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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2009-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY
SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - FELDOLGOZÁS
A 2008. évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt. A
Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól – szerződés alapján – kapott, és egyéb helyről
vásárolt, valamint az érdekeltségnövelő pályázat útján nyert összegekből beszerzett könyveket
és egyéb dokumentumokat vettük állományba.
2008-ban állományba vett dokumentumok:
Könyvek :
Folyóirat:
Hanghordozó:
Videó
Mikro dokumentum
Kotta:
CD-ROM
Képeslap

Darab
1.969
10
79
29
11
53
2.151 db

Forint
3.741.914.102.000.201.684.40.080.163.391.30.630.4.279.699.-

2008-ban az állományból 5.965 db könyvet (fizikailag rongált, avult) töröltünk
615.418.- Ft értékben
A központi könyvtár állománya 2008. dec. 31-én:
Könyv:
Folyóirat:
Hanghordozók
Mikro dokumentum

76.963
3.873
6.710
112

Videó:
CD-ROM:
Kotta:
Képeslap:

10
207
1.136
1.998

91.009 darab 54.240.970 Ft értékben.
Gyöngyös, 2009-01-20.

Az állomány feldolgozásáért felelős:
feldolgozó könyvtáros:

Simon Andrásné
Balázs Ibolya

Vachott Sándor Városi Könyvtár

Munkaterv 2009

3. oldal

2. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE
Szervezeti, személyi változások:
2008 őszén két olvasószolgálati tájékoztató könyvtárossal csökkent a könyvtár személyi
állománya. Egyikük az 1.sz. fiókkönyvtár feladatait is ellátta.
Ennek következtében feladataink nőttek, átszervezést igényeltek. A fiókkönyvtár működése
továbbra is biztosított. A könyvtárosok felváltva teljesítenek ott szolgálatot.
2008 – a számadatok tükrében

2007
2008

Olvasók
2366
1642

Látogatók
26201
19741

Kölcsönzők Kölcs.dok.
14541
50637
11213
46942

Helyben
20.597
14556

Internetezők
3884
2106

2008-ban a beiratkozott olvasók, és az általuk kölcsönzött dokumentumok számának
csökkenését tapasztalhatjuk.
Az olvasói létszám csökkenésének oka - amellett, hogy ez sajnos országos tendencia –
a beiratkozási díj bevezetése lehet.
Internetezők száma sem éri el a tavalyi használók számát. Valószínűsíthető, hogy
otthonról is egyre többen érik el és használják a világháló által nyújtott szolgáltatásokat.
Könyvtárközi adatok
A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is népszerű. Az elektronikus úton érvényesített
megrendelések lehetőségét ismerik olvasóink, igénylik is ezt a szolgáltatást, hiszen kényelmes
körülmények között, rövid idő lefolyása alatt juthatnak hozzá a keresett dokumentumokhoz.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer segítségével 244 olvasói kérést sikerült
teljesítenünk ebben az évben. Eredetiben 165 db dokumentumot, másolatban 73 db, ebből
nyomtatott formában 55 db, elektronikus formában pedig 18 db dokumentumot kértünk és
kaptunk.

2007
2008

Könyvtárközi kérések Teljesítés eredetiben
315
155
244
165

Teljesítés másolatban
115
73
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Bugát Pál Kórház Orvosi Könyvtár átadás átvétele
2008. februárjától az átadás-átvételi ütemtervnek megfelelően a kórházi könyvtár
állományának átválogatása, lecsomagolása, a könyvtárba szállítása megtörtént. A válogatás
legfőbb szempontja a kötetek eszmei és használati értéke volt.
A GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtárába átkerült szakmai könyvek, helyismereti
dokumentumok leltározás után bekerültek állományunkba.
A muzeális értékű könyv-és folyóirat gyűjtemény állományvédelme az átköltözéssel
megoldott lett.
RENDEZVÉNYEINK
2008
2008. 01. 25.
"Ahol a hősök születnek" Az egri magyar királyi "Dobó István" 14. honvéd gyalogezred a
második világháborúban - 2. bővített kiadás – könyvbemutató
"Jász vitézek rajta, előre!" A jászberényi kerékpáros és harckocsi zászlóalj története (19211945) - könyvbemutató
Babucs Zoltán és Maruzs Roland hadtörténészek, kutatók a könyv első kiadásának hatására,
és az újabban előkerült katonai dokumentumok, emlékek, fényképek előkerülésének
bőségében jelentették meg a sikeres könyv újabb kiadását.
A könyvbemutatóra számos vendég volt kíváncsi. A résztvevők a 14. honvéd gyalogezred
gyöngyösi katonáinak hozzátartozói voltak. Emlékezés, tisztelet, meghatottság jellemezte a
nagyszerű könyv bemutatóját.
2008. 04. 11. - Költészet Napja, április 11.
A Költészet Napjához kapcsolódóan rejtvénypályázatot hirdettünk. A rejtvény a Gyöngyösi
Műsor lapjain, könyvtárunk honlapján, és természetesen a könyvtárban szórólapon is elérhető
volt. Költészet napi rejtvényünkre számos helyes megfejtés érkezett. 5 szerencsés megfejtő
könyvjutalmat, s egy éves ingyenes beiratkozást nyert könyvtárunkba.

2008. 05. 30. – Magyar Könyvtárosok Egyesülete - Szakmai nap Gyöngyösön
2008-ban a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves Megyei Szervezete úgy döntött,
hogy soron következő intézménylátogatással egybekötött szakmai napját Gyöngyös városban
szervezi.
Örömmel vállaltuk és készítettük elő a szakmai nap megszervezését.
Program:
Patkós Magdolna, az intézmény új igazgatója köszöntötte a vendégeket. Beszámolt az
intézményi összevonásról, a várható feladatokról.
A Huszár Lajos Éremtárban, Dobál Miklós, az éremtár adományozója kalauzolta a
vendégeket.
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Városi műemléki séta, a megújult Mátra Múzeum megtekintése
Károly Róbert Főiskola új könyvtárának bemutatása
Előadás: „Természetjárás és környezetvédelem a 100 évvel ezelőtti Mátrában és Heves
megyében”. Előadó: dr. Misóczky Lajos főiskolai tanár.
A főiskola pincéjében borkóstolóval zártuk a napot.
Örömmel zártuk a gyöngyösi szakmai napot, hiszen a megyében dolgozó kollégák véleménye
egyöntetűen pozitív volt könyvtárunkról és a látottakról.

2008. 06. 21. - Múzeumok Éjszakája
Európában már hosszú évek óta, nálunk hatodik esztendeje kelnek életre a múzeumok egy
évben egyszer, egy varázslatos éjszaka erejéig. Ez az éjjeli kaland rengeteg ember fantáziáját
mozgatja meg. Így történt ez Gyöngyösön is.
A Mátra Múzeum és annak koordinálásában a Gyöngyösön található egyházi- és
közgyűjtemények idén első alkalommal vettek részt ebben a programban.
A Múzeumok Éjszakáján a GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár épületében lévő
Herman Lipót állandó kiállítás és a Huszár Lajos Éremtár is megnyitotta kapuit az
érdeklődők előtt. Ezen a napon 16.00 órától 22.00 óráig volt látogatható a két kiállítás.
Nem várt hatalmas érdeklődés kísérte a Múzeumok Éjszakája programokat. Több mint 700-an
látogatták meg a város gyűjteményeit. Bebizonyosodott, hogy a kultúra és egy kellemes
nyáresti program nem egymástól elkülönített fogalmak, hanem nagyon is összetartoznak
Az egységes belépőjegyek minden helyszínen megvásárolhatóak voltak. A könyvtárban is
több mint 70 db Múzeumok Éjszakája belépőt értékesítettünk (ami minden látogatható helyre
egyszerre volt érvényes).

2008. 09. 20-21. - Kultúrházak éjjel-nappal 2008
Magyarországon második alkalommal rendezték meg a Kulturális Örökség Napjaihoz
kapcsolódva a közművelődési intézmények országos akcióját Kultúrházak éjjel-nappal
címmel, 2008. szeptember 20-án és 21-én.
A GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ és Vachott Sándor Városi Könyvtár idén is részt
vett a helyi értékeket bemutató körútjával az Európa-szerte népszerű Kulturális Örökség
Napjai hétvégéjén.
Szeptember 20-án délután a művelődési házban Szinte Gáborról, az üvegfal megálmodójáról,
munkásságáról hallhattak előadást az érdeklődők. Ezt követően a vele készült riportfilmben
vallott művészetéről.
Ezután városnéző körútra invitáltuk a lelkes, a város értékeire kíváncsi félszáz összegyűlt
érdeklődőt. A városnéző túrát Borbándi Erik történész vezette. A Ferences
Műemlékkönyvtárban Sarkadi József, a könyvtár vezetője avatta be az érdeklődőket a könyv,
a könyvnyomtatás történetébe.
Innen a ferences kolostor kerítésfalában lévő Szent Rókus kápolna irányába sétált a csapat. A
középkorban és az újkor elején az emberek legjobban a rengeteg áldozatot szedő pestis
járványtól féltek. Városunkban 1682-ben és 1709-1710-ben pusztított a járvány. A betegeket
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ápoló szerzetesek közül az első járvány idején 11, a második járvány idején 25 barát vált a
pestis áldozatává. Az ő emléküket őrzi a pestises kápolna.
„Az újjászületett város” - Filmbemutató
A városi könyvtárban szeptember 21-én közel száz érdeklődő volt kíváncsi „Az újjászületett
város” című film bemutatójára. A közel egy órás film Gyöngyös város történelmének egyik
legizgalmasabb fejezetét mutatja be. 1917-ben hatalmas tűzvész pusztította el a várost. A
háború és az azt lezáró forradalmak után azonban hihetetlen gyorsasággal tudott talpra állni
Gyöngyös. Mindehhez a korszak kiváló polgármestere, Dr. Puky Árpád is kellett, aki több
mint két évtizedes munkásságával az ország egyik legvonzóbb településévé tudta tenni a
Mátra lábánál fekvő Gyöngyöst. Ez a korszak volt – az 1920-as és 1930-as évek világa – a
Mátra és a város „első igazi fénykora”. A film megszületését Kiss Balázs rendezőnek
köszönhetjük.
A Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat ezen a napon Mária Terézia korabeli érmék
bemutatásával zárult a Huszár Lajos Éremtárban.
2008. 10. 07-12. - Könyvtári Napok 2008 A reneszánsz jegyében
2008 októberében Országos Tini Könyvtári Napokra került sor az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Ehhez az országos programhoz a GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár is
csatlakozott a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár sikeres pályázata segítségével.
Október 7-12. között elsősorban a 12-18 évesek figyelmét kívántuk ráirányítani arra, hogy a
könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, közös
együttlétre.
2008. 10. 08. - Heves megyei írók almanachja – könyvbemutató
Válogatás Utas Zsigmond antológia sorozatából (1901-1911)
A felnőtt olvasók számára könyvbemutató nyitotta a könyvtári napok programsorozatot 2008.
október 8-án 1600 órakor. A könyvet válogatta, szerkesztette, az előszót és az életrajzokat írta,
a könyvet bemutatta Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László. A könyv kiadója: Gyöngyös
Város Barátainak Köre.
A XIX. és a XX. század fordulóján Gyöngyös is kereste helyét a magyar irodalom térképén.
Egy gyöngyösi költőnek, a lokálpatrióta Utas Zsigmondnak – eredeti nevén: Strasser
Zsigmond – köszönhetően 1901 és 1911 között hét kötetben jelent meg a Heves megyei írók
és írónők almanachja, melyben Gyöngyös és a megye ismert és kevésbé ismert tollforgatóit
mutatta be a nagyközönségnek. Különösen nagy számban szerepelnek a kötetekben a korabeli
tanítók és tanárok, faluban élők éppúgy, mint a városi pedagógusok. Utas Zsigmond ennek a
könyvsorozatnak köszönheti országos hírnevét: meghívást kapott a nagy múltú Petőfi
Társaságba, ahol a megye irodalmi életéről tartott előadást.
A most megjelent és bemutatott kötet az antológiasorozat legértékesebb, legmaradandóbb
alkotásait gyűjtötte csokorba. A kötet szerkesztői jó szívvel ajánlották a kiadványt elsősorban
a szülőföldjüket szerető Heves megyei, főként pedig Gyöngyös város irodalmi hagyományai
iránt érdeklődő és azokra büszke gyöngyösi olvasók figyelmébe.
A két szerkesztő az utóbbi években jelentős egri és gyöngyösi helytörténeti kiadványokkal
jelentkezett. Kerényi Ferenc a Magyar Könyvszemle 2007. 3. számában így ír: „Ami a Mátra
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alján történik könyvkiadás dolgában arra érdemes odafigyelnünk. Eger és Gyöngyös, a
tájegység két irodalmi és művelődési központja nem a jó magyar szokás szerint járt el. Nem a
vetélkedő, egymás ellenében fejlesztő városok számát gyarapították, hanem tudva, hogy az
utcák sorából, a házak halmazából az ott élők hagyománytudata formál várost, közösen fogtak
neki a tradíciók feltárásának és közreadásának. Ennek irodalomtörténetre váltásához két
kitűnő filológus és pedagógus áll rendelkezésre: a gyöngyösi Fülöp Lajos és az egri
Lisztóczky László.”
A könyvbemutató élményét két gyöngyösi előadóművész színesítette. Kalocsai Mária
kristálytiszta énekhangjával idézte a múlt század hangulatát. Kőrösi Ágota az irodalmi
betéteket tolmácsolta a megjelent gyöngyösi irodalombarátok számára
2008. 10. 10. - "Te miben vagy egyéni?" - Zaja Roland önismereti előadása
Az önbizalom, önismeret jegyei a kézírásban. Íráselemzés Lovász Béláné grafológussal.
Október 10-én a pszichológia témaköre került előtérbe. Zaja Roland markazi származású
pszichológus előadásában az egyéniség fő életkori sajátosságait emelte ki a személyiség
fejlődése során. Előadását tesztekkel indította, melyek által a hallgatóság bizalmát rövid idő
alatt elnyerte. A pszichológia nagy öregjeinek – Adler, Freud és mások – ide vonatkozó
megállapításait konkrét, „kézzel fogható” példákkal illusztrálta, és közben lehetőséget adott a
kérdezésre is. Az előadás után személyes konzultációra is volt lehetőség. A résztvevők 16
évestől 70 évesig gyűltek egybe.
Az előadás végeztével a szomszédos helyiségben Lovász Béláné grafológus irányításával
lehetőség volt kézírások elemzésére, melynek középpontjában az önbizalom, önértékelés
kérdései álltak. A nagyszámú érdeklődő gyorstesztek segítségével egy időben vizsgálta saját
kézírását.
Könyves Vasárnap 2008. 10.12.
Október 12-én, Könyves Vasárnapon 9 órától 14 óráig volt nyitva könyvtárunk. Ezen a napon
ingyenes volt a könyvtárhasználat, az internetezési lehetőség és a beiratkozás. Olvasóink
ingyenesen tekinthették meg az intézményünkben látogatható Herman Lipót Hagyatékot és a
Huszár Lajos Éremtárat.
2008. 10. 12. - Iniciálé pályázat
A reneszánsz év kapcsán, mi könyvtárosok – a betű szerelmesei – iniciálé pályázatra
invitáltuk olvasóinkat. Az ötlet telitalálat volt, mert közel 100 érdeklődő küldte be pályázatát
a díszített kezdőbetű felhívásunkra. Szinte minden korosztály képviseltette magát a
versenyen. Különféle technikákkal készültek a pályamunkák. Legtöbben ceruzával, ecsettel,
tussal dolgoztak, de akadt az alkotások között hímzés, bőrmunka is.
A legjobb alkotások készítőit művészeti albumokkal, igényes kiadványokkal jutalmaztuk.
A beérkezett pályamunkákból kiállítást rendeztünk könyvtárunkban. A könyvtár honlapján is
megtekinthetők a pályamunkák, a kiállításon illetve a rendezvényen készült fotókkal együtt
Rejtvényfüzet
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Könyvtári irodalmi rejtvényfüzetet állítottunk össze kicsiknek és nagyoknak. A rejtvényfüzet
természetesen hozzáférhető volt a könyvtárban, illetve letölthető a könyvtár honlapján
keresztül. Közel 50 olvasó fejtette meg a rejtvényt. Könyves Vasárnap 1100 órakor került sor a
szerencsés nyertesek jutalmazására. A megfejtők könyvjutalomban részesültek.

Irodalmi játék egy percben
A Könyves Vasárnap nyitva tartási időszaka alatt játékra invitáltuk olvasóinkat. Az irodalmi
kérdésekre helyesen válaszolókat apróbb ajándékokkal, könyvtári beiratkozási lehetőséggel
jutalmaztuk.
Mi, könyvtárosok nagy lelkesedéssel készültünk a programokra. Örülünk, hogy
rendezvényeinkre sokan voltak kíváncsiak. Bízunk benne, hogy olvasóink örömüket lelték az
érdekes, olvasásnépszerűsítő programjainkon az őszi könyvtári héten. Azt reméljük, hogy
akik jól érezték magukat rendszeresen visszajárnak és örömmel veszik igénybe a könyvtári
szolgáltatásokat.
2008. 11. 17. - Vachott Sándor emléktábla koszorúzás a költő születésének 190.
évfordulóján
Vachott Sándor költő, a könyvtár névadójának szülőházán található emléktábla koszorúzásán
a könyvtár dolgozói, és a Vachott család kutatói – Dr. Fülöp Lajos és dr. Lisztóczky László vettek részt. Ünnepi beszédet Pelle Sándor, a könyvtár volt igazgatója mondott. A Gyöngyös
TV tudósított az eseményről.
A könyvtárban kiállítással emlékeztünk a város szülöttére.

2008. 11. 26. - Barok Eszter, Illés Emese: Csak a madarak - könyvbemutató
A júniusban megjelent könyv hazatért. Örömmel mutattuk be a mai fiatalok egy szeletéről
szóló érdekes könyvet az érdeklődőknek.
Mindkét tehetséges alkotó Gyöngyösön született. A városhoz ma is erős kötelék, családi
szálak fűzik őket.
A könyvbemutatót videó-vetítés és a könyv részleteinek felolvasása színesítette.

Kiállítások a könyvtárban
Április: 100 éves a Nyugat
A Nyugat bekötött számaiból több évfolyam is megtalálható könyvtárunkban, valamint a
kapcsolódó alkotók művei, s a róluk készült monográfiák, irodalomtudományi munkák nagy
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választékával találkozhatnak állományunkban az érdeklődő olvasók. Kiállítással tisztelegtünk
a neves irodalmi folyóirat évfordulója előtt.
Október: Iniciálé pályázat. Kiállítás a legjobb munkákból.
November: Vachott Sándor születésének 190. évfordulóján. Dokumentumok, fotók.
December: Ünnepváró hangulatban – Karácsony.

INFORMATIKA
Eszközök
Az évek folyamán pályázati lehetőségekkel kialakított technikai fejlesztésekkel és a napi
tapasztalatokkal intézményünkben is nyilvánvalóvá vált, hogy az információs társadalom
kialakításában a könyvtár fontos és meghatározó szerepet tölt be. Naponta találkozunk olvasói
kérésekkel, melyek a digitális kultúra eszközeivel valósíthatók meg.
Népszerűvé vált az újságok, napi hírek olvasása a számítógépek segítségével. Legtöbben az
elektronikus levelezés lehetőségeit használják a gépeken. Főiskolások gyakorta veszik
igénybe vizsgára való bejelentkezés miatt. Az olvasói tájékoztatásban is nagy segítségünkre
van az elektronikusan elérhető irodalmi, politikai, honlapok, adatbázisok sokasága.
Az utóbbi években jelentősen megnőtt az elektronikus adóbevallások, az e-közszolgáltatások
igénybevétele. Munkánk során naponta találkozunk ilyen jellegű segítségkéréssel.
Számítógépparkunk az évek során 29-re gyarapodott. Olvasóink számára 7 gépen
internet-hozzáférést, három gépen pedig elektronikus katalógushasználatot tudunk
biztosítani. A gépek szinte mindegyikét pályázati támogatásból vásároltuk. Sajnos az évek
folyamán technikai fejlesztésre – anyagi korlátaink miatt – nem került sor, ezért a gépek nagy
része elavult, nem felel meg a kor kihívásainak.
Elektronikus feltárás
TEXTLIB integrált könyvtári rendszer
Könyvtárunk a TEXTLIB integrált könyvtári rendszert használja. A könyvtári
dokumentumok honosítása, számítógépre vitele hamarosan befejeződik. 2008 nyarán a zárva
tartás idején a TEXTLIB integrált adatbázis feltöltésével foglalkoztunk.
A kölcsönözhető könyvek honosítása megtörtént.
A gyermekkönyvtár 2008. júniusától, a felnőtt részleg 2008. szeptemberétől
számítógépen kölcsönöz.
A TEXTLIB adatbázisban található dokumentumok száma: 74.441 db
Feldolgozottsági szint a központi könyvtárban könyvek tekintetében 90% -os.
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Honlap

Statisztika (honlap)
A NIIFI támogatási szerződés keretében ingyenesen biztosított számunkra tárhelyet a honlap
megjelentetésére.
Címe: www.vk-gyongyos.bibl.hu
A honlap készítője, gondozója. Szőke György informatikus állandó karbantartással,
rendszeres feltöltéssel frissíti a honlapot, bízva abban, hogy olvasóink találnak
érdeklődésüknek megfelelő információt könyvtárunkról, a könyvtár aktuális rendezvényeiről.
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PÁLYÁZATOK 2008-ban

Pályázatot
szervezet

kiíró

Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Kulturális és
Idegenforgalmi
Bizottság
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Kulturális
és
Idegenforgalmi
Bizottság
Oktatási és
Kulturális
Minisztérium
NKA Könyvtári
Szakmai Kollégium
EU támogatásával

Pályázatot
benyújtja

Téma

Pályázott
összeg

Önerő
összege

Benyújtás
időpontja

Státusz

Megjegyzés

Helyismereti
gyűjtemény

Helyismereti
gyűjtemény
pótlása

250eFt

-

2008.

sikeres

100eFt

Gyermekkönyv
tár

Népmese
Napja 2008

60eFt

-

2008.

sikeres

30eFt

Gyöngyös
Város
Önkormányzat
a
Gyöngyös
Város
Önkormányzat
a
Gyöngyös
Város
Önkormányzat
a

Felzárkóztató
pályázat
Állománygya
rapí-tás
Internet
tanfolyamok
szervezése

Önerő
alapján

1.000eF
t

2008.
április
18.

Elutasí
-tott

1.247e
Ft

260eFt

2008.
02.28.

sikeres

TIOP1.2.3/08/01
Könyvtári
szolgáltatások
összehangolt
infrastruktúra
fejlesztése„TudásdepőExpress”
TÁMOP3.2.4/08/01
A könyvtári
hálózat nem
formális
és
informális
képzési
szerepének
erősítése az
élethosszig
tartó tanulás
érdekében.

Kb.
10.000e
Ft

2008.
szeptem
ber 9.

Folyamatban

2009.
február
9.

Folyamatban

Konzorciumveze
tő

EU támogatásával

Gyöngyös
Város
Önkormányzat
a

7.000e
Ft

-

AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TERVEI A 2009. ÉVRE
Könyvtárunk a tudásalapú társadalom alapintézményeként Gyöngyös város és a térségünk
valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést az
információk és a dokumentumok teljes spektrumához.
A korszerűen felszerelt, a használók igényeinek megfelelően kialakított könyvtár, információs
központ, közösségi színtér igényes, sokszínű szolgáltatásaival, kreatív és sokoldalúan képzett
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munkatársakkal nélkülözhetetlen intézménye kíván lenni a változásokhoz folyamatosan
alkalmazkodó, tudásukat állandóan bővítő, a szabadidejüket élménydúsan eltölteni kívánó
embereknek.
E cél elérése érdekében építünk a már meglévő gyűjteményre, a könyvtár gazdag
állományára, sokszínű szolgáltatásaira, az együttműködések terén meglévő hagyományokra, a
korszerű tudással rendelkező, képzett könyvtári és információs szakemberekre.
Továbbra is biztosítani kívánjuk a korszerű állománygyarapítást. Az egyre emelkedő
könyvárak ellenére továbbra is meg kell vásárolnunk a legújabb kézikönyveket, a keresett
szakirodalmi kiadványokat.
Az Európai Információs Téka gyűjtemény gyarapítására továbbra is kitüntető figyelmet
fordítunk.
Olvasásnépszerűsítő programok
A 2009. évre további olvasásnépszerűsítő programok szervezését tervezzük.
Városunkban különösen kiemelt szerepet kap Gyöngyös várossá nyilvánításának 675.
évfordulója. Olvasásnépszerűsítő programjaink egy része e téma köré csoportosul.
A könyvtári honlapon keresztül interaktív városismereti játék kialakítását tervezzük. Megyére
kiterjedő mesemondó verseny, rajz, fotó - és fogalmazáspályázatok, könyvbemutatók,
irodalmi estek szervezését tervezzük.
Minden programunkkal a könyv, a könyvtár, az olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet
felhívni. Programjainkkal pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkkal
újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni
Azt szeretnénk, hogy nyilvánvalóvá váljon a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal
növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.
Internethasználói tanfolyamok szervezése
Felsőfokú végzettségű informatikus kollégánk, illetve a könyvtáros szakmai gárda segítséget
tud adni az ide érkező vendégeknek információs problémáik megoldásában. Segítjük
eligazodásukat az elektronikus kultúra világában.
Három kolléga az elmúlt évben szakmai továbbképzésen, eTanácsadói szaktanfolyamon vett
részt.
2009-ben számítógépes felhasználói képzettség javulását célzó tanfolyamok megszervezését
tervezzük.
Erre pályáztunk az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumánál. Az 1.200.000.-Ft összegből
számítógépparkunk 5 db számítógéppel gyarapodott.
A számítástechnikai ismeretek átadásában elsősorban azokra a társadalmi hátrányokkal küzdő
csoportokra gondolunk, akik ma még kimaradtak az információs társadalom nyújtotta előnyök
ismeretéből.
Az ő motiválásuk, ismeretük gyarapítása és személyre szabott
segítségnyújtásuk elvárandó feladat a könyvtárostól. Tervezzük elektronikus ügyintézési, az
állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének biztosítására szolgáló közhasznú
információk és on-line kormányzati szolgáltatások elérését, használatát segítő ismeretterjesztő
előadások szervezését.
Ezt a programsorozatot az elektronikus ügyintézésben még kevésbé jártas érdeklődő
polgárok, az idősek, a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, és a hátrányos helyzetűek számára
kívánjuk megszervezni.
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Vállaljuk a tanfolyamra jelentkező érdeklődők támogatását abban, hogy elektronikus ügyeiket
gyorsan, pontosan, szakszerűen végezhessék el, a kor kihívásainak megfelelően.
TIOP pályázat – informatikai infrastruktúra fejlesztése
A Vachott Sándor Városi Könyvtár fenntartója Gyöngyös Város Önkormányzata
konzorciumban nyújtotta be pályázatot.
A Pályamunka területileg nem korlátozódik városunkra. Konzorcium létrehozásával
céloztuk meg a megyében két város (Bélapátfalva, Gyöngyös) és öt községi település (Detk,
Domoszló,Halmajugra, Markaz, Kisnána) könyvtárainak informatikai infrastruktúrájának
fejlesztését, az ott élők információhoz való hozzájutásának biztosítását, az egész életen át
tartó tanulás lehetőségének megteremtését.
TÁMOP
A projekt eredményeként könyvtárunk a használó központúság szellemében a könyvtári
épülettől és a nyitva tartástól függetlenül biztosítani kívánja a hozzáférést az információkhoz,
az adatokhoz, és a könyvtári szolgáltatások nagy részéhez. Biztosítani kívánjuk a Web-alapú
szolgáltatások bővítését: otthonról elérhető elektronikus katalógus, elektronikus hosszabbítás,
könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét.
A projekt kétéves. A 2009. évre
tervezzük:
2009 június

2009
Május, júniusban
a pályázat
meghirdetése

2009

2009. október

az alábbi olvasásnépszerűsítő programok szervezését

Könyvbemutató:
Vachott Sándor és a XIX. század irodalma
Dr Lisztóczky László, Dr Fülöp Lajos
„Gyöngyös az én városom”
1. Irodalmi pályázat
Téma: Gyöngyös nevezetességei, történelme,
kultúrája.
2. A fenti téma digitális változatban is.
A legjobb művek a honlapon, és a Gyöngyösi
Kalendáriumban is bemutatásra kerülnek
„Gyöngyösi pillanatok” – fotópályázat
Híres épületek, épületrészek, jellegzetes hangulatok,
elkapott pillanatok.
1 fő maximum három képpel jelentkezhet.
Őszi Könyvtári Napok
SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ TRÉNING
Zaja Roland pszichológus
előadássorozata október hónapban:
Önkép-önképző
Magunkról-magunknak
A siker titka – Te magad!

3 korcsoportban:
felső tagozat
középiskolások
felnőttek

3 korcsoportban:
felső tagozat
középiskolások
felnőttek
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A lélektan örömei
A világ hálójában – a könyvtárban
20 órás ismeretterjesztő előadás
a netről

2009.
szeptemberétől
2010. májusáig
8 hónapon át
október

Interaktív várostörténeti játék
a könyvtár honlapján
TÁJOLÓ
Feladatlap Gyöngyös történelméről, műemlékeiről.
Nyomtatott formában és a könyvtár honlapján
keresztül
Havonta új feladatlapok
Aki minden hónapban jó megoldást küld be, az
esélyes a végső könyvsorsolásra.
„Gyöngyös az én városom”
„Gyöngyösi pillanatok” pályázatra beérkezett
pályamunkák elbírálása, kiállítás, ünnepélyes
eredményhirdetés, jutalmazás.

Gyermekek
És
Felnőttek részére

Továbbképzések - Könyvtárosi szaktudás fejlesztése
Az egész életen át tartó tanulás szerepe napjainkban – a technikai, gazdasági változások
hatására - újra felértékelődött. A könyvtáros kulcsfontosságú szerepet fog betölteni az iskolán
kívüli oktatás folyamatában. Egyrészt folyamatosan képezni kell magunkat, hogy hatékonyan
elsajátítsuk az információs és kommunikációs technikát. Másrészt a megszerzett ismereteket
tovább kívánjuk adni a társadalom azon rétegeinek, akik valami miatt lemaradtak az új
eszközök kínálta lehetőségek használatából. Gondolnunk kell elsősorban azokra a társadalmi
hátrányokkal küzdő csoportokra, akik ma még kimaradtak az információs társadalom
nyújtotta előnyökből. Az ő motiválásuk és személyre szabott segítségnyújtásuk elvárandó
feladat a könyvtárostól.

Tételes állományrevízió
2009-ben tételes állományrevízió munkálatait tervezzük.
A munka várhatóan 6 hét alatt zajlik le. Ezt a nyári zárva tartás alatt tervezzük megvalósítani.
Az épület állaga
A könyvtár épületében tervezett változások
Fűtési problémák:
Bejárati ajtó:
A könyvtár bejárati ajtajának szigetelése nem megoldott. Az épület belső tereit csak a
kovácsoltvas ajtóra szerelt plexi, és egy üvegfal védi a külső hidegtől. A 2 cm-es rés téli
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napokon oly mértékben hűti az első emeleten az olvasószolgálati teret, hogy nem ritka a 12 C
fokos hőmérséklet sem. A gáz árának folyamatos emelése is megalapozza az ajtó
szigetelésének (cseréjének!) szükségességét.
Egyéb:
Könyvtárunkban 2008. decemberétől folyamatos fűtési problémával küszködünk. Az épület új
szárnyának (belső park felé eső rész) első emeletén található 3 irodában egyáltalán nincs
fűtés, 2 helyiségben pedig csak kis mértékű melegedés tapasztalható.
A Városgondozási Zrt-től megrendeltük a hiba elhárítását.
Javaslat: szivattyú csere, nyári időszakban a radiátorokban található víz cseréje
(iszaptalanítás).
Festés:
Az utóbbi években csak a bejárati részen és minimális tisztasági festésre volt lehetőség.
Szeretnénk a közeljövőben a belső terek felújítását kérni.
A Fő tér felőli átjáró állaga is romlott. Felújítása, festése időszerű.
Terasz:
Évek óta tervezzük olvasói szolgáltató hellyé alakítani az udvarra néző teraszt. A terasz
árnyékolóval, esővédővel történő bevonása lehetővé tenné a hírlapolvasó területének
megnövelését. Nyári rendezvények helyszíne is lehetne.
A teraszon 10 éve állnak a vaskonzolok, melyek jelen állapotukban nem töltik be
funkciójukat.
Nyári nagytakarítás:
Nagyhatású atkátlanító porszívózást, az olvasók és a magunk egészsége, a tiszta könyvtárkép
megőrzésének érdekében továbbra is tervezzük.

Gyöngyös, 2009. január 20.
Az Olvasószolgálat beszámolóját készítette: Kiss Péterné
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3. A ZENEI ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG
ZENEI GYŰJTEMÉNY
Állománygyarapítás, beszerzés
2008-ban a részleg 79 db hangfelvétellel gyarapodott a gyűjtemény 201.683,- Ft értékben.
Ezek az adatok azt mutatják, hogy bár a zenei részleg gyarapítására fordított összeg lényegébn
ugyanannyi az előző évihez képest, de a lemezárak miatt viszont egyre kevebb tételt tudunk
megvásárolni.
A beiratkozott olvasóink száma ez évben 244 fő, amely az előző évihez képest csökkenést
mutat. A visszaesés oka valószínűleg a bevezett beiratkozási díj.
Szolgáltatások
A másolási tevékenységet a szerzői jogi törvények figyelembevételével, csak korlátozott
mértékben végezzük (iskolák, intézmények - műsorösszeállítások).
Mindkét szolgáltatásunk (másolás, CD ill. kazetta kölcsönzés) változatlanul továbbra is
ingyenes, azokért külön díjazást nem kérünk. A beiratkozás feltételével vehetők igénybe a
szolgáltatások.
A 2001-ben megkezdett archiválási programot folyamatosan tovább bővítjük. Az újdonságok
archiválását folyamatosan végezzük.
2008-ban a digitális műsorösszeállítások szerkesztését kezdük el egy-egy témához
kapcsolódva, melynek lényege, hogy a bakelit lemezeken lévő értékes anyag (melyek
használata egyre korlátozottabb) átmenthető legyen a különböző iskolai műsorokhoz. Az
eddig elkészült zenei ajánlatok: Tanévnyitó, Október 6., Október 23. I-II.
A zenei gyűjteményben ez évben technikai fejlesztés nem történt.
Honlapunkat, a zenei részleg oldalát, az azokon lévő adatbázisokat folyamatosan
frissítjük (kották és hangfelvételek analítikus feltárása). Az olvasói megkeresések azt
mutatják, hogy ezekre szükség van, olvasóink látogatják a web-oldalt, és az e-mailes referensz
szolgáltatás száma is egyre növekszik. Vonatkozik ez mindkét gyűjteményre – zenei- és
helyismereti részleg – egyaránt.
Éppen a honlapunk kínálta analítikus kottás adatbázisunk kapcsán kaptunk az egyik
internetes látogatónktól – Klósz Ferenc komlói felhasználó – adományt (4000,-Ft) 2008.
januárjában, melyre eddig még nem volt példa. Az adományt a kottagyűjtemény további
gyarapítására fordítottuk.
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HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
A gyűjtemény fejlesztése
2008-ban ismét nyertünk a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságtól 100.000,-Ft-ot a
gyűjtemény gyarapítására, mellyel a korábban megkezdett hiánypótlási projektet tudtuk
folytatni. Sor került különleges értékű kiadványok és adattárak (Magyar Országos Levéltár
repertóriumai) beszerzésére, illetve kis mértékben állagmegóvásra is (köttetés). Emellett szép
számú és értékes ajándékkönyvet (régi és új kiadványok), fotókat, tárgyakat is kaptunk
olvasóinktól.
A gyűjtemény teljeskörű gépre vitele még várat magára, pályázunk annak megoldására
2009-ben.
A részlegben elhelyezésre került egy felhasználói (olvasói) számítógép a különböző
elektronikus adatbázisok használatához (CD és DVD-ROM-ok).
Felújításra került 2008-ban a mikrofilmleolvasó készülékünk, ezáltal újra jól
olvashatók az egyébként pótolhatatlan mikrofilmen lévő időszaki kiadványok.
Fontos gyarapítási, beszerzési „forrás” a Mátráról és Gyöngyösről szóló internetes
adatbázisok áttekintése, az ott őrzött információk feltárása. Ezeket az utóbbi években, az év
elején áttekinjük, az új, addig ismeretlen tételeket kigyűjtjük, feldolgozzuk. Pl. magyar írók,
költők szülődöldünkről szóló művei, azok részletei. A figyelt források:
 mek.hu (Magyar Elektronikus Könyvtár)
 irodalmiakademia.hu (Kortárs Irodalmi Adatbázis)
 pim.hu (Petőfi Irodalmi Múzeum kortárs adatbázisa)
 google – könyvkereső.
Adatbázisok, a honlap fejlesztése
A könyvtár honlapján a még hiányzó linkek feltöltése megtörtént az elmúlt évben, és új
tartalmakkal ií bővítettük a „Részlegek - helytörténeti gyűjtemény” oldalát:
 A könyvtár épületének története (szöveg és fotók)
 Herman Lipót gyűjtemény története
 Régiségek, kincsek a helytörténeti gyűjteményben, ill. a könyvtárban (könyvek
bemutatása fotókkal és a hozzá tartozó szöveggel – virtuális kiállítás formátumban)
 Szakdolgozatok, kéziratok listájának elkészítése a helytörténeti gyűjteményben (kb.
70 tétel)
 A már meglévő „iskolai értesítők” listájának képekkel történő gazdagítása
 Híres Gyöngyösiek – Hírességek Gyöngyösön c. adatbázis létrehozása
(Gyöngyössel, a Mátrával kapcsolatba került híres emberek sora életrajzokkal,
fotókkal, kötődésükre történő utalásokkal)
 Újdonságok listáját folymatosan bővítjük, ill. karbantartjuk
 A Gyöngyösi Elektronikus Könyvtár létrehozása, ahol digitalizált formátumban
kívánunk bemutatni különleges dokumentumokat, teljes terjedelmükben. Jelenleg
2 tétel van olvasható:
- Csomor Kálmán: Kilenc veterán. Gyöngyös, 1908.
- Kerny István: Gyöngyös égése 20 képben. – 1918.
 Előkészületben: Gyöngyös története képekben – kronológia + képtár
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Kiállítások
Gyűjteményünk becses darabjait, újdonságait immár állandó kiállítás keretében – bár szerény
körülmények között – mutatjuk be a helyismereti gyűjteményben. Az elmúlt év kiállításai:
 Hugai nyelviskola (1918-1945) dokumentumai, írott és tárgyi emlékei – 2008. február
11-től. A kiállításról kisfilm a Városi Televízióban márc. 10-én az „Értékeink”
sorozatban (hétfő, 19.00 óra, 5-6 perc)
 A Mátra turizmusa – Anno… Kiállítás a Mátrai idegenforgalom történetéből:
Korabeli dokumentumok, könyvek, fotók, újságok, képeslapok tükrében
(2008. júl. 21.-től az év végéig)
Az 1. emeleti információs térben rendezett kiállítások:
 Bajza József emlékkiállítás halálának 150. évfordulóján – 2008. febr. 14-től
könyvekből és egyéb dokumentumokból. A kiállításról kisfilm a Városi Televízió
„Értékeink” sorozatában (kb. 5 perc), márc. 17-én
 A nagy gyöngyösi tűzvész évfordulóján – 1917. május 21. Május 8.-tól – június
végéig.
Két tabló és fotók: Kozéki Krisztián olvasónk munkája volt, amelyet további
tablóval és egyéb dokumentumokkal egészítettünk ki (Kerny István: Gyöngyös égése
20 képben – 1918.) Összesen: 3 tabló, 2 vitrin került bemutatásra.
Városi Televízió kisfilmjei
Az „Értékeink” sorozatában a már említetteken kívül került sor 3 db. kisfilm (5-6 perces)
elkészítésére a Helytörténeti gyűjtemény érdekes, értékes darabjaiból, kincseiből:
1. Válogatás a gyűjtemény legrégebbi, becses dokumentumaiból;
2. 1848-49-el kapcsolatos dokumentumok;
3. Nem hagyományos dokumentumok: újságok, térképek, fotók, képeslapok
Riporter: Borbándi Erik, a gyűjteményt bemutatta: Lovász Béláné
Adásban: 2007. december (1-2. rész), 2008. január (3. rész). hétfőnként, 19.00 órakor,
és ismétlésekkel másnap de., ill. vasárnap de. volt látható.
2008. októberétől helyet ad a Helytörténeti gyűjtemény a Gyöngyösön induló új,
kereskedelmi televízió, a HEGY Tv felvételeihez (havi 2-4 alkalommal, Dr. Sereg József
történésszel készített várostörténeti sorozat).
Vetélkedő, kalendárium
2008-ban a helytörténeti vetélkedő elmaradt. Tudomásunk szerint 2008. tavaszán kerül
megrendezésre, Gyöngyös várossá nyilvánításának 675. évfordulója jegyében.
Amennyiben sor kerül a rendezvényre, valószínűleg abban ugyancsak részt veszünk
(szakirodalmi ajánlat, forgatókönyv készítés, játékvezetés, zsűrizés – 3 kolléga részvételével).
2008. december 18-án jelent meg a Gyöngyösi Kalendárium 2009. c. kiadvány, melynek
szerkesztési munkálataiban ugyancsak részt vállaltunk. Három fejezet, a Gyöngyösi szép
szavak, a Kronológia és a Szines oldalak fejezetben vállaltunk konkrét szerkesztői feladatot.
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4. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2009. ÉVI MUNKATERVE
2008. a számok tükrében
Forgalmi adatok
Összesen
Látogatók száma/fő
Beiratkozott olvasók/fő
Kölcsönzések száma/db
Kölcsönzött dok. száma/db
Helyben haszn. dok. száma/db

12836
1091
6202
18161
3462

14 éven aluli
8697
671
4414
12709
2463

Forgalmunk, beiratkozott olvasóink száma kicsit kevesebb, mint az előző évben, de az
országos átlagnak megfelelő. Az olvasásra, a könyvekre szükség van, de a motiváció hiányzik
a mai fiatalokból. Ennek ellenére van egy stabil olvasói bázisunk, és igyekszünk különböző
programokkal, könyvajánlásokkal és egyéb módon felhívni az olvasásra és a könyvtárra a
figyelmet. A számítógép elterjedése is korlátozza a gyerekek olvasási szokásait és kedvét,
egyre kevesebben nyerik ki az információt a könyvekből, inkább az Internet segítségére
hagyatkoznak. Sok középiskolás és felnőtt jár hozzánk, a szülők is szívesen elkísérik a
gyermekeket és segítik a könyvválasztást. Különösen a délelőtti, az esti órákban és hétvégén.
Gyarapodásunk
A könyvkiadás nagyságrendje és a könyvárak emelkedése ellenére továbbra is csak
300.000,- Ft-ot költhettünk új könyvekre a Könyvtárellátónál, ill. az érdekeltségnövelő
pályázat ránk eső részének megfelelően további 100.000,- Ft állt a rendelkezésünkre. Ebből az
összegből az alapvető kézikönyveket, a színvonalas irodalmat és a népszerű sorozatokat
tudtuk megvenni egy-egy példányban, válogatva. Így sokan csak hosszas várakozási lista után
juthattak hozzá a kívánt olvasnivalójukhoz. Gyarapodásunk - KELLÓ: 489.706,- Ft, egyéni
vásárlás: 15130,- Ft, ajándék: 4700,-Ft. Az elmúlt három év statisztikája:

db
ár

2006.
710
1.033.151,-

2007.
398
617.149,-

2008.
329
509.536,-

Technikai berendezéseinkben változás történt. Előfizetés hiányában nem tudtuk
használni a TV-t, ezért raktárba került. A régi típusú HIFI berendezésünkről is lemondtunk
egy új hordozható rádiós CD-lejátszó kedvéért hangfalakkal. Mindezt az érdekeltségnövelő
keret terhére vásároltuk.
Csoportos foglalkozás
12 alkalommal tartottunk csoportos foglalkozást óvodások és iskolások részére. A
foglalkozásokon főleg a könyvtár bemutatása, a beiratkozás feltétele hangzott el és érdekes
könyveket ajánlottunk számukra. Mesével, versekkel, dalokkal gazdagítottuk a bemutatást.
Külön kérésre egyéb témát is feldolgoztunk.
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A hátrányos helyzetű tanulók olvasóvá nevelése is a fontos feladatunk közé tartozik. Jó
kapcsolatot ápolunk a Petőfi Sándor Általános Iskolával, ahonnan havi rendszerességgel
járnak kölcsönözni az alsóbb osztályok.
Internet
A számítógép, az Internet egyre nagyobb szerepet kap az életünkben, főleg a gyerekek
kezelik előszeretettel. Ezt mutatja az internetezők nagy száma is. A gyermekkönyvtárban az
általános iskolások ülhetnek le a gépek elé, ahol napi fél-egy órát tölthetnek el díjtalanul.
2008-ban 2001 főt regisztráltunk 1420 óra időtartammal.
Az Internet a munkánkban is nagy segítséget jelent. A könyvrendelést ezen keresztül
bonyolítjuk, tájékozódunk a piacon megjelent új kiadványokról és a tájékoztatásnál is
használjuk. Honlapunkat havi rendszerességgel frissítjük. Felkerülnek a rendezvények
felhívásai, a versenyek, pályázatok eredményei és a könyvtárban készült fényképek. Havonta
könyvajánlással jelentkezünk.
TEXTLIB
A könyvtári integrációs rendszerrel kétévi előkészület után 2008. május 24-étől kezdtük
meg a számítógépes kölcsönzést. A kezdeti nehézségek után a gépek kezelését megszoktuk, a
kölcsönzés és a tájékoztatás gördülékenyebbé vált. Olvasóink is elfogadják az új rendszert.

Rendezvényeink 2008-ban
Január-február – játékos feladatgyűjtemény
„Harry Potter és a Varázsvilág” címmel feladatgyűjteményt adtunk ki 12 éven felülieknek.
Az aktualitását a várva várt utolsó kötet megjelenése adta. 22 jó megoldást kaptunk a
feladatok nehézsége ellenére. Február 29-én tartottuk az ünnepélyes eredményhirdetést
filmvetítéssel, „Hasonmás kerestetik” versennyel. Kiállítást is rendeztünk az elkészített
rajzokból, tárgyakból és fogalmazásokból.
Április 21-22. – Mátyás király mesemondó verseny
Megtartottuk a hagyományos tavaszi mesemondó versenyünket. A két napos megmérettetésre
56-an adták le nevezésüket Gyöngyös és körzetének óvodásai, alsós és felső tagozatos tanulói
közül. A rendezvényt a detki Polgármesteri Hivatal támogatta. A színvonalas versenyről senki
se ment haza üres kézzel, a kisebbek egy-egy Mátyás-bábot kaptak, az iskolások pedig Gáspár
Géza keramikusművész erre az alkalomra készített emlékplakettjével lettek gazdagabbak.
Szeptember 27. – a Népmese Napja
Harmadik alkalommal rendeztük meg a népszerű Népmese Napját a gyermekkönyvtárban. A
feladatokban való részvételért zseton járt, amit apró ajándékokra lehetett beváltani a végén.
A programból:
 Próba-szerencse (Egy kérdés – egy válasz, színezés, kirakók, mesetotó…)
 Semmire semmi gondom (Mátyás-jelenet gyermekszereplőkkel)
 „Legkedvesebb Mátyás király mesém” (a rajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetése
és a kiállítás megnyitása)
 Mesetarisznya (Nonstop mesemondás)
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 Enyém a vár, tiéd a lekvár! (Közös várépítés papírból, papírhengerekből)
Október 7-12. – Országos Tini Könyvtári Hét a reneszánsz jegyében
Okt. 10. „Mátyás király vendége voltam” – az irodalmi pályázat eredményhirdetése
Iskolásoknak kiírt pályázatunkban Mátyást és udvarát kellett bemutatni a gyerekeknek. Az
eredményhirdetésen vendégünk volt Báryné Dr. Gál Edit művészettörténész, aki az
értékelésen túl a gyerekekhez közel hozta a reneszánsz kort és Hunyadi Mátyás uralkodását.
Okt. 12. – Reneszánsz játszóház
A programból:
 Reneszánsz hangulatban (zenehallgatás – közreműködtek a Pátzay János Zeneiskola
fuvolás növendékei Kovács Krisztina vezetésével, tánctanulás – „hivatalos” udvari
bolondunk segítségével)
 Miből van a legtöbb a világon? (Mátyás-jelenet gyermekszereplőkkel)
 „Királyok bolondja – bolondok királya” (tréfás udvari bolond-verseny a felhívásunk
alapján)
 Koronázás (papírkorona készítése közösen)
November 11. – Márton napi libabuli
Márton napjához fűződő népszokások felelevenítése, versek, dalok, játék, filmvetítés és
kézműves foglalkozás: libás hűtőmágnes készítése. Kóstoló: libazsíros kenyér paprikával.
December 10. – Száncsengő – vidám karácsonyi készülődés
Karácsonyi versek, dalok, valamint a karácsony illatai és ízei. Kézműves foglalkozás:
karácsonyi díszek készítése. Kóstoló: mézeskalács, szaloncukor, alma.
Kiállítások
Lehetőséget adtunk ügyes kezű óvodásoknak és iskolásoknak, hogy rajzaikat,
kézműves munkáikat bemutathassák a gyermekkönyvtárban. Egy-egy kiállítás két hétig
tartott, maradandó élményt és önbizalmat adva az alkotóknak. Sokan éltek a lehetőséggel:
Jan. 15 – 29-ig
Jan. 15 – 29-ig
Jan. 21 – febr. 4-ig
Jan. 29 – febr. 12-ig
Febr. 5 – 19-ig
Febr. 12 – 26-ig
Febr. 19 – márc. 4-ig
Febr. 29 – márc. 25-ig
Márc. 26 – ápr. 9-ig
Ápr. 11 – 29-ig
Ápr. 11 – 29-ig
Máj. 9 – 23-ig
Jún. 2 – 16-ig

Radnai Nándor 10 éves rajzai
Demeter Laura 6 éves rajzai
Mészely Sarolta 8 éves rajzai
Kovács Virág 7 éves rajzai
Kovács Zsófia Ildikó 11 éves rajzai
Kenyeres Babett 7 éves rajzai
Csépe Nándor 8 éves rajzai
Harry Potter és a Varázsvilág-ra érkezett rajzok, fogalmazások
Vígh Violetta 12 éves festményei
Csáti Kinga 13 éves mangarajzai
Mozart: Szöktetés a szerájból – a II. Rákóczi F. Ált. Isk. 3.
osztályosainak bábszínházi élményei rajzokban elmesélve
Tóth Annamária 12 éves rajzai
Révész Rebeka 11 éves természetfotói
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Legkedvesebb Mátyás király mesém c. rajzpályázat kiállítása
Mátyás király vendége voltam c. pályázatra érkezett fogalmazások

Feladatok, tervek 2009-re
Szolgáltatás


Az anyagi lehetőségeinkhez mérten a könyvek kiválasztásánál, vásárlásánál
figyelembe kívánjuk venni az olvasói rétegek igényeit, ezért szeretnénk felmérni a
kívánságokat, olvasói szokásokat. Úgy gondoljuk, ha a gyerekeket is bevonjuk a
tervezésbe, jobban szívügyüknek érzik majd a könyvtárat. Havi toplistát is készítünk
az olvasói szavazatok, visszajelzések alapján.



Minden alkalmat megragadunk a szolgáltatások, rendezvények propagálására. A
médián keresztül is tájékoztatjuk a lakosságot, plakátjainkat, felhívásainkat,
pályázatainkat eljuttatjuk az óvodákhoz, iskolákhoz.



Jó kapcsolatot ápolunk az oktatási intézményekkel, pedagógusokkal. Továbbra is
szívesen látjuk az osztályokat, csoportokat egy-egy foglalkozásra a könyvtárba. A
Petőfi Sándor Általános Iskola alsóbb osztályaival tartjuk a kapcsolatot, havi
rendszerességgel kölcsönöznek a gyermekkönyvtárból.



Honlapunkat szeretnénk interaktívabbá tenni, az olvasóknak lehetőséget adva a
visszajelzésre, véleményezésre, kérdésre vagy könyvajánlásra, saját műveik
bemutatására.



A cédulakatalógusunkat 2005-ben lezártuk, de nem áll az olvasóink rendelkezésére
számítógépes katalógus, amin maguk nézhetnek utána egy-egy könyvnek vagy
témának. Szeretnénk pótolni ezt a hiányosságot. A TEXTLIB rendszer lehetővé teszi
egy felhasználói jelszóval a saját kölcsönzés nyomon követését is, ezzel ezt a
lehetőség is megadhatnánk.

Eszközök


A gyermekkönyvtárban igyekszünk barátságos teret, légkört kialakítani. A különböző
korosztályoknak más és más az igényeik, amit a berendezéssel, eszközökkel is
szeretnénk segíteni. A legkisebbeknek a szűkös helyviszonyok ellenére egy játékos
sarkot kívánunk kialakítani, hogy ott leülve rajzolhassanak, nézegessenek,
játszhassanak. A TÁMOP pályázattal anyagi segítséget remélünk hozzá.



A számítógépes olvasói katalógus kiépítéséhez szék és asztal a rendelkezésünkre áll,
de szükség lesz egy egyszerű számítógépre.



Az év végi érdekeltségnövelő pályázatból tovább kívánjuk fejleszteni a műszaki
berendezéseinket. Jó lenne egy DVD lejátszó és egy korszerű televízió, melyet
csoportos foglalkozásokon, rendezvényeken tudnánk hasznosítani.



2009-re elég sok kézműves foglalkozást, játékos-bábos foglalkozást beterveztünk. A
feladatok megvalósításához fejleszteni szeretnénk a meglévő irodai készletünket,
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ollókat, ragasztókat, anyagokat és bábokat vásárolni főleg a TÁMOP pályázat
segítségével.
Rendezvények


ÜGYES KEZEK
A tavalyi sikeres kézműves foglalkozásokat folytatjuk, minden hónap utolsó szerdáján
a hónap aktualitásához igazodva vers, mese, játék és barkácsolás várja a
kisiskolásokat, valamint az érdeklődő szülőket. Cél, hogy minél több gyermeket
megismertessünk a könyvtárral és lehetőségeivel, ezért mindig másik iskola napközis
csoportját látjuk vendégül.



MESEVÁR
Óvodások részére állítunk össze mesés, bábos, játékos foglalkozásokat, melyet
meghirdetünk és várjuk rá az óvodai csoportok jelentkezését. A foglalkozások célja,
hogy minél több óvodás megismerkedjen a könyvtárral és a könyvekkel.



BERZE NAGY JÁNOS MESEMONDÓ VERSENY
Tavasszal megtartjuk a hagyományos mesemondó versenyünket, de ezúttal Berze
Nagy János meséit várjuk a kis mesemondóktól. A versenyre Gyöngyös és körzetének
legügyesebb óvodás és iskolás mesélői jelentkezhetnek.



TÁJOLÓ
Ősztől havonta megjelenő helyismereti feladatlapot kínálunk a felsős olvasóknak,
érdeklődőknek, melyben Gyöngyös történelméről, műemlékeiről találnak majd
kérdéseket, képeket. Nyomtatott formában és a könyvtár honlapján is elérhetők
lesznek a feladatok. Aki minden hónapban jó megoldást küld be, esélyes lesz a végső
könyvsorsolásra.



A NÉPMESE NAPJA
Szeptember utolsó szombatján kerül megrendezésre a sikeres és hagyományos
Népmese Napja. Változatos programokkal (Berze-vetélkedő, nonstop mesemondás,
meseposzter készítése…stb.) várjuk a gyermekeket és a szülőket. A naphoz kötődve
pályázatot írunk ki „Égigérő fa” címmel, melyben illusztráció rajzolására kérjük az
iskolásokat Berze Nagy János meséihez. Az ünnepélyes eredményhirdetés és a
kiállítás megnyitása a Népmese Napján lesz.



ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
Októberben ismét csatlakozunk az országos programokhoz, de ezen belül Gyöngyös
évfordulóját szeretnénk előtérbe helyezni. Ekkor értékeljük a „Gyöngyös az én
városom” c. irodalmi pályázatra beérkező fogalmazásokat, melyben Gyöngyös
nevezetességeit, történelmét és kultúráját kell bemutatni, valamint a „Gyöngyösi
pillanatok” c. fotópályázatot, melyben híres épületeket, épületrészeket, jellegzetes
hangulatokat, elkapott pillanatokat lehet lefényképezni. Mindkét pályázat
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szól. A felhívásokat nyár elején kívánjuk
közzétenni.

A színes programok természetesen csak akkor jöhetnek létre, ha kellő anyagi forrással
rendelkezünk ezek megvalósításához.
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Felelősek: Begovné Kasza Ágnes, Csordás Lászlóné
Határidő: folyamatos
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5. Az I. sz. FIÓKKÖNYVTÁR MUNKATERVE
2008. év statisztikai adatai
Olvasói létszám alakulása:
A beiratkozott olvasók száma 249 fő.
A tavalyi nyitvatartási változás,- ami csak heti két nap nyitva tartást jelent - és az Internet
használatának fizetőssé válása látszik a statisztikai adatokon.
Megoszlás szerint:
14 éves és fiatalabb: 79 fő
14 éven felül
: 170 fő
Összesen:
249 fő
Forgalom alakulása:
Látogatók száma:
2618 fő
Kölcsönzők száma: 1514 fő
Kölcsönzött kötetek: 7600 db
Megoszlás szerint:
14 éves és fiatalabb:
Látogatók száma:
419 fő
Kölcsönzők száma: 273 fő
Kölcsönzött kötetek: 744 db
14 éven felüli:
Látogatók száma:
2199 fő
Kölcsönzők száma: 1241 fő
Kölcsönzött kötetek: 6856 db
Helyben használt dokumentumok:
Összesen:
1213 db
14 év felett:
1070 db
14 év alatt:
143 db
A távhasználat
128 alkalom.
Internet használók száma: 1208 fő
A távhasználat során többnyire bizonyos művek megléte iránt érdeklődnek, vagy kölcsönzési
határidőt hosszabbítnak az olvasók.
A Platán úti Óvodából csoportos foglalkozás keretében 132 gyermek látogatott a könyvtárba.
A látogatói létszám kismértékű csökkenését a nyitvatartási idő csökkentésével indokoljuk. Az
eddigi négy nappal szemben két napra csökkent a heti nyitva tartás (szerda, péntek 10-17
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óráig). A dolgozói létszámcsökkentéssel nem megoldható, hogy állandó könyvtárosa legyen a
fiókkönyvtárnak, a központi részleg dolgozói felváltva látják el a feladatot.
2008 évben 111 db új dokumentum érkezett a fiókkönyvtárba.(2007-ban 208 db.)
A könyvkölcsönzők örömmel vették a gyarapodást. Minden korosztály használja a könyvtár
állományát, a lakótelep összetételének megfelelően. A legnagyobb érdeklődés a kötelező
olvasmányok, a tanulmányokhoz szükséges szakirodalom és a sikerkönyvek, bestsellerek
iránt van. A szorgalmasabbak használják a kézikönyvtárat, és feladatmegoldásaikhoz
böngésznek az Interneten. A két olvasói számítógép szinte állandóan használatban van,
sokszor előfordul, hogy várni is kell rá.
Szolgáltatásaink:
szövegszerkesztés, táblázatkezelés;
internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón;
elektronikus levelezés;
mágneslemezre másolás (helyben vásárolt floppyra, 120 Ft/db.)
nyomtatás, fénymásolás
elektronikus ügyintézés
saját USB kulcs használata
A folyóiratokat olvasók rendszeresen látogatják a könyvtárat. A rendelést az igényekhez
igazítjuk.
A Platán úti óvodából érkező csoportoknak rendszeresen tartunk foglalkozásokat egy-egy
aktuális témával kapcsolatban (Pl.: Beköszöntött az ősz, Mikulás, Tavaszváró stb.)
A két könyvtár munkafolyamatai szervesen egymásba fonódnak, sokszor előfordul, hogy az
olvasók igényeinek maximális kielégítése érdekében mi magunk visszük a keresett
dokumentumokat egyik egységből a másikba.
A tavalyi évben selejtezésre is sor került, ami lehetővé tette az állomány korszerűbbé tételét,
jobb áttekinthetőségét.
Állománygyarapítás – katalógusépítés
Az új könyveket kölcsönzésre előkészítve, katalógus cédulákkal együtt kapja a könyvtár. A
raktári katalóguson kívül szerzői, szak- és címkatalógust építünk, ami a tájékoztatás
elengedhetetlen eszköze. A katalógus építése naprakész.

2009. év tervei
Tervünk része a folyamatos állománygyarapítás, különös tekintettel a sikerkönyvekre, ifjúsági
irodalomra és mesekönyvekre.
A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár által
2008-ban beadott TIOP-pályázat sikeres elbírálása esetén a fiókkönyvtár is csatlakozni fog az
egységes megyei számítógépes könyvtári nyilvántartási rendszerhez, melynek értelmében a
részleg állománya is honosításra kerül. A honosítás egy többlépcsős, időigényes
munkafolyamat, amiben minden dolgozó részt vesz. Ennek eredményeként minden részleg
állománya elérhető lesz az interneten keresztül, ami a mai információs társadalmunkban nagy
előrelépés lenne könyvtárunk számára.
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6. STATISZTIKA - 2008. ÉVI ADATOK

Beiratkozott
olvasók
száma
Felnőtt részleg
Gyermekkönyvtár
Zenei részleg
I. sz. Fiókkönyvtár

Összesen:

1642
1091
244
249
3226

Látogatók

Kölcsönzők

száma

17736
12836
3069
3826
37467

11213
6202
1295
1514
20224

Kölcsönzött
dokumentumok
száma

46931
18161
3483
7600
76175

Helyben
használt dok.
száma

14556
3462
3862
1213
23093
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7. HUSZÁR LAJOS ÉREMTÁR - Tervek a 2009. évre

A gyöngyösi Huszár Lajos Éremtár a 2009. évben a következő
feladatokat tervezi megvalósítani:
1, Az éremtár anyagának fontos részét képezik a város és a környék
történetéhez kapcsolódó emlékérmek, plakettek, jelvények
kitüntetések. Ezek gyűjtése az éremtár törzsanyagának
adományozása után indult el. Eddig főként ajándékozások révén
sikerült ezt a gyűjteményrészt gyarapítanunk, de átfogó tudatos
gyűjtőmunka ez irányban eddig nem történt. A jubileumi évhez
kapcsolódóan szeretnénk a gyöngyösi intézmények – köztük az
iskolák – által kibocsátott érmek, plakettek, jelvények
összegyűjtését elvégezni, hogy az anyagot az év folyamán a
nagyközönség előtt is bemutathassuk. A fellelt anyagokat első sorban
adományként várnánk, de egyedi esetekben vásárlásra is van
lehetőségünk, sőt elképzelhető az érmek, plakettek stb. kölcsönbe
vétele is a kiállítás idejére.
2, A 675. évfordulóhoz kapcsolódóan szeretnénk egy időszakos
kiállítást szervezni a fentebb említett anyagokból. A kiállítás
megszervezésében az önkormányzat mellett a Magyar Éremgyűjtők
Egyesületének Gyöngyösi Csoportjára is számítanánk. Szeretnénk, ha
a kiállítás nemcsak az évfordulóhoz méltó színvonalú lenne, de a
látogatók számára emlékezetes is lenne. Ezért az egyesülettel karöltve
fontolgatjuk valamiféle emlékzseton kiadását. Az ehhez szükséges
anyagi feltételek felkutatását hamarosan elkezdjük.
3, A Huszár Lajos Éremtár - ugyan nem az évfordulóhoz
kapcsolódóan, de a jubileumi évtől kezdődően – szeretne egyfajta
tudományos ismeretterjesztő szakműhelyként a diákok
rendelkezésére állni. Ennek jegyében - főként numizmatika és
pénztörténet – témakörében rendszeres előadásokat kívánunk
szervezni, melyekre a tanárokat és diákokat is szeretettel várnánk.
Szeretnénk továbbá rendszeressé tenni a rendhagyó
történelemórákat, melyeket a következő témakörökben kínáljuk az
iskoláknak:
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- A numizmatika mint a történelem segédtudománya.
- A vegyesházi királyok kora – nemesfémbányászat és pénzügyi
igazgatás.
- Az Erdélyi Fejedelemség története.
- A török kiűzése Magyarországról emlékérmek tükrében.
- Mária Terézia emlékérmeken – egy uralkodó portréja.
- A XVIII. századi magyar gazdaság a pénzek tükrében (II. Rákóczi
Ferenctől II. Józsefig).
- A pengő inflációja és a forint megszületése.
4, A 2007-es és 2008-as év sikerei nyomán az idén is szeretnénk a
Múzeumok éjszakája és a Kultúrházak éjjel-nappal című
rendezvényekhez csatlakozni, továbbá minden olyan akcióhoz, mely a
gyűjtemény további népszerűsítését elősegíti.
5, A gyűjtemény anyagának fotózása az utóbbi hónapokban
folyamatosan haladt előre. Ez a munka hamarosan befejeződik, így
megteremtődik az alapja annak, hogy színvonalas weblapon
mutathassuk be a Huszár Lajos Éremtárat. Az oldal szerkesztésének
alapozása már megtörtént.
6, Az éremtár anyagának leltárkönyv szerinti feldolgozása
ugyancsak hamarosan lezárul. Az érmek részletes leírása és a
fotóanyag elkészülte után nem lesz akadálya annak, hogy egy valóban
szakmai igényeket is kielégítő katalógus születhessen a Huszár Lajos
Éremtár anyagából, vagy annak bármely részéből. Egy ilyen
kibocsátása a jubileumi évben igencsak kívánatos lenne, amennyiben
sikerülne hozzá a forrásokat megteremteni, mindenképpen sort
kerítenénk rá.
Borbándi Erik, a Huszár Lajos Éremtár kurátora

