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Bevezetés: 
„A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a 

gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A gyöngyösi Vachott 

Sándor Városi Könyvtár közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és 

térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít korszerű gyűjteményeihez és 

szolgáltatásaihoz. Támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, és közösségépítő 

tevékenységével növeli a társadalmi kohéziót.  

Célunk, hogy könyvtárunk a mindennapi elvárásoknak megfelelően egy korszerű információs 

központtá, közkedvelt találkozóhellyé, a város szellemi, kulturális életének centrumává, a város 

dolgozószobájává váljon” – fogalmaztuk meg a könyvtár jövőképéről az intézmény 2014-2020 

közötti stratégiai tervében. 

Egész évi munkánkat, annak sikerességét, a részlegeink tevékenységét, technikai és dokumentum 

beszerzéseinket, mindent a fentiek szellemében igyekeztünk megvalósítani. 

 

I. A KÖNYVTÁR 2015 ÉVI TEVÉKENYSÉGE 

 

Társadalmi kapcsolatok, együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel 
Bár a könyvtárban folyó tevékenység alapvetően egyéni – olvasás, kölcsönzés stb. – mégis az 

egyének nagy részét részben úgy lehet elérni, ha az őket befogadó, foglalkoztató, ellátó 

intézményeket, szervezeteket érjük el és rajtuk keresztül próbálunk közelebb jutni hozzájuk és 

megmutatkozni. 

Hagyományosan jó a kapcsolatunk a nevelési, oktatási és szociális intézményekkel, civil 

szervezetekkel. Óvodákkal, iskolákkal, idősek bentlakásos és nappali foglalkoztató otthonaival, a 

Mátra Honvéd Kaszinóval, Gyöngyös Város Barátainak Köre egyesülettel, a Városszépítő és Védő  

Egyesülettel, a Líra könyvesbolttal és másokkal. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete helyi 

szervezete találkozási helye továbbra is a könyvtár, ahol kéthetenként rendszeresen találkoznak. 

Ezek közül vannak kifejezetten szoros, együtt lebonyolított programok (könyvbemutatók, 

előadások) és egymás programjainak kölcsönös segítése, eszközökkel való ellátása. És vannak 

olyan kezdeményezések, amelyek még a kapcsolatépítés stádiumában tartanak. Ilyen például a 

2015-ös részben pályázatból finanszírozott „Fiatalok a könyvtárba (n)” című rendezvénysorozat, 

amely a középiskolás korú, nehezen bevonható leendő olvasókra fókuszált. 

Az egyéni kapcsolatépítés, kapcsolattartás legjobb eszköze továbbra is a rendezvények, 

foglalkozások szervezése, ahol mód nyílik a könyvtár és a szolgáltatások megismertetésére, az 

olvasás népszerűsítésére. 

  Reklám, marketing 
A 2014-ben megkezdett arculat frissítés megerősítése és gyarapítása jellemezte az évet minden 

téren. Kül- és beltéri reklámképekkel és tájékoztatókkal láttuk el az intézményt. Honlapunkon és 

Facebook oldalunkon továbbra is minden aktuális információt megosztunk, felhasználva a saját 

Flickr és a Youtube felületek adta lehetőségeket.  
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Jelen vagyunk a helyi elektromos és nyomtatott médiában is lehetőség szerint minden 

alkalommal, ha mondanivalónk van. Főleg saját készítésű plakátokat, szórólapokat, meghívókat 

használunk, de anyagi lehetőségek esetén előfordul, hogy nyomdai kiadványokat is készíttetünk. 

Az utóbbi időben a művelődési háznál lévő marketinges kolléga a mi plakátjainkat is teríti, így még 

több helyre „eljutunk”. 

Humán erőforrás 
2015-ben a feldolgozó könyvtáros más munkahelyre távozott, helyét fiatal, agilis kolléga töltötte 

be, aki alapfeladatai mellett készíti a könyvtár rendezvényeinek plakátjait, meghívóit és egyéb 

reklámanyagait. 

A kulturális közfoglalkoztatási programban egész évben 1 fő alkalmazására került sor, aki a raktári 

rend karbantartásában, és az épület kisebb hibáinak javításában is segítségünkre volt. 1 fő néhány 

hónapig segített a helytörténeti dokumentumok feltárásában, adatbázisba vitelében. 

Középiskolás diákok is jelen vannak a könyvtárban, önkéntesként. Ők is használható segítséget 
nyújtanak könyvpakolásban, rendezvények körüli teendőkben. 
 

Továbbképzés, továbbfejlesztés 
2015-ben 3 fő vett részt a Bródy Sándor Könyvtár Minőségbiztosítási tréningsorozatán, három 
alkalommal. A sok használható ismeretet igyekeznek a könyvtári minőségpolitikában alkalmazni.  
Remélhetőleg a többi munkatársunk számára is lehetőség nyílik, hogy a hétéves szakmai 
megújulási előírásoknak eleget téve, továbbképzéseken vehessenek részt. 
 

Pályázatok 
Országos állami, magánszektort érintő és helyi pályázatokon vettünk részt az év során, többnyire 

eredményesen.  Pályáztunk dokumentum beszerzésre, rendezvények szervezésére, gyűjtemények 

felújítására és bemutatására, informatikai és kommunikációs eszközök beszerzésére és 

helytörténeti tárgyú könyv kiadására, melynek címe: Gyöngyösi Krónika.  

Ez utóbbi különösen fontos számunkra, mert lehetőséget ad minél szélesebb körbe arra, hogy 

városunk lakói megismerjék történelmünket. 

Állami, részben önkormányzati közreműködéssel nyert összeg:               6.276.630,- Ft 

Vállalatok, vállalkozások általi támogatás:             400.000.- Ft 

Helyi önkormányzati támogatás:              680.000,- Ft 

Összesen:              7.356.630,- Ft 

 

Állagmegóvás, karbantartás, technikai fejlesztések 
Az év során megtörtént a kazánok teljes körű felújítása. 

Az érdekeltség növelő támogatást felhasználva megkezdtük a 2. emeleti kiállító és rendezvény tér 

klímákkal való felszerelését és bővítettük a kiállító térben a sínes lámparendszert. 

Pályázati forrásból újra paszpartúztattuk (papírrámáztuk) és részben bekereteztettük a Herman 

Lipót grafikákat, térbe illő paravánokat és tárlókat készíttetünk a képeknek és érmeknek. 

Új telefonközpontot vásároltunk, így megszűnt a visszatérő és költséges hibaelhárítás. 
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RÉSZLEGEINK 

1. Olvasószolgálat 
Legfontosabb feladatunk lépést tartani az olvasói igényekkel. A felhasználói igények változásával 
párhuzamosan alakítjuk a könyvtár szolgáltatási rendszerét is. Folyamatosan fejlesztjük a technikai 
feltételeket.  
 
Tapasztalataink szerint az olvasás nem megy ki a divatból, viszont míg régebben elsősorban az 
ismeretszerzés, tanulás eszköze volt a könyv, ma inkább a kikapcsolódásnál van nagyobb szerepe. 
Könyvbeszerzési politikánkat tehát úgy alakítottuk ki, hogy igyekszünk a legfrissebb, közkedvelt 
könyveket gyorsan, a helyi könyvesboltból beszerezni, olvasóink konkrét kéréseit is teljesítve. 
Aki a reklámokban találkozik egy őt érdeklő olvasmánnyal, már egy-két hét múlva a könyvtárban is 
kézbe veheti a sikerkönyvet. 
 
Az internetezők száma az utóbbi években stagnál. Tavaly decembertől a számítógépes 
szolgáltatások árai átlagosan a felére csökkentek, ezt a látogatók pozitívan értékelték. Az 
internetezők száma nem nőtt jelentősen, hiszen ma már nagyon sokan rendelkeznek otthon 
internettel, vagy mobilinternettel.  
 
A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is népszerű, az előző évhez képest számszerűen is jelentős 
emelkedés látható.  Az elektronikus úton érvényesített megrendelések lehetőségét ismerik 
olvasóink, igénylik is ezt a szolgáltatást.  
 
Ebben az évben munkánkat közmunkások is segítették, tavasszal egy fő, szeptembertől pedig két 
fő vesz részt a könyvtár munkájában, könyvek pakolásában, rendezvények kisegítő 
munkálataiban, a gyermekkönyvtárban a kézműves foglalkozások előkészítésében és 
lebonyolításában, informatikai és javítási munkálatokban. 
 
Középiskolás diákok is jelen vannak a könyvtárban, önkéntesként. Ők is használható segítséget 
nyújtanak könyvpakolásban, rendezvények körüli teendőkben. 
 

 

Állománygyarapítás 

Az olvasószolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet a könyvtári állomány gyarapítására. 
Olvasóink igényeit szem előtt tartva igyekszünk a korszerű szakirodalmat, és a keresett 
szépirodalmat azonnal szolgáltatni. Az internet nyújtotta lehetőséggel, a jó kereskedelmi 
kapcsolatok kialakításával a keresett, könyvtári állományunkba is beilleszkedő könyveket akár egy-
két napon belül is készek vagyunk olvasóink rendelkezésére bocsátani. Azokat a könyveket, 
melyek nem tartoznak gyűjtőkörünkbe, de az olvasónak szüksége van rá, más könyvtártól kérjük 
meg. A könyvtárközi kölcsönzés lehetősége népszerű olvasóink körében. 
 
Beszerzésünk nagy része két helyről történik, több évtizedes hagyomány alapján a KELLO-tól, s két 
éve a helyi LÍRA Könyvesbolttal is tudtunk szerződést kötni. A helyi könyvesbolt egyre jelentősebb 
arányt képvisel a könyvvásárlásban, jelentős kedvezményt kapunk, és itt sokkal gyorsabban 
rendelkezésünkre állnak az új könyvek, mint a KELLO-nál, ez nagyban meghatározza a 
szolgáltatásunk minőségét, gyorsaságát.  
 
2011-ben indult a Márai Program, amely mű- és olvasóközpontú program. A Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával jött létre. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő 
legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz. A Vachott Sándor 
Városi Könyvtár is kedvezményezettje volt a programnak. 2014-ben 200.000,- Ft , 2015-ben 
400.000,- Ft állt rendelkezésre a Márai V. programban.  



6 
 

Második évben volt lehetőség a Nemzeti Kulturális Alap pályázata, melynek keretében egy 
megadott könyvlistáról választhattunk, s a bizottság döntése alapján kaptunk térítésmentesen 
könyveket.  
 
Augusztusban zárva volt a könyvtár, ekkor került sor a szokásos nagytakarításra és selejtezésre, 
melynek során elhasznált, elavult könyveket és régi bekötött folyóiratokat vontunk ki az 
állományból, egy alapítvány révén erdélyi szórványfalvakba kerültek a számunkra már feleslegessé 
vált dokumentumok.  
 

2011. január 3-tól rákapcsolódtunk a megyei korszerű könyvtár-informatikai szoftver által 
nyújtott szolgáltatási felülethez, aminek eredményeként most már állományunk 97%-ban 
elektronikusan feltárt, és a kölcsönzés is elektronikusan zajlik minden részlegünkben.  A megyei 
hálózaton belül saját elektronikus adatbázist és olvasói nyilvántartást építünk. A 
könyvtárhasználóknak a használó-központúság szellemében a könyvtári épületben és a nyitva 
tartástól függetlenül a nap 24 órájában biztosítani tudjuk a hozzáférést az információkhoz, az 
adatokhoz, és a könyvtári szolgáltatások nagy részéhez. Ezen a felületen kérhetnek 
hosszabbítást a kikölcsönzött könyvek határidejére. 

 

Rendezvények  

A megszokott könyvtári tevékenységek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a rendezvények, 

melyek valamilyen szempontból kapcsolódnak az olvasáshoz, irodalomhoz, a kultúrához. Minden 

programunk ingyenes. Hagyományosnak mondható rendezvényeink voltak 2015-ben az író-

olvasótalálkozók (Fábián Janka, Lackfi János), könyvbemutatók (Réti Tamás, Püspöki Győző, 

Jakkel Mihály, Szarvas István, Gyöngyös város úszósportja, Csiffáry Gabriella, Gyöngyösi Krónika), 

előadóestek (Gyöngyös, dédapáink városa, Múzeumok éjszakája, Viva Verdi, Kávészünet együttes, 

Szülőföldünk, édes anyanyelvünk). Ismeretterjesztő, tömegeket megmozgató programjainkkal is 

a könyvtár népszerűségét kívánjuk növelni (Városnap, Egészségnap, Könyves Vasárnap). Az első 

emeleti fogadótérben rendszeresek a kiállítások, olvasóink kölcsönzés közben is szívesen 

megnézik a műalkotásokat. Rendezvényeink részletesen láthatók a rendezvénytáblázatban. 

 Január hónapban még látható volt a könyvtár fogadóterében Zilai Gabriella helyi 
képzőművész kiállítása zománcfestményeiből.  

 Február 6-án nyílt Gyenesné Dr. Barna Mariann üvegfestmény kiállítása.  

 Február 13-án Gyöngyös, dédapáink városa címmel egy helytörténeti, vetítésekkel 
egybekötött előadássorozatot indítottunk. Látogatóink körében régóta igény mutatkozott 
várostörténeti ismeretterjesztő programokra. Az első előadást Báryné Dr. Gál Edit 
helytörténész, a Mátra Múzeum igazgatója tartotta, Képek az 1880-as évekből címmel. Ezzel 
a rendezvénnyel kapcsolódtunk a Kultúrházak éjjel-nappal országos kampányhoz is.  

 Február 18-án  került sor Réti Tamás: Csomagolt lelkek című,  második verseskötetének 
zenés-műsoros bemutatójára. Könyvtárunk mindig lehetőséget adott a helyi vagy környékbeli 
szárnypróbálgató költők, írók bemutatkozására. 

 Március 18-án bemutattuk Püspöki Győző: A Radnóti színpadtól a Meseházikóig című 
könyvét, mely a helyi színjátszás jelentős szeletét mutatta be. A szerzővel Molnár Katalin, a 
Líra Könyvesbolt vezetője és Lovász Béláné a könyv szerkesztője beszélgetett.  

 Március 19 -26. Internet Fiesta. Évek óta országos program a könyvtárakban a márciusi 
Internet Fiesta. Egy héten át próbáljuk közelebb hozni olvasóinkhoz a világháló rejtelmeit és 
lehetőségeit. A kutatásban, keresésben, de a napi alkalmazások során is nagy szükség van a 
könyvtári rendszerek használatára (ODR, Mokka, MEK). Néhány napon ingyenes volt az 
internet- használat. Egy napon ismeretterjesztő foglalkozást tartottunk az érdeklődőknek a 
legfontosabb internetes oldalakról.  
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 Március 25-én, még az Internet Fiestához is kapcsolódva került sor a Gyöngyös, dédapáink 
városa sorozat második előadására. Munkatársunk, Borbándi Erik: Képek a 20. század 
elejétől az 1917-es tűzvészig címmel a városnak egy izgalmas időszakát mutatta be sok 
érdekes diával.  

 Március 27-én Jakkel Mihály: A Gyöngyösi Városszépítő és Védő Egyesület története (1983-
2013) könyvbemutatója zajlott könyvtárunkban.  

 Április 11-én, a Költészet napjához kapcsolódva felkértük olvasóinkat, hogy függesszék ki 
kedvenc versidézetüket a fogadótérben, az Időzített idézetek táblán. 

 Május 17.  Városnap. Évek óta kapcsolódunk a Városnaphoz, rendkívüli nyitva tartással, 
„kiköltözve” a Fő térre, a könyvtár gyűjteményének néhány különleges darabjával csalogatjuk 
az olvasókat. Ezen a napon ingyenes beiratkozással is kedvezünk látogatóinknak, sokan élnek 
ezzel a lehetőséggel. Csatlakozunk a Városbaráti Kör Fő téren zajló, "XIX. századi piac" 
elnevezésű rendezvényeihez. 
Immár 5. éve társulunk valamilyen kiállítással a városnapi rendezvényekhez, ez évben a 
Kincseink kiállítással. (részletesebben: Helyismereti részleg) 

 Május 22-én, a tűzvész évfordulójához kapcsolódva került sor a Gyöngyös, dédapáink városa 
sorozat harmadik előadására, Az 1917-es nagy tűzvész Gyöngyösön címmel. Kozéki Krisztián 
régóta érdeklődik a téma iránt, igyekszik mindent összegyűjteni a tűzesetről, 
gyűjteményének legérdekesebb felvételeit tárta az érdeklődők elé.  

 Június 10-én, olvasói igények alapján, egy népszerű történelmi regényírót, Fábián Jankát 
láttuk vendégül, aki életpályájáról, könyvei keletkezéséről beszélt a vendégeknek. A jó idő 
segítségünkre volt, a tágas teraszon nagyon kellemes volt a rendezvény. 

 Június 20-án kapcsolódtunk az országos méretű Múzeumok éjszakájához. Ingyenesen volt 
látogatható a Huszár Lajos Éremtár és a Herman Lipót Hagyaték. 
Két előadás tartottak munkatársaink, „Én elmentem a vásárba félpénzzel…”címmel Borbándi 
Erik, az Éremtár vezetője tartott pénztörténeti előadást, Írások a múltból  címmel pedig 
Lovász Béláné grafológus vizsgálta Bugát Pál kézzel írott naplóját. 

 Július 24-én Kérdezzük a kérdezőt címmel Szarvas István riportkönyveinek bemutatója 
zajlott. 

 Szeptember 15- én „Viva Verdi” címmel Miller Lajos operaénekes tartott előadást.  

 Szeptember 18-án, kapcsolódva a Szüreti Napok eseményeihez, megnyílt a Borcímke 
kiállítás, majd utána a Gyöngyös város úszósportjának története című könyv bemutatójára 
került sor, az időközben elhunyt szerkesztő, Csépe György emlékét felidézve.   

 

 Október 5 – 11. 
 
Országos Könyvtári Napok 2015. 
Október első hetében országszerte a könyvtárak felé terelődik a figyelem. Olvasóink várják, 
milyen ötletekkel jelentkezünk a figyelemfelkeltő, könyvtárra-hangoló hétre. Könyvtárunk 
egész héten sokszínű szolgáltatással, programmal várta az érdeklődőket. A programokra a 
Gyöngyösi Műsoroló füzet szeptemberi és októberi számaiban hívtuk fel a 
figyelmet.Plakátok, szórólapok, meghívók, könyvjelzők készültek, ezekkel próbáltunk a város 
több pontján megjelenni. Nagyobb programjaink idején a Fő téren 
 is csalogattuk az embereket a könyvtárba. 
Honlapunkon (http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos) és facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/vachottkonyvtar?fref=ts) naprakész információkkal szolgáltunk 
olvasóinknak, követőinknek. A város hivatalos weboldala, a http://www.gyongyos.hu/ is 
közzétette programajánlójában soron következő rendezvényeinket. 
A Gyöngyösi Városi Televízió is segítségünkre volt. A televízió négy alkalommal is készített 
felvételt a rendezvényekről, melyeket az Aktuális című műsorban láthattak a televíziónézők. 
A televíziós képújság is megjelentette programjainkat.  
A Dió Rádióban rendszeresen elhangzottak a felhívások, ismertetések. 

http://www.gyongyos.hu/
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A város iskoláival, óvodáival évek óta jó kapcsolatot ápolunk, rendezvényeinkre csoportosan 
is ellátogattak, nemcsak a fiatalabb korosztály képviselői, hanem a középiskolás diákok is.   

 Október 5-11. Megbocsátás hete 
Ebben az évben is elnézőek voltunk feledékeny olvasóinkkal, egész héten késedelmi díj 
fizetése nélkül hozhatták vissza a lejárt határidejű könyveket. Az előzőleg kiküldött 
felszólítókban erre minden késős olvasó figyelmét felhívtuk. 

 Borcímke kiállítás 
A Könyvtári Napok idején is látható volt a borcímke kiállítás,  Kocsis József gyöngyöshalászi                     

helytörténész gyűjteménye, melyet a könyvtárnak  ajándékozott. 

 Október 6.Egészségnap 
Évek óta megrendezzük az egészségnapot, amely egyre népszerűbb lesz, már sokan várják 
látogatóink közül. Olvasók, könyvtárosok és egészségügyi szakemberek találkozása ez a nap. 
Második éve már egész napos rendezvénnyé alakítottuk, így délután a dolgozó és iskolába 
járó látogatók is felkereshették egészségügyi tanácsokért intézményünket. 

 A Bugát Pál Kórház támogatásával ingyenes vérnyomásmérést, testtömeg-indexmérést és 
életmód-tanácsadást szerveztünk olvasóink számára. A kórház szakemberei tanácsokkal 
látták el az érdeklődőket, és figyelemfelkeltő kiadványokkal kedveskedtek olvasóinknak. 
Felhívták a figyelmet a megelőzés fontosságára.           

 „Fűben, fában orvosság.”  
Évek óta többféle gyógyteával kínálgattuk olvasóinkat, teázás közben kellemes beszélgető 
sarokká alakult a vers-részleg. Ebben az évben a Herbária Gyógynövénybolt mutatta be a 
gyógynövényeket, főzeteiket, a különféle gyógyászati termékeket és számtalan jó tanáccsal 
látta el az érdeklődőket. 

 Második éve új színfolt az íriszdiagnosztikai tanácsadás, elemzés, Dr. Popova Galina 
természetgyógyász orvos segítségével. A szem nemcsak a lélek tükre, hanem egészségi 
állapotunk térképe is. Minden belső szervünk állapotáról, működéséről pontos képet ad.  

 Grafológus a könyvtárban címmel Lovász Béláné grafológus (és könyvtáros) tartott 
„négyszemközti” íráselemzést az érdeklődőknek. A kézírás grafikai szempontú elemzésére 
gyakran kíváncsiak az emberek, hiszen az hozzásegít az önismereten túl akár a nehéz 
élethelyzetek elemzéséhez, megoldásához is.  

 A stressz kártékony hatását Salgáné Kósik Anikó a kineziológia módszereivel, elemzéseivel 
igyekezett gyógyítani a hozzá fordulóknál.  

 Új szolgáltatás volt a hallásszűrés, a Pannon Halláscentrum kihelyezett vizsgálatával.  

 A különféle programokat könyvkiállítással színesítettük az egészséges életmóddal 
kapcsolatos legújabb könyveinkből. A kiállítás darabjai felkeltették olvasóink érdeklődését, s 
a legtöbbjét ki is kölcsönözték.  

 
  

 Október 7. Fiatalok a könyvtárba(n)! 
Egy folyamatban lévő NKA pályázatunkhoz kapcsolódva a Fiatalok a könyvtárba(n)! című 
rendezvénysorozatunk első és második előadása éppen a könyvtári héten zajlott. Célunk, 
hogy a fiatalokat hozzájuk közel álló előadókkal, programokkal becsábítsuk a könyvtárba, 
megszerettessük velük az irodalmat. Ez alkalommal Lackfi János költő, író volt a vendégünk, 
először a középiskolásoknak tartott rendhagyó irodalomórát, melyre az iskolákból 
szervezetten jöttek a költészet iránt érdeklődő diákok. A versírás, az írás művészetének 
szórakoztató megközelítése nagy hatással volt a fiatalokra. 
Délután a gyerekeknek tartott foglalkozást a játékos kedvű költő. 

 Litera-túra fotópályázat 
Még nyár elején hirdettük meg fotópályázatunkat, melynek a Képes irodalmi helyszínelés 
alcímet adtuk. A pályázóktól azt vártuk, hogy utazásaik során készítsenek fotót önmagukról 
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valamilyen irodalmi helyszínen, és küldjék el nekünk e-mailben.  A legjobbnak ítélt művek 
beküldőit október 11-én, a Könyves Vasárnapon értékes  könyvjutalomban részesítettük. 

 Rejtvényfüzet 
Évek óta a könyvtári héten saját készítésű rejtvényfüzettel próbáljuk játékos kedvű 
látogatóinkat vetélkedésre bírni, a füzetecskék fellelhetőek voltak a könyvtár pultjain és a 
világhálón is. A kérdések kapcsolódtak az olvasáshoz, könyvtárunk állományához, és 
Gyöngyös nevezetességeihez. A Könyves Vasárnapon kihirdetett helyes megfejtők jutalma 
könyvajándék volt. 

 október 11. Könyves Vasárnap 
Az Országos Könyvtári Napok a Könyves Vasárnap programjaival fejeződtek be. 
Erre a napra a több éves hagyományt folytatva ingyenes beiratkozási lehetőséget kínáltunk 
olvasóink és családtagjaik, az érdeklődők számára.  Az érdeklődés minden várakozásunkat 
felülmúlta. Összesen 333 olvasó iratkozott be, vagy újította meg tagságát.  
Díjtalan volt az internetezés és a tárlatlátogatás is.  
Egyperces irodalmi játékunk is lassan hagyomány lesz, apró ajándékokat lehetett nyerni a 
helyes válaszokkal.  
11 órakor került sor a Litera-túra fotópályázat és a héten zajló Rejtvényfüzet játék 
eredményhirdetésére. 

 Október 16-án a fiatalok által közkedvelt Kávészünet együttes előadására került sor. Igazi 
koncerthangulat uralkodott a könyvtár ódon falai között, miközben értékes irodalmi műveket 
kapott a közönség, fülbemászó dallamokkal közérthetőbbé téve. A zenekar tagjai némelyik 
zenés költeménynél meg is mozgatták a közönséget. ez a rendezvény is része volt a „Fiatalok 
a könyvtárba(n)!” pályázatunknak. 

 November 11- én ismét a verseké volt a könyvtár, Szülőföldünk, édes anyanyelvünk címmel 
magyar költők, írók vallomásait hallgattuk Jónás Zoltán előadóművész és Dinnyés József 
daltulajdonos tolmácsolásában. 

 November 17-én Csiffáry Gabriella: Szétrajzás. Híres magyar emigránsok kézikönyvének 
bemutatójára került sor, mely szintén a Líra könyvesbolttal közös rendezvény volt. 

 November 20-án mutattuk be a könyvtárunk kiadásában megjelent Gyöngyösi Krónika című 
könyvet. 

 December 4-én ismét egy helyi képzőművész, Varga L. Zsuzsa festménykiállítása nyílt meg a 
fogadótérben található mini galériában.  

 

Tervek 2016. évre  

2016-ban tervezett programjainkkal, tevékenységünkkel továbbra is a könyv, a könyvtár, az 
olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni, pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. 
Szolgáltatásainkkal újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni.  

Könyvbeszerzésnél az olvasói igények figyelembe vétele mellett nagy hangsúlyt helyezünk a 
legfrissebb igényes szépirodalom megvásárlására, valamint az új kiadásban megjelenő 
klasszikusok beszerzésére, kicserélve a régebbi elhasználódott példányokat. Szakirodalom 
beszerzésénél minden szakterület legfontosabb friss dokumentumait vásároljuk. Az eddigi 
beszerzési helyeink mellett igyekszünk újabb helyeken is vásárolni (Pl: Bookline, Magyar 
Menedék Könyvesház), így hiányzó köteteket jobban tudunk pótolni. Új könyveinkre többféle 
módon igyekszünk az olvasók figyelmét felhívni.  

Folyóiratok beszerzésénél is igyekszünk az igényeknek megfelelni, és sokszínű választékot 
biztosítani.  

Azt szeretnénk, hogy nyilvánvalóvá váljon a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal 
növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.  
Bízunk benne, hogy újabb sikeres pályázatok is támogatják elképzeléseinket.  
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Tervezett programjaink:  

Programjainkkal egyrészt szeretnénk a közép- és idősebb korosztályt értékes, konzervatív 
kultúrával kiszolgálni, másrészt újszerű, fiatalokat is megszólító, akár meghökkentő 
rendezvényekkel, próbálkozásokkal nyitni a mai kor újdonságai felé.  

 

 Februárban Herman Lipót grafikáinak kiállításával kapcsolódunk a Kultúrházak éjjel-nappal 

rendezvénysorozathoz.  

 Márciusban csatlakozunk az Internet Fiesta országos rendezvényéhez. Ezen a héten nyílt 

napokat szervezünk, ahol a különféle adatbázisok bemutatását tervezzük (NAVA Pont, 

Magyar Elektronikus Könyvtár), és internet-használati tanfolyamokat indítunk. 

 Áprilisban a Költészet napját méltóan szeretnénk megünnepelni. 

 Májusban a Városnapon ismét aktívan részt veszünk, a Fő téri rendezvényeken és falainkon 

belül egyaránt.  

 Könyvbemutatókat a hagyományok alapján továbbra is szervezünk, olvasóink körében 

népszerű irodalmárokkal, és helyi kötődésű írókkal, költőkkel. 

 Folytatni kívánjuk a már ötödik éve zajló Belvárosi esték programot, melyet a Fő téri 

könyvesbolttal együtt szervezünk.  

 Az évek óta zajló Ünnepi Könyvhét és a Múzeumok éjszakája országos rendezvényeihez idén 

is kapcsolódni fogunk.    

 Kreatív, művészeti ágakban tevékeny olvasóink számára kiállítási lehetőséget biztosítunk.  

 Október első hetében csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához: 

előadásokkal, pályázatokkal, vetélkedőkkel, egészségnapi programokkal várjuk olvasóinkat, a 

Könyves Vasárnapon ingyenes beiratkozással és vonzó lehetőségekkel jelentkezünk.  

 Iskolai csoportokat továbbra is fogadunk, erre igény is van, hiszen az érettségi tananyag 

részét képezik a könyvtári rendszerek, adatbázisok. 

 Tervezünk egy klubszerű beszélgetéssorozatot városunk múltjához kapcsolódóan, ismert 

gyöngyösi emberekkel a középpontban. Elsőként Dr. Fejes András estjére kerül sor, akinek 

életmű-kiállítása immár könyvtárunkban található.  

 Fontosnak tartjuk a fiatalok megszólítását és megnyerését az olvasás és a kultúra világába. 

Márciusban bekapcsolódunk a 24 órás „Aludj máskor” fiataloknak szervezett vetélkedőbe, 

mely először kerül megrendezésre Gyöngyösön. 

Az ifjúság körében nagy népszerűségnek örvendő Slam poetry mozgalomhoz kapcsolódva 
szeretnénk egy országosan ismert „slam-est” meghívni könyvtárunkba. 
Szeretnénk folytatni a Fiatalok a könyvtárba(n)! pályázatunkban elkezdett irányvonalat, az 
ifjúság számára érdekes előadókkal, programokkal, amennyiben lehetőségünk nyílik újabb 
pályázatra. 
 

Továbbképzés, továbbfejlesztés 

 
2015-ben 3 fő vett részt a Bródy Sándor Könyvtár Minőségbiztosítási tréningsorozatán, három 
alkalommal. A sok használható ismeretet igyekeznek a könyvtári minőségpolitikában alkalmazni.  
Remélhetőleg a többi munkatársunk számára is lehetőség nyílik, hogy a hétéves szakmai 
megújulási előírásoknak eleget téve, továbbképzéseken vehessenek részt. 
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2. Gyermekkönyvtár 
 

Főbb történések 2015-ben 

Statisztikánk jobban alakult az előző évihez képest. Olvasói létszámunk hasonló, de a 
kölcsönzések száma, a kölcsönzött dokumentumok száma, de főleg a látogatottságunk nőtt. 
Egyre több a kisgyermekes család, akik beíratják a legkisebbet is, ugyanakkor a középiskolás 
olvasóinkat is sikerült megtartani. Közösségi színtér lett a gyermekkönyvtár, családias hangulat, 
baráti beszélgetések jellemzik. A gyermekek szívesen böngésznek, játszanak, színeznek itt. 
2015-ben a nyári szünet lehetőséget adott a könyvtári bútorok átrendezésére. Egy könyvespolc 
kiemelésével megnöveltük a kisebbek területét, így jobban elfér több válogató is. Az 
újságolvasót kihoztuk a kölcsönzési térbe. Kialakítottunk egy Tini-sarkot, ahol a nagyobbak egy 
helyen találják meg a nekik való könyveket. A kézikönyvek nagy részét kiselejteztük vagy 
kölcsönözhetővé tettük. Jelenleg hét polcnyi kézikönyv helyett csak kétpolcnyi maradt a 
legszükségesebb könyvekkel. Ezzel elértük azt is, hogy aktívabban használják a belső teret az 
olvasók. 
 
Nagyfokú selejtezést hajtottunk végre, 1307 db könyvvel apasztottuk az állományt 743.249,71 Ft 
értékben. Ezek elsősorban avult, rongált, vagy kevésbé használt szakirodalmi könyvek voltak. 
 
Beszerzésnél törekedtünk minden korosztálynak kedvezni, és a legújabb könyveket beszerezni. 
A keretünk egy részét a KELLÓ-nál, java részét pedig a gyöngyösi Líra Ady Endre Könyvesboltban 
vásároltuk le, ahol 30 % kedvezményt kaptunk könyvenként.  
 
Iskolai és óvodai csoportos foglalkozást 9 alkalommal tartottunk. Ezt még mindig kevésnek 
találjuk, de keressük a megoldást. Jó kapcsolatot ápolunk az iskolákkal, óvodákkal, 
pedagógusokkal. Továbbra is patronáljuk a Petőfi EGYMI azon osztályait, akik kölcsönzés céljából 
ellátogatnak hozzánk. 
 

Rendezvények: 

 

 A gyermekkönyvtár 2015-ben 64 rendezvényt, foglalkozást tartott, melyen főleg 
kisgyermekes családok, óvodai és iskolai csoportok vettek részt. A programok sokszínűek 
és sikeresek voltak: havonta kézműves foglalkozás, mesedélelőttök óvodásoknak, városi 
és körzeti mesemondó verseny, Népmese napja rajzpályázattal és kiállítással, Őszi 
Könyvtári Napok minden korosztálynak, szünidei foglalkoztató 11 alkalommal különböző 
és érdekes témákban, író-olvasó találkozó, XIX. századi piac papírszínházzal és korhű 
babakiállítással, valamint nyári napközi Gyöngyös és története jegyében.  
 
Január 25. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Hóember készítése 
 
Február 14. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Busóálarc zacskóból 
 
Február 25. 
SZABÓ TIBOR BENJÁMIN –  író-olvasó találkozó 
A Líra Ady Endre Könyvesbolt vendégeként volt jelen Szabó Tibor Benjámin író, 
irodalomtörténész, az Athenaeum Kiadó vezető szerkesztője. EPIC – Az első küldetés c. regényét 
mutatta be kamaszoknak, akiknek nagyon tetszett az alkotás. A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Ált. 
Isk. tanulói ajándékkal, egy casting-tervvel lepték meg, a Vak Bottyán János Szakközépiskolások 
pedig riportot készítettek vele az iskolaújság számára. 
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Március 9 – március 18-ig 
MESEDÉLELŐTT ÓVODÁSOKNAK 
Az óvodás csoportoknak két témából lehetett választani: Tavaszváró vagy A világotjárt kiscsacsi. 
A rendezvény nagyon sikeres volt, 13 csoport, összesen 271 fő vett részt a komplex 
foglalkozásokon.  
 
Március 28. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Húsvéti csibék 
 
Március 28. 
RÍMELGETŐ 
A Költészet Napja alkalmából verset szerető gyermekeket vártunk a gyermekkönyvtárba. 
Játszottunk a rímekkel, felolvastuk a kedvenc verseinket, meghallgattunk egy pár megzenésített 
verset. 
 
Április 20-21. 
TAVASZI MESEMONDÓ VERSENY 
25. alkalommal rendeztük meg a mesemondó versenyt Gyöngyös és körzete óvodásainak, alsós 
és felsős tanulóinak. A két napos verseny igazi megmérettetés volt a gyermekeknek. A 
rendezvénysorozaton 154-en vettek részt versenyzőként és kísérőként. 
 
Április 25. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Anyának szeretettel 
 
Május 17. 
GYÖNGYÖS VÁROS NAPJA – XIX. SZÁZADI PIAC 
Két helyszínen is részt vett a gyermekkönyvtár a városi rendezvényen, ahol korhű ruhákban 
vártuk az érdeklődőket. A „piacon” papírszínházas mesékkel leptük meg a kisebbeket, kikiáltóval 
csalogatva a közönséget. A gyermekkönyvtárban pedig a XIX. századi viseletekből adtunk ízelítőt 
beöltöztetett babákkal, tárgyakkal, könyvekkel, valamint papírbabákat lehetett beöltöztetni az 
alsóneműtől a felső díszmagyaros ruháig. 174-en voltak kíváncsiak a programunkra. 
 
Május 30. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Gyermeknapi barkácsoló 
 
Június 22 – július 20-ig 
SZÜNIDEI FOGLALKOZTATÓ 
Ismét meghirdettük a népszerű nyári foglalkozásainkat. Hétfő a legkisebbeké, kedd a 
kisiskolásoké, szerda pedig a nagyobbak napja volt. Összesen 173-an vettek részt rajta. 
Témáink: 
Jún. 22. Egy pöttyös nap – Katicákról és pöttyökről kicsiknek 
Jún. 23. A három toll – Papírszínházas mesefoglalkozás barkácsolással 
Jún. 24. Az érem két oldala – Érmék a magyar történelemben. Érmeverés  és érmetervezés. 
Jún. 29. Cipelő cicák – Berg Judit meséje kicsiknek barkácsolással. 
Jún. 30. Indiánok a könyvtárban – Indiánkultúra, három próba, fejdísz készítése 
Júl. 1. Műemléki séta a városban – Műemléknézés kísérővel 
Júl. 6. A világot járt kiscsacsi – Mese, játék, barkácsolás 
Júl. 7. Segítség, kalózok! – Kalózos játékok, kincskeresés 
Júl. 13. La Fontaine meséi – Papírszínházas mesefoglalkozás, barkácsolás 
Júl. 14. Vigyázz, vadász, ne gatyázz! – papírszínházas mesefoglalkozás, barkácsolás 
Júl. 20. Csingiling, a kalóztündér – Filmvetítés 
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Július 2 – július 30-ig 
NYÁRI NAPKÖZI 
Az önkormányzat kérésére csütörtökönként két napközis csoportnak tartottunk Gyöngyös 
történelmével, nevezetességeivel és híres embereivel kapcsolatban játékos csapatvetélkedőket. 
Összesen 222 fő vett részt rajta. 
 
Szeptember 26. 
A NÉPMESE NAPJA 2015. 
A hagyományos rendezvényünk idei témája: Tündérek a mesékben. Ezzel kapcsolatban 
rajzpályázatot hirdettünk, aminek a díjátadása és a kiállítás megnyitója a népmese napi 
programunkhoz kapcsolódott. Ezen a napon gyermekek meséltek, barkácsoltunk, tündérsütit 
kóstoltunk. Rekordmennyiségű, 328 rajz érkezett a pályázatunkra és 91-en vettek részt a 
népmese napi rendezvényünkön. 
 
Október 5 – október 11. 
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 
Minden gyermekkorosztályra gondoltunk. Összesen 368 fő látogatott el a programjainkra. 
 
Óvodásoknak tartottunk mesefoglalkozást a héten, Mesél Brúnó, a könyvtár mackója címmel. A 
komplex foglalkozásokon Az egerek c. mesét dolgoztuk fel, majd egereket készítettünk a 
gyerekekkel. 9 csoport, 180 fővel vett részt rajta.  
Okt. 7. Gyermekfoglalkozás Lackfi Jánossal – Élvezetes, humoros előadásban volt részük az 
érdeklődő osztályoknak. 
Okt. 9. Nevem Stilton, Geronimo Stilton – A népszerű könyvsorozatból készítettünk 
újságszerkesztői vetélkedőt az iskolásoknak 
Okt. 11. Könyves vasárnap – ezen a napon sokan felkerestek bennünket a díjtalan beiratkozás 
lehetősége végett, de barkácsolni is lehetett a gyermekkönyvtárban, harapós könyvjelzőket 
készítettünk. 
 
Október 31. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Halloween 
 
November 28. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Jön a Mikulás! 
 
December 19. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Karácsonyi angyal 
 
December 21. 
ANGOL – GYERMEKEKNEK 
A Helen Doron Nyelviskola két tanára tartott két foglalkozást, óvodásoknak és kisiskolásoknak. A 
téma: karácsony volt. 

 
Olvasóinknak két internetes számítógép áll rendelkezésére nyomtatási lehetőséggel. Az egyik 
gépet leselejteztük, helyette a katalógusgépet használhatják. 2015-ben nőtt az internetezők 
száma: 222 fő 250 órát töltött a gépek előtt. 
Személyi állományunkban változás nem történt.  

 

Tervek 2016-ra 

 
Szeretnénk, ha a gyermekkönyvtár továbbra is látogatott lenne, jól éreznék itt magukat az 
olvasóink, kicsik és nagyok egyaránt. Ezért továbbra is tájékozottak, barátságosak, segítőkészek 
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leszünk. Tanácsainkkal segítjük a megfelelő könyvek kiválasztását. Iparkodunk a legújabb 
könyveket megvásárolni és a hiányzókat pótolni.  
 
Megtartjuk a jó kapcsolatot az intézményekkel, segítjük egymás munkáját. Szeretnénk, ha több 
iskolai és óvodás csoport látogatna el hozzánk. Továbbra is támogatjuk a Petőfi Sándor EGYMI 
osztályinak kölcsönzését.  
  
Rendezvényeink népszerűek, látogatottak. Megtartjuk 2016-ban is a Tavaszi mesemondó 
versenyt, a nyári Szünidei foglalkoztatót, a Népmese Napját és az Őszi Könyvtári Napokat. 
Havonta jelentkezünk a Hétvégi fabrikával, ahol az aktuális ünnepnek vagy évszaknak megfelelő 
kézműves munkát készíthetnek a látogatóink. Tavasszal ismét Óvodai napokat tartunk.  Már 
nyáron el szeretnénk indítani az Olvasni jó! című olvasómozgalmunkat általános iskolásoknak. A 
verseny decemberig fog tartani. Aki a legtöbb könyvet kiolvassa az általunk választottak közül és 
kitölti a könyvekhez kapcsolódó feladatlapokat, az lesz korosztályonként a nyertes. Ha lesz rá 
mód, író-olvasó találkozókra is várjuk az olvasóinkat.  

 
Nyáron, a bezárás alatt az pótoljuk a könyveink jelzeteit, iratokat rendezünk, selejtezünk. 
 

3. Zenei gyűjtemény 
Az összes kottát – néhány nagyobb értékes gyűjteményes kötet kivételével - kölcsönözhetővé 

tettük.  

A gyűjtemény gyarapítása folyamatos, nagyobb érdeklődés mutatkozik a gyermeklemezek, ill. a 

pihentető-nyugtató zenék iránt, így ezek kiemelt figyelmet kapnak. Közülük külön említendők 

azok a gyerekeknek szóló könyvek, amelyekhez CD melléklet is van, ezek beszerzése sikert 

aratott az olvasók körében. 

4. Helyismeret 
A gyűjtemény részét képező, már archívnak számító videofilmek átjátszása, digitalizálása történt 

meg 2015 nyarán. A honlapunkra került Dezséri Bachó László: A gyöngyösi templomok története 

(1944, 184 p.) műve is. 

Állománygyarapítás 
  

2015-ben is tudtunk vásárolni egyedi, ritkaságnak számító könyveket, képeslapokat, fotókat. 

Nagy jelentőségű a  közel  70 Schematismus , mely Heves megye egyházi adatait tartalmazza, s 

egy igazi gyöngyszem: Otrokocsi Fóris Ferenc  könyve 1706-ból, melyet Széchényi Pál gyöngyösi 

származású kalocsai érseknek ajánl a szerző.  

Adományok 

Mint már a korábbi években, most is szép számú adomány érkezett. Közülük kiemelendő Kocsis 

József borcímke gyűjteménye, amely az egri és a mátraaljai borvidéket reprezentálja az 1970-es 

évektől kb. 2006-os időszakig (ebből kiállítást is rendeztünk, ld. alább).  

Tóth Károly (Engel Herman: Emlékeim, 1921. – ritka könyv!) 

Kocsis József (Gy. halász) borcímke gyűjteménye  (márc.), és a magyar fürdőket bemutató 
képeslapgyűjtemény (V. 6.) 
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Bordás Ottó hímző népi iparművész katalógusa (47 év hímzett munkái), majd kéziratos 
verseskötete és prózai gyűjteménye (márc.) 

Várhegyi Teréz (Mátrafüred): Tomits György és Györgyné hagyatéka, Gyöngyös zenei életével 
kapcsolatos dokumentumok 

Dr. Misóczki Lajos könyvei, + tárgyak (gyógyszerészeti eszközök) 

Fischer Józsefné népi hímző művész: retró anyag 1960-70-es évek (csokipapírok, 
úttörőmozgalom) 

Dr. Monostory Mihályné: Vas Gereben, Benedek Elek, Szilvási Lajos sorozat 

Hugai Istvánné könyvek, újságok, tárgyak (orvosi eszközök, üvegek, tányérok, stb.) 

Rostás Gabriella: Mátrafüredi gyermeküdülő fotói 

Lukács Lívia Edit - szódásüvegek 

Szabó Gyuláné – 1956-os újságok, kerámia tárgyak 

Czáka Zsuzsanna – könyvek 

Kivonás az állományból 
2015 nyarán mind a zenei, mind pedig a helyismereti részlegből történt selejtezés: fölös és avult 
példányok, hangzó anyagok, nyelvleckék (LP, kazetta, videofilmek) tekintetében.  

Rendezvények  
Rendezvényeinkkel 2015-ben is igyekeztünk a helytörténeti ismereteket minél szélesebb körben 
terjeszteni, népszerűsíteni. 

2015. február 13. 

Gyöngyös, dédapáink városa: Képek az 1880-as évekből – Báryné dr. Gál Edit helytörténész, a 
Mátra Múzeum munkatársa előadása; „Kultúrházak éjjel-nappal” program részeként 

március 25. 

Gyöngyös, dédapáink városa 2.  Borbándi Erik folytatja időben Báryné előadását a századvégtől 
a tűzvészig. 

március 27. 

Jakkel Mihály: A gyöngyösi Városszépítő és Védő egyesület története c. könyvének bemutatása 

május 22. 

Gyöngyös, dédapáink városa 3.: A nagy gyöngyösi tűzvész 1917. Kozéki Krisztián előadása 

április 22. 

Az Arany J. Iskola helytörténész szakkörének tanulói a helyismereti gyűjtemény érdekességeivel 

ismerkedett meg (12 tanuló + 1 pedagógus) 
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május 17. 

Városnap 

Szokásos standunk a könyvtár előtt további bemutatóhelyekkel bővült: a további asztal és a 

paravánok lehetővé tették a gyűjteményre történő gazdagabb figyelemfelkeltést. Jövőre ezt 

átgondoltabban kell tervezni (váratlan szélvihar). A Városbarát Kör kérésének megfelelően 

beöltöztünk korhű ruhákba is, amely által színesebbé vált a standunk. 

november 10.  

Várostörténeti előadás az Idősek Napközi Otthonában 

Az otthon vezetőjének megkeresésére Gyöngyös történetéről beszélgettünk múltidéző jelleggel - 

interaktív módon – könyvtári fotók és egyéb dokumentumok segítségével. (32 fő lakó és 3 

nővér) 

november 12. 

Helytörténeti vetélkedő 

Téma: Templomok és kápolnák Gyöngyösön, előzetes beadandóval  (ppt). 

5 általános iskolás (4 fős),  és 6 (3 fős) középiskolás csapat részvételével (egy iskolából több 

csapat is jelentkezhetett). 

A győztesek:  

1. Egressy Béni Általános Iskola; 2. Arany János Általános Iskola; 3. Berze Nagy János gimnázium 

kisgimnazistái 

Középiskolásoknál: 

1. Vak Bottyán János Katolikus Szakközépiskola; 2. Berze Nagy János Gimnázium 1. csapata; 3. 

Berze Nagy János Gimnázium 2. csapata 

Kiállítások 

Kincseink (2015. ápr. 13. – júl. 31.) 
 
A kiállításon könyvtárunk féltve őrzött ritkaságai, legrégebbi kiadványai és érdekességei 
voltak láthatók. Olyan dokumentumok voltak most együtt, amelyek egyébként védett 
anyagként raktárainkban várják a kézhez vételt és fokozottan vigyázunk rájuk.  
Még ilyen összeállításban nem voltak láthatók a könyvtárban. Egy bejegyzés a 
vendégkönyvből: 
 
„Tisztelt Igazgató Úr! 
Fogadja elismerésemet a munkatársai nevében is a vezetése alatt álló városi 
könyvtárban megrendezett helytörténeti kiállítás megnyitása alkalmából. 
Hihetetlen, hogy milyen kincseket tártak fel és milyen kincsek vészelték át a sok 
évszázad tüzeit, háborúit. Gondos, tematikus munkájukat, a megóvott 
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várostörténeti relikviákat látva hiszem, hogy Apáink "lába nyoma" nem tűnik el a 
feledésben. Talán, még követhető az általuk kitaposott ösvény…!  (2015. 04. 15.) 

 

Borcímke kiállítás (szept. 18. – nov. 7.) 

Kocsis József gyöngyöshalászi gyűjtő által a könyvtárnak adományozott anyagából készült az 

összeállítás. A tablókon többségében a mátraaljai borvidék borcímkéi voltak láthatók, de kissé 

rápillanthattunk a „nagy testvér”: az egri borvidék címkéire is. A teljes anyag összesen 3064 

borcímkét tartalmaz az 1970-es évektől a 2000-es évek közepéig terjedő időszakból, melyek egy-

egy oldalas tablókon kerültek elhelyezésre. A címkéken jól követhetők voltak az egyes fajták és 

évjáratok, valamint a különböző termelők, pincészetek, ill. borászatok megjelenése is. 

A borcímkéket Bartha Sándor gyöngyösi kádármester borászati edényei és eszközei, valamint 

javarészben 100 éves szerszámai: cifrázó és belső gyaluk, csínyvágók, módlik és egyéb eszközök 

egészítették ki.  

 

Idősek otthona (okt. 12. - nov. 30.) 

Gyöngyös történeti kiállítás az  1930-as évektől a 90-es évekig az idősotthon 

rendezvénytermében, az otthon átadási ünnepsége kapcsán. Dokumentumok kölcsönadása 

történt meg néhány hétre (képeslapok, régi inflációs papírpénzek, plakátok és egyéb szórólapok, 

tárgyak), melyeket az MMK dekoratőre rendezett össze. 

 

Gyöngyösi krónika és a kalendáriumok  (nov. 11. – dec. 1.)  

A könyvtár kiadásában megjelent könyv és a régi kalendáriumok bemutatása történt meg azzal a 

céllal, hogy az új könyvre minél jobban felhívjuk a figyelmet.  

Tervek 2016 
 

2015-ben megkezdődött a korábbi, helyismereti cédulakatalógus szisztematikus fölvitele a 

Corvina adatbázisba. A munkában nagy segítségünkre volt a kulturális közfoglalkoztatott 

munkatárs. A feldolgozást tovább kell folytatni annak ellenére, hogy meglehetősen időigényes 

feladat.  

2015 őszén az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár elkezdett egy nagyobb projektet, amely a 

megyei napilap digitalizálását célozza meg. Az 1955-től megjelenő Népújság, később Heves 

Megyei Népújság, ill. Heves Megyei Hírlap egy fontos tájékoztatási forrás, melyet digitalizálva az 

ígéretek szerint meg fogunk kapni, miután kölcsönadtuk folyóirataink egy jelentős részét a 

feldolgozáshoz. Ennek meg kell teremteni a hátterét, hogy az olvasók mielőbb használni tudják 

ezt a jelentős adatbázist is. 

A helytörténeti  vetélkedőben  ebben az évben is aktív szerepet vállalunk,  kapcsolódva az 1956-

os forradalom 60. évfordulójához. Ebben az időszakban egy kiállítást is tervezünk, 1956 

gyöngyösi emlékeiből, részben könyvtárunk állományából, részben olvasóink saját relikviáiból. 
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Az év folyamán kisebb kiállításokat alakítunk ki az aktuális évfordulókhoz, eseményekhez 

kapcsolódva (március 15. , városnap, szüret).  

Vásárlás, dokumentumok beszerzése terén az antikváriumok, on-line oldalak az elsődlegesek. 

Folyamatoson figyelemmel kísérjük tehát a különböző aukciókat, az on-line antikváriumok listáit 

(Darabanth, axioart, antikkkönyv.hu, helytörténet.com, bookline, antikvarium.hu és a többiek). 

A gyűjtőkkel való aktív kapcsolat is fontos az állomány gyarapítása szempontjából. Reméljük, 

hogy ebben az évben is megfelelő forrás áll rendelkezésre a beszerzéshez, pályázati összegekkel 

kiegészülve.  

Zenei részlegünk új darabjaiból a gyermekkönyvtárban és az olvasói fogadótérben 

figyelemfelhívásként bemutató polcot alakítunk ki. 

5. Fiókkönyvtár 
 

A déli városrészen más kultúrát szolgáltató intézet nincs. A városi könyvtár részlege évtizedek 

óta igyekszik ennek az elöregedő városrésznek az igényeit kiszolgálni.  

Habár a könyvtár személyi állományát -, ennek következtében a nyitva tartást csökkentették -, a 

környéken lakók – elsősorban az idősek – örülnek a lehetőségnek, hogy lakóhelyükhöz közel 

juthatnak kedvükre való olvasmányokhoz. 

Közvetlen közelünkben egy óvoda, kicsivel több sétányira egy másik, akik a könyvtárat évente 

egy-két alkalommal meglátogatják.  Szerencsére ezek után néhány gyermek visszatér - szülővel, 

nagyobb testvérrel - és rendszeres látogatóvá válik.   

A 2015-ös évben a könyvtár anyagi lehetősége több könyv vásárlását tette lehetővé.  A 

slágernek számító felnőtt szépirodalom mellett az ifjúsági szakirodalom megújítása kezdődött. 

Mint korábban említettem az óvodások jó esetben visszatérnek, ezért a nekik nyújtható 

állomány megújítása a következő néhány év feladata lesz.  

Az olvasói létszám növelésére nem kedvező a nyitva tartás. 

Tapasztalatom szerint az olvasók szeretik az állandóságot. Jó lenne, ha könyvtár személyi 

állománya a jövőben úgy alakulna, hogy a fiókkönyvtár ellátását minél kevesebb változás érintse 

(maximum két fő váltakozzék). 

A 2016-os év célkitűzése a fiatalabb olvasók könyvtárba csábítása. Ezt az állományrész 

megújításával és a személyes kapcsolatok kialakításával igyekszem elérni. 

Felmérést készítek az olvasók igényeiről, mit szeretnének a fiókkönyvtárban látni, hallani, 

csinálni. Miután ez megtörtént lehet azon gondolkodni, hogy hogyan feleljünk meg az új 

feladatoknak. 

A központi könyvtár rendezvényeiről mindig tájékoztatom az itt lakókat (plakátok) 

Mint említettem idősek látogatják a könyvtárat a megközelítés sem egyszerűsödött.  A lépcső 

melletti korlátot kitörték, a bejárat fölötti lapos tetőről a csapadék télen a lépcsőre fagy, esős 

időben a csapadék szintén rongálja a betont. Tovább szorgalmazom az akadálymentesítést.  A 

központi könyvtár 1989-ben, az ország első akadálymentes könyvtára volt.  Jó lenne ezt a 

fiókrészlegre is kiterjeszteni.  A másik fontos dolog a nyílászárók javítása. 
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6. Huszár Lajos Éremtár és Herman Lipót Hagyaték  
 

Szakmai munka: 

A 2010 eleje óta „muzeális gyűjtemény és kiállítóhely” minősítésű intézményrészt 2015-ben is 
igyekeztünk besorolásához és a gyűjtemény színvonalához méltó módon működtetni. Szakmai 
oldalról ez az éremtár, valamint a Herman Lipót kiállítás tényleges és virtuális látogatóinak minél 
szélesebb körű kiszolgálását és a gyűjtemény anyagának tudományos igényű feldolgozását 
jelenti. Ezeket az év során minden tekintetben eredményesen valósítottuk meg.  
 
Az éremtári anyag feldolgozása a korábbi években befejeződött, érdemi változás ezen a téren 
nem következett be 2015-ben, attól eltekintve, hogy az év folyamán több, az állományba tartozó 
éremmel kapcsolatban sikerült új információkat begyűjtenünk. Az átfogó kiállítás vezetőt 
honlapunkon „Virtuális tárlatvezetés” címen olvashatjuk. A tervezett képes katalógus 
megjelentetésére 2015-ben még nem volt lehetőség, ám az év közben szerzett pályázati 
forrásból 2016-ban megvalósíthatjuk régi tervünket. Addig továbbra is a - nem éppen jól 
használható - régi katalógusokat vagyunk kénytelenek a látogatók kezébe adni. 
 
A 2015-ös évben nagyobb energiát fordítottunk a Herman Lipót Hagyaték feldolgozására. A 
hagyaték részét képző grafikákról és egyéb dokumentumokról jól használható fotódokumentáció 
készült, s a 2016 februárjára tervezett Herman Lipót kiállításhoz kapcsolódóan igyekeztünk a 
Herman-életművet is alaposabban megismerni. 
 
Felismerve azt a tényt, hogy mind az éremtári, mind a Herman hagyatékhoz kapcsolódó 
fejlesztéseket csak pályázati segítséggel tudjuk megvalósítani, 2015 tavaszán két pályázatot is 
beadtunk ennek érdekében. Az NKA muzeális gyűjtemények számára kiírt pályázatán az „Egy 
nyughatatlan szellem a XX. századból” című projektünk 1.000.000 Ft-ot nyert. A legalább 3 
hónapig nyitva tartó, lehetőleg több helyszínen is bemutatható kiállítás céljára megítélt összeg 
lehetővé tette számunkra, hogy a város régi adósságát törlesztve 36 év után végre a 
nagyközönség előtt is bemutathassuk rejtett kincseinket, azaz a Herman hagyaték részeként 
eddig raktáron pihenő grafikákat. 
Az NKA pályázaton elnyert összeg ugyan segítséget nyújtott a képek kiállításra való alkalmassá 
tételéhez (mind a 100 db grafika új paszpartut kapott, közülük 51 db keretet is, valamint 20 db 
kiállítási paraván is elkészült), a teljes kiállítást azonban ebből nem tudtuk volna megvalósítani. 
Ebben segített az EMMI által a Kubinyi Programban kiírt pályázat, melyet a Herman kiállítás 
megvalósítására, valamint az éremtár kiállításának további fejlesztésére adtunk be. Az ezen 
elnyert 1.500.000 Ft már lehetővé tette a teljes projekt megvalósítását. 
 
A pályázatok sikerében nagy szerepet játszott az, hogy már az előkészítés fázisában felvettük a 
kapcsolatot Szücs Györggyel, a Magyar Nemzeti Galéria főigazgató-helyettesével, aki 
pályázatunkat szakmailag támogatta, s a megvalósítás fázisában is segítségünkre volt. Ő 
készítette el többek között a kiállítás-vezető leporelló szövegét. 
 
A képzőművészeti időszaki és az éremtári állandó kiállítások fejlesztését 2015 szeptemberétől 
kezdve párhuzamosan indítottuk el a két pályázat segítségével. Körültekintően úgy terveztük 
meg és gyártattuk le a paravánokat, hogy azok a kiállítótérben már meglévő tárlókkal 
harmonizáljanak, hogy egymáshoz illesztve a teret optimálisan tölthessék ki, s hogy az időszaki 
kiállítás befejezése után az éremtári kiállításnak is hasznára legyenek. A meglévő 31 tárló mellé 3 
db azonos kivitelű tárlót készíttettünk el, melyek az időszaki kiállítás után a meglévő érem-
elhelyezési gondjainkat fogják enyhíteni.  A Kubinyi Program pályázatába beépítettünk olyan – a 
kiállítások anyagának magasabb színvonalú bemutatását lehetővé tevő – eszközök beszerzését 
is, mint projektor, vetítővászon, okos televízió. 2016-tól kezdve így látványosabb bemutatók 
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kísérhetik az éremtári tárlatvezetést, s minden technikai feltétel adott lesz arra, hogy nívós 
szakmai előadásokat is tarthassunk. 
 
Itt kell kiemelnünk, hogy az önkormányzat kulturális bizottságától pályázaton elnyert 50 ezer 
forintot is a fenti célok szolgálatába állítottuk. Egy tablet megvásárlása mellett egy éremtároló 
bőrönd és egy professzionális nagyító megvételére futotta belőle. 
 
Szólnunk kell még a Budapest Bank pályázatán történt sikeres szereplésünkről. Bár hivatalosan a 
Vachott Sándor Városi Könyvtár nyújtotta be a pályázatot, részben az Éremtár lehet ennek 
haszonélvezője, hisz a 250.000 Ft összegű támogatás a egy 3 részből álló pénzügyi 
(pénztörténeti) előadás sorozatra szól, melyet 2016 tavaszán reményeink szerint az Éremtárban 
fogunk megtartani. 
2015 novemberében szakfelügyeleti ellenőrzésen esett át a Herman hagyaték. Ennek során 
Székely Zoltán művészettörténész mindent rendben talált, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, 
hogy a falakon elhelyezett olajfestmények restaurálása érdekében a Dobó István Vármúzeum 
szakembereinek a segítségét érdemes lenne igénybe vennünk. 
 
Gyarapodás:  
Az év folyamán – anyagi eszközök híján – állománygyarapodást csak kis mértékben 
könyvelhettünk el. A MÉE Gyöngyösi Csoportjától 2015-ben 1 db érmet kaptunk ajándékba (a 
„Tisztelet az elődöknek” című sorozatuk legújabb darabját), magánszemélytől ebben az évben 6 
db plakett került a gyűjteménybe (Szőke Csaba hagyatéka). Állományba vettünk kb. 15 db 
katalógust is, melyeket a különböző aukciós házaktól rendszeresen megkapunk.  
 
Programok: 
A korábbi években a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatba rendszeresen 
bekapcsolódtunk. 2015-ben azonban nem csatlakoztunk.  Az elmúlt években többnyire mindig 
tudtunk valamilyen témában időszaki kiállítást rendezni az éremtárban. Ebben az évben sajnos 
nem sikerült összehozni egy kiállításra való anyagot. Mondhatni, beáldoztuk ezt az évet egy 
2016-os, minden addigit felülmúló súlyú kiállítás kedvéért.  
Mind emellett több alkalommal tartottunk csoportos tárlatvezetést a diákoktól a nyugdíjas 
korosztályig bezárólag. 
 
Marketing, médiában való megjelenés: 
Az év folyamán tovább fejlesztettük, s tartalmasabbá tettük a www.eremtar.eoldal.hu nevű 
honlapot. Itt szélesebb érdeklődésre is számot tartó numizmatikai háttéranyagot, valamint 
numizmatikai témájú videókat is elhelyeztünk. Az informatív és esztétikus honlap jelentőségét 
nem lehet elégszer hangsúlyozni. A virtuális látogatók jelentős része ugyanis előbb vagy utóbb 
valódi látogató lesz. Ezt igazolják azok a beszámolók, amelyeket az év során a látogatóktól 
kaptunk. A távolabbról érkező vendégek szinte kivétel nélkül jártak már a honlapon, többen 
rendszeren olvassák. Rendszeresek azok a hol telefonon, hol személyesen történő 
megkeresések, amelyek a honlap alapján történnek, s amelyekben szakmai tanácsot, 
értékbecslést, tájékoztatást kérnek tőlünk numizmatika témakörében. 
 
2015 nyarán megkeresett bennünket egy informatikai szakember, aki felajánlotta egy, a 
jelenleginél dinamikusabb, vélhetően több látogatót hozó honlap elkészítését. Ez, akkori 
javaslata szerint nekünk nem került volna semmi plusz pénzbe. Látogatásakor kiválasztottunk 
közösen egy olyan honlap sablont is, amely tetszett volna. Sajnos a tárgyalások ezt követően 
megszakadtak. 
 
Alternatív megjelenési felület az éremtár számára a saját Facebook-oldal. Ezt a városi könyvtár 
Facebook-oldalával párhuzamosan működtetjük. A felület nem csak az éremtár iránt érdeklődő 

http://www.eremtar.eoldal.hu/
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emberekkel való kapcsolattartást, az eseményekről való tájékoztatást szolgálja, hanem egy 
újabb lehetőség az ismeretterjesztésre. 
 
2014 végén felállításra kerültek a könyvtár kapualjában azok a tájékoztató táblák, amelyeket 
annak reményében helyeztünk ki, hogy azokat elolvasva az erre járók kedvet kapjanak a 
könyvtár épületében található gyűjtemények, így a Huszár Lajos Éremtár és a Herman Lipót 
Képtár megtekintésére.  
 
A 2015-ös évben külön az Éremtárral vagy a Herman Kiállítással foglalkozó riport nem jelent meg 
a médiában, ugyanakkor mivel a kiállítótér a helyszíne számos könyvtári rendezvénynek, így - ha 
csak áttételesen is – mégis jelen voltunk a médiában.  
 
Látogatók, látogatottság: 
Összességében megállapíthatjuk, hogy az éremtár (és a Herman hagyaték) látogatottsága az 
elmúlt évekhez képest lényegében nem változott. Általánosságban elmondható, hogy az 
áprilistól októberig terjedő időszak a „főszezon”, látogatóinknak zöme ekkor érkezik. Az ezen 
kívüli időszakban inkább csak az egyéb rendezvények miatt idejövő látogatókra számíthatunk. 
Sajnos pontos adatokkal a látogatottságot illetően azért nem rendelkezünk, mert a belépők 
megvásárlása nem tükrözi a tényleges számot. (Nagyszámú az ingyenes látogató és a 
gyűjtemény sajátos elhelyezése folytán – a könyvtár galériáján van elhelyezve – nincs szervesen 
elválasztva a könyvtárlátogatóktól.) Ezáltal ugyanis nagyszámú látogató került „spontán 
kapcsolatba” a kiállított anyaggal. Számszerűen valamivel kevesebb szervezett csoport látogatta 
meg a kiállítást, mint a korábbi években. Örömteli, hogy több helybeli nyugdíjas csoport is 
felfedezte magának az éremtárat, s jelezték, szívesen visszajönnének a következő években is.  
 
A korábbi években sokszor panaszkodtunk a diákcsoportok alacsony számára. Ez sajnos ebben az 
évben is igaz volt. Bár ígéretet 2015 őszén is többször kaptunk az iskolák tanáraitól, sőt a 
gimnázium is jelezte, hogy szívesen hozna osztályokat, csoportokat az éremtárba, eddig érdemi 
lépés nem történt az ügyben. 
 
Ugyan nem rendszeres, de tudatosan szervezett látogatóink voltak az ősz folyamán azok a 
diákok, akik a helytörténeti vetélkedőre való felkészülés részeként jöttek el hozzánk. 
   
Kapcsolatok: 
Pozitívumként kell értékelnünk a 2015-ös év kapcsán, hogy sikerült megőriznünk a jó kapcsolatot 
a MÉE Gyöngyösi Csoportjával és a szegedi Szabó Éremverdével. Előbbiekkel már évek óta 
együttműködünk, s nem csak helyet biztosítunk összejöveteleiknek és könyvtáruknak, hanem 
kitűnő szakmai kapcsolatban is vagyunk velük. A „Tisztelet az elődöknek” című éremsorozatuk 
aktuális érmeinek előkészítésébe bevonnak miket, mi pedig igyekszünk azokat népszerűsíteni. 
Így volt ez 2015-ben is. 
 
A 2014. júliusában megnyílt egyházi kincstárral is kezdettől fogva törekszünk a jó 
együttműködésre. Vezetőjével, Barsi Jánossal több alkalommal konzultáltunk, amelynek 
eredményeként kölcsönösen küldjük egymáshoz a látogatókat, közösen megfogalmazott céljaink 
között szerepel egy Gyöngyös város múzeumait, kiállításait együttesen bemutató szórólap, 
prospektus megjelentetése, továbbá egy – az összes helyszín látogatását biztosító – komplex 
belépőjegy megvalósítása. 
 
Új típusú kapcsolat indulhat meg a Magyar Nemzeti Galériával a Herman Lipót kiállítás kapcsán. 
Szücs György főigazgató-helyettes úr részéről a továbbiakban is minden támogatást megkapunk 
ahhoz, hogy a birtokunkban lévő gyűjtemény feldolgozását folytassuk, s azt a nagyközönség 
minél szélesebb körével megismertethessük. 
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Munkaterv a Huszár Lajos Éremtár és a Herman Lipót Hagyaték részére a 2016. 
évre 

 
Szakmai munka: 
A 2016-os év legnagyobb szakmai kihívása az „Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című 
időszaki kiállítás elkészítése, megnyitása és gondozása lesz. A 2015-ben elkezdett beszerzéseket 
tovább kell folytatni. Januárban berendezzük a kiállítást, kialakítjuk a kívánatos elrendezést, 
elkészítjük a kiállítás-vezető szövegeket, előkészítjük a megnyitóra megjelenő leporelló formájú 
prospektust, beüzemeljük az új technikai eszközöket, kialakítjuk ezek rendszerét, s feltöltjük 
ezeket a kívánatos tartalommal. 
 
Februárban megnyitjuk a kiállítást, reklámozzuk, gondoskodunk a médiában való 
megjelenéséről, s a célcsoportokat megcélzó kampányt indítunk, hogy behozzuk őket 
látogatóként a következő 3 hónapban. Tovább folytatjuk az audiovizuális tartalmak készítését és 
azok feltöltését az eszközökre. Felkészülünk a nagyobb látogatócsoportok fogadására.  
 
Februártól április végéig, május elejéig fogadjuk a látogatókat (nem csak a grafikai kiállítás, 
hanem az éremgyűjtemény látogatóit is). Az újonnan beszerzett tablet és okos TV segítségével 
az érmek kétoldali fényképét, valamint tájékoztató kisvideókat nézhetnek meg a tárlatvezetések 
során a látogatók. A megvásárolt 3 új tárlóból 2 db-ot az éremtári kiállításba illesztünk, ezekben 
tematikus anyagok bemutatását tervezzük. 
 
Az időszaki kiállítás sorsát annak bezárása után is szívünkön viseljük. Tervezzük az anyag más 
településeken (pl. Eger, Hatvan, Szolnok stb.) bemutatását. Ez még külön megállapodások 
kérdése lesz. 
 
A pályázati forrásokat felhasználva megvalósíthatjuk régi tervünket is 2016 tavaszán. Ez nem 
más, mint a – már kezdettől fogva korszerűtlen – régi éremtári katalógus helyett egy új 
elkészítése. A teljes folyamat levezénylése a tervezéstől a nyomdai elkészítésig és a katalógus 
megjelenéséig igen komoly munka lesz, az egész csak több kolléga együttműködésével 
valósítható meg! 
 
Az év folyamán el kell végeznünk azokat a rutinnak számító feladatokat is, mint a ránk bízott 
műtárgyak karbantartása. Valószínűleg a nyár folyamán kerülhet sor az érmek szakszerű 
megtisztítására. A Herman Lipót festmények restaurálása érdekében kapcsolatba lépünk a 
megyében dolgozó restaurátorokkal és ajánlatot kérünk tőlük. Maga a restaurálás várhatóan 
csak valamely olyan (NKA) pályázat segítségével valósulhat majd meg, amelyet kifejezetten ilyen 
céllal írnak ki. 
 
Gyarapodás:  
Előrelépést az állománygyarapítás téren csak egy módon érhetünk el: ha meg tudjuk oldani azt, 
hogy az éremtár előre tervezett összeg fölött rendelkezhessen minden évben a költségvetés 
terhére. Nem nagy összegről lenne itt szó csupán néhány 10 ezer forintról, ami ahhoz szükséges, 
hogy ha valami jó és elérhető áron beszerezhető, ne kelljen csak azért lemondanunk róla, mert 
„nincs betervezve a költségvetésbe”. 
 
Sajnos az éremtár szponzorációja illuzórikus. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
cégeknek ennél „fontosabb” dolgok támogatására sincs pénzük, szándékuk, lehetőségük. 
Állománygyarapításra az országos pályázatok sem nyújtanak rendre lehetőséget, sőt, ezek 
többnyire semmilyenmódon nem teszik lehetővé a kis múzeumok, muzeális közgyűjtemények 
fejlesztését. Tapasztalat szerint a nagyvárosok múzeumai „visznek mindent”. 
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Ha valódi megoldást nem is jelentene, közelebb vinne az éremtár jobb működtetéséhez, ha 
legalább az általunk történt jegyeladásokból és az éremverésből keletkezett néhány tízezer 
forintos bevételt megtarthatnánk, azzal magunk rendelkezhetnénk. 
 
Gyarapítást 2016-ban a sikeres 2015. évi pályázatokhoz kapcsolódóan tudunk végezni. Ez olyan 
eszközök vásárlását teszi lehetővé, amelyek az időszaki kiállítást, hosszabb távon viszont az 
állandó kiállítást fogják kiszolgálni. A 2015-ben megvásárolt okos TV és tablet mellé 2016 
januárjában projektor, állvány és vetítővászon érkezett, ez a következőkben még egy laptoppal 
és egy stickkel fog kiegészülni. A pályázati pénzekből fogjuk tudni elkészíteni azokat az éremtári 
tablókat is, melyeket a felszabaduló paravánokon helyezünk majd el. 
 
Vannak azonban olyan eszközigényeink, melyeket ebből a keretből nem tudunk előteremteni. 
Ilyen lenne az érmék karbantartásához szükséges speciális tisztítófolyadék és törlőkendők 
beszerzése, továbbá az új tárlókhoz való méretre szabott tálcák elkészítése. Ezekhez támogatást 
kérnénk, ha máshonnan nem, a Kulturális és Oktatási Bizottság éves pályázata által. 
 
Új érmek vásárlását 2016-ban óvatosságból NEM tervezzük be.  
 
Programok: 
2016-ban szeretnénk a szegedi Szabó Éremverdével a 2011-es kiállításukhoz hasonlóan egy 
időszaki kiállítást összehozni. A tematikája még nincs meg, de valamely évfordulóhoz szeretnénk 
kapcsolni. 
 
Megpróbáljuk felújítani a MÉE Gyöngyösi Csoportja által korábban több alkalommal is 
megrendezett gyűjteményes kiállításokat. Ezeken egy-egy személy saját gyűjtési körének 
bemutatására nyújtunk lehetőséget. 
Az éremkedvelők részére korábban is terveztünk népszerű tudományos előadásokat. Ezek a 
minimális anyagi eszközök híján futottak zátonyra. A 2015-ben a Budapest Bank pályázatán 
elnyert 250.000 Ft ebben az évben finanszírozni tudja ezt. A 3 előadásból álló pénzügyi 
ismereteket átadó sorozatból terveink szerint legalább egy kifejezetten numizmatikai témájú 
lesz. Véleményünk szerint jól előkészítve és ügyes marketinggel akár nem csak a város 
vonzáskörzetében élő érdeklődőket tudjuk megszólítani ezzel, így az egész intézmény presztízsét 
növelni tudjuk egy ilyen programsorozattal. Különösképpen számítunk ebben a projektben a 
főiskola együttműködésére. 
 
2016 júniusában Gyöngyösön tartják a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének országos 
vándorgyűlését. A MÉE helyi csoportjától felkérést kaptunk, hogy a programon részt vegyünk, s 
az éremgyűjtők számára előadást tartsunk. A kérésnek örömmel teszünk eleget, s külön erre az 
alkalomra összeállított programmal fogjuk várni a vendégeket. 
 
Az iskolák felé évek óta hirdetjük: pályázati kötelezettség nélkül is szívesen látunk rendhagyó 
történelemórákra osztályokat, szakköri csoportokat mindenféle iskolából. Ezt az ajánlatunkat 
továbbra is tartjuk, kiegészítve azzal, hogy a Herman kiállítás kapcsán mostantól a 
képzőművészeti óráknak is szívesen adunk helyet. 
 
A látogatói igényeket felmérve komolyan tervbe vettük azt is, hogy az év folyamán elindítsunk 
rendszeresen (havonta) meghirdetett tárlatvezetéseket, mind az éremtári, mind a 
képzőművészeti anyagra vonatkozóan. Ennek előnye, hogy előre tervezhető program lenne 
azoknak a látogatóknak, akik többet szeretnének kapni, mint hogy megnézik a képeket és az 
érmeket, esetleg elolvassák az ismertetőket. (Komolyabb múzeumokban a meghirdetett 
tárlatvezetés teljesen bevett gyakorlat, nem mellesleg plusz bevételt hozó program is egyben!) 
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Marketing, médiában való megjelenés: 
Külön marketing eszközök híján első sorban továbbra is a saját ötletességünkre építhetünk. 
Ingyenes honlapot működtetünk, olyan helyeken helyezzük el megjelenéseinket, ahol nem kell 
érte fizetni. A helyi televízióval való együttműködés eredményeként továbbra is biztosítva van 
állandó megjelenésünk. (riportok, képújság). A többi médiummal való kapcsolatunk esetleges és 
egyedi. Ugyanakkor továbbra is igyekszünk kihasználni minden olyan lehetőséget, amely az 
intézmény népszerűsítését elősegíti. (Dió Rádió, Maxi Rádió)  
 
A két pályázatból befolyt összeg ebben az évben lehetővé teszi az időszaki kiállítás bizonyos fokú 
népszerűsítését. A reklámanyagok egy részét (szórólapok) „házilag” legyártottuk. A nagyobb 
méretű plakátok, a tartósan kihelyezhető molinók azonban már külsős cég segítségével 
készültek el. A kiállítást reklámozó hirdetéseket és PR cikkeket februártól kezdve néhány 
olvasottabb sajtótermékben még el kívánunk helyezni.  
 
Látogatók, látogatottság: 
Meggyőződésünk, hogy a Huszár Lajos Éremtár – bármennyire is értékes és különleges látnivalót 
is kínál – önmagában legfeljebb egy szűk gyűjtői kört képes vonzani. Ahhoz, hogy a laikus, 
Gyöngyösre vetődő turistát is behozzuk, attrakció kell. Ezt szolgálja az egyedi látogatói érem 
verése, mely éremképei folytán egyszerre köti a múzeumhoz és a városhoz az embereket. 
 
További látogatószám növekedést várnánk a fentebb leírt meghirdetett tárlatvezetések révén, 
továbbá az audiovizuális eszközöknek a látogatók számára élményként megjelenő használata 
által. Nem kétséges, hogy a Herman Lipót időszaki kiállítás önmagában is jelentős növekedést 
fog indukálni a látogatók számában. 
 
A hétköznap turistákon kívül szeretnénk nagyobb számban az éremtárban fogadni iskolásokat. A 
2013-ban elindított – egy időben megakadt - kapcsolatot a középiskolákkal szeretnénk tovább 
folytatni, azt újabb tartalmakkal is megtölteni. Szándékunkban áll, hogy további iskolákat 

vonjunk be a folyamatba. Mind a hagyományos múzeumlátogatásokra, mind pedig a 
meghirdetett rendhagyó történelemórákra továbbra is várjuk a diákokat. 

 
 

Összesített statisztikai adatok: 
 
 
Állományba vett dokumentumok száma (2015): 
 

 
Dokumentumok / db Értéke (Ft) 

Felnőtt olvasószolgálat   2.719 6.135.511,- 

Gyermekkönyvtár 739 1.309.101,- 

Összesen: 3.458 7.444.612,- 
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A könyvtár összesített forgalmi adatai (2015): 
 

 
 

Beiratkozott 
olvasók 
száma 

Látogatók 
száma 

Kölcsönzők 
száma 

Kölcsönzött és 
helyben használt  
dokumentumok 

száma 

Internetezők 
száma 

Felnőtt részleg 1946 18.625 11.079 87.702 1224 

Gyermekkönyvtár (záró-

jelben a gyermekek)    

1380 

(710)        

11979 

(8005) 

5732 

(4086) 

33781 

(23125) 

250 

 

Összesen: 3326 30604 16811 121483 1474 

 
Rendezvények összefoglaló táblázata résztvevőkkel (2015)  
 

 
Dátum 

Idő-
pont 

Rendezvény Helyszín 
Résztvevők 

száma 

Január   Zilai Gabriella kiállítása Olvasószolgálat 150 fő 

 24. 9- 13 Hétvégi fabrika: Hóember Gyermekkönyvtár 14 fő 

Február 6. 17 
óra 

Gyenesné Dr. Barna Mariann kiállítása Olvasószolgálat 210 fő 

 13. 17 
óra 

Gyöngyös, dédapáink városa Galéria 65 fő 

 14. 9- 13 Hétvégi fabrika: Busóálarc Gyermekkönyvtár 11 fő 

 18. 17 
óra 

Réti Tamás: Csomagolt lelkek Galéria 23 fő 

 25. 14.30 Szabó Tibor Benjámin: Epic Gyermekkönyvtár 41 fő 

Március 9-18.   Mesedélelőttök óvodásoknak Gyermekkönyvtár 13 alkalom: 271 fő 

 18. 17 
óra 

Püspöki Győző könyvbemutató Galéria 37 fő 

 19-26  Internet Fiesta  48 fő 

 19.  9-12 Internetes oldalak bemutatása Kézikönyvtár 7 fő 

 25. 17 
óra 

Gyöngyös, dédapáink városa 2. Galéria 42 fő 

 27. 17 
óra 

Jakkel Mihály könyvbemutató Galéria 34 fő 

 28. 9-13 Hétvégi fabrika  Húsvéti csibék 
(Kézműves foglalkozás) 

Gyermekkönyvtár 33 fő 

Április 10-11  Költészet napjához kapcsolódóan: 
Kedvenc idézetek fala 

Olvasószolgálat 18 fő 

 Április- 
május  

 Kincseink. Kiállítás könyvtárunk értékes 
darabjaiból 

Olvasószolgálat 289 fő 

 20-21.  Mesemondó verseny Gyermekkönyvtár 4 alkalom: 154 fő 

 25.  Hétvégi fabrika  
(Kézműves foglalkozás) 

Gyermekkönyvtár 29 fő 

Május 17. 9-18 Városnap Minden részleg, Fő 
tér 

497 fő 

 22. 17 
óra 

Dédapáink városa 3. Galéria 51 fő 

 30. 9-13 Hétvégi fabrika  Gyermekkönyvtár 21 fő 
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(Kézműves foglalkozás) 

Június 10. 17 
óra 

Fábián Janka író- olvasó találkozó Terasz 85 fő 

 
 

20. 9-20 Múzeumok éjszakája Galéria 48 fő 

 22-től  Szünidei foglalkoztató délelőttönként Gyermekkönyvtár 12 alkalom: 173 fő 

Július 2-től  Napközis tábor foglalkozásai hetente 
csütörtöki napon 

Gyermekkönyvtár 5 alkalom: 227 fő 

 24. 17 
óra 

Szarvas István könyvbemutató Kisgaléria 17 fő 

Augusztus   ZÁRVA   

Szep-
tember 

15. 
kedd 

 

17 
óra 

 

„Viva Verdi” 
Miller Lajos előadása 

(Líra könyvesbolttal közös rendezvény) 

Galéria 82 fő 

 18. 
péntek 

16.30 Kiállítás: Borcímkék 
 

Olvasószolgálat 32 fő 

 18. 
péntek 

 

17 
óra 

 

Gyöngyös város úszósportjának 
története II. 

Könyvbemutató 
(Líra könyvesbolttal közös rendezvény) 

Galéria 86 fő 

 18-20.   Szüreti hétvége, kiállítás, nyitva Olvasószolgálat 28 fő 
 

 26. 
szom-

bat 

9-12 A népmese napja 
Tündérek  

Rajzpályázat eredményhirdetése 

Gyermekkönyvtár 91 fő 
 

328 pályázó 

Október 5-11.   Országos Könyvtári Napok 
Megbocsátás hete 

  

 6. 
kedd 

9-16 Egészségnap 
vérnyomásmérés, életmód-tanácsadás, 

gyógyteák, természetgyógyászat, 
grafológia, kineziológia, íriszdiagnosztika, 

hallásvizsgálat 

Olvasószolgálat 80 fő 

 6- 15. 
 

10 
óra 

Mesél Brúnó, a könyvtár macija 
Komplex mesefoglalkozás óvodásoknak 

(Bejelentett csoportoknak) 

Gyermekkönyvtár 9 alkalom: 180 fő 

 7. 
szerda 

 12 
óra 
14  
óra 

Lackfi János rendhagyó irodalomóra 
(középiskolás) 

Lackfi János gyermekfoglalkozás (alsó 
tagozat) 

Galéria 
 

Galéria 

68 fő 
 

81 fő 

 9. 
péntek 

14.30 Nevem Stilton. Geronimo Stilton 
Játékos feladatok a könyvsorozatból  

Gyermekkönyvtár 12 fő 

 11.  
vasár-

nap 

9-13 Könyves Vasárnap 
Rendkívüli nyitva tartás 

Ingyenes beiratkozási lehetőség, 
ingyenes internethasználat,ingyenes 

tárlatlátogatás 
Irodalmi játék egy percben 

Barkácskuckó a gyermekkönyvtárban 
Fotópályázat eredményhirdetése 

Családi rejtvényfüzet eredményhirdetés 

Minden részleg 
 
 
 
 
 

 

258 fő 

 16. 
péntek 

17 
óra 

Kávészünet duó 
Előadás 

Galéria 47 fő 
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 31. 9-13 Hétvégi fabrika Gyermekkönyvtár 37 fő 

Novem-
ber 

11. 
szerda 

17 
óra 

 Szülőföldünk, édes anyanyelvünk 
Magyar költők, írók vallomásai Jónás 

Zoltán előadóművész és Dinnyés József 
daltulajdonos tolmácsolásában 

Galéria 37 fő 

 12. 
csüt. 

9-12 
óra 

Helyismereti vetélkedő Galéria,  
Gyermekkönyvtár 

68 fő 

 17. 
kedd 

17 
óra 

Csiffáry Gabriella: Szétrajzás. Híres 
magyar emigránsok kézikönyve 

Könyvbemutató 
(Líra könyvesbolttal közös rendezvény) 

Galéria 27 fő 

 20. 
péntek 

17 
óra 

Könyvbemutató: Gyöngyösi Krónika Galéria 76 fő 

 28.  9-13 Hétvégi fabrika Gyermekkönyvtár 50 fő 

Decem-
ber 

4. 17 
óra 

Varga L. Zsuzsa kiállításának megnyitója Olvasószolgálat 67 fő 

 19.  9-13 Hétvégi fabrika Gyermekkönyvtár 24 fő 

 21. 10 
óra 

Óvodás angol foglalkozás Gyermekkönyvtár 12 fő 

 21. 14 
óra 

Alsó tagozatos angol foglalkozás Gyermekkönyvtár 12 fő 

Színmagyarázat:                               Összesen:       86 program     2099(gyerek)  4408(össz)   résztvevő 
                  *kiállítás; * gyermekprogram; * foglalkoztató programok,  *könyvbemutatók, előadások 

 

              

 

II. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ TERVEINK 
 

Társadalmi kapcsolatok, együttműködés 

Tevékenységünk alapja az egyének kiszolgálása, segítségnyújtás, ismeretterjesztés és egyebek. 

Az egyéneket a társadalom kisebb-nagyobb csoportjain keresztül lehet elérni, megközelíteni, 

hogy később olvasóinkká, látogatóinkká váljanak. 

Ezért fontos a kapcsolatok kialakítása, ápolása, különböző szintű és erősségű együttműködés a 

kulturális és oktatási intézményekkel, a civil társadalom szervezeteivel és akár a vállalkozói 

szféra képviselőivel. 

A beszámolóban említett intézmények és szervezetek mellett – azokat megtartva – újabb 

kapcsolatok kialakítása szükséges az eredményes munka érdekében. Reményeink szerint szoros 

és hasznos együttműködés alakul ki a „Az olvasókért” nevű frissen bejegyzett alapítvánnyal, ami 

elsőrendű célul tűzte ki a könyvtárunk támogatását. 

Reklám, marketing tevékenység 

Hírt adunk magunkról, megjelenünk a helyi médiákban és az interneten. Hangsúlyt fektetünk a 

programjaink papír alapú reklámozására. Elérendő cél, hogy mindezeket hatékonyabban, az 

egyes emberekhez is eljutva valósítsuk meg. Ennek érdekében képzett szakemberre lesz szükség, 

akit új munkatársként fogadunk be, vagy meglévő helyi munkatárs képzésével oldunk meg. 
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Humán erőforrás 

Nyugdíjba megy a helytörténeti és zenei gyűjtemény vezetője, helyét szakmailag motivált, 

elkötelezett munkatárssal kell betölteni vagy helyi áthelyezéssel, vagy alkalmas kolléga 

felvételével. Mindkettő választás komoly erőpróba lesz, hiszen speciális szakmai feltételeket 

követel a beosztás. 

A kulturális közfoglalkoztatotti programban esélye van az intézményünknek részt venni. Ha ez 

megvalósul, akkor több területen is komoly segítséget kaphatunk. Ilyen lehet a helytörténeti 

katalógus teljes körű elektronikussá tétele, marketing feladatok és kiadvány szerkesztési munkák 

megvalósítása, az írott és képi illetve a zenei hang dokumentumok digitalizálása. 

Folytatjuk a kötelező közösségi szolgálat lehetőségét a diákok részére, így kölcsönösen hasznos 

eredményt biztosítunk a diákoknak és magunknak is.  

Pályázatok 

Az elmúlt évi pályázatok megvalósítása 2016 év első felében zárul, tehát még folyamatban van. 

Ezekben technikai fejlesztések, előadások, kiállítások megvalósítása projekt elemek szerepelnek. 

Önkormányzati segítséggel ebben az évben is pályázunk érdekeltség növelő támogatásra, állam 

által meghirdetett bútorzat felújításra, rendezvények megvalósítására, kiadványok megírására, 

megjelentetésére és minden olyan lehetőséget kihasználunk, környezetünket, munkánkat jobbá 

teszi. Természetesen számítunk az önkormányzat Kulturális Bizottsága által meghirdetett és 

elnyerhető támogatásra is.  

Állagmegóvás, karbantartás, technikai fejlesztések 

Minden ezekkel kapcsolatos tervünk megvalósítása attól függ, hogy pályázati vagy fenntartói 

támogatást kapunk e hozzá. 

Ennek függvényében az alábbiakat tervezzük: 

- Szükséges az első emeleti fogadó tér padlóburkolatának a cseréje, 

- Folytatni kell a megkezdett klímaszerelést az olvasói terekben, 

- Cserélni, javítani kell a Fő téri nyílászárókat és erkélyeket, 

- Meg kell kezdeni az épület világításának LED-esre való átszerelését, 

- A fiókkönyvtár fűtési, elektromos és vízhálózatának vizsgálata és javítása, 

- A fiókkönyvtár főbejáratának biztonságossá tétele (csapadék védelem és korlát), 

- Az udvar felőli teraszok lefedése és rozsdátlanítása, 

- A főbejárati ajtó esztétikus átalakítása és szigetelése. 

Az elmúlt évi munkaterv zárógondolatai ma is érvényesek: 

Minden programunkkal a könyv, a könyvtár, az olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni. 

Fejlesztéseinkkel pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkkal újabb olvasói 

rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni. 

Azt a célt kívánjuk követni, hogy nyilvánvalóvá váljon a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal 

növekedjék a könyvtár és az olvasás népszerűsége, a könyvtár használóinak elégedettsége.  


