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BEVEZETŐ 

 

 

 

A közkönyvtáraknak - mint az ismeretekre és az egyetemes emlékezetre nyíló helyi kapunak - 

igen nagy szerepe van a kultúra közvetítésében, az egyén élethosszig tartó tanulásának és 

kulturális fejlődésének támogatásában. 

A könyvtárak évszázadok óta kialakult feladata ma az információs technológia  

korában sem változott, és nem változhat: biztosítanunk kell a közkinccsé tett tudáshoz, a 

nyilvánosságra hozott információkhoz való akadálytalan hozzáférést. Célunk, hogy 

könyvtárunk a mindennapi elvárásoknak megfelelően egy korszerű információs központtá, 

közkedvelt találkozóhellyé, a város szellemi, kulturális életének centrumává, a város dolgozó- 

szobájává váljon.  

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  

E cél elérése érdekében építünk a már meglévő gyűjteményre, a könyvtár gazdag 

állományára, a szakképzett, tapasztalt könyvtárosok szakmai tudására.  

Az intézmény minden korosztály számára nyitott. A felnőtt részlegen kívül 

gyermekkönyvtár, helytörténeti gyűjtemény, zenei részleg, internetezési lehetőség, folyó-

iratolvasó, a déli városrészen pedig fiókkönyvtár szolgálja a lakosság, a felhasználók 

igényeit.  

Olvasóink, a városba érkező turisták számára művészeti értékeket is közvetít 

intézményünk azáltal, hogy két állandó kiállítás is található a könyvtár épületében.  

Herman Lipót, Munkácsy-díjas művész, az életöröm festője a XX. század művészeti 

életének talán legnépszerűbb alakja volt.  Gazdag kultúrhistóriai események szemtanújaként 

tisztelték pályatársai. Enciklopédikus bőségű élményanyagáért irigyelték a művészvilágban. 

Maradandósága azért tartós, mert derűs, emberséges hangulat övezi hagyatékát, melyet 

özvegye Gyöngyös városnak ajándékozott. 1998-ban a könyvtár épületében méltó elhelyezést 

nyert az egyedülálló gyűjtemény.   

A Huszár Lajos Éremtár Magyarország ezer éves történelmét mutatja be érméken és 

emlékérméken. A gyűjtemény anyaga felöleli a magyar államiság teljes történetét, 

megismertet a magyar uralkodók által kibocsátott hivatalos pénzekkel, és bepillantást nyújt az 

erdélyi fejedelmek pénzverésébe is. A kiállítás 2007 júniusa óta látogatható.  

A két kiállítási gyűjteményt 2009. novemberében muzeális intézménnyé 

nyilvánították. GYÖNGYÖK Kiállítóhely és Éremtár néven került bejegyzésre.  
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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2013-RA TERVEZETT ÁLLOMÁNY 

SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 
 

2012. évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt. A 

Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól (KELLO) – szerződés alapján – kapott, és egyéb 

helyről vásárolt, valamint az érdekeltségnövelő, és a Márai Program útján nyert összegekből 

beszerzett könyveket és egyéb dokumentumokat vettük állományba. 

 

Állományba vett dokumentumok száma: 2012. december 31.  

 

 Dokumentumok / db Értéke 

Felnőtt olvasószolgálat  2484 db  4.133.638.- Ft 

Gyermekkönyvtár   530 db    922.000.- Ft 

Összesen:  3014 db  5.055.638.-Ft  

 

 

2012-ben állományba vett dokumentumok: Felnőtt részleg 

 

dokumentumok darab  értéke 

könyvek 1570 3.560.484.-Ft 

folyóirat 13 78.000.-Ft 

hanghordozó 76 168.532.-Ft 

kotta 11 24.052.-  

CD-ROM 16 47.381.- 

képeslap 738 254.849.- 

Összesen:  2484 db  4.133.698.-  Ft  

 

Érdekeltségnövelő támogatás: 409.000 .-Ft       Ebből felnőtt: 332.630.-Ft 

Márai Program:   810.000.- Ft                            Ebből felnőtt: 593.019.-Ft 

 

A központi könyvtár állománya 2012. december 31-én: 

 

dokumentum darab  értéke 

könyv és folyóirat  80461   

kartográfia 371  

kotta 1187  

hangokumentum 6635  

képdokumentum 3502  

elektronikus 308  

egyéb dokumentum 116  

Összesen:  92.580 66.060.722.-Ft  

 

 

 

 

  

 Az állomány feldolgozásáért felelős: Balázs Ibolya 

  



Vachott Sándor Városi Könyvtár  Munkaterv 2013 4. oldal 

 

 

2. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 
 

 

2012– a számadatok tükrében: Felnőtt részleg 

 

 olvasók látogatók kölcsönzők Kölcsönzött 

dokumentumok  

2009 1445  17490 9682 52307 

2010 1592 20544 8757 68480 

2011 1683 16972 10602 67772 

2012 2212 18147 10872 79808 

 

 2012-ben az olvasószolgálatban a beiratkozott olvasók száma több mint 500 fővel nőtt az 

előző évihez képest. Ezzel együtt nőtt a kölcsönzők, a kölcsönzött és helyben használt 

dokumentumok együttes száma is. A pozitív változás köszönhető a népszerű rendezvények 

megszervezésének, az Őszi Könyvtári Napok beiratkozási akciójának, a korszerű, piaci 

igényeket figyelembe vevő állománygyarapításnak. 

Az internetezők száma némileg csökkent az előző évi adatokhoz képest. 

Átgondolandó lehet a számítógépes szolgáltatások árainak változtatása, csökkentése.  

Valószínű, hogy többen vennék igénybe ezt a szolgáltatást, kedvezőbb fizetési feltételek 

mellett.  

Az idén is szerveztünk „Web-barangoló” címmel 20 órás számítástechnikai 

foglalkozást, elsősorban az elektronikus ügyintézésben még kevésbé jártas érdeklődők, az 

idősebbek, a nyugdíjasok számára.  

A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is népszerű. Az elektronikus úton érvényesített 

megrendelések lehetőségét ismerik olvasóink, igénylik is ezt a szolgáltatást. A könyvtárközi 

kölcsönzés adatai pozitívak. Az országos dokumentum-ellátási rendszer segítségével 153 

olvasói kérést sikerült teljesítenünk ebben az évben. Könyvtárunk más könyvtár számára 16 

db könyvet küldött. 

A Károly Róbert Főiskola hallgatóinak 555 db dokumentumot kölcsönöztünk.  

 

 

Állománygyarapítás 

 

Az olvasószolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet a könyvtári állomány 

gyarapítására. Olvasóink igényeit szem előtt tartva igyekszünk a korszerű szakirodalmat, és 

a keresett szépirodalmat azonnal szolgáltatni. Az internet nyújtotta lehetőséggel, a jó 

kereskedelmi kapcsolatok kialakításával a keresett, könyvtári állományunkba is beilleszkedő 

könyveket akár egy-két napon belül is készek vagyunk olvasóink rendelkezésére bocsátani. 

Azokat a könyveket, melyek nem tartoznak gyűjtőkörünkbe, de az olvasónak szüksége van rá, 

más könyvtártól kérjük meg. A könyvtárközi kölcsönzés lehetősége népszerű olvasóink 

körében.  

Beszerzésünk összehasonlíthatatlan módon lett gördülékenyebb azáltal, hogy az idei 

évtől a LÍRA Könyvesbolttal is tudtunk szerződést kötni. Az átutalt összeg nagyban 

meghatározza a szolgáltatásunk minőségét, gyorsaságát.  

Nagy figyelemmel gyarapítjuk a helyismereti gyűjteményt és az Európai Információs 

Téka gyűjteményt is könyvtárunkban.  

 2011-ben indult, 2012-ben folytatódott a Márai Program, amely mű- és 

olvasóközpontú program. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. Alapvető 
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célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a 

könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz. A Vachott Sándor Városi Könyvtár is 

kedvezményezettje volt a programnak. 2011-ben közel kilencszázezer forintnyi, 2012-ben 

nyolcszázezer forintnyi összegben volt lehetőségünk válogatni elsősorban a magyar 

szépirodalmi, és a magyar tény- és szakirodalmi kiadványokból.  

 
 

 

Elektronikus feltárás  

Könyvtárunk 2010. december végéig a Textlib integrált könyvtári rendszert használta. 

A könyvtárban található könyvek honosítása, számítógépre vitele 2009 nyarán befejeződött.  

Az olvasók gyorsabb, pontosabb kiszolgálása érdekében bevezettük a számítógépes 

kölcsönzést. A gyermekkönyvtár 2008 júniusától, a felnőtt részleg 2008 szeptemberétől 

számítógépen kölcsönöz. A fiókkönyvtárban 2013. januárjától kölcsönzünk elektronikusan.  

2010. december 29-én  megtörtént a konverzió. A Textlib rendszerről áttértünk az 

eCorvina rendszerre. Így az év elején, 2011. január  3-tól már az eCorvina rendszerben 

dolgoztunk. E korszerűbb lehetőséget  a TÁMOP pályázat biztosította. A pályázatnak 

köszönhetően a könyvtár állománya elérhetővé vált az interneten.  

 

 

 

Új szolgáltatások a könyvtárban: 
eCorvina integrált könyvtári rendszer – Könyvtárunk katalógusa a világhálón  

 

A TÁMOP pályázat eredményeként egy eddig példa nélküli informatikai összefogás 

jött létre a megye könyvtárai között. A gépparkok korszerűsítése után – TIOP pályázat -  a 

technikai fejlesztés első szintjén rákapcsolódtunk a megyei korszerű könyvtár-informatikai 

szoftver által nyújtott szolgáltatási felülethez, aminek eredményeként tagjai  lettünk a teljes 

megyei könyvtári hálózatnak. A megyei hálózaton belül saját elektronikus adatbázist és 

olvasói nyilvántartást építünk. A könyvtárhasználóknak a használó-központúság szellemében 

a könyvtári épületben és a nyitva tartástól függetlenül a nap 24 órájában biztosítani tudjuk 

a hozzáférést az információkhoz, az adatokhoz, és a könyvtári szolgáltatások nagy 

részéhez. A könyvtárhasználók a közös webes felületen egyidejűleg kereshetnek könyvet a 

megye könyvtárainak teljes állományában. Ezen a felületen kérhetnek előjegyzést egy-egy 

dokumentumra, hosszabbítást a kikölcsönzött könyvek határidejére, illetve igényelhetik a 

könyvtárközi kölcsönzést. Ez az új szolgáltatás mérföldkő könyvtárunk életében.  

A pályázat következő lépcsőjében lehetőségünk lesz az országos adatbázisokhoz, 

közös katalógusokhoz való kapcsolódásra is. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a 

könyvtáraktól elvárt XXI. századi kihívásoknak a mi könyvtárunk is meg fog felelni.  

Az egységes megyei portál kialakítása azt a célunkat is megvalósítja, hogy a helyismereti 

információk, dokumentumok, pótolhatatlan szellemi értékek minden érdeklődő számára 

elérhetők lesznek.  A helyi tartalmak hozzáadásával településünk ismertsége a megye határain 

is túlnő.  
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PÁLYÁZATOK 

 

Célunk, hogy a könyvtár a jövőben is feleljen meg a modern társadalom kihívásainak, az 

információt, a dokumentumot kellő mennyiségben és gyorsasággal szolgálja, s továbbra is 

szervesen illeszkedjen a helyi társadalom életébe – s mindezt tegye az olvasók legnagyobb 

megelégedésére.  

 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár pályázatai 2012-ben: 

 

Fejlesztési forrás 

neve 
Fejlesztés jellege 

Önerő 

összege 

(Ft) 

Összeg Megjegyzés 

Márai Program 

NKA 

Író-olvasó találkozó 

Romsics Ignác 
- 55.000.- 

Partner: NKA 

Bródy Sándor Megyei 

és Városi Könyvtár  

Márai Program 

NKA 
Állománygyarapítás  -  810.000- 

Partner: NKA 

 

Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium 

Érdekeltségnövelő 

pályázat 

dokumentum és 

technikai eszközök 

vásárlása (30%) 

- 409.000.-  Állománygyarapítás 

NKA- IKSZ 

Bródy Sándor 

Megyei és Városi 

Könyvtár 

Őszi Könyvtári Napok 

Lackfi János 

író-olvasó találkozó 

-    93.694.-  
Olvasásnépszerűsítő 

programok 

EU TÁMOP 

3.2.4.B-11/1 

2012-0005 „Nyisd 

ki a világot” 

Országos könyvtári 

szolgáltatások 

fejlesztése az oktatás 

és képzés 

támogatásának 

érdekében  

- 505.000.- 

Pályázó: Bródy 

Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár 
Partnerintézményként 

kapcsolódtunk 

EU TÁMOP 

3.2.12-12/1  

 

 

Kulturális 

szakemberek képzése 

a szolgáltatásfejlesztés 

érdekében c. 

pályázati felhívásához 

 

- 
Kb. 600.000.-

Ft 

Pályázó: Bródy 

Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár 
Konzorciumi 

partnerként 

kapcsolódtunk 

kapcsolódtunk 

NKA 

Közgyűjteményi 

Kollégiuma  

 

1945 előtt megjelent 

gyöngyösi folyóiratok 

digitalizálása, 

adatbázisba építése,  

és internetes 

közzététele 

 

 

- 936.020.-Ft 

1945 előtt megjelent 

gyöngyösi folyóiratok 

digitalizálása, 

adatbázisba építése,  

és internetes 

közzététele 

 

 

Összesen:    3.408.714.- Ft  
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Folyamatban lévő pályázatok 

 

1. 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár konzorciumi partnereként 

Kapcsolódás: konzorciumi tagként  

A kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (TÁMOP-3.2.12-

12/1) című pályázati felhíváshoz készült. 

A pályázat keretében 4 könyvtáros fog különféle tanfolyamokon részt venni. 

 

2. 

Partnerintézmény: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

„Tudásdepó-Expressz” - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és 

képzés támogatásának érdekében című (TÁMOP 3.2.4.B-11/1) könyvtári pályázat 

Programok:  

 Mesevarázs: felzárkóztató program Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói számára 

 Kis Gyöngyösi fejtörő: Írásos feladatlapok 5 hónapon keresztül (november-március) 

 Könyvkirály: Olvasásnépszerűsítő program: 2013-ban 

 Web barangoló: számítógépes tanfolyam 2013-ban 

Író-olvasó találkozó: Wass Albert 2013-ban 

3. 

NKA- Közgyűjteményi Kollégium:  

„1945 előtt megjelent gyöngyösi folyóiratok digitalizálása, adatbázisba építése,  

és internetes közzététele”  

 

.  

Továbbképzés, továbbfejlesztés: 

 

A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ pályázatot nyújtott be a 

TÁMOP -3.2.12-12/1 – Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés 

érdekében című pályázati kiírásra. 

A pályázat sikeres. A projekt keretében intézményünk szakmai munkakörben foglalkoztatott 

dolgozóinak képzését valósítjuk meg. A képzéseknek 2013. február 1. és 2015. január 31. 

között kell megvalósulniuk. 
A könyvtár dolgozói közül 2 fő a Könyvtári Intézet által szervezett „Kiadványszerkesztési és 

prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban”, egy kolléga pedig az Angol 

szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére megnevezésű képzést fogja elvégezni.  

Uniós pályázati írással kapcsolatos tanfolyamot az egri Esterházy Károly Főiskola indít. 

Ezen a tanfolyamon egy fővel képviselteti magát a könyvtár.  

 

 

 

Rendezvények 2012. -   Olvasószolgálat 

 

A könyvtár az olvasóvá nevelés, illetve az olvasás népszerűsítése érdekében gyakran szervez 

rendezvényeket. Így volt ez 2012-ben is. Ebben az évben a felnőtt olvasók számára 21 

rendezvényt szerveztünk, melyeket pályázati támogatásokból valósítottunk meg: Márai 

program, NKA.  Emellett 9 kiállítást rendeztünk, melyből 3 alkalommal kreatív olvasóink 

alkotó munkáit mutattuk be. 6 alkalommal fogadtunk középiskolás csoportokat 

könyvtárhasználati bemutató órára.  
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2012. május 8-án Romsics Ignác, Széchényi-díjas magyar történész, egyetemi tanár, a 

Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt a vendégünk.  

Előadásának címe: Az Osztrák-magyar Monarchia felbomlása és a trianoni 

békeszerződés.  

Romsics Ignác fő kutatási területe a 20. század magyar politikatörténete. 

Az előadó rávilágított, hogy a magyar XX. század ellentmondásos volt. Egyfelől, mint 

a világ többi részén, hihetetlen technikai, tudományos gyarapodásnak voltunk tanúi, 

ugyanakkor az első, majd a második világháború szörnyűségei mindenképp negatív jelleggel 

ruházzák fel a XX. századot. Ilyen történelmi esemény volt a trianoni békeszerződés is, ami 

azóta is a magyarok keresztje, a magyar nemzet feldolgozhatatlan tragédiája. Ilyen fajta  

történész, egyetemi tanár a ma fellelhető dokumentumok és széles körű kutatások 

szétszakítottságban más nemzetnek nem volt része – összegezte az előadó.  

A neves eredményei alapján, sokrétű elemzéssel mutatta be Magyarország huszadik 

századi sorsfordulóját, a nemzeti tragédiát jelentő trianoni döntést.  

Hiteles, korrekt előadást hallottunk. Az előadó demográfiai, etnikai, vallási grafikonok 

segítségével mutatta be azokat a jellemző sajátosságokat, amik meghatározói voltak az 

események bekövetkeztének.  

A XX. századi magyar történelem egyik legvitatottabb kérdéskörét tárgyaló előadásra 

nagyon sokan voltak kíváncsiak. Közel száz érdeklődő jelent meg a programon.  

Az előadás után kérdések özönét intézték Romsics Úr felé, aki a kényes kérdésekre történész 

szemlélettel válaszolt- minden érdeklődő megelégedésére.  

Romsics Ignác előadása felfrissítette a jelenlévők történelmi tudását, felkeltette az 

érdeklődést a magyar történelmet boncolgató kiadványok után.  

Október első hetében országszerte a könyvtárak felé terelődik a figyelem.   

Olvasóink várják, milyen ötletekkel rukkolunk ki a figyelemfelkeltő, könyvtárra-hangoló  

hétre, az Őszi Könyvtári Napok sorozatra 

Könyvtárunk egész héten sokszínű szolgáltatással, programmal várta az érdeklődőket.   

 

Egészségre hangoló délelőtt 

 

Nyüzsgés, beszélgető csoportok, gyógyfüvek, párolgó gyógytea illata lepte be péntek délelőtt 

a könyvtár termeit. Olvasók, könyvtárosok és egészségügyi szakemberek találkozása volt ez a 

nap.  

A Centrum-LAB támogatásával ingyenes vércukor és vérnyomásmérést szerveztünk 

beiratkozott olvasóink számára. A kórház szakembere, Szabó Katalin, a laboratórium vezetője  

tanácsokkal látta el az érdeklődőket, és figyelemfelkeltő kiadványokkal kedveskedett 

olvasóinknak. A szűrés lehetőségével huszonnyolc látogató élt.  

 

Mi, könyvtárosok, legalább tízféle - általunk gyűjtött és készített - teával vártuk az 

érdeklődőket.  

Grafológus a könyvtárban címmel Lovász Béláné grafológus (és könyvtáros) tartott 

„négyszemközti” íráselemzést az érdeklődőknek. A kézírás grafikai szempontú elemzésére 

gyakran kíváncsiak az emberek, hiszen az hozzásegít az önismereten túl akár a nehéz 

élethelyzetek elemzéséhez, megoldásához is. A vizsgálat kiterjed a személyiség 

gondolkodásának fő jellemzőire, belső energiáira, kapcsolataira, énképére, valamint az 

anyagiak és az érzelmek területére. Mindezeken túl egy rövid önéletrajz-teszt keretében 

lehetőség van az addigi életút elemzésére, a névaláírások vizsgálata pedig újabb 

információkkal egészítheti ki adott személyiség fő vonásait. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
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Mai rohanó világunkban mindenki ismeri a stressz kártékony hatását. De, hogyan is 

küzdhetnénk le a negatív hatásait? Ezen a délelőttön ez a probléma is megoldottnak látszott. 

Salgáné Kósik Anikó, kineziológus szeretettel mesélt a Bach virágterápiáról, 

alkalmazásának eredményeiről. Személyre szabott tesztjátékok segítségével szembesültünk 

saját jellemvonásainkkal, értékeinkkel. Be nem vallott érzelmeinkre is rámutatott 

virágválasztásaink kapcsán: úgymint harag, szorongás, önbizalomhiány, döntésképtelenség, 

koncentrációs problémák, de a stressz-oldás lehetőségeit is feltárta az érdeklődők előtt. A 38 

féle magas (gyógyító) rezgésű növényből készült virágesszencia segít lelki egyensúlyunk 

helyreállításában – vallja a szakértő.  

 

Egészség-délelőtti programunk új szolgáltatással bővült.  Salga Gabriella talpmasszőr 

frissítő talpmasszázzsal lepte meg az erre a lehetőségre kíváncsi olvasóinkat.  

 

Könyvkiállítás 

 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos könyveinkből kiállítást készítettünk. A kiállítás 

darabjai felkeltették olvasóink érdeklődését, s a legtöbbjét ki is kölcsönözték.  

 

A délelőtt folyamán a könyvtár egészében csendes, relaxáló zene hangjaira kapcsolódhattak 

ki olvasóink, s vehették igénybe számtalan szolgáltatásunkat.  

 

 

Családi rejtvényfüzet 

A hagyományoknak megfelelően az idén is összeállítottuk Családi rejtvényfüzet címmel a 

leporelló küllemű feladatlapot. Ebben az évben a megfilmesített irodalmi alkotások kerültek 

fókuszba. A gyermekek számára a mesék birodalmából állítottunk össze kérdéseket. A 

Helyismereti részleg Gyöngyössel kapcsolatos történelmi és zenei kérdésekkel gondolkodtatta 

el az olvasókat. A legsikeresebb megfejtők egy-egy pendrivének örülhettek. Többen 

könyvjutalomban részesültek.  

A családi rejtvényfüzet nyerteseinek nevét a legkisebb látogatók szerencsés kezének 

választására bíztuk.  

 

Könyvbörze 

 

Sikeres ötletnek bizonyult az egész héten tartó könyvbörze programunk. A 

gyermekkönyvtár leselejtezett állományából válogathattak olvasóink ingyen és korlátlan 

számban. Szinte az összes felkínált könyv gazdára talált, aminek mi könyvtárosok legalább 

úgy örültünk, mint az olvasó, aki megtalálta régóta keresett könyvét.  

 

Könyves Vasárnap 

 

Az Őszi Könyvtári Napok a Könyves Vasárnap programjával zárult. 

Erre a napra ingyenes beiratkozási lehetőséget kínáltunk olvasóink és családtagjaik, az 

érdeklődők számára.  201 olvasó iratkozott be, vagy újította meg tagságát.  

 

 

 

 

Az Olvasószolgálat rendezvényei 2012-ben 

/Összesített táblázat/ 



Vachott Sándor Városi Könyvtár  Munkaterv 2013 10. oldal 

 

 

 Időpont 
Cím 

Program Látogatók 

száma 

1. 

Március 8. 
Web-barangoló  

számítástechnikai 

előadások   

Célközönség: 

nyugdíjas korosztály, 

munkanélküliek 

20 órás 

számítástechnikai 

tanfolyam 

8 

2. 

Március 22. 

INTERNET FIESTA 

Web-barangoló  

számítástechnikai 

előadások   

Célközönség: 

nyugdíjas korosztály, 

munkanélküliek 

20 órás 

számítástechnikai 

tanfolyam 

8 

3. 

Március 29. 

INTERNET FIESTA 

Web-barangoló  

számítástechnikai 

előadások   

Célközönség: 

nyugdíjas korosztály, 

munkanélküliek 

20 órás 

számítástechnikai 

tanfolyam 

8 

4. 
 

INTERNET FIESTA 

Kattanj a könyvtárra! 

Játék 

 

8 

5. 

Március 23. 

A Tanár Úr  

Emlékezés  

Molnár József 

születésének 80.  

évfordulójára 

Előadások, 

emlékezések 

65  

6. 

Március 28.  
Sajtótájékoztató – 

Tormay - Napkelet 

konferencia 

Tormay Cécile Kör 

sajtótájékoztatója a 

Mátraházán, áprilisban 

tartandó emlékülésről.  

15 

7. 

Május 8.   
Romsics Ignác  

történész  

előadása 

Az Osztrák – Magyar 

Monarchia felbomlása 

és a trianoni 

békeszerződés  

90  

8. 

Május 10.  

Könyvbemutató 

Csatáné Bartha Irénke 

Gyökerek éneke című 

kötetének bemutatója  

A könyvet  

Dr. Fülöp Lajos 

Író-olvasó találkozó 

32 fő 

http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/?q=sajtotajekoztato-tormay-napkelet-konferencia
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/?q=sajtotajekoztato-tormay-napkelet-konferencia
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/?q=sajtotajekoztato-tormay-napkelet-konferencia
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/?q=az-osztrak-%E2%80%93-magyar-monarchia-felbomlasa-es-trianoni-bekeszerzodes
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/?q=az-osztrak-%E2%80%93-magyar-monarchia-felbomlasa-es-trianoni-bekeszerzodes
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/?q=az-osztrak-%E2%80%93-magyar-monarchia-felbomlasa-es-trianoni-bekeszerzodes
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/?q=az-osztrak-%E2%80%93-magyar-monarchia-felbomlasa-es-trianoni-bekeszerzodes
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értékelte 

„Egy verseskötet 

margójára” 

címmel 

 

9. 

Április 19. 

Szörényi Levente 

Legendák és valóság a 

Pilisben  

című könyv bemutatása 

Gyöngyösi Belvárosi 

Esték programsorozat 

100 fő 

10. 
Május 16.  

Németh Magda 

Emlékezés  

Németh László íróra 

Gyöngyösi Belvárosi 

Esték programsorozat 

60 fő 

11. 
Május 22.  

Bozók Ferenc  

piarista szerzetes  

könyveinek bemutatása 

Ünnepi Könyvhét 

64 fő 

12. 

Szeptember 

7.  

Dr. Szőcs Géza 

kézdivásárhelyi közíró 

újabb köteteinek 

bemutatója: 

A család hangja 

Az űr hangja 

Partner: Vitáris 

Pincészet 

45 fő 

13. 

Szeptember 

14. 

Fülöp Lajos 80. 

születésnapja 

Emlékkönyv  

Fülöp Lajos 

80.évfordulójára  

című könyv 

bemutatása 

75 fő 

14. 

Szeptember 

25.  

Bugát Pál kézzel írott 

naplójának és a Nemzeti 

Alaptörvény 

könyvtárban való 

elhelyezése 

 

35 fő 

15. Október  

5-11. 
Őszi Könyvtári Napok  

575 fő 

16. 

Október 9. Egészségre hangoló 

délelőtt 

Grafológus a 

könyvtárban 

ingyenes vérnyomás és 

vércukor mérés, 

Bach virágterápia, 

talpmasszázs, 

relaxáló zene, 

gyógytea kóstoló 

74 fő 
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17. 

Október 11.  Könyves Vasárnap 

Rendkívüli nyitva 

tartás 

ingyenes beiratkozási 

lehetőség  

Családi rejtvényfüzet 

nyereménysorsolás 

269 fő 

18. 
Október 18.  

Helytörténeti vetélkedő 

A gyöngyösi Fő tér 

épületei, műemlékei 

Gyöngyös Általános 

iskolásai számára 

24 fő 

19. 

Október 24.  

Varga-Körtvélyes 

Zsuzsanna 

A Radnayak című 

regényének bemutatása 

Gyöngyösi Belvárosi 

Esték programsorozat 

30fő 

20. 
Október 26.  

Zaja Roland 

Kudarckerülés a 

családban és az iskolában 

Pszichológiai előadás 

40 fő 

21. 
December 

14.  

Bálint György 

Legendás növények 

című könyvének 

bemutatója  

Partner: 

Gyöngyös Város Baráti 

Köre 

60 fő 

 

 

Kiállítások:  

Olvasószolgálat – Helyismereti gyűjtemény 
 

Kiállítások: Olvasószolgálat – Helyismereti gyűjtemény 

 Időpont Program Kiállítási helyszín  

1. Január 3- 

január 31. 

Jakab Zsolt  

A természet csodái 

Fotókiállítás  

Olvasószolgálat  

1. emelet 

500 fő  

2. Február 1- 

február 25.  
Farsangi kiállítás 

Olvasószolgálat  

1. emelet 

150 fő 

3. Február 10- 

február 15.  
A Te Bálintodtól! 

Olvasószolgálat  

1. emelet 

23 fő 

4. 
Február 27-

től 

március 21-ig 

Tóth Péter  

Formakiszabadítás az 

anyagból  

Kiállítás- szobrok 

Olvasószolgálat  

1. emelet 

225 fő 

5. Március 23- A Tanár Úr  

Emlékezés  

Helytörténeti 

gyűjtemény 

350 fő 
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július 25. Molnár József 

születésének 80.  

évfordulójára 

6. 

Április  

Gyufacimkéktől az 

ólomkatonákig 

 

Kiállítás olvasóink 

gyűjteményeiből 

150 

7. 
Május 20.  A XIX. századi 

Gyöngyös pillanatai  

Kiállítás Gyöngyös 

Város Napja 

alkalmából 

550 

8. 

november 5- 

december 5.  

Karácsondi Imre 

„A hulladékgyűjtő” 

 

A természet 

kincseinek, és az ipari 

hulladékok művészi 

látásmódja  

250 fő 

9. 

december 6- 

december 31. 

Adventi – karácsonyi 

hangulat 

Verseskötetek, 

irodalmi alkotások, 

népszokások, 

kézműves munkák 

kiállítása 

200 fő 

 
 

 

Informatika 

 

 

Eszközök - 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.  

 

Olvasóink a felnőtt részlegben 12 számítógépen vehetik igénybe az internetezés 

lehetőségét, kiegészítő szolgáltatásként pedig a szkennelés, a színes nyomtatás lehetőségét. 

Technikailag megoldottuk a vezeték nélküli internet elérést is.  

A könyvtárban elektronikus ügyintézési tanácsadást vállalunk 

 

 

 

Honlap  

 

A TÁMOP pályázat kapcsán új honlap építésére nyílt lehetőség, azáltal, hogy a 

konzorcium könyvtárai egy közös webes felületen jelennek meg. . Így a régi honlapunk 
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archívumként szolgál. A honlap készítője és gondozója informatikus munkatársunk, aki 

karbantartja, rendszeresen frissíti azt.  

Régi cím:  

www.vk-gyongyos.bibl.hu  

Az új honlap címe:  

http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/ 

 

 

A régi honlapunk (http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/) statisztikája: 

 

 

Hónap 
Egyedi 

látogató 

Látogat

ások száma 
Oldalak 

Találat

ok 

Adatmenn

yiség 

Jan 

2012 
1331 1942 5908 32400 1.22 GB 

Feb 

2012 
1435 1976 6043 34711 925.00 MB 

Már 

2012 
1702 2336 6933 39135 1.21 GB 

Ápr 

2012 
1746 2438 6746 34739 1.02 GB 

Máj 

2012 
1366 2062 5184 29749 794.12 MB 

Jún 

2012 
1335 1779 4872 27014 1.34 GB 

Júl 

2012 
1119 1678 4393 24644 731.85 MB 

Aug 

2012 
926 1362 3489 20103 701.43 MB 

Szept 

2012 
1161 1791 5126 26822 1.47 GB 

Okt 

2012 
1296 1970 6021 30740 1.37 GB 

Nov 

2012 
1251 1893 5308 28465 2.75 GB 

Dec 

2012 
1153 1837 4869 24840 629.64 MB 

Összes

en 
15821 23064 64892 353362 14.08 GB 

 

 

 

Új honlap (http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos) 

2012.01.16-2012.12.31 

 

letöltések: egyedi: 652 összes: 741 

 

http://www.vk-gyongyos-bibl.hu/
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/
http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos
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Látogatás: 6346 

Akció(megnyitás, letöltés, kimenő link): 47015 

 

 

 

Tervezett programok 2013. évre 

 

2013-ben tervezett programjainkkal, tevékenységünkkel is a könyv, a könyvtár, az 

olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni, 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.  

Bízunk benne, hogy újabb sikeres pályázatok is támogatják elképzeléseinket.  

A TÁMOP pályázat keretén belül Tavasszal Takaró Mihály történésszel 

találkozhatnak olvasóink. Témája Wass Albert író bemutatása művein keresztül. 

Márciusban kapcsolódunk az Internet Fiesta országos rendezvényéhez. Ezen a héten 

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

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

Könyvbemutatókat a hagyományok alapján továbbra is szervezünk. 

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

téri könyvesbolttal együtt szervezünk.  

Az évek óta zajló Ünnepi Könyvhét, Kultúrházak éjjel-nappal, a Múzeumok 

éjszakája országos rendezvényekhez idén is kapcsolódni fogunk.    

Kreatív, művészeti ágakban tevékeny olvasóink számára kiállítási lehetőséget 

biztosítunk.  

 

 

További terveink:  

 

Az utóbbi két évben tisztasági festésre volt lehetőségünk. Megszépült az első és a 

második emelet. A festést szeretnénk folytatni a nyári leállás idején. Jövőre a zenei és 

helyismeretei részleg és a gyermekkönyvtár festését tervezzük – önkormányzati támogatással, 

közmunka igénybevételével.  

 

Évek óta tervezzük az alábbi munkálatokat: 

 

A Tourinform korszerűsítésével galambriasztó felszerelésére is sor kerül az épület 

tetőszerkezetén. A tapasztalatok alapján a galambok újabb, nyugodt helyet keresnek 

maguknak, és arrébb költöznek. Így várhatóan a könyvtár épületének tetőszerkezete lesz újabb 

lakhelyük. A higiéniai problémák elkerülése miatt célszerű lenne a könyvtár épületére is 

galambriasztót helyezni. 

A könyvtár bejárati ajtajának szigetelése már évek óta probléma. A rácsos vasajtó 

mögötti nyitott bejáraton könnyedén távozik az épület melege. Erre megoldást kell keresni!!!!  

Gondolni kell az épület nyílászáróinak a cseréjére – bizonyára csökkentené fűtési 

kiadásainkat.  

A Fő tér felőli barna faajtó egyik szárnya gyakran beszorul a kapu ívébe. Rögzítése 

célszerű lenne, mert félő, hogy a boltíves bejárat és a fölötte található Grassalkovich címer is 

sérülhet.  

A könyvtárban padlószőnyeg található. Az első emeleten, a ruhatár környékén - ahol a 

legnagyobb használatnak van kitéve - a szőnyeg az évek alatt elhasználódott, tisztítása 



Vachott Sándor Városi Könyvtár  Munkaterv 2013 16. oldal 

 

nehézkes, és nem eredményes. Célszerű lenne csúszásmentes járólapokkal lecserélni a 

padlószőnyeget, legalább ezen a területen. 

A terasz befedése, és nyári olvasótérré alakítása jó ötlet lenne a jövőre nézve. 

 

 

 

3. A ZENEI ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG 
  

ZENEI GYŰJTEMÉNY 

 

Ez évben lehetőségünk nyílt kottagyűjteményünk gyarapítására, mintegy 20.000 Ft. értékben, 

és jelentős mértékben gyarapodott CD anyagunk is, de ezek lényegében az év végi 

pályázatokból történő vásárlásokat tükrözik.   

 Sajnos, az olvasói érdeklődés a médiából is hallható nagyszámú elektronikus letöltés 

miatt némileg csökkent, de változatlanul jelentős a fiatal szülők részéről a gyerekeknek szóló 

műsoranyagok iránt, illetve a pedagógusok részéről az oktatásban használható zenei anyagok 

iránt.  

 

 

HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 

 

Emlékezés Molnár Józsefre - március 23. 16.30 

 

A 2011 októberében elhunyt helytörténész már nem élhette meg 80. születésnapját, pedig 

éltében barátai megígérték neki, hogy a jeles napot különleges módon ünneplik meg. 

 A könyvtár kisgalériájában, március 23-án került sor az eseményre, de már csak 

nélküle. A terem jóval kisebbnek bizonyult a barátok, tanítványok, pályatársak, volt 

munkatársak és a tisztelgők nagy száma miatt. Méltatások, emlékezések, szomorú és vidám 

történetek hangzottak el azoktól, akik ismerték őt. Ezt követően került sor a kiállítás 

megnyitására:  

 

„A Tanár úr” – Emlékkiállítás Molnár József (1932-2011) születésének 80. évfordulója 

tiszteletére. Helyismereti gyűjtemény, márc. 23. – júl. 25.  

 Rendezte: Báryné dr. Bál Edit muzeológus 

  

 Molnár József özvegye bocsátotta rendelkezésünkre a számtalan tárgyi anyagot, az 

életpálya dokumentumait. Családi iratok és fotók, kéziratok, az iskolai élet dokumentumai, a 

tanári, muzeológusi és éremgyűjtői tevékenység jelent meg a bemutatott tablókon és 

tárgyakon.  

 A kiállítás nemcsak a megnyitás napján vonzott számos érdeklődőt, hanem az azt 

követő hetekben, sőt hónapokban is folyamatosan látogatott volt. Sokan ismerték, tisztelték a 

Tanár urat, úgy érezték, találkozniuk kell emlékeivel is. 

 

 

Molnár József helytörténész hagyatéka 
 

Az emlékkiállítás tárgyai – néhány kivételtől eltekintve – gyűjteményünkbe kerültek. Emellett 

azonban a további hetekben az özvegy révén nagyszámú, köztük igen jelentős értékű és 

számú adomány érkezett a Tanár úr hagyatékából. Könyvek, kéziratok, folyóiratok, fotók, 
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képeslapok, aprónyomtatványok szép számmal gyarapították helytörténeti gyűjteményünk 

anyagát. Különösen igaz ez a fotó- és folyóiratanyagra, és a kéziratokra. 

 

 

Állománygyarapítás 
 

Helytörténeti gyűjteményünk állománya folyamatosan gyarapodik. A szűkülő vásárlási 

keretek között/mellett azonban különös jelentősége van annak, ha egy-egy olvasó, látogató – 

bizalmával megtisztelve – nálunk helyezi el megőrzésre szánt értékeit. Legyen az nyomtatott 

dokumentum vagy egyéb tárgy. Ezeknek a megőrzésre érdemes anyagoknak örömmel adunk 

helyt, gazdagítva és gyarapítva a múlthoz köthető értékeket. 

 Különösen fontosak ezek miatt a kéziratok (pl. háborús visszaemlékezések), 

szakdolgozatok vagy évfolyamdolgozatok, amelyek nyomtatásra ugyan nem kerülnek, de 

témájukban mégis valamilyen helyi témát járnak körül. 

 Munkánk során – amikor lehetséges –, felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy pl. régi 

gyöngyösi témájú fotók vagy újságok ne a szeméttárolóban kössenek ki, ha már nincs szükség 

rájuk, hanem inkább hozzák be a könyvtárba megőrzésre. 

 Talán emiatt, vagy éppen ezért különös módon alakult az utóbbi években az idősebb 

könyvtárlátogatókkal a kapcsolatunk: ha lehetséges, módot adunk nekik a beszélgetésre, 

hiszen ők azok, akik – ha leírni ugyan nem is – de mesélni tudnak arról, pl. hogyan történt a 

vörös csillag leverése a tűzoltó-torony oldaláról 1956-ban. 

 

 Helyismereti gyűjteményünk az elmúlt évben jelentősen mértékben gyarapodott, 

különösen igaz ez a fotó- és képeslapanyagra. E mögött ott van az erre a dokumentum-

típusra történő odafigyelés (fotótörténész látogatása két évvel ezelőtt), illetve gyűjtőmunka. 

Az adományozók sorában Molnár Józsefné mellett meg kell említenünk Dr. Misóczki Lajost, 

Nagy Lászlót, Pataki Józsefet, Szabó Gyulánét.  

 

 

Zaja Roland előadása: 

Konfliktuskezelés a családban és az iskolában – okt. 26. 

 

Zaja Roland az elmúlt években már több előadást tartott nálunk a pszichológia köréből. Most 

ismét szép számú érdeklődőt vonzott a meghirdetett program. A konfliktusok életünk részei, 

kezelésük, megoldásuk nem mindig egyszerű, ehhez adott tippeket, megoldási módokat a 

jelen lévő pedagógusoknak és más érdeklődőknek. A székekre előzetesen odakészített 

Coelho-idézetek most is megtalálták a hallgatóság lelkét. Előadását diavetítéssel színesítette, 

ill. különböző önismereti tesztek kipróbálására is lehetőséget adott.  

A Wartegg-teszt megoldására is sokan kíváncsiak voltak az előadást követően, a 

négyszemközti konzultáción. 

 

Úgy véljük, előadásaink és programjaink során érdemes más tudományterületek felé is 

nyitni, nem csak a könyvtárban klasszikusnak tekinthető irodalmi-történelmi témájú 

előadások kelthetik fel az érdeklődést. 

 

 

Bugát Pál kéziratának és az Alaptörvénynek átadása 

 

Szeptember 25-én két különleges dokumentum érkezett gyűjteményünkbe. Az egyik Bugát 

Pál(1793-1865) kézírásos jegyzetkönyve(naplója), melyet Dr. Gulyás Zoltán főorvos úr 
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ajándékozott Gyöngyös városának köszönetképpen Pro Civitate elismeréséért. A kéziratban 

Bugát kb. az 1820-as évektől kb. 1850-es évekig jegyezte fel megőrzésre az általa fontos vélt 

dolgokat: a történelmi eseményeket (pl. I. Ferenc koronázása 1825 szeptemberében, 

Pozsonyban), orvosi feljegyzéseit, megfigyeléseit, a korában használatos gyógymódokat 

(fülemüle és az epilepszia gyógyítása), a népélet egyszerű receptjeit (pl. pampuska, vagy a 

savanyúság eltevése). A kiadvány zömmel latinul, ill. magyar és kis részben német nyelven 

készült. A végén a görög ábécét találunk, valószínűleg ebből is fordított. 

 A városvezetés úgy döntött, hogy a dokumentumot könyvtárunkban helyezi el, egy 

másik kiadvánnyal, Magyarország alaptörvényének díszkiadásával. A műveket Faragó 

László polgármester adta át bensőséges körülmények között. A dokumentumok kiállításra 

kerültek, hosszabb időn át láthatók megfelelő körülmények között. 

 

 

Helytörténeti vetélkedő 

 

Ez évben ismét megrendezésre került a nagy hagyományokkal rendelkező verseny, immár 19. 

alkalommal, de most csak általános iskolásoknak és a város intézményeinek került kiírásra.  

 A téma a gyöngyösi Fő tér volt a hozzá kapcsolódó Hanisz térrel együtt, melyet 

mindannyian ismerünk, de vajon ismerjük-e igazán? A visszajelzések is azt bizonyították, 

hogy valóban, nap-mint nap áthaladunk az ismerős téren a látnivalók mellett, de igazán nem 

ismerjük azokat.  

Előzetes feladatként egy 25 diakockából álló prezentációt kellett a gyerekeknek 

készíteniük, amelyek igen jól sikerültek. Közülük jó néhányat a városba látogató idegennek is 

a kezébe lehetne adni: íme, a város Fő tere! 

Maga a szóbeli verseny is új helyszínen, a könyvtár 2. emeleti galériájában zajlott le, a 

korábbi zsűri-játékvezetői stábbal (a Mátra Múzeum és a könyvtár munkatársai), október 18-

án. A győztes a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola csapata lett. Második helyen az 

Egressy Béni Kéttannyelvű  Általános Iskola, harmadik helyen pedig a Felsővárosi Általános 

Iskola csapata végzett. 

 

Kis gyöngyösi fejtörő   

 

Öt fordulós játékra hívtuk a TÁMOP 3.2.4.B. Nyisd ki a világot!c. pályázat keretében 

Gyöngyös város története iránt érdeklődő, játékos kedvű olvasókat. Havonta különböző 

kérdésekkel járjuk körbe a város történetét, köztereit, gyűjteményeit, a városhoz kötődő híres 

embereket, illetve a városkörnyék és a Mátra legfontosabb látnivalóit, nevezetességeit.  

Egy-egy fordulóban 5-5 kérdésre várjuk a választ. A helyes megoldást beküldők 

között havonta értékes könyveket, helytörténeti kiadványokat, mozi- és színházjegyeket 

sorolunk ki. A játék végén a havonta helyes beküldők között külön sorsolást is rendezünk. A 

játék2011. november 1-től 2012. március 31-ig tart. A kvízlapok megtalálhatók a könyvtárban 

és a különböző városi kiadványokban (Gyöngyösi Műsor, Gyöngyösi Újság), a könyvtárban 

és a honlapon, de terjesztésre kerülnek elektronikusan is (iskolák, könyvtári honlap).  

 Bár még csak a játék elején tartunk, elmondhatjuk, hogy szép számú érdeklődőt vonz a 

játék. A tervezettnek megfelelően, a különböző csatornákon (Gyöngyösi Műsor, Gyöngyösi 

Újság) is be lehet kapcsolódni, reméljük, a további hónapok is nagy számban kerülnek 

közlésre.  

 Érezhető, tudható a referensz munkából az olvasók érdeklődése is egy-egy kérdés 

iránt, jelezve azt, hogy bizony utána kell keresni egy-egy történésnek, vagy adatnak. De 

hiszen ez volt a cél: megismerni városunk történetének egy-egy fejezetét! 
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Kiállítások 
 

A Molnár József emlékkiállítás (ld. fentebb) 

 

Gyöngyös Város Napjára egy kiállítással készültünk az 1. emeleti információs térben A 

XIX. századi Gyöngyös pillanatai címmel. A várostörténet egy-egy évtizedét mutattuk be 

tablókon és tárlókban, írásos és tárgyi dokumentumokban. Az alapok a helytörténeti 

gyűjtemény dokumentumai voltak (könyvek, régi újságok, fotók, képeslapok stb.), és azokat 

„öltöztettük fel” egyéb más, az évtizedhez kapcsolódó tárgyi emlékkel.  

 Elmondhatjuk, hogy gyűjteményünk az utóbbi években szépen gyarapodik nemcsak 

nyomtatott termékekkel, hanem egyéb, a múlthoz kapcsolódó tárgyakkal is. Alig van olyan 

hét, amikor ne kapnánk valamilyen különlegességet olvasóinktól, látogatóinktól, amelyek 

azon túl, hogy színesítik a könyvtári teret, felhasználhatók más módon is. Köszönet érte a 

nagylelkű adományozóknak! 

 Kiállításainkon pl. ezek a tárgyak külön figyelmet kapnak. Volt köztük olyan is, 

melyet csak kölcsön kapunk a kiállítás idejére, mint pl. a Mátra Múzeum anyagából 

ideiglenesen átvett 1848-as relikviák, vagy éppen magántulajdonban lévő anyagokról legyen 

szó. Így került ide pl. a városháza egykori faliórája (1880-as évek, Pataki József tulajdona), és 

a Králik család dédapjának emlékei (Ferenc Józseftől kapott pipa és más tárgyak).  

 Ezek a tárgyak fontosak: „Mindig vonzódtam a múlt apró emlékeihez, segítenek 

megérteni a mát. Köszönöm, hogy láthattam” – írja vendégkönyvünkben egy látogató. 

 A várostörténeti kiállítás május 20-tól, a nyári zárásig, júl. 25-ig volt látható. 

 

 Május 20-án, városnapon a Fő téren egy tágas standdal jelentünk meg, amelyen a 

helytörténeti gyűjtemény érdekes darabjaiból tartottunk bemutatót. Úgy véljük, számos 

érdeklődő figyelmét keltettük fel a könyvtár – és természetesen Gyöngyös város – értékeire. 

Ezt a megjelenést a következő évben is tervezzük, összekapcsolva egy vasárnapi nyitva 

tartással, ingyenes beiratkozási és látogatási lehetőséggel, esetleg más programmal 

bővítve. Színes, igazi „forgatagos” a Fő tér ezen a napon, könyvtárunk pedig lényegében a 

központjában áll: úgy véljük, érdemes ezzel figyelemfelkeltő lehetőséggel élni a jövőben is. 

Mint tettük azt a előző években is. 

 

 

Ismeretlen fotók a helytörténeti gyűjteményben 

 

Molnár József hagyatékából és más adományozótól kerültek hozzánk olyan fotók, amelyeken 

a helyszín, időpont, a látható személyek kiléte ismeretlen volt. Olvasóink érdeklődésére 

számítva kutattuk az adatokat, közülük jó néhányat sikerült pontosítani. 

 Látható volt: aug. 27. – dec. 1. 

 

 

A téli Gyöngyös és a Mátra 

 

Összeállítás képeslapgyűjteményünk szép darabjaiból, dec. 3. – febr. 28. 

 

 

Karácsondi Imre hulladékgyűjtő kiállítása 
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Nagy meglepetést és érdeklődést keltett olvasóink körében a karácsondi lakosú költő, 

Karácsondi Imre „hulladékgyűjtő” bemutatkozása. Most nem verseivel, vagy az irodalommal 

kapcsolatos gondolataival jelent meg, hanem olyan tárgyakkal, amelyeket más kidob, vagy 

észre sem vesz. A letisztított gyökerek és ágak mellett szellemes, helyenként meghökkentő 

módon helyezett el tárgyakat, hozzájuk illesztve képi látásmódját. Gondolatébresztő 

látásmódja elnyerte olvasóink tetszését.  

Látható volt: nov. 5. – dec. 5., 1. emeleti információs tér 

 

 

Tervek 2013-ra:  

 

 Bugát Pál kéziratának kötése meglazult, bár a könyvtest lényegében viszonylagosan 

jó állapotban van, de értő, restaurátori munkát kíván, melyet mielőbb szeretnénk 

elvégeztetni. Valószínűleg pályázatot fogunk benyújtani ez ügyben a városvezetéshez, vagy 

más fórumhoz. 

 A restaurálás előtt vagy után, mindenképpen szükséges a mű digitalizálása, első 

lépcsőben a fotózása. Ezzel védeni kívánjuk a közel 200 éves kéziratot, hiszen a digitális 

(számítógépen történő) felhasználás nem kívánja a kézbevételt, ugyanakkor  a kutatók és 

érdeklődők számára hozzáférhetővé válik a több mint 300 oldalas felbecsülhetetlen értékű 

dokumentum. 

 

A Bugát Pál Kórház részéről megkeresés érkezett hozzánk, mely szerint egy közös 

rendezvényben tudnánk-e gondolkodni. 2013 őszén a kórház ugyanis a 175 éves fennállását 

ünnepli, így a megbeszélések szerint a jövő évi helytörténeti vetélkedőt e köré kívánjuk 

építeni. A kórház, az egészségügy története Gyöngyösön, kiegészíthető lenne Bugát Pál és 

Richter Gedeon ide kapcsolható tevékenységével. Egy külön témakört jelenthetne a Mátra 

és annak gyógyhatásai, a szanatóriumok és fürdők, esetleg a turizmus (rekreáció) ide 

vonatkozó története is.  

 A téma megvalósíthatónak tűnik, reméljük, a versenyt meghirdető önkormányzat 

részéről is fennáll a szándék a megvalósításra – mint tette azt a korábbi közel 20 évben is. 

Annál is inkább, mert ilyen téma még nem volt a vetélkedő történetében. 

 

A TÁMOP 3.2.4.B. Nyisd ki a világot! c. pályázat keretében indított  „Kis 

gyöngyösi fejtörő „ című játék áthúzódik a 2013. évre . Befejezése március végén várható.  

 

 

Pályázat 
 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma keretében 2012. 

októberében egy nagy volumenű digitalizálási pályázatot adtunk be a még hiányzó, 1945 

előtti gyöngyösi folyóiratokra. Ez 24 újságot és 9504 képfelvételt jelent, 475.000 Ft értékben 

– sikeres pályázat esetén, az Országos Széchenyi Könyvtár Mikrofilmtára segítségével. 

Jelenlegi feldolgozottságunk kb. 60%-os, az elmúlt években is jelentős összeget szántunk erre 

a feladatra pályázatból, illetve saját erőből is digitalizáltattunk. 

 Az NKA hoz benyújtott pályázatunkat sikeresnek értékelték. A projekt 

megvalósításával nagy előrelépést teszünk a fenti cél megvalósításában, hiszen elérhetjük a 

teljes digitális feldolgozottságot a korábbi nehézkes, mikrofilmes használhatósággal szemben.  

 

Tervezzük a helyismereti gyűjtemény könyveinek, és képi dokumentumainak (fotók, 

képeslapok) analitikus feldolgozásának további folytatását is.  
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4. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2013. ÉVI MUNKATERVE 
 
 

A GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára kiemelt 

szerepet tölt be a fiatalok művelődésében, kulturális életében. A könyvtár a város 

központjában, méltó környezetben fogadja a tanulni, kikapcsolódni vágyó olvasókat. 

2012-es statisztikai adatok 

(2012. 12. 31.-ei állapot) 

 

Összesen 14 éven aluli 

Beiratkozó, hosszabbító olvasók száma/fő 

Érvényes olvasójegyek száma/db 

938 

              1480 

610 

949 

Látogatók száma / fő 

 

10231 7223 

Kölcsönzések száma / db 5820 3975 

 

Kölcsönzött dokumentumok száma /db 25770 11751 

 

Helyben használt dokumentumok /db 

 

3537 3269 

 

Rendezvényen résztvevők száma /fő 

 

845 579 

Internetezők száma és internetezési idő  1440 fő 942 óra 

 

 Az olvasási szokások változásával a könyvtárhasználati szokások is változnak. Egyre 

kevesebben olvasnak, ezért kellenek a programok, író-olvasó találkozók, csoportos 

foglalkozások és a média-kapcsolat, ahol népszerűsíteni tudjuk a könyvtárat. Olvasóink 

szeretik  a  kicsiknek szóló kortárs kiadványokat, az ismeretterjesztő könyveket, az izgalmas, 

gyerekekről szóló regényeket és a fantasyt. Könyvbeszerzésünknél igyekeztünk minden 

korosztály érdeklődési körének a kielégítésére. Amennyire tudtuk, követtük a könyvkiadást és 

beszereztük a népszerű sorozatokat. 

Könyvbeszerzési adataink 

Fajta szerint (2012. 12. 19.-ei állapot) 

 

db Ár 

Önkormányzati előirányzatból   410 680629,- 

 

Márai-program 

 

 96 186918,- 

Érdekeltségnövelő pályázat 

 

 3  8504,- 

Összesen: 

 

509 876051,- 
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Csoportos foglalkozást 12 alkalommal tartottunk óvodás és iskolás csoportoknak, ahol 

bemutattuk a könyvtárat és felkeltettük a figyelmet az olvasás iránt. Kívánságra adott 

témakörből is állítottunk össze anyagot. Jó kapcsolatot ápolunk a Petőfi Sándor EGYMI 

egyes osztályaival és pedagógusaival. A hátrányos helyzetű tanulók a pedagógus vezetésével 

kölcsönöztek havi rendszerességgel tőlünk.  

A tájékoztatáson és a kölcsönzésen túl sikeres rendezvényeket szerveztünk a 

gyerekeknek. Részt veszünk a TÁMOP 3.2.4 B Nyisd ki a világot! programjaiban. A pályázat 

lehetőséget ad nekünk egy olvasásnépszerűsítő játék elindítására általános iskolás tanulók 

számára „Te is lehetsz Könyvkirály!” címmel, mely átnyúlik a 2013-as évre is, valamint két 

hátrányos helyzetű osztálynak tartott mesefoglalkozására Mesevarázs címmel kamishibai 

technikával.  

 Jó kapcsolatot ápoltunk az óvodákkal, iskolákkal, kulturális intézményekkel, 

támogattuk egymás munkáját, közművelődési tevékenységét.   

 

Rendezvényeink 

Február 22. 

 „Lássuk a medvét! - kézműves foglalkozás  

Március 21. 

„Tavaszváró” – kézműves foglalkozás  

Március 23-24. 

Tavaszi mesemondó verseny a város és körzete óvodásainak, alsó és felső tagozatos    

tanulóinak. 

Április 25. 

 „Virágot anyunak!” – kézműves foglalkozás 

Május 30. 

 „Ügyeskedjünk!” – kézműves foglalkozás 

Szeptember 29. 

 „Boszorkányszombat” – A NÉPMESE NAPJA 2012. 

   Program:      Próba – szerencse: színezés, kirakók, mesetotó jutalomért 

                                   Boszorkányok a mesékben – gyerekek mesélnek 

                                  „Boszorkányok, boszik, banyák a mesékben” c. rajzpályázat  

   eredményhirdetése, a kiállítás megnyitása 



Vachott Sándor Városi Könyvtár  Munkaterv 2013 23. oldal 

 

   „Illa berek, nádak, erek” – varázsmondókák, ráolvasások 

   Boszorkányos dolgok készítése – barkácsolás 

   Boszorkánykonyha – bájitalkészítés, kóstoló 

   Boszorkányos könyvek, filmek        

Október 1-7. 

 ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK 

  Program:  Verspályázat általános iskolásoknak 

    Lackfi János író-olvasó találkozó 

    „Könyves vasárnap” 

Október 

 

 KÖNYVBÖRZE – a gyermekkönyvtár 1700 db leselejtezett könyvet ajánlott fel 

azoknak, akik találnak közte hasznosíthatót. A könyvek új gazdára leltek. 

 

November 

 

 CSEREBERE AKCIÓ – a könyvtár és az olvasók által felajánlott, mások számára 

hasznosítható könyvek cseréje. Az akció folyamatos. Hátrányos helyzetűekkel foglalkozó 

intézményeknek csere nélkül elvihető. 

 

Pályázati programok   

(TÁMOP 3.2.4.B-11.1 Nyisd ki a világot!) 

 

November 27. 

 MESEVARÁZS 1. – A méhkirálynő 

 Komplex mesefeldolgozás kézműveskedéssel – Petőfi EGYMI 6. o. 

 

November 28. 

 

 MESEVARÁZS 1. – A méhkirálynő 

 Komplex mesefeldolgozás kézműveskedéssel – Petőfi EGYMI 4. o. 

 

December 10. 

 

 TE IS LEHETSZ KÖNYVKIRÁLY! – olvasásnépszerűsítő játék általános 

iskolásoknak. A játék egy évig tart. A feladat: ki tud több könyvet elolvasni az általunk 

megadott százas listáról. 2013. decemberében ünnepélyes ceremóniával avatunk 

Könyvkirályt, Könyvhercegeket vagy hercegnőket.  

 

December 11. 

 MESEVARÁZS 2.  - Az aranyhal 

 Komplex mesefeldolgozás kézműveskedéssel – Petőfi EGYMI 6. o. 
 

December 18. 
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 MESEVARÁZS 2.  - Az aranyhal 

 Komplex mesefeldolgozás kézműveskedéssel – Petőfi EGYMI 6. o. 

 

A gyermekkönyvtár tervei 2013. évre 

 
 

Elsősorban olvasókat szeretnénk toborozni, hogy a rendkívül jó állományunk forogjon, 

olvassák a gyerekek. Ennek érdekében indítottuk el a Könyvkirály olvasómozgalmunkat is, 

ami év végéig tart. Programjaink népszerűsítésébe bevonjuk a médiát, valamint rendszeresen 

reklámozunk a Gyöngyösi műsorban.  

 Könyvtárunk mindent megtesz annak érdekében, hogy közhasznú és közérdekű 

kulturális események terévé váljon. Nemcsak egyéni olvasókat, hanem családokat várunk, 

akik otthon érzik magukat nálunk. Együtt válogathatnak, játszhatnak, mesélhetnek a 

gyerekeknek és közösen vehetnek részt a kulturális programjainkon (mesemondó versenyek, 

kézműves foglalkozások, kiállítások, író-olvasó találkozók… stb.) Az otthonosság érzetéhez 

az igényesen kialakított, vagy éppen játékos belső kép is hozzátartozik.  

 Az általános iskolások továbbra is díjtalanul vehetik igénybe az internetezést. 

Olvasóink számítanak rá, hogy a könyvesbolti megjelenéshez minél közelebb hozzájutnak a 

legfrissebb dokumentumokhoz a könyvtárban is, ezért igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten 

az igényeiket kielégíteni. Előjegyzéssel, értesítéssel tovább növeljük a kedvező benyomást. 

 Továbbra is szeretnénk színvonalas rendezvényeket tartani, ehhez pályázati 

lehetőségeket keresünk és szponzorokat várunk. Folytatjuk a hagyományos mesemondó 

versenyt, a Népmese napját és az Őszi Könyvtári Napokat is. Berg Juditot szeretnénk 

megnyerni egy író-olvasó találkozóra, aki nagyon népszerű a gyerekek körében. 

 Támogatjuk a Petőfi Sándor EGYMI munkáját, nemcsak kölcsönzéssel, hanem 

pályázati foglalkozásokkal is. 

   

 

  Felelős:   Begovné Kasza Ágnes gyermekkönyvtár-vezető 

      Csordás Lászlóné gyermekkönyvtáros 
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5. Az I. sz. FIÓKKÖNYVTÁR MUNKATERVE 
 

                                          
 

 

A fiókkönyvtár a város déli részén lakók kulturális életét szolgálja. Remek 

kézikönyvtár és változatos kölcsönözhető irodalom áll az olvasók rendelkezésére. 

Internetezési lehetőség van. Óvodás és iskolás csoportok látogatása is gyakori.  

A könyvtárba beiratkozott olvasók száma, valamint a könyvtár látogatottsága hasonló 

az előző évihez. Beiratkozott olvasók száma: 140 fő. 

A központi könyvtár nyári zárva tartási időszakában sok olvasó kereste fel a 

fiókkönyvtárat. Elsősorban a rendszeres folyóirat olvasók, és internetezők látogatták az 

intézményt. A Platán úti óvodások több alkalommal vettek részt könyvtárlátogatáson. 

2013. januárjától bevezetjük a számítógépes kölcsönzést. A fiókkönyvtár katalógusa 

elérhetővé vált a közös megyei portálon 
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6. STATISZTIKA  -  2012. ÉVI ADATOK 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beiratkozott 

olvasók száma 

Látogatók 

száma 

Kölcsönzők 

száma 

Kölcsönzött és 

helyben 

használt  

dokumentumok 

száma 

Internetezők 

száma 

Felnőtt részleg 2212 18147 10872 79808 1013 

Gyermekkönyvtár 1480 10231 5820 25770 1440 

Helyismereti és zenei r 141 2472 619 5053  

I. sz. Fiókkönyvtár 140 1570                990 5838 270 

Összesen:  3973 32420 18301 116469 2723 
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7. BESZÁMOLÓ A HUSZÁR LAJOS ÉREMTÁR  

2012. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 
 

 

A 2012-es esztendő a Huszár Lajos Éremtár 6. éve volt. Minden tekintetben a mélypontot 

jelentette az éremtár eddigi történetében. 

A látogatottságról: 

Elemzés: 

  A 2009 óta tartós gazdasági és pénzügyi válság a múzeumokat országosan is sújtja. A 

múzeumlátogatók száma mindenütt drámaian megcsappant, az intézmények nem győznek 

„kozmetikázni” az adatokon! A jelenség érthető: az emberek általában a kultúrán mint „nem 

feltétlenül szükséges kiadáson” próbálnak valamit spórolni. Egy múzeumba elmenni egy 

családnak, megvásárolni a belépőket, már önmagában is komoly kiadást jelent. Ha mégis 

elmennek, akkor többnyire azokat a múzeumokat keresik fel, amelyek különleges 

kiállításokkal, látványos attrakciókkal, plusz programokkal szolgálják őket ki. A 

hagyományos múzeumok, a kisebb vidéki múzeumok és muzeális gyűjtemények ilyen formán 

egyre rosszabb helyzetbe kerülnek.  A Huszár Lajos Éremtár, mely 2010 eleje óta „muzeális 

gyűjtemény és kiállítóhely” minősítéssel rendelkezik több szempontból is hátrányos 

helyzetben van. 

  Mint vidéki, kisvárosi muzeális gyűjtemény, ismertsége és látogatottsága nagy mértékben 

függ a város általános idegenforgalmi helyzetétől. Sajnos az utóbbi évek TDM-es törekvései 

ellenére e téren látványos javulás nem történt, a városban megforduló turisták száma 

szignifikánsan nem emelkedett. Ezen belül a „kultúrturizmus” pedig kifejezetten csökkent. 

  Általánosságban elmondható, hogy az áprilistól októberig terjedő időszakban volt az éremtár 

rendszeresen látogatva, a kettő közötti időszakban minimális a látogatók száma. 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.) Ugyanakkor a látogatói könyvben olvasható 

lelkendező bejegyzések sok mindenért kárpótolnak. 

 Az éremtár látogatóit hagyományosan négy csoportba sorolhatjuk. Az elsőbe tartoznak a 

hétköznapi turisták. Ezek egy része spontán vagy a reklámanyagok, internetes tájékozódás 

útján keresi fel a gyűjteményt. Másik részük szervezett formában, csoportosan látogat el az 

éremtárba. A 2012-es évben mind az önállóan, mind a szervezetten az éremtárba látogatók 

száma erősen visszaesett. A második csoportba tartoznak a szakmai látogatók. Ők azok, akik 

tudatosan, kifejezetten a kiállított anyag miatt jönnek el megtekinteni az éremtárat. 

Numizmatikai szakemberek, éremgyűjtők, a numizmatika iránt érdeklődő civilek ők. Számuk 

mindig is kicsi volt, viszont az éremtár presztízse szempontjából nagyon fontos látogatói 

csoportról van szó. Ebben az évben főként az Éremgyűjtő Egyesület által szervezett 

börzékhez kapcsolódóan volt nagyobb számú szakmai látogató. A harmadik csoport a 

diáklátogatók köre. Az elmúlt évekhez képest itt a legszembetűnőbb a visszaesés. A 

korábbiakban minden évben több diákcsoport is felkereste az éremtárat, ezek jelentős része 

nem Gyöngyösről érkezett. Idén ezek a csoportok elmaradta, s ami még inkább figyelemre 

méltó, hogy a helyi iskolák sem használják ki az éremtár adta lehetőségeket a múzeumi 

órákra. Ha a helyismereti vetélkedő – melynek kapcsán kiscsoportokban több diák is 

megfordult a felkészülés idején az éremtárban - nem lett volna, akkor gyakorlatilag nem 

szólhatnánk diáklátogatókról 2012-ben. Végül a negyedik látogatói csoport a városlakóké és a 

környékbelieké. Sokan közülük az éremtár első éveiben megtekintették a kiállítás, így 

számukra ez már „ki van pipálva”, újabb látogatásra részükről csak kis mértékben 

számíthatunk. Ugyanakkor abból az adottságunkból származtatva, hogy az éremtár a városi 
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könyvtárban van elhelyezve, mégis sok helybeli kerül kapcsolatba a kiállítással. Számuk 

ugyan nehezen mérhető, de a könyvtárlátogatók jelentős része azért mégis csak megtekinti az 

éremtárat, s a kiállítótérben megrendezett események kapcsán idén is több százan 

ismerkedhettek meg a gyűjteménnyel. 

Tervek: 

  Összegezve a látogatottságot, megállapíthatjuk, hogy a látogatói szám korábbi években 

kezdődött visszaesése 2012-ben tovább folytatódott. Ez első sorban a fizető, jegyet vásárló 

látogatók számában mutatkozik meg markánsan. Amit ezek alapján tanulságként levonhatunk: 

első sorban a helyi látogatók és a diáklátogatók terén van reális esélyünk növekedésre. Ezt 

főként számukra történő programok biztosításával érhetjük el.  Leginkább valamiféle a 

könyvtár játékához hasonló, a honlapról is elérhető játékos feladatlapokban gondolkodom, 

melyek megoldásához szükséges el-elnézni az éremtárba. Motiváló tényező lenne, ha 

valamilyen értékesebb jutalmat is fel tudnánk ajánlani a legjobban szereplőknek. Egy ilyen 

játék talán nem csak a felnőtteket, hanem a diákokat is megmozgatná.  

  Az általános- és középiskolák tanulóinak eléréséhez a másik út a múzeumi órák, múzeumi 

napok megvalósítása lehetne. A TÁMOP 2012 tavaszi pályázata ezekkel kapcsolatban lett 

kiírva. Sajnos, mivel a pályázat beadásához nem kaptuk meg a megfelelő szakmai támogatást, 

s a kiírás bizonyos követelményeit sem tudtuk mindenben teljesíteni, így azt nem adtuk be. 

Ugyanakkor ennek kapcsán több iskolával is felvettük a kapcsolatot, hogy együttműködési 

megállapodást kössünk a muzeális gyűjtemény és az iskola között a rendszeres múzeumi 

órákról. Bár mindenütt érdeklődéssel találkoztunk, a szóbeli ígéreten kívül - épp a be nem 

nyújtott pályázat miatt – tovább nem jutottunk. Úgy vélem, ezt a vonalat érdemes lenne 

tovább vinni, függetlenül attól, hogy TÁMOP-os pályázati támogatást nem kapunk rá. Egy 

meglévő és működő kapcsolat mindenképp nagy segítség lenne egy esetleges későbbi 

pályázat beadásakor.  

  Ugyan a szakmai látogatók száma sohasem volt jelentős, az éremtár profiljához leginkább 

illeszkedő rendezvények mégis a szakmaiak. 2013-ban ezért mindenképpen szeretnénk olyan 

rendezvényeket megvalósítani, amelyeken ismertebb numizmatikai szakemberek, egy-egy 

szakterület specialistái tartanának népszerű tudományos előadásokat a könyvtárban. (Talán 

útiköltség-térítés fejében is vállalnák a lejövetelt.) 

  Végezetül azért a turistákról se feledkezzünk meg. Ők leginkább az attrakciót várják. 

Számukra az éremverés lehetősége továbbra is fennáll!   

A rendezvényekről: 

Elemzés: 

2012-ben a szokásos „múzeumi napjainkból” ismét csak egyet tartottunk meg. A júniusi 

„Múzeumok éjszakáján” nem vettünk részt, a szeptemberi „Kultúrházak éjjel nappal” című 

rendezvényen viszont igen. Ez a korábbi évek tapasztalata alapján eléggé kockázatos vállalás 

volt, mivel egybe esett a szüreti napok rendezvényével. 2007-ben, az éremtár nyitásának 

évében ugyan volt már hasonló helyzet, akkor ez kifejezetten szerencsés volt, mert a Fő térről 

rengetegen jöttek fel megnézni az új kiállítást. 2011-ben még jött néhány érdeklődő ezen a 

napon, első sorban az akkor először bemutatott éremverés miatt. 2012-ben azonban teljes volt 

a kudarc. Bár többször is hangosbemondón bemondták, egyetlenegy látogató nem volt, így a 

meghirdetett előadást sem tartottuk meg.   

  Az éremtár a maga részéről egy külön tárlót rendezett be erre az alkalomra, amelyben 

Herman Lipót érmeit, díjait, kitüntetéseit mutatjuk be a látogatóknak. Ez a tárló jelenleg is 

látható, megtartásra érdemesnek látjuk az anyagot így, ahogy van, ugyanis ez jelenti 

tulajdonképpen a kapcsoló elemet az egy térben lévő két kiállítás, a Huszár Lajos Éremtár és a 

Herman Lipót Képtár között.  

  2012-ben is sikerült megőriznünk a jó kapcsolatot a MÉE Gyöngyösi Csoportjával. Velük 

már évek óta együttműködünk, s nem csak helyet biztosítunk összejöveteleiknek és 
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könyvtáruknak, hanem kitűnő szakmai kapcsolatban is vagyunk velük. A korábbi években is 

több időszaki kamarakiállítást rendeztek az éremtár galériáján, s 2011-ben nálunk tartották a 

kelet-magyarországi éremgyűjtő egyesületek titkárainak éves tanácskozását is. 2012-ben egy 

nagyobb szabású kiállítást rendeztek be a kisgalériában. Ezen Szabó Gyula és Szabó Gyuláné 

pénz- és bélyeggyűjteményét mutatták be. A II. Erzsébet gyémántjubileumához kapcsolódó 

kiállítás május elejétől július közepéig volt látható. Sajnos a kiállított anyag érdekessége 

ellenére is csekély számú látogatót hozott be az éremtárba. Talán jobb lett volna, ha más 

helyszíne, nem a kisgalériában, és más időpontban rendezzük meg a kiállítást… 

Tervek: 

  A 2013-as évben – levonva a megfelelő tanulságokat a 2012-es évből – a programok terén 

alapvetően az eddigi elképzelések mentén szeretnénk tovább haladni. A szakmai programok 

szükségességéről már szóltam. Nagy előrelépést jelentene, ha a MÉE Gyöngyösi Csoportjával 

karöltve sikerülne olyan, akár országos érdeklődésre számot tartó szakmai rendezvényt 

megvalósítani, amely az éremtárat tovább népszerűsítené. Alkalmasint az évente 

megrendezésre kerülő két börzének az idehozását is el tudnám képzelni. 

  Jó lenne, ha rendezni tudnánk a viszonyunkat a szegedi Szabó Éremverdével, akikkel 2011 

végén a kapcsolatunk megszakadt. Általuk újabb színvonalas időszaki kiállításokkal 

gazdagodhatna programunk. Időszaki kiállításokat magunk is szeretnénk rendezni, részben a 

már bevált – az éremgyűjtő egyesülettel karöltve történő – felállásban, részben önállóan. Ez 

utóbbira konkrét tervünk van: dr. Bálint György érmeinek a bemutatását régóta tervezzük, 

2013-ban talán sikerül is. 

  A standard programok terén itt az ideje a változtatásnak. A „Kultúrházak Éjjel Nappal” 

programhoz való csatlakozásnak egyre kevesebb értelme van abban az esetben, ha az egybe 

esik a nagy városi rendezvényekkel. Így 2013-ban arra kell törekednünk, hogy a Mátra Jövője 

Egyesület által szervezett, és évek óta sikeres „Mátrai Múzeumok Éjszakája” című 

programhoz csatlakozzunk. Ennek roppant nagy előnye, hogy szervezett csoportok 

érkeznének a helyszínre az adott napon, tehát nem esetleges a látogatók érkezése. Másrészt 

valódi attrakciót tudnánk nyújtani számukra egy akár speciálisan arra az alkalomra készülő 

zseton verésével. Ennek részleteit persze még nem árt körvonalazni a későbbiekben. 

A szakmai munkáról: 

Elemzés: 

  Az intézményrészt igyekeztünk besorolásához és a gyűjtemény színvonalához méltó módon 

működtetni. Szakmai oldalról ez az éremtár 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. 

  Miután  az érmek leírása, leltárkönyvbe való bevitele már 2010-ben megtörtént, azóta 

csupán ennek folytatásaként a fotó dokumentáció felfrissítése és feljavítása volt a feladatunk. 

Ehhez kapcsolódóan már 2011-ben megkezdődött egy átfogó kiállítás-vezető és egy részletes 

képes katalógus megszövegezése, ami 2012-ben be is fejeződött.  Megjelentetésükre 2012-

ben sajnos nem nyílt lehetőség. Saját forrás hiányában csak a pályázatokban reménykedtünk, 

de ebben az évben nem történt olyan pályázatkiírás, amelybe ezt a tervünket be tudtuk volna 

illeszteni. A kiállítás-vezető és a katalógus anyaga azonban már most is olvasható az éremtár 

a www.eremtar.eoldal.hu nevű honlapjain. Ezt a honlapot fejlesztettük fel igényes 

numizmatikai honlappá 2012-ben, s rajta kísérleti jelleggel szélesebb érdeklődésre is számot 

tartó numizmatikai háttéranyagot, valamint numizmatikai témájú videókat is elhelyeztünk.  

Nem utolsó sorban itt helyeztük el a Gyöngyösi Műsorban 2011. januárjával sajnálatosan 

megszűnt A hónap érme című írásokat. 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 

http://www.eremtar.eoldal.hu/
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kaptunk. A távolabbról érkező vendégek szinte kivétel nélkül jártak már a honlapon, többen 

rendszeren olvassák. 

  Az éremtári szakmai munka szép részét teszik ki a szakértői munkák. Ezeket kezdettől fogva 

mindenféle ellentételezés nélkül végezzük, Dobál úr szándékainak megfelelően. Többen 

kerestek meg egy-egy darab vagy akár egész hagyatékban lévő kollekció felbecslése, 

meghatározása érdekében. Legtöbbször személyesen, de akadt rá jó néhány példa 2012-ben is, 

hogy e-mailen keresztül juttatják el hozzám a „szakérteni” kívánt darab fotóját. Ezeknek a 

felkéréseknek mindenben eleget tettünk. 

  Mivel az éremtárban gyarapodás nem történt – eltekintve a MÉE Gyöngyösi Csoportja által 

adományozott két éremtől - , csupán a meglévő állomány karbantartása maradt. 2012 

novemberében a teljes állomány felülvizsgálata és szakszerű megtisztítása megtörtént.  

Tervek: 

  Mivel a 2012-es évben – a korábbi évekhez hasonlóan – az állomány gyarapítására nem 

kaptunk semmilyen összeget, 2013-ban sem tervezhetünk számottevő gyarapodást. Ilyen téren 

tehát szakmai munkáról (aukciófigyelés, a gyűjteménybe való darabok megvásárlása, azok 

feldolgozása, stb.) nem beszélhetünk 2013-ban sem. Ez sajnálatos, mert mint ahogy egy 

könyvtár munkájához hozzátartozik az állomány szisztematikus gyarapítása, úgy egy 

éremtáréhoz ugyanúgy hozzátartozik. Az alapításkor ez is volt a cél…. 

Sajnos önkormányzati keretet erre a célra évek óta nem kapunk, így maradnának a pályázatok. 

Ezek viszont vagy kiírásra sem kerülnek, vagy ha kiírják, akkor többnyire olyan feltételekkel, 

amelyeket lehetetlen teljesítenünk. Ha mégis sikerül, akkor pedig az elbírálásnál a nagyobb, 

jobban támogatott múzeumokkal szemben esélyünk sincs. A helyi, önkormányzati pályázatok 

pedig eleve olyan kis összegekről szólnak, amelyek az állománygyarapítást nem teszik 

lehetővé……Ilyen téren szakmai munkát tervezni nem érdemes. Marad a rögtönzés, illetve a 

kreativitás. Olyan dolgok, amikhez nem kell pénz. 

 

 

 

Az anyagi lehetőségekről: 

Elemzés: 

A fentebb leírtak ismeretében, azaz 0 Ft dologi kiadásokra szánt összeg mellett elég nehéz 

minőségi fejlesztést megvalósítani. Az éremtár részére 2007 és 2012 között a költségvetés 1 

forintot sem különített el, állománygyarapításainkat kizárólag egy 2007-es banki 

szponzorációból tudtuk megoldani, ám az az összeg 2010-re elfogyott. Így már a 2011-es 

évnek is úgy vághattunk neki, hogy csak tartozásaink voltak.  

  A verőtő kifizetetlen 187500 Ft-os számlája – mely 2011 tavasza óta a mai napig nincs 

kifizetve - , valamint az egyéb dologi kiadásaink szükségessége (tárlók, műanyag tartók a 

kiállítás-vezetőkhöz, az állományt kiegészítő érmek beszerzése) tette kikerülhetetlenné, hogy 

pályázati úton próbáljunk pénzt szerezni. Az Oktatási és Kulturális Bizottság pályázatán 2010 

novemberében megítélt 50 ezer forintot végül 2012 tavaszán egy új tárló elkészítésére 

költöttük el. Ez tulajdonképpen nem változtatott a meglévő problémáinkon. A kiállítás-vezető 

szövegek a laptartók hiánya miatt továbbra is csonkák, a verőtő kifizetetlen. (Utóbbi tételről 

véleményem szerint az éremverde már lemondott, mivel 2011 óta nem jelentkeztek!) Ahhoz, 

hogy érdemben tudjuk a kiállított (és ki nem állított) anyagot másként bemutatni, legalább 4-5 

újabb tárló lenne szükséges. Ez az egy darab nem oszt, nem szoroz. 

  Létezik ugyan a nyár óta 4 db üres tárló az éremtár területén. Ezeket Dobál Miklós 

készíttette és hozatta ide, azzal a céllal, hogy itt az éremtárban fogja elhelyezni saját 

tulajdonában lévő éremanyagát. Ezekkel kapcsolatban azonban nyár óta újabb fejlemény 

nincs. 
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  A könyvtár földszintjén van elhelyezve a 2011-ben általam megvásárolt golyósprés, 

amellyel igényes, szép kivitelű zsetonokat készítettünk, s ezeket kapták a látogatók a 

belépőjük mellé. Meggyőződésünk, hogy a Huszár Lajos Éremtár – bármennyire is értékes és 

különleges látnivalót is kínál – önmagában legfeljebb egy szűk gyűjtői kört képes vonzani. 

Ahhoz, hogy a laikus, Gyöngyösre vetődő turistát is behozzuk, attrakció kell. Ezt szolgálja az 

egyedi látogatói érem verése, mely éremképei folytán egyszerre köti a múzeumhoz és a 

városhoz az embereket. Az éremverés azonban 2012 novemberében leállt. Ennek oka, hogy a 

veréshez szükséges réz lapkák elfogytak. Ilyenek beszerzése szükséges lenne. Kérdés, honnan 

keríthetünk ilyen lapkákat. (A Szabó Éremverdével való furcsa kapcsolatunk fényében!) 

Tervek: 

2013-ban minimális célként szeretnénk a laptartó műanyagok és az éremveréshez szükséges 

rézlapkák beszerzését megoldani. Ezek nem számítanának nagy kiadásnak, talán némi külső 

segítséggel is megoldhatóak. Csakúgy mint az évek óta rossz fénycsövek pótlása! (2012 

februárjában elvitték javítani, azóta sem kerültek vissza. Az elektromos rendszer végre egy 

komoly karbantartást igényelne!!) A tárlóbeszerzés és az állománygyarapítás csak akkor jöhet 

szóba, ha valamilyen pályázat ezt lehetővé teszi. 

Létezik egy vonal, amit azért jó lenne kiaknázni. Ez pedig a látogatók jó szándéka. Érdemes 

lenne megvizsgálni annak lehetőségét, miként lehetne kitenni egy átlátszó műanyag urnát 

adományok gyűjtésére. Első sorban a helybeliek, a lokálpatrióták segítségére számíthatnánk, 

akár konkrét célokat is megfogalmazhatnánk, hogy mire gyűjtünk. Az itt összegyűlő 

összegből apróbb beszerzéseink mindenesetre megoldást nyernének.   

Nagy előre lépést jelentene számunkra persze az is, ha a belépőjegyből nagyobb összeg folyna 

be és az hozzánk kerülne vissza. A jövőt egyébként egy kombinált városi látogató jegyben 

látjuk, amely a Mátra Múzeum, a kincstár, a ferences gyűjtemény és az éremtár látogatására 

jogosít. Ez ugyanis érdekeltté teszi a Gyöngyösre látogatókat, hogy a különböző 

kiállítóhelyeket egyenként felkeressék. Így azok is eljutnak hozzánk akik eredetileg csak a 

Mátra Múzeum megtekintését tervezték…. 

Összegezve: 2013-ban csak úgy tudunk tovább működni, hogy ha a fenti problémákat 

megoldjuk, s a költségvetés az intézményre a tényleges működéséhez szükséges összeget 

biztosítja. Meggyőződésünk, hogy hosszú távon megéri! Mi meg biztosítjuk hozzá az 

ötleteket és a munkánkat! 

 

 

 

Gyöngyös, 2012. december 
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