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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. 

2016. évi munkánkat, részlegeink mindennapi tevékenységét, rendezvényeinket, a város kulturális életében való 

aktív részvételünket, technikai és dokumentum beszerzéseinket a fentiek szellemében igyekeztünk megvalósítani. 
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 A KÖNYVTÁR 2016 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 Múzeummal, a Líra könyvesbolttal, a 
Mátra Honvéd Kaszinóval, Gyöngyös Város Barátainak Köre egyesülettel, a Városszépítő és Védő Egyesülettel, és 
másokkal. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete helyi szervezete találkozási helye továbbra is a könyvtár, ahol 
kéthetenként rendszeresen összegyűlnek. Vannak kifejezetten szoros, más intézményekkel együtt lebonyolított 
programok (könyvbemutatók, előadások) és egymás programjainak kölcsönös segítése, eszközökkel való ellátása. 
Vannak új kezdeményezések a középiskolákkal, elsősorban a 2015-ben indított, és 2016-ban is folytatódó (részben 
pályázatból finanszírozott) „Fiatalok a könyvtárba (n)” című rendezvénysorozatunk kapcsán, amellyel a középiskolás 
korú, nehezen bevonható leendő olvasókra fókuszálunk. A város középfokú intézményei többségében 
együttműködnek velünk, különösen, ha olyan ismert előadót, irodalmárt hívunk, aki nagy érdeklődésre tarthat 
számot a fiatalok körében is.  

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 

Folyamatosan igyekszünk jelen lenni a köztudatban. Honlapunkon és Facebook oldalunkon továbbra is minden 
aktuális információt megosztunk, felhasználva a saját Flickr és a Youtube felületek adta lehetőségeket is. 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. Folytattuk az arculatfrissítést. Kül- és beltéri reklámképekkel 
és tájékoztatókkal láttuk el az intézményt. 

Humán erőforrás 

A kulturális közfoglalkoztatási programban márciustól 7 fő, majd októbertől további egy fő alkalmazására került sor, 
akik a raktári rend karbantartásában, a zenei részleg adatbázisának építésében, régi gyöngyösi folyóiratok és 
könyvek digitalizálásában, a rendezvények körüli munkálatokban, és az épület kisebb hibáinak javításában is 
segítségünkre voltak.  

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

 

Továbbképzés, továbbfejlesztés 

2016-ban márciusban egy helyismereti konferencián vett részt két kolléga, Egerben a Bródy Sándor Könyvtárban, 
októberben a Gödöllői Városi Könyvtárban a városi könyvtárakról szóló értekezleten szintén két munkatárs.   

Az elmúlt év folyamán semmilyen továbbképzésben nem vett részt kolléga. Remélhetőleg a következő években 
több munkatársunk számára is lehetőség nyílik, hogy a hétéves szakmai megújulási előírásoknak eleget téve, 
továbbképzéseken vehessenek részt. 
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Pályázatok 

Országos, megyei és helyi pályázatokon vettünk részt az év során, többnyire eredményesen. 

 A Kubinyi I. pályázat kapcsán a Herman Lipót Kiállítóhely és a Huszár Lajos Éremtár sok eszközzel bővült, és 
korszerűsödött.  

 A Kubinyi II. pályázatban elkezdődött a muzeális rész világításának korszerűsítése.  

 A NKA múzeumi pályázatának segítségével jött létre a Herman Lipót grafikáit bemutató ideiglenes kiállítás.  

 Szintén a NKA segítségével valósult meg a Fiatalok a könyvtárba(n)II. pályázatunk.  

 Érdekeltségnövelő pályázat segítségével új dokumentumokat tudtunk beszerezni, valamint a könyvtár 
klimatizálását folytattuk. 

 A 2015-ről áthúzódó Budapest Bank „Az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítvány által 
támogatott pályázat segítségével pénzügyi témájú könyveket tudtunk vásárolni, valamint egy három 
részes előadássorozatot szerveztünk Pénzügyeink régen és ma címmel.  

 Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeit a Bródy Sándor Könyvtár támogatásával valósítottuk meg.  

 Gyöngyös város közművelődési pályázatainak segítségével a Népmese napját rendeztük meg, valamint a 
helyismereti részleg és az Éremtár gazdagodott új dokumentumokkal, érmekkel.  

2016-ban elnyert pályázati összegek:  

Állami támogatás:                                                                                                3.472.359,- Ft 

Megyei támogatás:                                                                                                   80.000,- Ft 

Helyi önkormányzati támogatás:              160.000,- Ft 

Összesen:              3.712.359,- Ft 

 

Állagmegóvás, karbantartás, technikai fejlesztések 

Júliustól külön költségvetési kerettel rendelkezünk az intézményen belül, ez több technikai fejlesztésre adott 
lehetőséget.  

 Évek óta probléma volt a fogadótér padlószőnyegének kopottsága és tisztíthatatlansága. Decemberben 
sikerült korszerű Vinyl padlóburkolattal kicserélni, így sokkal esztétikusabb lett a kölcsönzőpult környéke. 

 A 2015-ben elkezdett klimatizálást egy újabb klímaberendezés beépítésével tudtuk folytatni. A galériaterem 
után a hírlapolvasó környékét teszi kellemesebbé a nyári hónapokban ez a berendezés, de az épület 
egészét tekintve ez még mindig kevés.  

 Az évek óta sok problémát okozó kazánok javítása megtörtént, azóta nincs baj a fűtési rendszerrel.  

 A Kubinyi II. pályázat segítségével a Herman Lipót festmények és az Éremtár világításának energiatakarékos 
korszerűsítése mellett szerencsére a kölcsönzői terekben és az irodákban is elkezdődött az izzók kicserélése 
LED-es égőkre. Hosszú távon ez komoly megtakarítást fog eredményezni a könyvtár költségvetésében.  

 Új nézőtéri és dolgozói székeket, thonet garnitúrát, szőnyegeket, aktív táblát tudtunk vásárolni, hogy minél 
esztétikusabb környezetben fogadhassuk látogatóinkat.  

 A fiókkönyvtár ablakainak szigetelése, a vizesblokk javítása is megkezdődött.  
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RÉSZLEGEINK 

 

Olvasószolgálat 

Legfontosabb feladatunk maximálisan megfelelni az olvasói igényeknek. A felhasználói igények változásával 
folyamatosan alakítjuk a könyvtár szolgáltatási rendszerét is. Tapasztalataink szerint főleg a szórakozás, kikapcsolódás 
az, amiért az emberek könyvtárba járnak. Évekkel ezelőtt még jellemző volt, hogy a középiskolás diákok tőlünk 
szerezték be a kötelező irodalmat és a hozzá tartozó elemzéseket, ma inkább az internetet használják erre a célra, ami 
kényelmesebb számukra. A főiskolások és egyetemisták egy része ma is hozzánk fordul szakirodalomért. Honlapunkon 
keresztül elérhető a katalógusunk, amelyben a nap 24 órájában tudnak keresni olvasóink, s kölcsönzési határidejüket is 
meg tudják hosszabbítani. 

A könyvtárközi kölcsönzés népszerű olvasóink körében, hiszen ha nálunk nincs meg az adott könyv, akkor megkérjük 
egy másik könyvtártól és pár napon belül szolgáltatni tudjuk olvasóinknak postaköltség fejében. Ez nagyon kényelmes 
megoldás számukra, hiszen nem kell elutazni és egy másik könyvtárba beiratkozni egy-két könyv miatt. 

Internet elérést is biztosítunk látogatóinknak  és olvasóinknak, viszont a használók száma évről évre csökken, ami nem 
meglepő, hiszen manapság szinte minden háztartásban van internet. 

Ebben az évben lehetőségünk volt közfoglalkoztatott munkatársakat alkalmazni, akik besegítenek a munkában. 
Végzettségüknek megfelelően részt vesznek a digitalizálásban, kották, bakelit lemezek részletes feltárásában, könyvek 
szakjelzettel való ellátásában, pakolásban, és a rendezvények körüli munkálatokban.  

Középiskolás diákok is részt vesznek a könyvtár munkájában, mivel sokan nálunk töltik a kötelező 50 órás közösségi 
szolgálatot, aminek megléte nélkül nem érettségizhetnek. Ők főleg könyvpakolásban, polcok rendezésében valamint a 
gyermekkönyvtár kézműves foglalkozásaiban vannak segítségünkre. 

A város általános- és középiskoláival jó kapcsolatot ápolunk, rendezvényeinkre sokszor csoportosan is ellátogatnak. 

 

Állománygyarapítás 

Állományunkat gyűjtőkörünknek megfelelően az olvasói igényeket is figyelembe véve alakítjuk. Folyamatosan figyeljük 
az újonnan megjelenő könyveket egyaránt a szépirodalom és a szakirodalom terén is. Lehetőség szerint az új kiadásban 
megjelenő klasszikusokat is megvásároljuk, s ugyanazt a régi példányt kivonjuk az állományból. Tapasztalataink szerint 
egy klasszikust régi, elhasználódott kiadásban nem szívesen kölcsönöznek  ki,  viszont ugyanazt a művet új kiadásban 
annál inkább. Ha valamelyik olvasónk speciális, nem a mi gyűjtőkörünknek megfelelő könyvet keres, akkor 
könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk számára. 

Beszerzésünk nagy része a helyi Líra Könyvesboltból történik, ahol jelentős kedvezménnyel tudunk vásárolni. A másik 
nagy előnye ennek a beszerzésnek, hogy pár napon belül az olvasó kezében lehet egy-egy éppen megjelenő könyv, 
nem kell napokat, illetve heteket várni a szállításra. 

Másik kedvelt könyvesboltunk a Bookline, ahonnan főleg hiányos köteteket, antikvár darabokat tudunk beszerezni. 
Szállításban pontosak, gyorsak. Ezeket a rendeléseket online intézzük. 

A folyóiratoknak egy részét továbbra is a KELLO-tól rendeljük, viszont könyveket már nem vásárolunk tőlük, mivel nem 
voltunk maradéktalanul elégedettek szolgáltatásuk minőségével. 

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 az olvasókhoz a 
könyvtárak közvetítésével. A Vachott Sándor Városi Könyvtár is kedvezményezettje volt a programnak. 2016-ban 
200000Ft állt rendelkezésre, amiből 84 db könyvet tudtunk beszerezni. A könyveket Márai- matricával láttuk el. 

Ebben az évben is sor került tervszerű állományapasztásra, melyben a nagyon régi duplumok, elhasználódott, rongált 
könyvek kerültek kivonásra. A leselejtezett könyveket átválogattuk, s a még használható, olvasható példányokat egy 
alapítványon keresztül  erdélyi  falvaknak ajándékoztuk. 
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Rendezvények 

A könyvtári tevékenységek mellett nagy hangsúlyt  fektetünk  a rendezvények szervezésére is, amelyek kapcsolódnak 
az olvasáshoz, irodalomhoz, kultúrához. Szervezünk többek között író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat, 
előadóesteket, rendhagyó irodalomórákat is. 

Évről-évre lehetőséget biztosítunk helyi tehetséges alkotóknak, hogy kiállíthassák munkáikat a könyvtárban, ezzel is 
növelve ismertségüket. Olvasóink kölcsönzés közben is szívesen nézegetik az alkotásokat. 

Február 2-án került sor Bálint György „Keserédes éveim” c. könyvének bemutatására, melynek ez már a 3. kiadása volt. 

Március 17-24-ig kapcsolódtunk az Internet Fiesta programhoz. Ezen a héten olvasóink ingyen internetezhettek. 

Április 6-án, a Költészet napja alkalmából Tóth Péter előadóművész tartott József Attila estet Vasútállomás címmel. 

A Budapest Bank által meghirdetett pályázat támogatásával  három részből álló  pénztörténeti előadássorozatot 
szerveztünk Pénzügyeink régen és ma címmel. 

1. Április 13. Német gulden, magyar forint – Magyarország Monarchián belüli pénzrendszere címmel Bene Attila, 
a Magyar Numizmatikai Társulat tagja tartott előadást. 

2. Április 27. A bankjegytől a bankkártyáig címmel, Pallos Lajos numizmatikus, szakmuzeológus előadását 
hallhattuk. 

3. Május 11. Mindennapi pénzügyeink – Kalandozás a befektetések világában címmel, Bozsik Balázs a Budapesti 
Értéktőzsde Marketing, PR és Kormányzati Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója gondolatait hallhattuk. 

Május  8-án, vasárnap volt a  Városnap, melyen a hagyomány szerint nyitva voltunk és ingyenes beiratkozási 
lehetőséggel kedveskedtünk olvasóinknak. Néhány kolléga kitelepült az intézmény bejárata elé a Fő térre, ahol 
helyismereti anyagainkat népszerűsítette s felhívta a járókelők figyelmét a könyvtár szolgáltatásaira. 

Május 18-án Hámori András  tartott könyvbemutatót, Egy srác a mozi mellől címmel. 

Június 10-én helyet adtunk a Numizmatikai nyári egyetemnek, ahol az Éremgyűjtők Egyesületének tagjai vettek 
részt. 

Június 14-én az Ünnepi Könyvhét alkalmából Zsirai László tartott hármas könyvbemutatót, melyben Kubik Anna, 
Jászai Mari-díjas színművész közreműködött. 

Országos Könyvtári Napok 2016. október 3-9. 

Ezen a héten színes programsorozattal vártuk olvasóinkat, látogatóinkat. A programokra plakátok, szórólapok, 
meghívók, könyvjelzők készültek. Honlapunkon, facebook oldalunkon folyamatosan figyelemmel  kísérhetők voltak 
az események és a programok. Ezen kívül az FM7 Rádióban és a MaxiRádióban is rendszeresen elhangzottak az 
ismertetések, felhívások. A Gyöngyösi  Városi Televízió öt alkalommal is készített felvételt rendezvényeinkről, 
melyeket az Aktuális és Nézőtér című műsorban láthattak a nézők. A televíziós képújság is megjelenítette 
programjainkat. Egész héten elnézők voltunk feledékeny olvasóinkkal, akik a hét folyamán késedelmi díj 
megfizetése nélkül hozhatták vissza késedelmes könyveiket. Az előző héten kiküldött felszólítókban erre fel is 
hívtuk a figyelmet, így elég sokan visszaszolgáltatták akár több éves kintlévőségeiket is. 

Október 4-én Tóth Krisztina írónő tartott rendhagyó irodalomórát középiskolás diákoknak Miért izgalmas kortárs 
irodalmat olvasni ? címmel, amely A fiatalok a könyvtárban  című NKA pályázathoz kapcsolódó programsorozatunk 
része volt. 

Az Országos Könyvtári Napok keretein belül  október  5-én tartottunk Egészségnapot, ahol a Bugát Pál Kórház 
támogatásával ingyenes vérnyomásmérést, vércukormérést és életmód- tanácsadást szerveztünk olvasóink és 
látogatóink számára. Vendégünk volt a Vöröskereszt képviselője, aki az újraélesztés és elsősegélynyújtás 
tudományába vezette be az érdeklődőket. 

 A Zöld Sziget Biobolt a háztartásban használatos vegyszermentes, csak természetes anyagokat tartalmazó 
tisztítószereket mutatta be és jó tanácsokkal látta el az érdeklődőket. 

A Liliom Manufaktúra természetes szappanokat kínált, melyek növény i olajokból készülnek, a bőr számára értékes 
vitaminokat, ásványi anyagokat és zsírsavakat tartalmaznak. 
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Gagsztrobi házi reform gyorsételeket kínált, csak természetes alapanyagokból. 

Az Ariel 22 a természetes táplálkozás és a gyógynövények alkalmazására hívta fel a figyelmet. 

Grafológus a könyvtárban címmel Lovász Béláné grafológus, nyugdíjas kolléganőnk tartott íráselemzést az 
érdeklődőknek. 

A stressz kártékony hatásáról  Salgáné Kósik Anikó kineziológus, Bach- virágterapeuta beszélt a hozzá fordulóknak. 

A Pannon Halláscentrum jóvoltából hallásszűrésen is részt vehettek a látogatók. 

Az Új Nap Egyesület az egészséges kisállattartást és az állatok egészségünkre gyakorolt pozitív hatását mutatta be. 
Egy Szusi névre hallgató mentőkutya jelenléte is emelte a hangulatot, amit a gyerekek meg is simogathattak. 

Vendégeink pihentető relaxációs zene hallgatása és gyógyteák kóstolgatása közben válogathattak programjaink 
közül. 

Délután Bálint György volt ismét vendégünk, aki Kertben az egészségért címmel tartott kötetlen beszélgetést az 
érdeklődőkkel. Azt, hogy a kertészkedés jó hatással van az egészségre, mi sem bizonyítja jobban, mint az ő 
személye, aki jó kedéllyel, testi, szellemi frissességben sziporkázott az érdeklődőknek.  

Október 7-én Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész tartott könyvbemutatót a Mindenség illata címmel. 
Könyvében sorsát meghatározó életeseményeket foglalta versekbe. A verseket és a szerzőt barátja és szerzőtársa 
Dr. Fülöp Lajos mutatta be. 

Az Országos Könyvtári Napok a Könyves Vasárnap programjaival fejeződtek be. Ezen a napon ingyenesen lehet 
beiratkozni könyvtárunkba, illetve tagságot újítani, amit nagyon sokan igénybe vettek. Ezen a napon ingyenes volt 
az internetezés és a tárlatlátogatás is. Egyperces irodalmi játékunkon kisebb ajándékokat nyerhettek helyes 
megfejtőink. 

Október 14-én a Slam Poetry népszerűségére való tekintettel a  Fiatalok a könyvtárban programsorozatunk 
részeként meghívtuk Kemény Zsófi slammert, akivel  Árvai  Csenge, magyar szakos egyetemi hallgató beszélgetett. 
Szintén előadók voltak még Szűcs Viktória, Nagy Máté, Nagy Patrik és Spengler Patrik. 

November 8-án Jónás Zoltán tartott Sütő András estet Mese és reménység címmel. 

November 10-én 27. alkalommal rendeztük meg a Helytörténeti vetélkedőt, ahol általános és középiskolás 
csapatok mérhették össze tudásukat. 

November  18-án Tari Annamária, pszichológus volt a vendégünk, aki délelőtt és délután is tartott előadást 
Generációkról generációknak címmel. A délelőtti előadáson középiskolás fiatalok vehettek részt, míg a délutáni 
inkább felnőtteknek szólt. Az előadás a Fiatalok a könyvtárban programsorozatunk része volt. 

November 22-én az Egészséges könyvtár programsorozat keretein belül vendégünk volt Endrei Judit, aki Aktív 
idősödés címmel tartott közönségtalálkozót s népszerűsítette könyveit. 

December 2-án volt az Üdvözlet Gyöngyösről című könyv bemutatója, ami  a régi Gyöngyöst mutatja be képes 
levelezőlapokon. 

December 7-én Pálfy Margit, Lovagkereszttel kitüntetett előadóművész „Kussoltat a sors” címmel tartott Latinovits 
emlékestet. 

December  12-én  Tolvaly Ferenc  Zsolnay-kód című könyvének bemutatóján vehettünk részt. Vendége és egyben 
beszélgető partnere volt Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia, a gyáralapító Zsolnay Vilmos unokája. 

Kiállítások 

2016 januárjában még látható volt Varga L. Zsuzsa  festménykiállítása. 

Január 29-től láthatták a látogatók Jan Schutte holland művész festményeit, melynek a” Színek és arcok” címet 
adta. A festő hosszú ideje Mátrafüreden él családjával, ahonnan sok ismerős arcot megfestett. A látogatók 
örömmel fedezték fel magukat vagy ismerőseiket egy-egy festményen. 
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Február 5-én nyílt Herman Lipót grafikai kiállítása „Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” címmel. 

Március 4-től láthatták az érdeklődők Nagy Réka fiatal helyi újságíró Izlandról készült fotósorozatát. 

Május 8-tól a Városnaphoz kapcsolódva  tekinthették meg a Régi gyöngyösi arcok című kiállításunkat érdeklődőink, 
ami a régi Gyöngyös hétköznapjait mutatta be korabeli fotók felhasználásával és kinagyításával. 

Szeptember 2-án nyílt Szekeres Anna, fiatal fotós kiállítása Tükörképek címmel. A kiállítás megnyitót néptáncos 
fiatalok előadása színesítette. 

Október 21-én nyílt az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából  rendezett, kort idéző, interaktív kiállítás, 
melyet Tari József dekoratőr állított össze. 

 

Gyermekkönyvtár 

2016-os statisztikai adatok 

 A gyermekkönyvtár benne van a köztudatban, egyre többen jönnek el hozzánk, különösen a rendezvényeink 
látogatása növekedett. Olvasói létszámunk hasonlóan alakult az előző évihez képest, azzal a különbséggel, hogy 
növekedett a gyermekek beiratkozása a 14 éven felüliekkel szemben, így a kölcsönzések, a rendezvényeken való 
részvétel is a gyermekek számának növekedését eredményezte. A szülők, nagyszülők is szívesen időznek nálunk, a 
családias hangulat, a beszélgetések, a játékok, a színes belső tér mind azt szolgálja, hogy jól érezzék magukat nálunk és 
elégedetten távozzanak. Szívesen behozzák az anyukák a kisbabákat is, sokszor ülnek le velük mondókázni, mesélni. 

 

2016. 12. 31-ei állapot 

 

Összesen 14 éven aluli 

Érvényes olv. j. száma: 

 

  1386 fő   959 fő 

Látogatók száma: 

 

11589 fő 8452 fő 

Kölcsönzők száma: 

 

  5558 fő 4232 fő 

Kölcsönzési tranzakciók: 

 

29957 db 23951 db 

Helyben használt dok.: 

 

3118 db 3106 db 

 

Rendezvényen részt vevők: 

 

2599 fő 1808 fő 

 

 A gyermekkönyvtár gyarapodott két szőnyeggel, ebből az egyik játszószőnyeg, két új típusú irodai székkel, és 
egy mobil mágneses táblával. A belső tér világítása az erősebb, energiatakarékos izzókkal és a felszerelt reflektorokkal 
most már kielégítő. A fűtés erősebbé vált, de a nyári hűtés nem megoldott.  
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 Beszerzésnél törekedtünk minden korosztálynak kedvezni, és a legújabb könyveket beszerezni. A keretünket a 
gyöngyösi Líra Ady Endre Könyvesboltban vásároltuk le, ahol 30 % kedvezményt kaptunk könyvenként. Pályázatunk a 
Márain kívül most nem volt, az érdekeltségnövelő támogatást a felnőtt könyvtár vásárolta le. Összességében kevesebb 
könyvet tudtunk beleltározni kevesebb összegért. Selejtezés nem volt. 

 

Vásárlás 

 

464 db 974.712,- Ft 

Ajándék 

 

56 db 81.730,- Ft 

Összesen 

 

620 db            1.056.442,- Ft 

 

 Iskolai és óvodai csoportos foglalkozást 13 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. 

 Olvasóinknak két internetes számítógép áll rendelkezésére nyomtatási lehetőséggel. Internetezőink száma: 
217 fő, akik 242 órát töltöttek el a gépek előtt. Egyre több az otthoni számítástechnikai lehetőség, így kevesebben 
szorulnak rá az Internetre, inkább a nyomtatás és a játék miatt látogatnak el hozzánk. Az Internethasználat kihat a 
kézikönyvek használatának csökkenésére is.  

 Személyi állományunkban változás nem történt.  

 

Rendezvényeink 2016-ban                                                                   

 Január 20. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Téli képek 

 Február 27. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Bohóckodjunk! 

 Március 7 – március 11-ig 
ÓVODÁSOK HETE 
Bejelentkezett óvodás csoportoknak tartottunk komplex mesefoglalkozást barkácsolással. A bábbal előadott 
mese: A nagyravágyó feketerigó. A rendezvény nagyon sikeres volt, 13 csoport, összesen 271 fő vett részt a 
komplex foglalkozásokon.  

 Március 26. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Csibék és nyuszik 

 Április 18-19. 
TAVASZI MESEMONDÓ VERSENY 

26. 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 173-an 
vettek részt versenyzőként és kísérőként. 

 Április 29. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Anyának szeretettel! 

 Május 8. 
GYÖNGYÖS VÁROS NAPJA – XIX. SZÁZADI PIAC 
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A „piacon” papírszínházas mesékkel leptük meg a kisebbeket, kikiáltóval csalogatva a közönséget. Örömmel 
fogadták a mesékhez illó ajándékainkat is. Mindezt természetesen beöltözve, a XIX. századhoz hűen tettük. 
183-an voltak kíváncsiak a programunkra. 

 Május 14. 
A HELEN DORON ANGOL NYELVISKOLA játékos nyelvi foglalkozást tartott óvodásoknak és kisiskolásoknak.  

 Május 28. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Gyermeknapi minyonok 

 VAN KÉPÜNK HOZZÁ címmel szórakoztató vetélkedőn, tudáspróbán vehettek részt a jelentkező családok. A 
Szempont Fotókör a kép világáról és a világ képeiről tartott játékán 52-en mérték össze a tudásukat. A végén 
értékes tárgyakra licitálhattak a jelenlevők a kapott pontszámaikat beváltva. 

 Június 1. 
BALÁZSY PANNA író-olvasó találkozón vehettek részt az iskolások a Líra Ady Endre Könyvesbolt jóvoltából. Az 
írónőnek egy ifjúsági könyvsorozata jelent meg Szandra és a 3. b címmel. Nagy volt az érdeklődés, különösen a 
3-os kislányok körében. A rendezvényen 95-en vettek részt. 

 Június 20 – július 13-ig 
SZÜNIDEI FOGLALKOZTATÓ 

Ismét meghirdettük a népszerű nyári foglalkozásainkat. Hétfő a legkisebbeké, kedd a kisiskolásoké, szerda 
pedig a nagyobbak napja volt. A 12 foglalkozáson összesen 250-en vettek részt, többen mint az előző évben. 
Legnépszerűbbek a mesefoglalkozások voltak. Témáink: 

 Jún. 20. Graffaló, avagy nem félünk a szörnyektől – bábjáték, barkácsolás 
 Jún. 21. Mesekavics – Játékos mesefoglalkozás, kavicsfestés 
 Jún. 22. Nevem Stilton, Geronimo Stilton – szerkesztőségi feladatok 
 Jún. 27. Jaó, a kaméleon – papírszínházas mesefoglalkozás, barkácsolás 
 Jún. 28. Minyonok - filmvetítés 
 Jún. 29. Az érem két oldala – érmék a magyar történelemben, érmekészítés 
 Júl. 4.   A csodapalást – papírszínházas mesefoglalkozás, barkácsolás 
 Júl. 5.   Snoopy - filmvetítés 
 Júl. 6.   Lovagi játékok – ismerkedés a lovagkorral, viadal, barkácsolás 
 Júl. 11. A nagyravágyó feketerigó – bábszínház, barkácsolás 
 Júl. 20. Star Wars 7. – Filmvetítés 

 

 Október 1. 
A NÉPMESE NAPJA 2016. 

A hagyományos rendezvényünk idei témája: mesebeli várak, kastélyok.                                                                                      
Ezzel kapcsolatban rajz- és makettpályázatot hirdettünk, aminek a díjátadása és a kiállítás megnyitója a 
népmese napi programunkhoz kapcsolódott. Ezen a napon gyermekek meséltek, barkácsoltunk és játszottunk. 
58 rajz és 28 makett érkezett a pályázatunkra. A legszebbekből kiállítást rendeztünk. 109-en vettek részt a 
népmese napi rendezvényünkön. Mindenkinek nagyon tetszett a könyvtári dekoráció, az ajtókat, 
szekrényoldalakat várkastélyszerűen díszítettük ki. 

 Október 1 – 20-ig 
MESEBELI VÁRAK, KASTÉLYOK 

A népmese napi pályázatunkra érkezett rajzokból és vármakettekből kiállítást rendeztünk. A kiállítást legalább 
500-an nézték meg. Lehetett szavazni a legszebb alkotásra – a jutalom egy váras könyv volt. 

 Október 3 – október 9. 
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 

Minden gyermekkorosztályra gondoltunk. Összesen 406 fő látogatott el a programjainkra, többen, mint az 
előző évben. 
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 Október 3.  
BOSNYÁK VIKTÓRIA író-olvasó találkozó 
A népszerű írónővel folytatott beszélgetésre, játékra, könyvbemutatóra 111-en voltak kíváncsiak.  
Tündérboszorkány c. kötetét nagyon sokan ismerik, most pedig megjelent egy újabb könyvsorozata 
felsősöknek Elképesztő! címmel. a kötetei szerepelnek az olvasómozgalmunkban is. 

 Október 3. 
OLVASNI JÓ! címmel olvasómozgalmat hirdettünk három korosztálynak: 8-9, 10-12, 13-14 éveseknek. 
Minden csoportnak 20-20 könyvet ajánlunk elolvasásra. A könyvekhez feladatlapok is tartoznak, ennek 
kitöltésével bizonyítják a tudásukat a gyerekek. Október 3-án indítottuk útjára az olvasómozgalmunkat, 
mely 2017. május 27-ig tart. 

 Október 3 – 14-ig 
ÓVODÁS NAPOK 

 Mesedélelőttöt hirdettünk bejelentkezett óvodás csoportoknak Graffaló, avagy 

            nem félünk a szörnyektől címmel. 11 csoport, 197 fő vett részt a bábszínházas,  

            játékos, barkácsolással egybekötött programunkon. 

 Október 9. 
KÖNYVES VASÁRNAP – BAGOLYVÁR 

Ezen a napon ingyenes beiratkozási lehetőséggel, baglyos mesével és kézműves foglalkozással vártuk 
az olvasókat. 98-an éltek a lehetőséggel. 

 Október 26. 
„Van egy kutyánk…”  KIRÁLY LEVENTE találkozó 
A központi téma a kutya volt. Leventének is egy kutyákkal kapcsolatos gyermekeknek szóló verseskönyve 
jelent meg. A találkozónak volt még két vendége, Bozsik András az Új nap Egyesülettől és Sushi kutya, akit 
mentőkutyának képeztek ki. 

 November 22 – dec. 2. 
NÉGYSZÖGLETŰ KEREK KIÁLLÍTÁS Lázár Ervin emlékére 
A népszerű gyermekkönyv-író, Lázár Ervin 80 éve született és 10 éve távozott a körünkből. Az interaktív 
vándorkiállítás az ő életútjára, munkásságára, meseszereplőire emlékezett. A kiállítás megnyitóján nemcsak 
meséiből hallhattunk, hanem az egyik legnépszerűbb történetet a Meseházikó Gyermekszínkör előadásában is 
élvezhettük. A kiállításhoz feladatlap is társult. A jó megfejtést leadók között 3 Lázár Ervin kötetet sorsoltunk 
ki. A megnyitón 39-en voltak, de a kiállítást több százan látták. 

 November 26. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Várjuk a Mikulást! 

 December 7. 
„Szuper napom van!” CSAPODY KINGA találkozó 
Csapody Kinga a Manó Könyvek Kiadó főszerkesztője és számtalan óvodásoknak szóló könyv szerzője. 
Szeretettel mesélt és rajzolt az óvodás csoportoknak. 44-en voltak jelen a találkozón. 

 December 17. 
HÉTVÉGI FABRIKA – Kiskarácsony, nagykarácsony 

 

Zenei gyűjtemény 

A gyűjtemény gyarapítása folyamatos, a népszerű újonnan megjelenő komoly- és könnyűzenei előadók mellett 
nagyobb érdeklődés mutatkozik a gyermeklemezek, ill. a pihentető-nyugtató zenék iránt, így ezek kiemelt figyelmet 
kapnak. Keresettek azok a gyerekeknek szóló könyvek is, amelyekhez CD melléklet is van, ezek beszerzése sikert 
aratott az olvasók körében. Továbbra is gyűjtjük a kottákat, az olvasói igényeknek megfelelően elsősorban a 
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könnyűzene és a népzene köréből. A helyi Líra könyvesbolton keresztül a Rózsavölgyi Zeneműbolt a fő vásárlási 
helyünk.  

A közmunka program keretében nálunk dolgozó munkatársak egy része a zenei részleg adatbázisát építi. Az elmúlt 
évben sor került az állományunkban lévő közel 3.000 darab bakelitlemez feldolgozására az eCorvina adatbázisban. 
Ezeket a lemezeket állományvédelmi okokból nem kölcsönözzük, de nagyon fontos, hogy most már ez a gyűjtemény is 
megjelenik a könyvtár számítógépes katalógusában.  Az év utolsó hónapjaiban a közfoglalkoztatott kollégák elkezdték 
a kottagyűjtemények analitikus feltárását, a zenei szaktájékoztatásban ez is nagy segítség lesz. 

 

Helyismereti részleg 

Állománygyarapítás 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár Helytörténeti gyűjteménye kiemelkedő céljának tekinti a közeli és a távolabbi múlt 
írott és tárgyi örökségének felkutatását, összegyűjtését, feltárását, állagmegóvását, valamint közkinccsé tételét.  

Fontosnak tartjuk a gyűjtemény folytonos gyarapítását és gondozását, hiszen ez nem egy lezárt gyűjtemény. 
Teljességre törekedve gyűjtenünk kell korunk helyi vonatkozású dokumentumait, s állandó figyelemmel kell követnünk 
az antikváriumokban, aukciós házakban és a gyűjtőknél felbukkanó gyöngyösi vonatkozású kiadványokat, 
ritkaságokat. Ezek beszerzésénél alapvető, hogy rögtön tudjunk vásárlóként fellépni, hiszen a késedelem azt 
okozhatja, hogy lemaradunk valamilyen jelentős dokumentum, tárgyi emlék megvásárlásáról. Ezért van nagy szükség a 
pályázati támogatásokra is, mert költségvetésből nem biztos, hogy mindig fedezni tudnánk a város számára is 
pótolhatatlan értékeket.  

2016-ban a költségvetési keretünkből és a helyi közművelődési pályázat segítségével sikerült antikváriumokból és 
magánszemélyektől olyan értékes, állományunkból addig hiányzó dokumentumokat vásárolnunk, melyek tovább 
bővítették a városhoz kapcsolható kuriózumok sorát. Így többek között birtokunkba került az 1840-es években Vahot 
Imre főszerkesztésében megjelenő Pesti Divatlap, valamint az Auróra folyóirat több hiányzó évfolyama, Bugát Pál, 
Vachott Sándor és Bajza József néhány eredeti kiadású munkája, és egy fényképgyűjtemény, mely neves gyöngyösi 
fényképészműhelyek (eddig számunkra ismeretlen), 1880-1930 közötti időből származó fotóit tartalmazza.  

A helytörténeti részleg képeslapgyűjteménye is több értékes darabbal gazdagodott.  

Adományok 

Mint már a korábbi években, most is szép számú adomány érkezett. Sok olvasónk hoz be könyvtárunkba olyan 
dokumentumokat, tárgyakat, amelyeket otthon már nem tudnak, vagy nem akarnak őrizni, de tudják, hogy helyi 
értéket képviselnek. Kiemelendők Dr. Misóczki Lajos adományai, aki a saját gyűjteményét (könyveket és tárgyakat) 
ajándékozza fokozatosan a helyismereti részlegnek.  

Rendezvények 

2016.  március 19. 

„Aludj máskor” középiskolás vetélkedő 

Csatlakoztunk az „Aludj máskor!” című 24 órás vetélkedőhöz, melyen a térség középiskolás csapatai mérték össze 
erejüket, kreativitásukat, kitartásukat. A szervezők minden évben meghatároznak egy adott témakört, amire felépül a 
verseny, idén az olimpia köré szerveződtek a feladatok. Emellett számos „kinti”, városi feladatot is meg kell oldaniuk a 
játékosoknak, így felkeresték a városi könyvtárat is. Az itt hallottakból vizsgázniuk kellett a versenyzőknek. A zsűri 
munkájában is részt vettünk. 

 A verseny a dr. Fejes András Sport és Rendezvénycsarnokban zajlott. 

márc. 21 

Helyismereti szakmai nap Egerben, a Bródy Sándor Könyvtárban 

A megyei könyvtár munkatársai által szervezett helyismereti szakmai napon nyugdíjas kolléganőnk, Lovász Béláné 
tartott vetítéssel egybekötött bemutatót a gyöngyösi helytörténeti munkáról,  és a gyűjteményről.  
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május 5. 

Régi gyöngyösi arcok – Kiállítás 

A helyismereti részleg birtokában lévő régi képeslapok, fotók nagyításaiból készítettünk egy kiállítást, a Városnaphoz 
kapcsolódva.  

május. 8. 

Városnap 

Szokásos standunk a könyvtár előtt további bemutatóhelyekkel bővült: a további asztal és a paravánok lehetővé tették 
a gyűjteményre történő gazdagabb figyelemfelkeltést. A Városbarát Kör kérésének megfelelően beöltöztünk korhű 
ruhákba is, amely által színesebbé vált a standunk. 

október 21.  

Gyöngyös, 1956 – Interaktív kiállítás 

Októberben rendhagyó kiállítás nyílt a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban az 1956-os forradalom 60. 
évfordulója alkalmából. A helyismereti részleg anyagaiból, korabeli újságokból, dokumentumokból összegválogatott 
anyag mellett a Mátra Múzeumtól is kaptunk egykori emlékeket, kézzel írt röplapokat 1956 őszéről. A dekoratőrnek, 
Tari Józsefnek korhű tárgyakkal sikerült az 50-es évek hangulatát visszavarázsolni.  

A szokatlan megnyitón nemcsak enteriőrökbe rendezett tárgyakat és dokumentumokat láthattak az érdeklődők, 
hanem az ötvenes évekre jellemző figurák is megelevenedtek, és felidézték a kor ízeit és dallamait is.  

Úttörők és kisdobosok röplapokkal fogadták az érkezőket, a hangszórókból korabeli slágerek szóltak, friss kuglóf illata 
szállt és korhű berendezési tárgyak mutatták be a forradalom időszakát. Munkatársaink közül többen is „jelmezben” 
álltak a kölcsönzőpult mögött, kínálgatták a vendégeknek a málnaszörpöt és a fröccsöt, a könyvtárosok által előző nap 
sütött görhét, a kukoricalisztből készült édes süteményeket. Néhány órára életre keltek az 50-es évek. A kiállítást 
megnyitó történész - muzeológus, Báryné dr. Gál Edit hangsúlyozta, hogy a történelemtanításban az egyik 
legfontosabb dolog, hogy a gyerekek érezzék a kor hangulatát, a mindennapi élet apró mozzanatait.   

Igyekeztünk a forradalommal kapcsolatos irodalmat, valamint az ötvenes években kiadott könyveinket is megmutatni 
az emlékkiállítás kapcsán.  

A város középiskoláiból több osztály is megnézte történelemórán az interaktív kiállítást. 

november  10. 

Helytörténeti vetélkedő 

Téma: Gyöngyösi mesterségek 

Hat középiskolás és négy általános iskolás csapat vett részt a gyöngyösi önkormányzat által szervezett Helytörténeti 
Vetélkedőn. A város nyolc iskolájából érkezett diákokat Hiesz György polgármester köszöntötte a versenynek helyet 
adó Vachott Sándor Városi Könyvtárban, ahol egész délelőtt dolgoztak a csapatok a feladatok megoldásán. 

A városvezető köszöntőjében felidézte a verseny múltját, hiszen huszonhét évvel ezelőtt rendezték az első vetélkedőt 
a városban, így a viadal az egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező eseménye Gyöngyösnek, amely nem csak a 
helytörténeti ismeretanyag elsajátításában, de sok esetben saját családjuk történetének megismerésében is segíti a 
diákokat. 

Az idei feladatok a gyöngyösi mesterségek köré szerveződtek, a versenyző csapatoknak a céhektől az ipari parkig 
terjedő történelmi időskálán kellett felkészülniük a vetélkedőre, és megválaszolni a különféle kérdéseket. A verseny 
két szakmai zsűrijét Dr. Horváth László történész, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatója és Báryné Dr. Gál Edit 
történész, a Mátra Múzeum igazgatója vezette, a bírálók szerepét a helyi könyvtár és a Mátra Múzeum szakemberei 
vállalták magukra. 

A győztesek:  

 1. Felsővárosi Általános Iskola ; 2. Kálváriaparti  Sportiskola és Általános Iskola; 3.Egressy Béni Általános Iskola;  
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Középiskolásoknál: 

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

december  2. 

Üdvözlet Gyöngyösről   – Könyvbemutató 

Több mint két éves munka nyomán született meg az Üdvözlet Gyöngyösről című album, melynek bemutatóját 
Gyöngyös Város Barátainak Köre és a Vachott Sándor Városi Könyvtár közösen szervezte meg. Gyöngyösről és 
gyöngyösiekről szól ez a könyv, ám nem csak gyöngyösieknek, hisz a 100 évvel ezelőtti városban való barangolás a 
képeslapok segítségével mindenkinek élményt jelenthet. 

Szabó Tamás mellett további 6 gyűjtőtárs, valamint a városi könyvtár és a Mátra Múzeum bocsájtotta ritka képeslapjait 
a kiadvány rendelkezésére. Az album így egy sor olyan képet közöl, melyet eddig még nem láthatott a közönség. A 
város jellegzetes építményeit bemutató fejezeteken kívül a könyv külön fejezetet szán a nagy tűz idején készült 
katasztrófa képeslapoknak, valamint az újjáépítésnek is. Az Üdvözlet Gyöngyösről című albumot Hiesz György 
polgármester ajánlotta az olvasók figyelmébe. 

 

Huszár Lajos Éremtár és Herman Lipót Hagyaték  

Szakmai munka: 

  A 2010 eleje óta „muzeális gyűjtemény és kiállítóhely” minősítésű intézményrészt 2016-ban 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 
2016-ben. A gyarapodási napló tanúsága szerint 168 tétellel nőtt a gyűjtemény állománya, ezeket leltárkönyvbe is 
bevezettük.  

  Az éremtár anyagát bemutató átfogó kiállítás-vezetőt honlapunkon „Virtuális tárlatvezetés” címen már korábban is 
olvashattuk. Ennek a kézzel fogható változata immáron a kiállításban is megtekinthető. A tárlók fölé helyezett, 
speciálisan erre a célra tervezett és készített tablók pályázati támogatásból készültek el. A tablók könnyen 
mozgathatók. Ez különösen azokban az esetekben előny, amikor a galéria egy-egy esemény idejére rendezvénytérré 
alakul. 

  Az éremtár kiállításának bemutatására a 30 darab hagyományos üveges éremtárló ma már nem volt elegendő a 
kiállításra. Néhány újabb tárlóval szükséges volt kiegészíteni a kiállítást, hogy az addig csak raktáron lévő darabokat 
megmutathassuk, s hogy a kiállított darabokat szellősebben, áttekinthetőbben helyezhessük el. Mivel a hagyományos 
üvegtárlókban csak az érmek egyik oldalának megmutatására van lehetőség, szükségesnek tartottuk olyan 
audiovizuális eszközöknek a kiállításban való elhelyezését, amelyek segítségével további ismereteket adhatunk át, s 
amelyek beépítésével interaktívvá tehetjük a kiállítást. Mai világunkban a közösségi ismeretfejlesztés a múzeumok, 
kiállítóhelyek egyik fontos feladata. Az audiovizuális eszközök használatával mód nyílik elsősorban a fiatal látogatók 
körében a szemléletesebb, „játékosabb”, a látogatók korát figyelembe vevő ismeretátadásra, interaktív 
foglalkoztatásra. Ezért 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 kísérik az éremtári és képtári tárlatvezetést, s minden technikai feltétel adott arra, 
hogy nívós szakmai előadásokat is tarthassunk. Az audiovizuális eszközök a két kiállítást párhuzamosan szolgálják ki. 
Mind az éremtári anyaghoz, mind a Herman kiállításhoz kapcsolódóan készültek képes, zenés videó összeállítások, 
amelyek a kiállítások elmélyültebb megismerését segítik. 

 Az éremtár pénzeket bemutató részéhez kapcsolódó képes katalógus megjelentetésére 2016-ban sem volt még 
lehetőség, ám az év közben szerzett pályázati forrásból 2016-ban elkészíthettünk két, az éremtár emlékérmeit 
bemutató füzetet. 
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  A 2016-os évben nagyobb energiát fordítottunk a Herman Lipót Hagyaték feldolgozására. A hagyaték részét képző 
grafikákról és egyéb dokumentumokról még 2015-ben jól használható fotódokumentáció készült, s ezt a 2016 
februárjában megnyílt Herman Lipót kiállításban fel is használtuk. A Herman Lipót életmű sikeres bemutatásához 
jelentős mértékben hozzájárult, hogy a kiállítás gondosan meg lett tervezve. Az NKA és a Kubinyi pályázatok 
összehangolásával sikerült szakmailag is erős, ugyanakkor a látogatók előtt is igényes kiállítást megalkotnunk. A már 
korábban említett beszerzett eszközök mellett fontos szerepet kaptak ebben a paravánok, melyeket körültekintően 
úgy terveztük meg és gyártattuk le, hogy azok a kiállítótérben már meglévő tárlókkal harmonizáljanak, és egymáshoz 
illesztve a teret optimálisan töltsék ki. A paravánok szerkezete úgy lett kialakítva, hogy három paravánból a térben 
önálló egységeket képezhettünk, ezekre egységenként 6-6 grafikát, illetve akvarellt helyezhettünk ki. 

  A paravánok és a bepaszpartúzott és keretezett Herman-grafikák az időszaki kiállítás befejeztével is szerepet kaptak. 
A paravánokat más kiállításokhoz is fel tudjuk használni, míg a képek egy része jelenleg is a könyvtár olvasótermeit 
díszíti. 

    Még a 2015 novemberében történt szakfelügyeleti ellenőrzésen hívta fel Székely Zoltán művészettörténész a 
figyelmet arra, hogy a falakon elhelyezett olajfestmények restaurálása érdekében a Dobó István Vármúzeum 
szakembereinek a segítségét érdemes lenne igénybe vennünk. 2016-ban két alkalommal is megvizsgálták 
restaurátorok az állományt, és megjelölték azokat a képeket, amelyek a legsürgősebben javításra szorulnak. Ennek 
érdekében 2016 tavaszán pályázatot nyújtottunk be az NKA-hoz műtárgyak restaurálására. Ennek nyomán 2017-ben 1 
millió forint értékben megkezdődhet a képek restaurálása.  

  1 millió forintot nyert a Vachott Sándor Városi Könyvtár világítás korszerűsítésre a 2016-os Kubinyi Pályázaton. Ennek 
egyik haszonélvezője a Huszár Lajos Éremár és Herman Lipót Kiállítóhely volt. A galéria új megvilágítást, az éremtári 
tárlók pedig korszerű és energiatakarékos LED-világítást kaptak.  

Gyarapodás:  

  Az év folyamán állománygyarapodást részben ajándékozás, részben vásárlás nyomán értünk el. A MÉE Gyöngyösi 
Csoportjától 2016-ban 3 db érmet kaptunk ajándékba (a Tisztelet az elődöknek című sorozatuk záróérméből 2 db-ot és 
a Numizmatikai Nyári Egyetem érmét), a nyári egyetemen résztvevő csoportok képviselőitől további 18 darabot. 
Tekintélyes mennyiségű plakettet és érmet vettünk át a Vachott Sándor Városi könyvtártól. Az év végén pedig a 
rendelkezésünkre bocsátott önkormányzati támogatásból 44 db, az MNB által kibocsátott emlékpénzt vásároltunk 
meg. Állományba vettünk kb. 15 db katalógust is, melyeket a különböző aukciós házaktól rendszeresen megkapunk.  

Programok: 

  2016 februárja és júniusa között rendeztük meg „Az egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című, Herman Lipót 
grafikáit bemutató kiállítást. A kiállítást rangos művészettörténész, Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria 
főigazgató-helyettese nyitotta meg. Ő egyben a kiállítás szakmai tanácsadója is volt.  

  A korábbi években a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatba rendszeresen bekapcsolódtunk. 2016-ben 
azonban nem csatlakoztunk. 

  A Múzeumok Éjszakája sorozat júniusi programjában viszont részt vettünk. A „Hősök” tematikához csatlakozva az 
éremtár hősöket, hőstetteket megidéző darabjairól tartottunk vetítéses előadást. 

   2016 áprilisában és májusában háromrészes előadás sorozatot szerveztünk „Pénzügyeink” címmel. A Budapest Bank 
pályázatán 2015-ben elnyert támogatásból numizmatikai, illetve banki szakemberek tartottak érdekes ismeretterjesztő 
előadásokat. 

  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. 

http://www.eremtar.eoldal.hu/
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Rendszeresek azok a hol telefonon, hol személyesen történő megkeresések, amelyek a honlap alapján történnek, s 
amelyekben szakmai tanácsot, értékbecslést, tájékoztatást kérnek tőlünk numizmatika témakörében. 

  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 emberekkel való kapcsolattartást, az 
eseményekről való tájékoztatást szolgálja, hanem egy újabb lehetőség az ismeretterjesztésre. 

  Az éremtári anyag népszerűsítése érdekében két kiadványt is sikerült megjelentetnünk 2016-ban. Júniusban a Kubinyi 
Program pályázati támogatásával készült el az Éremtári Füzetek című sorozatunk első darabja „A török elleni háborúk 
emlékérmei a Huszár Lajos Éremtárban” címmel. Decemberre elkészült a sorozat második füzete is „Mária Terézia és 
kora emlékérmeken a Huszár Lajos Éremtárban” címmel. Ez utóbbit Gyöngyös Város Önkormányzata támogatásával 
sikerült megvalósítanunk. Mindkét füzetet 400 Ft-os egységáron árusítjuk. 

 A 2016-os év legnagyobb vállalkozásához, a februártól júniusig tartó, Herman Lipót grafikáit bemutató időszaki 
kiállításunkhoz is készült egy prospektus. Az „Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című 12 oldalas leporelló a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. A prospektus ugyan az időszaki kiállítás kapcsán jelent meg, de a 
Herman Lipót állandó kiállítás látogatóinak is kézbe adható. Ingyen osztjuk. 

  Az NKA illetve a Kubinyi pályázatokhoz kapcsolódóan készültek el a két kiállítást reklámozó molinók, melyek az épület 
frekventált részeire lettek kihelyezve.  

  A Herman Lipót időszaki kiállítással kapcsolatban a Gyöngyösi Városi Televízió 3 riportot is készített. A kiállítással 
külön riportban foglalkozott a Kossuth Rádió és terjedelmesebb írás jelent meg a Heves Megyei Hírlapban és a 
Gyöngyösi Újságban is. A városi televízió az év folyamán riportokban számolt be a Pénzügyeink című sorozat 
előadásairól, valamint a MÉE Numizmatikai Nyári Egyetem júniusban Gyöngyösön megrendezett, s az éremtárat is 
érintő programjáról. A 2016-ös évben mindezek mellett - mivel a kiállítótér a helyszíne számos könyvtári 
rendezvénynek - ha csak áttételesen is, több alkalommal 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. Az 
„Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című kiállításunk fő célközönsége pedig épp a diákság volt. Valójában csak 
májusban kezdtek el jönni az iskolai csoportok, igaz akkor nagy létszámban. (A kiállítás június elején bezárt!) 
Összességében tehát nem lehetünk elégedettek. 

Bár ígéretet 2016 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. 

  Ha a 2016-os év kapcsán mégis a látogatók számának emelkedéséről számolhatunk be, akkor ez a rendezvényeinknek 
a nagyobb számából vezethető le. 
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Kapcsolatok: 

  Pozitívumként kell értékelnünk a 2016-os 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 2016-ban is.  

  2016 fontos év volt a MÉE Gyöngyösi Csoportja részére, ők rendezték meg ugyanis a MÉE Hóman Bálint Nyári 
Egyetemét. Ez az éremtár számára is örömteli feladatot jelentett, hisz rangos szakembereket fogadhattunk, s körükben 
is népszerűsíthettük a gyűjteményt. A jó kapcsolat „tárgyiasult” eredménye az, hogy 18 darab új éremmel gyarapodott 
a gyűjtemény. Ezeket a Nyári Egyetemről idelátogatóktól kaptunk. 

  A 2014. júliusában megnyílt egyházi kincstárral is kezdettől fogva törekszünk a jó együttműködésre. Vezetőjével 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. Ennek első megnyilvánulásaként igyekeztünk a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programjainkat 
összehangolni. 

  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. 

 

Fiókkönyvtár 

 

A „80-as” városrészen egyedüli kultúrát szolgáltató intézet az I.sz. Fiókkönyvtár.   A városi könyvtár  részlege  évtizedek 
óta áll az olvasni vágyók rendelkezésére. 

A heti két nap nyitva tartás az olvasói létszám növelésére nem kedvező, de a könyvtárhasználók tudomásul vették. 

A lakótelepen két óvoda működik, akik a könyvtárat évente egy-két alkalommal meglátogatják.  

 Az elmúlt évben az Egressy Béni Iskola egy napközis csoportja kezdett rendszeresen kölcsönözni. Az Arany János iskola 
közelsége reményem szerint egy újabb napközis csoport rendszeres látogatását teszi lehetővé. Ez szervezés alatt. 

Ezeknek a csoportos látogatásoknak folyományaként, egy-két gyermek később szülővel, vagy önállóan is felkeresi a 
könyvtárat. 

Egyre több felnőtt olvasó kölcsönzött a fiókkönyvtárból, aki eddig a központi könyvtárba járt.  Ennek következménye, 
hogy s korábbinál többször kell a központi könyvtárból könyvet lehozni a fiókkönyvtárba. 

A 2016-os évben a fiókkönyvtár a szokott módon, a központi könyvtár könyvbeszerzési keretéből vásárolt könyveket.  
A slágernek számító felnőtt szépirodalom mellett az ifjúsági szakirodalom megújítása folytatódik. A központi 
könyvtárba járó, előző évi folyóiratok (selejtezés helyett) keresettek lettek. 

 

„AZ OLVASÓKÉRT” Könyvtárpártoló  Alapítvány 

2016-ban egy magánszemély létrehozta a könyvtárpártoló alapítványt. Az alapítvány támogatja a könyvtár 
rendezvényeit , és a működéshez szükséges, más forrásból nem hozzáférhető eszközök beszerzését. Néhány kisebb 
támogató adomány érkezett eddig, az adó 1% felajánlására egyelőre még nincs lehetőség.  
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Összesített statisztikai adatok: 

 

 

Állományba vett dokumentumok száma (2016): 

 

 Dokumentumok / 
db 

Értéke (Ft) 

Felnőtt olvasószolgálat   2.096 4.837.436,- 

Gyermekkönyvtár 620 1.056.442,-  

Összesen: 2.716 5.893.878,- 

 

A könyvtár összesített forgalmi adatai (2016): 

 

 

 

Beiratkozott 
olvasók 
száma 

Látogatók 
száma 

Kölcsönzők 
száma 

Kölcsönzött 
dokumentumok 

száma 

Internetezők 
száma 

Felnőtt részleg 1792 19.540 10.670 68.341 873 

Gyermekkönyvtár 
(záró-jelben a 
gyermekek)    

1386 

 (959)        

11589 

(8452) 

5558 

(4252) 

29.957 

(23951) 

217 

 

Zenei részleg 136 546 225 1.322  

Fiókkönyvtár 159 876 652 5.483 74 

Összesen: 3473 32551 17105 105.103 1164 
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Rendezvények táblázata 2016 

 

 
Dátum 

Idő-
pont 

Rendezvény Helyszín Résztvevők létszáma 

Január -26-ig  Varga L. Zsuzsa kiállítása 

 

Olvasószolgálat 450 fő 

 30. 9- 13 Hétvégi fabrika (Kézműves 
foglalkozás) 

Gyermek-
könyvtár 

23 fő 

 29. 17 óra Jan Schutte festménykiállítás 
megnyitó 

Olvasószolgálat 

 

80 fő (megnyitó) 

480 fő 

Február 2. 17 óra Bálint György (Gyuri bácsi) 

könyvbemutatója 

Galéria 90 fő 

 5. 17 óra „Egy nyughatatlan szellem a XX. 
századból” Herman Lipót grafikai 

kiállításának megnyitója 

Galéria 38 fő (megnyitó) 

250 fő 

 27. 9- 13 Hétvégi fabrika : Farsang 

(Kézműves foglalkozás) 

Gyermek-
könyvtár 

37 fő 

Március 4. 17 óra Izland. Nagy Réka újságíró 
fotókiállításának megnyitója 

Olvasószolgálat 35 fő (megnyitó) 

560 fő 

 7-12  Óvodások hete Gyermek-
könyvtár 

(13 foglalkozás) 271 fő 

 17 -24  Internet Fiesta (ingyenes 
internetezés, ismeretterjesztő 

foglalkozások) 

Olvasószolgálat, 
Fiókkönyvtár 

57 fő 

 19.  „Aludj máskor” Vetélkedő 
középiskolásoknak (könyvtári és 

éremtári feladatokkal) 

Helyismeret, 
Éremtár,Fejes 

András 
Sportcsarnok 

 

 26. 9- 13 Hétvégi fabrika (Kézműves 
foglalkozás) 

Gyermek-
könyvtár 

36 fő 

Április 6. 17 óra Költészet napja 

Vasútállomás 

Tóth Péter József Attila estje 

Galéria 45 fő 

 13.  Pénztörténeti előadás 1.  

Bene Attila 

 35 fő 

 18 -19.  Mesemondó verseny Gyermek-
könyvtár 

(4 alkalom) 173 fő 

 27. 17 óra Pénztörténeti előadás 2.  

Pallos Lajos 

Galéria 20 fő 
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 29. 9- 13 Hétvégi fabrika (Kézműves 
foglalkozás) 

Gyermek-
könyvtár 

34 fő 

Május 8. 9-16 Városnap 

Kitelepülés a Fő térre, ingyenes 
beiratkozás 

 256 fő 

 8.  Kiállítás a Városnaphoz kapcsolódva 

Régi gyöngyösi arcok 

 

 300 fő 

 11.  17 óra Pénztörténeti előadás 3.  

Bozsik Balázs 

Galéria 25 fő 

 14. 10 és 
11 óra 

Angol nyelviskola bemutatója Gyermek-
könyvtár 

13 fő 

 18.  17 óra Hámori András: Egy srác a mozi 
mellől 

Galéria 34 fő 

 28.  9 óra  Szempont Fotókör vetélkedője Galéria 52 fő 

 28. 9- 13 Hétvégi fabrika (Kézműves 
foglalkozás) 

Gyermek-
könyvtár 

35 fő 

Június 10. 
péntek 

17 óra Éremgyűjtők Egyesülete  

Numizmatikai nyári egyetem  

Galéria 50 fő 

 14. 
Ünnepi 
Könyv-

hét 

17 óra Zsirai László és Kubik Anna estje Galéria 40 fő 

Június  

 

20-tól 

hétfő, 
kedd, 
szerda 

 Szünidei foglalkoztató délelőttönként Gyermek-
könyvtár 

(12 foglalkozás) 250 fő 

 25. 

szombat 

 Múzeumok Éjszakája  58 fő 

Július   Napközis tábor foglalkozásai hetente 
csütörtöki napokon 

 

 (5 foglalkozás) 240 fő 

Augusz-
tus 

  ZÁRVA   

Szep-
tember 

2. 

péntek 

 

17 óra 

 

Tükörképek 

Szekeres Anna fotókiállítása 

kiállítás 46 fő (megnyitó) 

530 fő 

Október 1. 

szombat 

9-12 Népmese napja gyerek 109 fő 
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 1. 
szombat 

 Makett- és rajzkiállítás gyerek 500 fő 

O 

R 

SZ 

Á 

G 

O 

S  
 

K 

Ö 

NY 

V 

T 

Á 

R 

I 
 

 N 

A 

P 

O 

K 

3-9.   Országos Könyvtári Napok 

Megbocsátás hete 

 124 fő 

3. 

 

14 óra Olvasni jó! pályázat indítása 

Bosnyák Viktória író-olvasó találkozó 

gyerek 111 fő 

4. 11 óra Tóth Krisztina  

rendhagyó irodalomóra 

Miért izgalmas kortárs irodalmat 
olvasni? 

Fiatalok a 
könyvtárban 2. 

124 fő 

5. 

szerda 

9-16 

 

 

 

 

 

17 óra 

Egészségnap 

vérnyomásmérés, életmód-
tanácsadás, gyógyteák, 

természetgyógyászat, grafológia, 
kineziológia, íriszdiagnosztika, 

hallásvizsgálat, 

Új Nap Egyesület (kutyák) 

Kertben – az egészségért 

Bálint György 

Egészséges 
könyvtár 

 

 

 

 

Olvasókert 

76 fő 

 

 

 

 

 

98 fő 

3- 14. 

hétfő- 
péntek 

10 óra Graffaló, avagy nem félünk a 
szörnyektől 

Komplex mesefoglalkozás 
óvodásoknak 

(Bejelentett csoportoknak) 

gyerek (11 csoport) 197 fő 

7. péntek 17 óra Lisztóczky könyvbemutató könyvbemutató 

helyi vonatkozás 

47 fő 

9.  

vasár-nap 

9-13 Könyves Vasárnap 

Rendkívüli nyitva tartás 

Ingyenes beiratkozási 
lehetőség,ingyenes 

internethasználat,ingyenes 
tárlatlátogatás 

Irodalmi játék egy percben 

Bagoly-vár: barkácskuckó a 
gyermekkönyvtárban 

 

Családi rejtvényfüzet 
eredményhirdetés 

 

Minden részleg 354 fő 
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 14. 

péntek 

17 óra Slam poetry 

Kemény Zsófi 

Fiatalok a 
könyvtárban 2. 

34 fő 

 21. 
péntek 

17 óra Gyöngyös 1956  kiállítás kiállítás 84 fő 

 okt. 26. 14 óra Király Levente  

író-olvasó találkozó 

Líra rendezvény 

gyerek 

108 fő 

Novem-
ber 

8.  

kedd 

17 óra  Sütő András: Mese és reménység 

Jónás Zoltán előadóművész és 
gyimesi népdalok 

Előadás 37 fő 

 10. csüt. 9-12 
óra 

Helyismereti vetélkedő Városi vetélkedő 65 fő 

 18. 

péntek 

11 óra 

 

17 óra 

Tari Annamária 

rendhagyó óra középiskolásoknak 
előadás 

Előadás felnőtteknek  

Fiatalok a 
könyvtárban 2. 

Egészséges 
könyvtár 

165 fő 

 

102 fő 

  22. 14.30 Lázár Ervin kiállítás gyerek 

kiállítás 

39 fő 

 22. kedd 17 óra Endrei Judit: Aktív idősödés Egészséges 
könyvtár 

130 fő 

 26. 9- 13 Hétvégi fabrika (Kézműves 
foglalkozás) 

Gyermek-
könyvtár 

48 fő 

Decem-
ber 

2. 

péntek 

17 óra Üdvözlet Gyöngyösről. Képeslapos 
könyvbemutató 

Könyvbemutató 120 fő 

 7. szerda 10 óra Csapody Kinga Líra rendezvény 

gyerek 

44 fő 

 7. szerda 17 óra Pálfy Margit Előadás 

 

38 fő 

 12. hétfő  16 óra Tolvaly Ferenc: A Zsolnay-kód Líra rendezvény 

 

52 fő 

 

 17. 9- 13 Hétvégi fabrika (Kézműves 
foglalkozás) 

Gyermek-
könyvtár 

32 fő 

 

Összesen: 94 rendezvény, 7481 fő ( ebből gyerek: 59 rendezvény, 2599 fő) 

 

 

 

Színmagyarázat:  *kiállítás; * gyermekprogram; * foglalkoztató programok, képzések; *könyvbemutatók, előadások 
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MUNKATERV 2017 

Olvasószolgálat 

017-ben tervezett programjainkkal, tevékenységünkkel továbbra is a könyv, a könyvtár, az olvasás fontosságára és 
szépségére hívjuk fel  a figyelmet. Színvonalas szolgáltatásainkkal újabb olvasókat szeretnénk nyerni. 
Könyvbeszerzésünket gyűjtőkörünknek megfelelően alakítjuk, figyelembe véve az olvasói igényeket is. Az új 
kiadásban megjelenő klasszikusokat továbbra is megvásároljuk lecserélve a régi, elhasználódott példányokat. A 
folyóiratok beszerzésénél is igyekszünk az igényeknek megfelelni, folyamatosan rendelünk új  folyóiratokat illetve 
mondunk le olyanokat, amire nincs érdeklődés. 

Szeretnénk, ha minél több emberhez  eljutna a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal növekedne a könyvtár, 
az olvasás népszerűsége. 

Bízunk benne, hogy sikeres pályázatok ebben az évben is támogatják elképzeléseinket. 

Tervezett programjaink 2017-re 

A nagy sikerre való tekintettel  2017-ben is folytatjuk a Fiatalok a könyvtárban és az Egészséges könyvtár 
programsorozatot. 

Továbbra is lehetőséget adunk helyi alkotóknak, hogy megmutathassák munkáikat a nagyközönség számára. 

Januárban Törőcsik Anikó Fények éjjel – éjjeli fények című fotókiállítása látható, melyben megmutatja, hogy milyen 
lehetőségek és kihívások rejlenek az éjszakai fotózásban. 

Február 3-tól Gyenesné Barna Mariann festménykiállítását tekinthetik meg az érdeklődők Harmónia címmel. 

Február  elején a Fiatalok a könyvtárban programsorozat részeként rajzpályázatot és kisfilm pályázatot hirdetünk. 
A rajzpályázatot  3 kategóriában: felső tagozat, középiskolás, felnőtt. A kisfilm pályázatot középiskolásoknak és 
felnőtteknek.  Cím: „Gyöngyös, a hamvaiból újjáépült város”. 

Szintén február elejére tervezzük a „Mit láng elpusztít, láng felépíti újra című könyv bemutatóját. Az 1917.május 
21-i gyöngyösi tűzvész centenáriumi emlékkönyvét bemutatja a két szerkesztő: Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky 
László. 

Március 3-tól lesz látható Nagy Réka fotókiállítása Madeira címmel. 

A hagyományoknak megfelelően most is kapcsolódunk az Internet Fiesta programhoz, mikor  március végén 
olvasóink egy héten keresztül  ingyen internetezhetnek. 

Április végén lesz ”Gyöngyös, a hamvaiból újjáépült város” címet viselő  rajz- és kisfilm pályázat 
eredményhirdetése, kiállítás és vetítés  az elkészült alkotásokból. 

Április 11-ét, a Költészet Napját meghívott előadóval szeretnénk méltón ünnepelni, Baranyi Ferenc Kossuth-díjas 
költő lesz a vendégünk.  

Május közepétől kiállítást szervezünk a gyöngyösi tűzvész 100. évfordulója alkalmából./máj.21./ 

Május  28-án a Városnapon ingyenes beiratkozással csábítunk új olvasókat, s kitelepülünk a Fő térre is, ahol a 
gyöngyösi tűzvésszel kapcsolatos helyismereti anyagokat mutatunk be. 

Júniusban az Ünnepi Könyvhét alkalmával előadást vagy könyvbemutatót szervezünk. 

Június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján hosszított nyitva tartással várjuk látogatóinkat, hogy megtekinthessék a  
Huszár Lajos Éremtárat és a Herman Lipót gyűjteményt. 

Ebben az évben is színes programokkal várjuk az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok alkalmával. 
Rendhagyó irodalomórát szervezünk középiskolásoknak  A „Fiatalok a könyvtárban” programsorozatunkon belül. 
Az Egészségnapon vérnyomásmérés, életmód-tanácsadás, természetgyógyászat, grafológia, kineziológia, Bach-
virágterápia, bio ételek bemutatása várja érdeklődőinket. Tervezzük egy ismert előadó meghívását egészséggel 
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kapcsolatos témában az „Egészséges könyvtár” programsorozat részeként.  A hét folyamán egy helyi vonatkozású 
könyvbemutatót is szervezünk. 

A Könyves Vasárnapon rendkívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozási lehetőséggel, ingyenes internet 
használattal és tárlatlátogatással várjuk az érdeklődőket. Szervezünk irodalmi játékot egy percben és családi 
rejtvényfüzetet is. 

November elején lesz  a 28. alkalommal megrendezendő Helyismereti  vetélkedő, melyen a hagyomány szerint 
általános-, és középiskolás diákok vesznek részt. 

November közepére tervezünk egy fiataloknak szóló előadást, november végén pedig Jónás Zoltán előadói estet. 

       December elején az egészséges életmód témakörben rendezünk könyvbemutatót vagy előadást. 

 

Gyermekkönyvtár 

 

 Szeretnénk, ha a gyermekkönyvtár továbbra is látogatott lenne, jól éreznék itt magukat az olvasóink, kicsik és 
nagyok egyaránt. Tervezzük kicserélni a régi foteleinket babzsákfotelre és a játékok is cserére, felújításra szorulnak, 
valamint egy pelenkázó ötlete is felmerült. Igyekszünk továbbra is barátságos, segítőkész lenni. Fenntartjuk az 
előjegyzést, könyvfigyelést, értesítést. Egyes olvasóinkat email-ben is tájékoztatjuk a rendezvényeinkről, 
elmaradásaikról. 

  Iparkodunk a legújabb könyveket megvásárolni és a hiányzókat pótolni. Tematikus kiemeléssel felhívjuk a 
figyelmet a régebbi könyveinkre. Idén selejtezni is fogunk, főleg az alig használt nagy formátumú meséskönyvek között. 
A könyvek hiányzó jelzeteit pótoljuk, a rongált könyveinket javítjuk. 

 Megtartjuk a jó kapcsolatot az intézményekkel, segítjük egymás munkáját. Szeretnénk, ha több iskolai és 
óvodás csoport látogatna el hozzánk, ezért komplex műsorokat fogunk kínálni az iskoláknak. Továbbra is támogatjuk a 
Petőfi Sándor EGYMI osztályinak kölcsönzését.  

 Rendezvényeink népszerűek, látogatottak, a legtöbb új beiratkozót közülük nyerjük. 

 

Programjaink közt szerepel továbbra is: 

 

 Hétvégi fabrika – havonta, ünnepi alkalmakhoz kötődve 
 Olvasni jó! – olvasómozgalom három korcsoportnak 
 Óvodások hete – tavasszal és ősszel komplex mesefoglalkozás barkácsolással 
 Tavaszi mesemondó verseny – Gyöngyös és körzete óvodásainak, alsósainak és felsőseinek 
 Gyöngyös Város Napja – idén is részt veszünk meseelőadásokkal a „piacon” 
 Szünidei foglalkoztató – mesék, filmek, játékok unatkozó gyermekeknek 
 A Népmese Napja 2017. – idei témánk: A rászedett ördög. Rajz- és álarcpályázatot hirdetünk, melyből 

kiállítást rendezünk. 
 Őszi Könyvtári Napok – Óvodás napok mesével, barkácsolással, író-olvasó találkozó, mesedélelőtt, könyves 

vasárnap 
 

 
Egyéb programok: 
 

 Helen Doron Nyelviskola angol nyelvű foglalkozása óvodásoknak és kisiskolásoknak 
 Mentőkutyák Világnapja – találkozás az Új Nap Egyesületből Sushi kutyával és gazdájával, Bozsik Andrással 
 Nyári napközi – önkormányzati napközis csoportoknak játékos foglalkozás 
 Író-olvasó találkozók – a Líra Ady Endre Könyvesbolt szervezésében 
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Zenei részleg, Helyismereti részleg 

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.  

2015-ben megkezdődött a korábbi, helyismereti cédulakatalógus szisztematikus fölvitele a Corvina adatbázisba. A 
munkában nagy segítségünkre volt a kulturális közfoglalkoztatott munkatárs. Az időigényes feldolgozást tovább kell 
folytatni, miután a közmunkások befejezik a kottagyűjtemények analitikus feldolgozását. 

Zenei részlegünk új darabjaiból a gyermekkönyvtárban és az olvasói fogadótérben figyelemfelhívásként bemutató 
polcot alakítunk ki.  

Tervezett rendezvények 

2017-ben ünnepli Gyöngyös a nagy tűzvész 100. évfordulóját. A városi ünnepségsorozatba könyvtárunk is 
bekapcsolódik.  

Február 15-én az emlékév indításaként bemutatásra kerül a Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László szerkesztésében 
készült könyv: „Mit láng elpusztít, láng felépíti újra” címmel.  

Rajz- és kisfilmpályázatot hirdetünk több korosztálynak a „Gyöngyös, a hamvaiból újjáépült város”címmel. Az elkészült 
alkotásokból kiállítást rendezünk. 

Irodalmi pályázatot is hirdetünk ebben a témában.  

A Mátra Múzeum centenáriumi kiállításához kölcsönadjuk a könyvtárunkban fellelhető dokumentumokat, az ősz 
folyamán pedig helyet adunk ennek a kiállításnak. 

Május 21-én kapcsolódunk a városi nagyrendezvényhez.  

A helytörténeti  vetélkedő szervezésében és lebonyolításában ebben az évben is aktív szerepet vállalunk,  kapcsolódva 
az 1917-es gyöngyösi nagy tűzvész 100. évfordulójához.  

Az év folyamán kisebb kiállításokat alakítunk ki az aktuális évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódva (március 15.,  
városnap, szüret).  

Terveink között szerepel egy irodalombarát-kör létrehozása, melynek első eseménye egy író- olvasó találkozó lesz, ami 
alkalmat ad helyi költők, írók bemutatkozására. 

2018-ban lesz Vachott Sándor születésének 200. évfordulója, amit könyvtárunk szeretne méltóképpen megünnepelni.  
Ennek előkészítését már 2017-ben meg kell kezdenünk. Szeretnénk létrehozni egy Vachott-klubot, ahová a 
helytörténet iránt érdeklődő városlakókat és egykori munkatársainkat is várnánk. Rendszeresen ismétlődő 
előadásokkal, beszélgetésekkel biztosítanánk a helyi értékek bemutatását, és előkészítenénk névadónk bicentenáriumi 
évfordulóját.  

 

Huszár Lajos Éremtár, Herman Lipót 

 A szakmai munka terén folytatni kívánjuk a korábban megkezdett munkát. Újabb időszaki kiállítást 2017-re nem 
tervezünk, ellenben szeretnénk tavalyi tervünket megvalósítani, és az „Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című 
kiállításunkat az ország több kiállítóhelyére is eljuttatni. 

  Helyben folytatnánk és rendszeressé tennénk a tárlatvezetéseket. Havonta egy alkalommal szeretnénk előre 
meghirdetett tematikában interaktív tárlatvezetéseket tartani. 

  A látogatottság növelése érdekében erősítenénk a kapcsolatot a város oktatási intézményeivel, különösképpen a 
most már egyetemi ranggal bíró korábbi főiskolával. 
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  A sikeres NKA pályázat nyomán 2017-ben 1 millió forint értékben megkezdődhet a képek restaurálása. Ennek 
előkészítése már folyamatban van. 

  Szeretnénk együttműködési megállapodást kötni a Magyar Pénzverő Zrt.-vel. Azt remélnénk ettől, hogy kiválthatnánk 
az évente akár több százezer forintos emlékpénz vásárlásainkat azzal, ha a Pénzverő mint kiemelt kiállítóhelyét kezelne 
bennünket.  

  Az anyagi lehetőségek függvényében folytatnánk az Éremtári Füzetek sorozat kiadását, és előkészítjük a nagyobb 
képes katalógust is arra az esetre, ha sikerül ahhoz támogatást találni. 

  A tavalyi sikeres, és anyagilag nem különösebben terhelő numizmatikai előadás sorozat után 2017-ben is érdemes 
lenne elindítani ezt. Keressük a lehetőségét ennek.                                                                                    

Fiókkönyvtár 

Annak felismerése, hogy a környék átlag életkora igen magas, egyéb kulturális program pedig inkább a város 
központjában van, a 2017-es évben filmvetítést indítunk, mely az adott korosztály igényeihez igazodik. A vetítés 
körülményeinek ideálissá tételéhez még néhány eszköz beszerzésére szükség van. 

A személyi állandóság változatlanul szükséges a kellemes légkör kialakításához. 

Az előző években kért épületszerkezeti javításokat felmérték, a munkálatok folyamatban vannak. 

 

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. A továbbiakban is szoros és hasznos együttműködésre van szükség 
„Az olvasókért” Könyvtárpártoló Alapítvánnyal, melynek elsőrendű célja a könyvtárunk támogatása. 

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. 

Humán erőforrás 

Nyugdíjba megy az olvasószolgálat egyik könyvtárosa, helyét szakmailag motivált, elkötelezett munkatárssal kell 
betölteni. A ruhatáros munkatárs is nyugdíjba vonul. 

Nagy szükségünk lenne gazdasági ügyintézőre, adminisztrátorra és marketinges munkatársra.  

A kulturális közfoglalkoztatott programban továbbra is esélye van az intézményünknek részt venni. Reményeink 
szerint maradhat a jelenlegi létszám (8 fő) és 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.  
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Pályázatok 2017-ben 

  A Kubinyi II. pályázatban folytatódik a muzeális rész világításának korszerűsítése.  

 NKA pályázat kapcsán Herman Lipót festményeinek restaurálására 1.000.000,- Ft-ot nyertünk, így a 
legrosszabb állapotban lévő képek helyrehozatala megkezdődhet.  

 Ebben az évben is pályázunk a NKA Szépirodalom Kollégiumánál a „Fiatalok a könyvtárba(n)!” 
programsorozatunk folytatására. 

 A NKA Szépirodalom Kollégiumánál pályázunk az „Egészséges könyvtár” rendezvénysorozatunk folytatására. 
Előző évben ez a pályázatunk nem nyert, de néhány előadást így is megvalósítottunk, és sok embert 
mozgattunk meg.  

 Érdekeltségnövelő pályázatból dokumentumokat vásárolunk, és folytatjuk a technikai fejlesztést.  

 Természetesen számítunk az önkormányzat Kulturális Bizottsága által meghirdetett és elnyerhető 
támogatásokra is.  

 Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeit a megyei könyvtár támogatásával kívánjuk megvalósítani.  

 Az  EFOP-4.1.8-16 A könyvtári intézményrendszer keretében megvalósuló, az egész életen át tartó tanulást 
támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítására kiírt pályázathoz lehetőségeink szerint kapcsolódunk.  

Ezen kívül, ha lesz lehetőség, ebben az évben is pályázunk bútorzat felújításra, rendezvények megvalósítására, 
kiadványok megírására, megjelentetésére és minden olyan lehetőséget kihasználunk, ami környezetünket, 
munkánkat jobbá teszi. 

Állagmegóvás, karbantartás, technikai fejlesztések 

Minden fejlesztéssel kapcsolatos tervünk megvalósítása attól függ, hogy pályázati vagy fenntartói támogatást 
kapunk e hozzá. 

Ennek függvényében az alábbiakat tervezzük: 

 Folytatni kell a megkezdett klímaszerelést az olvasói terekben 

 Cserélni, javítani kell a Fő téri nyílászárókat és erkélyeket 

 Folytatni kell az épület világításának LED-esre való átszerelését 

 Az udvar felőli teraszok lefedése és rozsdátlanítása 

 A főbejárati ajtó esztétikus átalakítása és szigetelése 

 A fiókkönyvtár fűtési, elektromos és vízhálózatának vizsgálata és javítása 

 A fiókkönyvtár főbejáratának biztonságossá tétele (csapadékvédelem és korlát), akadálymentesítése 

 
 

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.  

 

 


