertani találkozók,
művészeti fesztiválok szervezése és lebonyolítása, civil szervezetekkel közös
rendezvények megtartása.
Helyt ad a fiatalok önálló kezdeményezéseinek, Iskolai és diákrendezvényeknek.
Működésében nagy szerepet tölt be a fiatalok tehetséggondozásában. Saját alapítású
tanfolyamokat, szakmai továbbképző programokat, tréningeket szervez.

Bartakovics Béla Közösségi Ház, Knézich Károly Út 8.
A negyven éve fennálló intézmény sajátos
a kultúra egészére kiterjedő
tevékenységszerkezetet alakított ki, amelyekkel a patinás épületben korszerű műszaki
és technikai feltételek párosulnak. Fő tevékenységek: A felnőtt közösségi művelődés
színtere. Otthont ad az előadó és vizuális művészeti ágakban működő, az
ismeretterjesztő és egyéb felnőtt művelődő közösségeknek, egyesületeknek,
alapítványoknak. Biztosítja, koordinálja, szervezi a közösségek folyamatos
tevékenységeit, az általuk kezdeményezett rendezvényeket, programokat az általános
és művészeti esztétikai szabályok figyelembevételével. Fesztiváljait a népzene, néptánc,
színjátszás, képzőművészet és tárgyalkotó népművészet területein létrehozott
partnerkapcsolataival együttműködve rendezi.
Szervezője a megyei, regionális
közművelődési folyamatoknak. A megyében, a régióban és nemzetközi kapcsolataiban
a kölcsönösség elvének betartásával koordinálja a fotóművészeti, képzőművészeti és
népművészeti kiállításokat.
—

—

Templom Galéria, Trinitárius úti.

Az egykor templom céljára épült impozáns létesítmény 1725-1771 között épült barokk
belsővel. Az elmúlt évtizedekben sokféle hasznosítással próbálkoztak. Jelenleg kiállító
tér. A templomtér nem fűthető, ezért tavasztól-őszig rendezhetők benne kiállítások.
Törekvésünk, hogy kiállítóterünkbe Országos 5 európai hírű, illetve Egerhez
kapcsolódó művészek kiállításai kerüljenek, illetve meghatározó a kiállítások
színvonala és jellege egyaránt. A szakrális tér hatásait, lehetőségeit figyelembe véve
tervezzük meg az éves programot.
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A templom kiállítótér funkciója mellett koncerttérré is alakítható lenne.
Restaurálással, festéssel, fűthetővé tétellel, hangvetők felszerelésével a város európai
hírű kiállító- és koncert termévé válhatna.
Lehetőség kínálkozik a Norvég Civil Alap pályázatával, melynek beadása az önkormányzat
dön tésétőlfügg.
Beadás végső határideje, május vége
Ifjúsági Információs Pont, Dobó tér 7-9.
2012. március i-től önálló szakmai egységként az EKMK részeként működik. Az Ifjúsági

információs és tanácsadó iroda a fiatalok számára segítséget nyújt mindennapi életük
során felmerülő problémáik megoldásában, életük teljesebbé tételében, valamint
Információs szükségleteik kielégítésében. Rendeltetése az ifjúság számára ingyenesen
hozzáférhető, közérdekű, szabadidős, kulturális és egyéb, a helyi igényekhez igazodó
információszolgáltatás, illetve jogi, iskolai, pályaválasztási és életvezetési tanácsadás
biztosítása. Az információs iroda ellátja az önkormányzati, civil ifjúsági szervezetek és
ifjúsággal foglakozó intézmények, önszerveződő csoportok koordinálását is.
Tevékenysége szoros együttműködésben együttműködési megállapodásban rögzítve
valósul meg az önkormányzat ifjúsági referensével.
Az iroda új színtérrel bővült, ahol Ifjúsági közösségi kezdeményezések, programok
valósulnak meg.
-

—

Vitkovics Ház, Szécsényi út 55.

Ebben az épületben lakott Vitkovics Mihály szerb származású költő, meseíró, akinek
emlékei láthatók az egyik szobában. E mellett a házban volt elhelyezve a Kepes György
hagyatéka, mely az önálló Kepes Központ letrehívásával Új otthont kapott. Ezért a ház
új arculatának kialakítását megkezdtük 2013 őszén.
A Vitkovics Ház az alkotás születésének a háza. Célunk, hogy olyan alkotóházzá
alakuljon, mely helyet ad, elsősorban a képző és iparművészet különböző ágainak,
de a zene, az Irodalom is megjelenik falai között. Országosan jegyzett tehetségpont
lett 2013-ban.
Megvalósítható tevékenységek: kiállítások, művészeti tehetséggondozás, oktatás,
iparművészeti műhelyek, kézműves képzések, tanfolyamok, művészldub (írók,
grafikusok, festők, építészek, színészek), művésztelepek. Kreatív iparhoz köthető
rendezvények, betutatók, vásárok, workshopok, konferenciák.
Az épület pincéje és világító rendszere sürgős felújításra szorul.
Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont és Játszópark

A látogatóközpont 2013 őszétől egyedülálló programkínálattal várja a közönséget.
795 férőhelyes szabadtéri színpada koncerteknek, színházi előadásoknak ad otthont
tavasztól.
Az épületben több, különböző funkciót ellátó tér került kialakításra: Márai Sándor
Emlékszoba, boros dugó gyűjtemény, időszakos kiállítások, játszóház, főzősarok,
szépségszoba.
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A gyermekeket április i-jétől külön helyszínen, eltérő nehézségi szintű játékelemekkel,
illetve ügyességi pályával Újra várja az Akadályvölgy Játszó- és Pihenőpark. A tervek
szerint 2014 tavaszától olyan táj futó pálya létesül, amellyel a játszópark
osztálykirándulások, céges csapatépítő tréningek vagy akár születésnapi partik
izgalmas helyszínéül áll majd nyitva.
Programcsomagkínálatok a völgybe látogatóknak: gasztronómiai programcsomag,
osztálykirándulás, szépasszonyvölgyi aktív tantúra, családi vállalkozás, tavaszi zsongás,
nyári családi kalandozás, őszi fények, képek, ízek, téli varázs, seniorok vándorútja.
A 2014. évi esztendőt a kísérlet, illetve a Látogatóközpont bevezetése évének kell tekintenünk,
mind a programkínálatok, mind a színpadi produkciók koncertek, a játszópark tekintetében.
Fontos nemcsak a turisták, hanem az egriek számára is látogatóbaráttá tenni a létesítményt.
A programokat a Völgy borászainak együttműködésével alakítjuk ld, fejlesztjük.
4. Tevékenységrendszer:

Programok indokoltsága: Az intézmény stratégiai célja, hogy a városban olyan
integráló erő legyen, mely elősegíti a különböző kulturális területek, közösségek
összehangolt működését és jelen legyen a város közösségi terem.
Az intézmény tevékenysége szükségszerűen a helyi történelmi és társadalmi
hagyományokban gyökerezik, azok megismerését, kiteljesítését szolgálja a város és a
városbalátogatók számára.
Célja a nemzeti és egyetemes kultúra hagyományos és korszerű értékeinek közvetítése.
Sokszínű, az élet minden területére kiterjedő tevékenységrendszerével befolyásolni
kívánja a város és környéke lakosainak kulturális szokásait.
A város arculatának szerves részeként önálló arculat kialakítására törekszik, hogy
meghatározó helyet foglaljon el Eger kulturális életének formálásában.
Feladatközpontú értékőrző, értékteremtő, értékátadó munkát kíván megvalósítani
minden korosztály számára, biztosítva ezzel az egész életen át tartó, elsősorban
informális és non formális tanulás lehetőségét.
Olyan tevékenységek, programok megvalósítására törekszik, amelyek a kreativitás
képességét, a kohézió élményét és a kvalitás védjegyét juttatják érvényre.
Az intézmény szakmai munkáját meghatározó munkatársak, a dolgozók legnagyobb
számú csoportja.
A 2o13-ban kidolgozott rendezvényprotokoll alapján történő munkaszervezés
folyamatos erősítésével, az üj munkaköri leírások elkészítésévek válik a munkatársi
feladatrendszer hatékonyabbá.
5. Az intézmény 2014.évI tevékenységrendszere és azokban megvalósításra
tervezett programok.

A programokat a kollégák tervei alapján került összeállításra. A leadott egyéni
munkatervekben program megnevezése, az időpont, a helyszín, az együttműködő
kollégák neve, és a program indokoltsága került megfogalmazásra.
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5.1.

Információs tevékenység:

Belső információ
Jelenti a vezető-vezető, a vezető-alkalmazott, és a belső szervezeti kapcsolatokat valamint az
EKMK közösségeivel történő kommunilcációt.
Cél: a jelenleg meglévő on-line felület korszerűsítése, egységes, folyamatosan
aktualizálható rendszer kialakítása, mely tartalmazza, rendezvények időpontját,
technikai és gazdasági igényeit, a terembeosztást, a gépkocsi használatot, a technikai
csoport, a munkatársak beosztását, jelenlétét, az egyes munkafolyamatokban való
részvételét, a szabadnapjait, és a szabadságtervét, melyből mindenki azonnal képes
tájékozódni a munkatársak leterheltségéről, elfoglaltságáról, a folyamatos munkáról.
2o13-ban elkészült az információs protokoll, mely alapja az informácóadásnak, a
kommunikációnak.
Határidő; 2014. Június 30.
Ftetetős: Honlapgazda, PR csoport, intézményvezetés
Külső kommunikáció, PR.
Cél: a városi arculathoz igazodó egységes arculati megjelenés, hirdető felületek és a
tájékoztatás rendszerének hatékony kidolgozása, fejlesztése, folyamatos működtetése.
Új korszerű, a városmarketinghez igazodó honlapfejlesztés.
Határidő: 2014. Június 30.
Fletelős: honlapgazda, PR csoport, intézményvezetés
A társadalmi nyilvánosság elérése és továbbfejlesztése érdekében az intézmény és
szakmánk folyamatos megjelenésének biztosítása a médiában.2o14 éves kiemelt célunk

intézményünk Országos ismertségének, elismerésének növelése.
Alkalmazott eszköztár:
Grafikai arculat
Kiadványok:
• intézményi portfolió elkészítése
• a havi programajánló kiadványunk megújítása
Tájékoztató táblák a plakátok elhelyezésére
• Saját vitrinjeink központi épületünk illetve telephelyeink előtt találhatók
(kivéve az IFIPONTÉ), s ezek mellett az Agria Film Kft. három köztéri
vitrinjén helyezzük el plakátjainkat,
• havi összesített plakát elhelyezésével rendszeres megjelenést tervezünk
kialakítani a nagy forgalmat lebonyolító helyszíneken és nagy létszámot
felületünket
munkahelyeken ahol programkínáló
foglalkoztató
elhelyeztül
Sajtó PR.
Egyrészt a tervezett események időpontja, másrészt az adatszolgáltatások,
lapzárták határidejének figyelembe vételével látjuk el a sajtómunkát. Lényeges
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jellemző, hogy nem fizetett felületen kommunikálunk, hanem hírértékű
információt bocsátunk a szerkesztők rendelkezésére, akik szabadon döntenek azok
felhasználásáról.
intézmény
sajtótájékoztató
Az
sajtóközleményben,
összehívásával és interjú szervezésével ad hírt tevékenységéről. Továbbá
tekintettel a széles programkínálatra szinte mindennaposak az e-mailben küldött
programajánlók, meghívások.
—

—

Online felületeken, kulturális portálokon, közösségi oldalakon való gyakoribb
megjelenés. szükséges ebben az évben.
Sajtóarchívumban gyűjtjük az intézményről megjelent híreket, interjúkat, melyet
folyamatos sajtófigyeléssel oldunk meg.

Állandó médiatámogatóink körének folyamatos bővítésén dolgozunk.
Szponzoráció
Szükségszerű 2o14-tÓl szerződéses és együttműködési megállapodások kidolgozása
nagyobb partnereinkkel, esetleges szponzorokkal.
A csereügyleteket első körben az Evat Zrt.-vel, az Egertermal Kft.-vel és az Agria Park
Bevásárlóközponttal képzeltük el
Folytatjuk az átfogó intézményi adatbázis létrehozását és folyamatos frissítését.
Létrehozzuk intézményünk értéktárát, online rögzítését.

5.2.
Ismeretterjesztés
Minőségfejlesztés fogalmi meghatározásában. a társadalom- és természettudományok, a
technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen,
érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy
jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek
terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése,
állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a
gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére. A képzés és az
ismeretterjesztés közé nehezen húzható éles határ. A két tevékenység közötti különbség abban
ragadható meg, hogy az ismeretterjesztési folyamat társadalmi kötődései, hagyományai
specijikusak és annak végére elsajátított tudás (ismeret) kompetencia nem kerül ellenőrzésre
Tartalma: tudományos, közéleti, sport, egészséges életmód, környezet- és
természetvédelmi előadások, programok.

Alkalmak:
Intézményi szervezésben megvalósuló ismeretterjesztés
• Világjárók sorozat havi egy előadás
• Találkozások, őszi előadssorozat
• VII. Kikelet Irodalmi előadássorozat
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•
•
•
•

Gasztronómia az irodalomban sorozat
Agria folyóirat—estek
Könyvbemutatók
Tervezzük: egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrző programok
kínálatának bővítését, Új típusú, interaktív programokhoz való csatlakozást.

Példaértékű, sokféle témában megvalósuló előadás, előadássorozat van jelen a
közösségi ismeretterjesztésben.
Előások:
• EKE előadásai
• Hun Fokos szövetség előadásai
• Életreform Népfőiskola előadásai
• Cukorbeteg Egyesület előadásai, rendezvényei
• Rákliga előadásai, programjai
• Univerzum klub előadásai
• Ezüstidő Szabadidős Egyesület előadásai
Szépasszonyvölgyi látogatóközpont csomagajánlatai
• Gasztronómial programcsomag
Borkóstolás, modern szőlészeti bemutató, pincebemutató
• Osztálykirándulás
Szépasszonyvölgyi Aktív Tantúra
Akadályvölgy Játszópark, tájékozódási futás és csapatverseny
MATULA játszóház Bor és szőlőlé palackozás, modern szőlészeti és pincebemutató
Boros dugó gyűjtemény megtekintése
• Családi vállalkozás
vszakhoz kötődő program, kisgyermekes családoknak (bej elentkezés alapján)
•
•
•
•
•
•

Tavaszi zsongás
Füveskerti séta, Szépasszonyvölgyi Aktív Tantúra bejárása vezetéssel, 8 állomással
Nyári családi kalandozás Kalandparld versenyek, Tájékozódási fútás, megtaláló
verseny, tantúra
Őszi fények, képek, ízek Öszi dísztárgyak készítése, sütőtök lámpa faragás,
Szőlőlekvár, füstölt sajt, must icóstolása
Téli varázs Forralt bor/fűszeres almalé készítés, Mézeskalács készítés
felnőtteknek/gyerekeknek
Seniorok vándorútja Barangolás a természetben, Modern szőlészetí bemutató, pince
bemutató. Látogatás az Egri Füveskertbe kertészeti és életmód tanácsadás
—

Képzés:
5.3.
Minőségfejtesztés fogalmi meghatározásában: Képzésnek nevezzük azt a tevékenységet,
melynek célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el,
meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek
nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket
teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában
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foglalhatja a képzési program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó
szolgáltatások nyújtását Is
•
•

•
•
•
•

Fenntartási kötelezettséghez kapcsolódó képzések
TÁMOP-3.z.1z-1z/1-2o12-0008 sz. STUDIUM, Az Egri Kulturális és Művészeti
Központ kulturális szakembereinek képzése az intézmény közművelődési
szolgáltatásainak fejlesztése érdekében
Stílusiskola öltözködési tanácsadás
Selyemfestő tanfolyam
Szabás-varrás tamfolyam
Vitkovics Ház alkotó tanfolyamai: intenzív Szépművészeti kurzusok (ART
AKTÍV), szünetekben tehetséggondozó projektek

Kiállítások:
5.4.
Min őségfejtesztés fogaim i meghatározásában a kiállítás élőlények, természeti kincsek,
tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti
bemutatása, közszemlére tétele
Az intézménynek minden épülete rendelkezik kiállító térrel, de egyik sem teljes
mértékben ideális. Méreteiben, vagy funkciója szerint, vagy felszereltségében, vagy
őrizhetőségében nem mindig megfelelő a tervezett kiállítások számára.

Kiállítótereink mindegyikben szerepelnek professzionális és amatőr alkotói kiállítások
a kézművesség, a képző-, ipar- és fotóművészet területéről Illetve lehetőséget
teremtünk tehetséges diákok, rendszeres bemutatkozásaínak.
Cél: a kiállítóterek arculatának erősítése, jobb artikulálása a közönség felé. Technikai
felszereltségének folyamatos bővítése, többfunkciós, interaktív, tematikus kiállítások
tervezése.

Kiállítótcreink:
• Templom Galéria
• Forrás Galéria
• Sikátor Galéria

•

Bartakovics Galéria

•

Kisérleti Fotogaléria

•

IFIPONT Galéria

•

Vitkovics Galéria

•

Szépasszonyvölgyi látogatóközpont időszaki kiállításai
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Allandó kiállítások:
Vitkovics Emlékszoba
Márai emlékszoba
Borfeldolgozáshoz kapcsolódó bemutató
A kiállítások éves terve külön mellékletben olvasható

5.6.

Művelődő közösségek

Minőségfejtesztés fogalmi meghatározásában: a művelődő közösség érték, érdek és
érdeklődési kör valamint az öntevékeny társas tevékenység szerint elkülönülő lakossági
csoport, mely legalább fős tagsággal rendelkezik, és rendszeresen, állandó helyen
működik, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. Az azonos vagy hasonló
érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon vesznek részt.
A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával,
szakemberek közvetítésével segíti a művelődő közösségek létrejöttét, működését, a
művészeti csoportok unkája eredményének közönség előtti bemutatását.

A művelődő közösségek tevékenysége az egész életen át tartó tanulás rendszerén
belül nonformális és informális tanulási tevékenységként is értelmezhető. Művelődő
közösségek tevékenységéről beszélünk, amennyiben a tevékenység elsődleges célja a
társas együttlét, a közösségi élet, a szórakozás.
—

—

Célunk, hogy intézményünk animátorként segítse a rendszeres klubfoglakozásokon
túl a felnőtt közösségek által kezdeményezett programokat a közösségek ötleteinek
megvalósítását. A közösségi művelődés fejlesztésének átgondolásaként a kulturális
értékeink belvárosra centralizálása oldásaként intézményünk önkéntes munkatársai a
Forrás Alapítvány TÁMOP pályázatának részeként közösségi, kulturális programokat
szervezett a felsővárosi lakótelepen élő polgárok számára is.
A felnőtt közösségi művelődés magába foglalja:
• a jogi személyiség nélküli, az intézmény fenntartásában működő alkotóköröket,
művészeti csoportokat, a közösségi ismeretterj esztést,
• az önálló jogi személyként működő közösségek munkájának egyedi
kapcsolatokon alapuló segítését,
• Az intézmény székhelyeként bejelentett önálló kulturális civil szervezeteknek és
programjaik helyének biztosítását.
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Fontos feladatunk a hálózatépítés, a kapcsolattartás a különböző státuszú
szervezetek és az intézmény között. Valamennyi szervezettel, szervezetcsoporttal
egyedi megállapodás szerint dolgozunk, melyben rögzítjük a közösségek helyét,
szerepét az intézmény életében. Meghatározzuk az együttműködés célját, tartalmát,
technikai működésének lehetőségeit és feltételeit, a különböző szolgáltatások
igénybevételének költségeit.
Gyermekközösségek programjai a gyerekek kreativitását, személyiségük fejlesztését,
a közösségépítést, a hagyományátörökítést, a tehetséggondozást a szabadidő hasznos
eltöltését szolgálják.
Közösségi listák mellékletben

5.7.

Rendezvények:

Min őségfejtesztés fogalmi meghatározásában: a kultúra értékeit bemutató, azok
megismertetését célzó, vagy szórakoztató jellegű, Szervezett közösség, közönség
részvételével rendezett összejövetelek megvalósítása. A közművelődési
alapszolgáltatások körében a rendezvények szervezése kiterjed az egyetemes, a
nemzeti és a nemzetiségi, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére, az ünnepek
kultúrájának gondozására, a hagyományápolást, valamint az egyéni vagy csoportos
szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és szórakoztató tevékenységekre
Rendezvények szervezése, kulturált és minőségi szórakoztatás
A különböző művészeti területek jelentik a programelemek jelentős hányadát.
Színház, Irodalom: kamaraszínházi előadások, irodalmi összeállítások, színházi
nevelési programok, előadóestek, amatőr színjátszás, diákszínjátszás
Zenei programok: komolyzene, könnyűzene, népzene, világzene, nóta: koncertek,
koncertsorozatok, zenei fesztiválok bemutatók, zenepaviloni esték
Tánc: táncszínházi előadások különböző műfajokban, bemutatók, fesztiválok

Kiemelt rendezvények:
Országos Ifjúsági Szólótánc verseny
Ötágú Síp Üzenet megyei versmondó verseny és kulturális találkozó határon túli
magyar résztvevőkkel
Valentin nap a Vitkovics Házban, a Szépasszonyvölgyben és az IFI-Pontban
Városi diákbál
Tavaszi Fesztivá: 1 Hangok Képek Ízek Fények
Templom Galéria kiállításai ( kiállítás)
Húsvéti Vigalom a Szépasszonyvölgyben, húsvéti bál a Forrásban
Föld napi program a Vitkovics —házban
—

—

-
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Ökológia és Művészet
A művészetoktatás napja
VIII. Országos Zománcművészeti Biennálé,
Eneldő Ifjúság
Regionális Ifjúsági Zenei Fesztivál
Miénk a tér! regionális előadóművészeti fesztivál általános és középiskolásoknak
Gyermeknapi Majális az Érsekkertben, Gyereknapi kalandjáték a Szépasszonyvölgyben
Ködellik a Mátra Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztivál
Országos Bábfesztivál
Pünkösdi Fesztivál az Eszterházy téren és a Szépasszonyvölgyben
Év iskolája vetélkedő a Szépasszonyvölgyben
Szederinda Fesztivál
Nyáresti Muzsika a Vitkoviccs-házban
Kaláka Fesztivál vásár és kiállítások, tájékoztatás
Koncert-piknik a Zenepavilonban
Barokk Zenei Fesztivál
Agria Nemzetközi Folkhétvége a Bikavér ünnephez társítva
IV. Bárzenész találkozó
Egri Népzenei Gála és Szakmai Napok
A Magyar Dal Napja
-

Egri Szüreti mulatság a Szépasszonyvölgyben
A Nagy Rajzolás
Várj áték
A Magyar Festészet Napja
Éneklő Magyarország Regionális Kórusfesztivál
Palócgála
Egri Advent

Szépasszonyvölgyi Látogatóközpont kiemelt rendezvényei
IRIE MAFFIA koncert
Húsvéti Vigalom: MAKÁM koncert
Tavaszi Gasztro fesztivál: KIENDE, MAGYAR CSÁSZÁRI PILLANATMUVEK koncertek
„Sorrentói szerenád” M Denis Biacucci és Domeniko Menini előadásában: bel canto
áriák és nápolyi örökzöldek
Nemzetközi Nótaverseny
Gyereknapi Kalandozás a völgyben
Pünkösdi vigalom: LAJKÓ FÉLIX
Ifjúsági Fesztivál
Indul a Bakterház, vígjáték két részben, a Turay Ida színház műsora
EDDA koncert
KERESZTES 50. koncert
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Agria Nemzetközi Folkhétvége gála műsor
SZULÁK ANDREA műsora
Ancónai szerelmesek, zenés komédia kér részben, a Turay Ida színház műsora
KORMORÁN koncert
Magyar Dal Napja: QUIMBI koncert, Herceg Flóra
Szüreti Mulatság: CSEPREGI ÉVA koncertSzüreti Mulatság: BANGÓ MARGIT és
barátai koncert
További rendezvények
Életkori megoszlásban:
Családi és Gyermek és ifjúsági programok:
• Játszótéri programok a város különböző pontján
• Alkotó játszóházak óvodásoknak, kisiskolásoknak
• Gyermekkoncertek
• Országos mesevetélkedő
• i848 méteres futás
• Játék tanárok nélkül
• Tavaszköszöntő bolondos április a Felsővárosban színpadi műsoroldal, játékkal
• Húsvéti Labdarúgó Torna
• Fit Night
• Szónoki Beszédíró Pályázat
• Beavató színház színházi nevelési programsorozat
• Évadzáró Divattánc Show
• Forrás Társulat előadásai
• Állati jó nap
• „Tiszta Élvezet”Drogprevenciós fesztivál
• Halloween party- töklámpás faragó verseny
• IFI PONT szülinapi buli
—

Az önállóan, az EKMK szélhelyén működő Babszem Jankó Gyermekszínház
előadásai
• Könyvjelző irodalmi napok
• X. Vígh László Szilveszter Kupa Terem Labdarúgó Torna
Felnőtt programok, találkozók fesztiválok
• Para Miénk a Tér
• Néptáncosok Farsangi Bálja
• Az állatok farsangja
•

•

XII. Egészségnap

•
•
•
•
•
•
•

Életreform nap
Rózsaszín szalagos séta
Rózsaszín szalagos séta
Városi Néptáncbemutató
Gajdos Karácsonyi koncert
Ethno%l lemezbemutató koncert
KatalKatalin-napi Gajdos Bál
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•

Komolyzenei koncertek a zene világnapján, karácsonyi koncertSzimfonikus
zenekari koncertek
Könnyűzenei koncertek
Hevesi József Nótaklub Nótatörténeti sorozata
Adáshiba színjátszó csoport előadásai
Vitkocs Mihály születésnapja irodalmi programok
Dobó Katica Nyugdíja szervezet és népdalkör előadásai programjai
Orosz Nyelvi Klub programjai
Az Újjáalakult Színműhely bemutatója
Zenei halihatatlanok jazz sorozat
Ötszáz éves Dózsa György parasztfelkelésének-vetélkedő

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Felsővárosi Kulturális Programok TÁMOP pályázat keretében
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ mellett működő, annak tevékenységét
támogató is kiegészítő Forrás Alapítvány Eger közel két évtizede vesz részt a város
kulturális, közművelődési feladatellátásában.

A múlt évben nyílt arra lehetőség
folytatva a három éve megkezdett
programszervezést
hogy a Felsővárosban folyamatosan elérhetők legyen
közművelődési szakemberek, aki események, klubok, tanácsadás és szabadidős
tevékenységet szervezésével álljanak a lakótelepen élők rendelkezésére.
—

-‚

A TÁMOP 5.5.4-13/3-2013-0045 számon támogatás elnyert a Forráspont Közösségi
bevonás, tervezés és cselekvés Felsőváros aktív állampolgárainak együttműködésével”
című pályázat.
—

A pályázat megvalósítása során létrehoztunic egy olyan irodát, ha úgy tetszik közösségi
teret Forráspont-Liszi amely klub foglalkozások, tanácsadás, fogadóórák, közösségi
esetleg valamilyen
kulturális rendezvények szervezésével segíti itt az élők
társadalmi
kulturális
helyzetben
lévők
és
szempontból
hátrányos
esélyegyenlőtlenségének csökkentését.
—

-‚

—

A közösségi bevonás, tervezés és cselekvés során a helyi problémák, értékek
megoldásra váró feladatok felszínre hozatalára, közös megoldási javaslatok
lddolgozására van lehetőség, amelyet az egyes lakóközösségeic, helyben műlcödő civil
szervezetek vagy egyes aktív cselekvő emberek megfogalmaznak.
A helyi igények alapján, a velünlc együttműködő szervezetek és egyéneic elképzeléseire
támaszkodva már több klub indítását generáltuk, havonta egy nagyobb kulturális
szórakoztató rendezvényt szerveztünk.
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A program jól illeszkedik a kormányzat által a közművelődés szakpolitikaí
koncepcióban megfogalmazott egyik alapcélhoz, a civil társadalom és a civil
szervezetek értékteremtő munkájának, aktivitásának megerősítéséhez.
5.8.

Tábor

A tábor több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló, képzéssel összekötött
vagy anélkül szervezett szabadidős rendezvénysorozat
Intézményünk az eddig kialakult igényekre épülve a szünidőben napközis és külső
helyszínen megrendezésre kerülő táborokat szervez, melyek hatóköre több tábor
esetében is Országos.
Bentiakásos táborok:
• Honismereti és népművész tábor Parád
• Sátorfalva közösségi tábor Nagyvisnyó
• Országos Fotóművészeti Alkotó tábor Eger
• Adáshiba színjátszó tábor Sarud
Művésztelepek
• Országos diák és felnőtt zománctelep Eger
Aamatőr Diáktábor
• Ifjúsági
• Grafikai
• Művészek alkotótelepe
• „Kárpát” nemzetközi grafikai tábor Eger
Napközis táborok:
• kézműves tábor
• Állati jó tábor
• Tanya-túra tábor
• Dance Jam tánc tábor
• angol nyelvi tábor,
• Tenisz tábor 2 csoport
• Extrém sporttábor
• Lovas tábor
• Kerékpáros és túra tábor a Bükkben
• Aqua tábor vagy Izgő-mozgó
• Uta-ZOO tábor
• Szederinda táborok 3 csoport
• Márai nemzetközi irodalmi, zenei tábor
• Táj futó tábor
• IFIPONT tábor
Más szervezettel együttműködve megvalósuló táborok:
• Gajdos népzenei és néptánctábor Mátrafüred
• Cantus Agriensis kórus nyílt zenei tábora
-

-

—

—

—

—

—

5.9.

Nemzetközi együttműködés
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Különböző országokban működő szervezetek részvételével megvalósuló tevékenység,
melynek sajátossága az interkulturális tanulás. Ez a tevékenység lehet projekt jellegű,
mely keretén belül előre tervezett tevékenységekhez rendelnek emberi és pénzügyi
erőforrásokat. A közművelődésben gyakori a testvérvárosi kapcsolatokra épülő
nemzetközi együttműködés is. A hosszú távú kétoldalú együttműködésen belül
különböző témájú projektek valósíthatóak meg (pi.: művészeti csoportok fellépése,
időszaki kiállítások szervezése).
A nemzetközi munka horizontálisan átfogja a közművelődési tevékenységeket; egy
rendezvény, képzés vagy tábor is megvalósulhat projektként nemzetközi partnerek
részvételével.
Nemzetközi, és különösen a határon túli intézményi kapcsolataink tartalmas
együttműködésben erősítik munkánkat:
Gyergyószentmiklós, Nagyvárad, Rozsnyó, Magyarkanizsa, Kassa, Fülek, Dobóruszka
Pzemysl, valamint magyarországi külképviseletek: Olasz és Francia Intézet, Iráni
nagykövetség.
Cél: A meglévő kapcsolatok rendszeres ápolása, tapasztalatcserék, folyamatos
kulturális együttműködések kiépítése elsősorban a határon túli magyarok
szervezeteivel, iskolákkal. Ennek érdekében a határon átnyúló kapcsolatokra kiírt
pályázatokon való eredményes részvétel.
Szakmai kapcsolatok:
Intézményünk sikeres tevékenységének alapja a hatékony együttműködésekben is
rejlik.
Napi kapcsolatban állunk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Polgármesteri
Hivatalával.
A kulturális, közösségi tevékenység kiemelt partnerei a helyi, elsősorban felnőtt
művelődő közösségek és civil szervezetek.
Kialakult működő kapcsolatunk van minden iskolával, valamennyi kulturális,
közgyűjteményi és művészeti intézménnyel.
Jó kapcsolatunk alakult ki a Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel, akikkel a
turisztikai programok kapcsán szoros együttműködésben dolgozunk.
A szakmai fejlődés erősítése érdekében állandó munkakapcsolatban állunk és a
kapcsolatok mélyítésére törekszünk a:
• A Kulturális Központok Országos Szövetségével
• Az Országos Honismereti Szövetséggel
• A Magyar Népművelők Egyesületével
• A Gyermek és Ifjúsági Házak Országos Szövetségével
• A Heves Megyei Népművelők Egyesületével
Az egyes Országos tevékenységek kapcsán támogatói és munkakapcsolatban
vagyunk az alábbi szervezetekkel is:
•
•
•

Magyar Bábszövetség
Tűzzománcművészek Magyar Társasága
Magyar Művelődési Intézet
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•
•
•
•
•
•
•

6.

Balassi Intézet
KÓTA
Martin György Népművészeti Szövetség
Örökség Alapítvány
Magyar Drámapedagógiai Társaság
Országos Fotószövetség
Magyar Garabonciás Szövetség

Származtatott alapszolgákatások

Az intézmény telephelyein folytat származtatott alapszolgáltatási tevékenységet, melyek közül
a terem és technika bérlése és az ital automaták vállalkozók általi működtetése található meg
szolgáltatásaink között. Az italautomaták a látogatók kényelmét szolgálják, a termek és
technika bérbeadása komoly bevételi forrást jelent.

7.

Közösségi szolgálat, önkéntesség, közfoglalkoztatás

Intézményünk 2014-ben 5 részt vesz a közfoglalkoztatás általános és klturális közfoglalkoztató
proramban. Összesen optimális létszám io fő lenne, akiknek folyamatos elfoglaltságot tudunk
biztosítani, Átlagosan telephelyenként i-z foglalkoztatása ideális.
Tovább építi együttműködését a város középiskoláivak a közösségi szolgálat rendszerében,
illetve önkéntes munkára jelentkezőket isszívesenfogad.

8.

Kiemelt területek: 2014-ben:

Legnagyobb odafigyelésre a 2013-ban intézményünk két Új telephelye kíván. A
Szépasszonyvölgyi Látogatóközpont és a Vitkovics Ház tevékenységrendszerének,
programjainak kiemelt kezelése szükséges. Teljesen Új feladatot jelent a Játszópark
üzemeltetése, melyet nem elég csak kinyitni, a parkot karban kell tartani, a virágosításra, a
fűnyírásra, a karbantartásra folyamatosan oda kell figyelni. Szükséges egy állandó ember
megbfzása, aki a területet karbantartja és a Máraiban dolgozó kollégákkal váitva fogadja a
vendégeket. Mindkét épület maximálás kihasználására törekszünk, pályázatok, szponzorok,
vállalkozók bevonásával a tervelen túl is vállalunk feladatokat.
A 2014. évi költségvetési adatok, keretszámai

Dologi kiadás intézményi:
Dologi kiadás

—

Márai:

105.470

eFt

57.643 eFt
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Dologi kiadás TÁMOP

20.945

eFt

184.058

eFt

Személyi kiadás:

118.357

eFt

Munkaadói járulék:

30.098

eFt

—

Dologi kiadás összesen:

Összesen:

148.455

eFt

Beruházások
(kisértékű tárgyi eszköz)
Összes költségvetés:

i.oi6 eFt
333.529

eFt

A 2014. évi rendezvényterv alapján megfogalmazott küldetéstudatunk összefoglalóan magában
foglalja a városi koncepció közművelődésben megfogalmazható és hosszútávú célként
megvalósítható feladatait:
„A kulturális értékek közvetítése a kulturális értékteremtés a társadalmi haladás és a
nemzet felemelkedés szolgálatában áh, elősegíti Eger város lakosai műveltségi
állapotának formálását. Olyan ön- és társadalomfejlesztő tevékenység-rendszer,
amelyben a művelődésszervezés, felnőttoktatás, kultúraközvetítés végső célja és
tartalma az életminőség javítása és a humán erőforrás fejlesztése. Megadja az egyén
számára a kulturális otthonosság élményét, olyan megtartó erő, mely a mindennapi
társadalmi-gazdasági kihívásokra a kultúra eszközeivel, kompetencia- és kreatív
gondolkodásfejlesztéssel reagál, megoldásokat kínál minden generáció számára az
aktív társadalmi j elenléthez, pozitív j övőképünk megteremtéséhez.
Tevékenysége által meghatározó erő a város kulturális és turisztikai arculatának
kialakításában, a város imázs megteremtésében. Stratégiai célja a város és a városba
látogatók számára a lokális és az egyetemes kulturális értékek megőrzése, az
értékteremtés és a kulturális értékek különböző formában történő átadása.”
Eger,

2014.

március

10.

Kovács Katalin
igazgató
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