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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLESI KÖNYVTÁRAK
2019. EVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ
I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A
vezetői
összefoglaló
lényege
a
2019.
évi
eredmények
értékelése,
erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.
Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

TEVÉKENYSÉG 2019.
2019 évre megfogalmazott terveink megvalósítása az olvasás népszerűsítése és az információhoz
való hozzájutás elősegítése terén lényegében sikeres volt, azonban nem sikerült minden tervünket
maradéktalanul teljesíteni. Legfontosabb feladataink egyike volt, hogy nyugdíjazás és egyéb okokból
keletkezett megüresedéseket megfelelő, alkalmas kollégákkal pótoljuk. Így került új munkatárs a
gyermekkönyvtár, az olvasószolgálat és az informatikus munkakörök helyére. Jelenleg 1 kivételével
minden szakdolgozó felsőfokú könyvtáros szakképzettséggel rendelkezik, az 1 kivétel is év végére
megszerzi a szakképzettséget. Munkánk sokszínűsége és szakmánk változásai megkövetelik, hogy
szélesebb körű ismeretekkel is rendelkezzenek dolgozóink, ezért van köztünk művelődésszervező,
informatika szakos, kommunikációs, fejlesztő pedagógus, andragógiás, történész szakember. Hiszen
kiadványokat szerkesztünk, archiválunk, digitalizálunk, rendezvényeket szervezünk, kiscsoportokat
működtetünk, előadásokat tartunk, kézműves foglalkozásokat szervezünk, felnőttképzést tartunk.
Gazdasági téren továbbra is csak az alapműködésünkhöz feltétlenül szükséges költségvetési források
álltak rendelkezésre. Fejlesztést, gyarapodást, innovatív megoldásokat szinte csak a megnyert pályázatok forrásai biztosítottak.
- Nem valósult meg az 1 fő karbantartó-teremőr állás létrehozása. Ez csak azért nem okozott nagy nehézséget, mert folytatódott a közfoglalkoztatási program, amelyben 5 munkatárs
tudott a segítségünkre lenni digitalizálás, archiválás, a dokumentumok mozgatása, teremfelügyelet és sok más területen. A program 2019. 12.31. nappal befejeződött.
- Ütemezetten elkezdtük a minőségirányítás szempontjainak kidolgozását. Előadásokat
hallgattunk meg, megbeszéléseket tartottunk. A kialakított MIT (Minőségirányítási Tanács)
csoportjai év végéig elvégezték a tervezett évre vonatkozó feladatokat.
- Nem valósult meg teljesen az együttműködési megállapodások megkötése a város intézményeivel, de a gyakorlatban élő együttműködés van az óvodákkal, iskolákkal a Mátra Művelődési és Rendezvényközponttal és a civil szervezetekkel.
- Statisztikai mutatóink eléggé vegyes – de nem ellentmondásos – képet rajzolnak. Némileg
csökkent a beiratkozott olvasók és az általuk kölcsönzött kötetek száma, de ez pontosan arányos a település lakosságszámának csökkenésével. A könyvtárat használók száma viszont némileg növekedett. Dokumentumbeszerzésre fordítható keretünk évek óta változatlan, de a folyamatos drágulás miatt a beleltározott dokumentumok száma értelemszerűen csökkenést mutat.
- Megvalósítottuk a Fiókkönyvtárban a kiscsoportok létrehozását és működtetését és –bár
még nem lehetünk elégedettek- már látszik az érdeklődés növekedése.
- Sikeres rendezvényeket tudhatunk magunk mögött, melyek között újként jelentkeztünk a „Helyi históriák” sorozattal. Általában elmondható, hogy rendezvényeink látogatottsága kiegyensúlyozottabbá vált, egyre többen értesülnek programjainkról, egyre szélesebb körben
váltunk ki érdeklődést.
- Rendezvényeink sikeressége marketing tevékenységünk javulásának is köszönhető.
Facebook követőink száma igen magas és folyamatosan növekszik amiben szerepet játszik a
programjainkat népszerűsítő kisfilmes „Könyvtári Hírmondó” is. Honlapunk megújításra szorul, egyre nehezebb használni, ugyanakkor egyre többen vennék igénybe.
- Két szervezet támogatja évek óta könyvtárunk munkáját. A Vachott Irodalmi és Alkotókör
saját szervezésű rendezvényekkel, programjaink népszerűsítésével és az év során verses anto-
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lógia megjelentetésével erősítette irodalomnépszerűsítő tevékenységünket. „Az olvasókért”
elnevezésű könyvtárpártoló alapítványunk anyagi segítséget nyújtott a legkülönfélébb területeken: eszközök beszerzése, kiadványok megjelentetése, rendezvények megvalósítása és
vendéglátás terén.
- Helyi és országos pályázatainknak köszönhetően növelni tudtuk a könyvbeszerzéseink számát, technikai berendezéseket vásároltunk (nagy kapacitású informatikai háttértároló, klíma),
gyarapítottuk az éremgyűjteményt, restauráltattunk több Herman festményt és díszkeretet, félig megvalósult a fiókkönyvtárban egy megfelelő kiállító tér kialakítása.
- Elkészült, de nem valósult meg maradéktalanul a főbejárat felújítása. Szigetelési és védőfólia
felviteli munkák vannak még hátra és cserére szorul az ajtóbehúzó automatika.
- Részben valósult csak meg a felső szint padlóburkolat cseréje, azonban – a terveknek megfelelően – pályázati forrásból új polcrendszerrel, és ez által megújult környezettel, megnövekedett
közösségi terekkel gazdagodtunk. A tervek ellenére nem valósult meg a tetőtérben raktár kialakítása, nem kezdődött el sem a vizesblokkok felújítása és akadálymentes mosdó létrehozása, nem történt meg a külső folyosók és teraszok felújítása, valamint a külső homlokzat legalább részbeni kijavítása sem történt meg.
- Anyagiak híján nem került sor a fiókkönyvtárban a vizesblokk felújítására, az akadálymentes
bejárat kialakítására, megvalósult viszont a fűtőtestek teljes körű cseréje.
Fenti felújítási munkálatok évek óta terveink között szerepelnek, vannak közöttük sürgősebb,
fontosabb dolgok, de csak kis részben vagy egyáltalán nem valósultak meg.
Legfontosabb feladatunkat az olvasás népszerűsítését, elősegítését tartottuk szem előtt. A könyvtárba
járás, az itt tartózkodás minél kellemesebbé, esztétikusabbá, hasznosabbá tétele vezetett
mindannyiunkat. Sosem lehetünk maradéktalanul elégedettek, de összességében eredményes évet zártunk, dolgozóink igyekeztek mindenben megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek, nem mellesleg megalázóan alacsony jövedelmi viszonyok és szerény költségvetési körülmények
közepette.

II.

SZERVEZETI KERDESEK:
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A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításainak ismertetése.
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)
Középfokú végzettségű informatikus helyett 2019-től felsőfokú végzettségűt alkalmazunk, ő képzettsége szerint informatikus könyvtáros.
Egy könyvtáros kolléga egyéb diplomával rendelkezik, szakirányú végzettségének megszerzése folyamatban van.

III.

SZAKMAI MŰKÖDES:

Nyitvatartás
Nyitvatartás a (központi) könyvtárban
2018. évi
tény

Mutatók

2019. évi terv

2019. évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

Heti nyitvatartási órák száma (a
központi könyvtárban) (óra)

40

40

40

0

Hétvégi (szombat, vasárnap)
nyitvatartás hetente összesen (óra)

4

4

4

0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás össze- 8
sen (óra)

8

8

0

4

Nyári zárvatartási idő
Munkanapok száma:

20

20

25

+25%

Téli zárvatartási idő
Munkanapok száma:

2

2

2

0

Nyitvatartási napok egy átlagos
héten

5

5

5

0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben:

225

225

220

-2%

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szükséges kitölteni!)
A fiókkönyvtárak száma: 1
2018. évi
tény

Mutatók

2019. évi terv

2019. évi tény

változás %-ban
előző évhez
képest

Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)

24

24

24

0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (összesítve, óra)

0

0

0

0

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (öszszesítve, óra)

3

3

3

0

Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

0

0

3

+300%

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

2

2

1

-50 %

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben (összesítve):

120

120

141

+17%

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, változások).
A központi könyvtár valamennyi részlegének nyitvatartása heti 40 óra, ebből 4 óra szombaton – ez
évek óta megfelel a szakmai elvárásoknak és a lakossági igényeknek, nem kívánunk rajta változtatni.
A nyári zárvatartás: évek óta négy hét – ez alatt nagytakarítás, belső átalakítások és nagyobb lélegzetű
szakmai munkák zajlanak. Ez idő alatt a Fiókkönyvtár áll az olvasók rendelkezésére. Ebben az évben
5 hétre zártunk be júliusban, ez alatt padló- és polccsere volt az első és második emeleten is, így az
állomány kb. 80 %-át kellett le-, ill. visszapakolni.
A Fiókkönyvtárban előző évben nőtt a nyitvatartási idő (területbővülés, felújítás, bútorzat megújulása
után), célunk a látogatottság növelése, fokozatosan egy kulturális bázis kialakítása volt a lakótelepen.
A 2018-ban kialakított nyitvatartás a fiókkönyvtárban megfelelőnek tűnik.
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Olvasói és dolgozói számítógépek
Olvasói számítógépek száma helyben
használatra

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el)

3

3

2

-33,3 %

Olvasói munkaállomás

15

15

14

-7 %

Dolgozói munkaállomás

19

21

19

0

Összesen

37

39

35

-5,4 %

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz
Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): 6
3 évnél idősebb, de felújított (db):0
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 29
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 3
Reprográfiai eszköz:
5 évesnél fiatalabb (db): 2
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 2
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 3
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 3
Projektor: van/nincs
Digitális fényképezőgép: van/nincs
Hangtechnikai eszközök megnevezése: hangerősítő berendezések (keverő erősítő, végerősítő, hangfalak, nagy
teljesítményű aktív hangfalak, mikrofonok, mikroportok)
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 2

Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok műszaki állapotára (maximum 500 karakterben).
Számítógépes eszközparkunk egyidejű beszerzésű, közel tíz évesek a gépek. Mostanra érték el azt a
korral járó állapotot, amikor elkezdenek elromlani, és ez várható a továbbiakban is. Ezt ellensúlyozva
az elmúlt évben három gép esetében plusz memória modulok vásárlásával tudtunk javítani teljesítményükön.
2018-ban a DJP pályázatnak köszönhetően 6 db új laptop, 4 okos telefon, 2 tablet, 2 projektor és 2
nyomtató került a könyvtár két telephelyére, ezek részét képezik a statisztikai adatoknak.
Idén terveink között szerepel további memória modulok vásárlása, valamint tápegységek felújítása/cseréje az intézmény többi számítógépén is.
IKT eszközfejlesztések: Az érdekeltségnövelő támogatás keretében vásároltunk egy NAS Storage
eszközt, mely biztosítja az intézmény elektronikus dokumentumainak biztonságos, védett tárolását.
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Internet-szolgáltatás adatai
Sávszélesség: 250 Mbit/s
Sebesség: 100 Mbit/s
Olvasói wifi szolgáltatás: van / nincs
Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először
számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Olvasószolgálat
Az olvasószolgálat munkatársai eddig is minőségi munkát végeztek, viszont ettől az évtől tudatosan
készülünk a minősített könyvtár cím elnyerésére, ami nagyon sok plusz munkával jár. Dokumentáljuk
a munkafolyamatokat, olvasói elégedettséget mérünk, folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket az
olvasóktól, látogatóktól, partnerektől és a vezetőktől egyaránt.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ebben az évben új polcokat vásárolhattunk és új burkolat került
a szabadpolcos terekre, lecserélve ezzel a húsz éves padlószőnyeget, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy
olvasóink még kényelmesebb, modernebb környezetben tölthessék szabad idejüket. A szép- és szakirodalom két külön emeletre került, viszont a tágabb terek megkövetelték, hogy rengeteg könyv kerüljön raktárba. A közel egy hónapos munkában közösségi szolgálatot teljesítő diákok és önkéntesek is a
segítségünkre voltak.
Idén kétszer biztosítottunk olvasóink számára félárú beiratkozási lehetőséget: az Országos Könyvtári
Napok keretein belül és a városnapon.
Internet használatra is lehetőség van könyvtárunkban. A nyomtatást nagyon sokan veszik igénybe.
A leselejtezett, de még olvasható állapotú könyveket nagyon olcsón árusítjuk „Az Olvasókért” Könyvtárpártoló Alapítványunkon keresztül, s ezzel a bevétellel könyvtárunkat támogatjuk.
A hagyományos könyvtári tevékenységek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvények és kiállítások szervezésére, amelyek kapcsolódnak az irodalomhoz, olvasáshoz, kultúrához.
Lépést tartunk azzal, hogy a könyvtárak egyre inkább közösségi terekké válnak. Ebben az évben 35
rendezvényünk és 8 kiállításunk volt. Egy-egy rendezvényen ill. kiállítás megnyitón 30-130 ember
vesz részt, ami komoly előkészületeket igényel.

Gyermekkönyvtár
Mint minden évben 2019-ben is a sokszínűségre, a változatos programokra és minél több újonnan
beiratkozóra, és a régi olvasóink megtartására törekedtünk. A barátságos környezet, a igényes könyvállomány, a sok rendezvény és foglalkozás remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít kicsiknek, nagyoknak, családoknak, óvodai- és iskolai csoportoknak egyaránt.
A gyermekkönyvtár legfőbb feladata az olvasóvá nevelés, a könyvek megszerettetése már egészen pici
kortól, így akár 1 évesen is be lehet íratni a gyerekeket.
Fontosnak tarjuk, hogy kisiskolásként, kamaszként is járjanak hozzák olvasni, kölcsönözni, ezért olvasóink megtartása és új olvasók megnyerése érdekében törekszünk az új könyvek mielőbbi kölcsönözhetővé tételére, illetve az olvasói igények figyelembe vételével is alakítottuk és alakítjuk a könyvállományunkat. A gyermekkönyvtár egyik sajátossága, hogy a külön vannak válogatva az életkornak megfelelő olvasmányok, amely megkönnyíti az olvasóknak a keresést (kisgyermekek, kisiskolások, kiskamaszok könyvespolca, tinisarok).
Az iskolákkal és óvodákkal elég jó kapcsolatot ápolunk és szeretnek is jönni a foglalkozásokra. Összesen 19 iskolás- és 25 óvodás csoportot fogadtunk. Iskolásoknak könyvtári órákat, könyvismertetőket,
író-olvasó találkozókat rendeztünk. A könyvtárbemutató órákat nagyon fontosnak tartottuk, tarjuk,
mert ezekből nyerjük az új olvasóinkat.
Óvodásoknak ebben az évben is megrendeztük az Óvodások hetét.
Családi programjainkat is vittük tovább az évben, mint a Mesevarázs családi mesedélutánt és az évek
óta nagy népszerűségnek örvendő Hétvégi fabrikát, mely ebben az évben az a részt vevők számát figyelembe véve a leglátogatottabb rendezvényünk volt. Nyári programok nélkül sem maradtak a csalá-

7

dok, gyerekek. A júliusi bezárás sem volt akadálya a júniusi-júliusi időszakban megrendezett Szünidei
foglalkoztatónak. A szépen felújított és kibővített 80-asi Fiókkönyvtárunkba vártuk a júliusi programjainkra az érdeklődőket.
2019-ben három rajzpályázatot hirdettünk, melyek egy-egy rendezvényhez kapcsolódtak. Nyár elején
felkérést kaptunk az Önkormányzattól, hogy csatlakozzunk és vegyünk részt a Fő téren szervezett
Ünnepi Könyvhéten. Ide egy összetett programmal készültünk. Először egy rajzpályázatot hirdettünk
„Könyvélményért egy élmény könyvet” címmel, mely az író-olvasó találkozóhoz kapcsolódott,
amelynek a vendége Finy Petra volt. Ennek a programnak a keretében egy Hétvégi fabrikát is tartottunk. A harmadik pályázat, „Rajzolj nekünk mindenféle állatot!”, illetve „Készíts nekünk mindenféle
állatot!” címmel, a már hagyománnyá vált és 14. alkalommal megrendezett Népmese Napjához kapcsolódott. A helyi és környéki óvodákból, iskolákból összesen 637 pályázatot kaptunk.
A másik hagyománnyá vált és a gyermekkönyvtár legrégebbi programja, a 29. alkalommal megrendezett tavaszi Mesemondó verseny sem maradhatott el ebben az évben sem. Gyöngyös város- és körzete
óvodásai és iskolái mérik össze tehetségüket. Sajnos a sok iskolai elfoglaltság mellett az a tapasztalat,
hogy évről évre egyre kevesebb a jelentkező, idén 38-an vettek részt a versenyen. Ettől függetlenül a
jövőben sem szeretnénk ezt a hagyományos programunkat megszakítani.
Összességében szerintünk sikerült a változatos, és színes élményekben gazdag programokat foglalkozásokat rendeznünk. A jövőben sem térünk el ettől a szemlélettől.

Helyismereti részleg
A Vachott Sándor Városi Könyvtár Helyismereti gyűjteménye kiemelkedő céljának tekinti a közeli és
a távolabbi múlt írott és tárgyi örökségének felkutatását, összegyűjtését, feltárását, állagmegóvását,
valamint közkinccsé tételét.
Az újságcikkek, hivatkozások, aprónyomtatványok tematikus dossziékba rendezése is folytatódott.
A gyöngyösi vonatkozású művek analitikus feltárása folyamatos.
Segítjük a helytörténeti kutatásokat.
Részt veszünk az Eszterházy Károly Egyetem által elindított közös, a régiót érintő kutatásokat segítő
összefogásban. Beszerzéseinkben, digitalizálási tevékenységünkben is a használói igényeket tartjuk
szem előtt. A helyi újságban és a Műsorolóban rendszeres helytörténeti írásokkal jelentkezünk. Ezeken
kívül is városunk múltjával kapcsolatos önálló publikációkat támogatjuk.
Elindítottunk egy előadássorozatot, Helyi Históriák címmel. Gyöngyösi vonatkozású témák kerülnek
előtérbe, elsősorban a helyi történelem, hadtörténet területéről. Nagy érdeklődés tapasztalható, a sorozatot folytatni szeretnénk.
A város által évek óta rendezett helyismereti vetélkedő feladatainak összeállításában és a lebonyolításban aktívan részt vettünk. Ebben az évben erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából II. Rákóczi Ferenc életének és munkásságának gyöngyösi vonatkozásai, emlékei álltak a középpontban, ami köré a feladatok épültek. A város összes általános és középiskolája részt vesz ezen a
versenyen, az önkormányzat támogatásával már 28. alkalommal tartjuk ezt a nagy sikerű versenyt,
melyen ebben az évben 41 tanuló vett részt.

Zenei részleg
A zenei részleg látogatói elsősorban idősebb olvasók, valamint gyerekes szülők, családok. A zenehallgatási szokások megváltozása mellett továbbra is igény van a minőségi komoly-és könnyűzenei CD-k
iránt. Elsősorban a kölcsönzés a jellemző szolgáltatás a zenei részlegben, de néhány olvasó még mindig szívesen beül zenehallgatásra. Gyerekek körében népszerűek a hangzó melléklettel rendelkező
mesekönyvek. Az ezoterikus hanganyagok, relaxáló CD-k iránt is megnőtt az igény. Továbbra is keresik a népzenei hanghordozókat.
Hangszertanuláshoz, előadásokhoz keresik az olvasók a kottákat, szövegkönyveket. Az Országos
Könyvtári Napok keretében ismét vetélkedővel jelentkeztünk, a könnyűzenei Ki nyer ma folytatását a
továbbiakban is tervezzük. Állományunkat továbbra is a legjelentősebb hangzó-és kottaanyaggal bővítjük.

Fiókkönyvtár 2019.
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Infrastrukturális fejlesztések:
1. konvektorok lecserélése – a könyvtári részben négy db régi konvektor került lecserélésre
2019-ben, így a fiókkönyvtár fűtésének felújítása teljes körűen megtörtént.
2. A bejárati ajtók festését önkéntes munkában végeztük el, előtte megtörtént az ajtó két hibás
ablaküvegének cseréje is.
Idén egyéb beruházásra nem került sor, így elmaradt a női wc tervezett felújítása, az abakokról nem
kerültek le a rácsok, és a lépcső akadálymentesítésére sem került sor.
Szakmai stratégia kiemelt céljait szolgáló fejlesztések:
A 2018. évi igényfelmérés eredményeinek tükrében a hagyományos óvodai, iskolai csoportos
foglalkozások mellett, elkezdtük a felnőtteknek szóló, érdeklődési körök szerinti kisközösségek
szervezését, és működtetését a könyvtárban. 2019-ben indítottunk Nosztalgia Filmklubot, Társasjáték
klubot, Ízőrőző kört, Nyolcvanasi alkotókört, Babaolvasó klubot, Okos nagyi klubot, és a
Környezettudatos anyák klubját.
DJP pontként egy alkalommal az Utazó digitális élményközpontot fogadtuk a könyvtárban,
szerveztünk előadást digitális média műveltségről szülőknek, folyamatosan biztosítottunk személyes
mentorálást, és az Okos nagyi klub keretein belül havi egy alkalommal a internetező nyugdíjasok
számára adunk hasznos információkat.
Célunk a látogatók számának növelése, a könyvtár szerepének erősítése a helyi közösség (Nyolcvanasi
lakótelepen élők) életében, az olvasás népszerűsítése, egy új közösségi térben új közösségi élmények
biztosítása.
Munkánk eredményességét bizonyítják a 2019. évi statisztikai adatok, melyből a legjelentősebb
növekedés a 2018. évi adatokhoz képest a látogatók számában (2018-ban 368 fő,) mutatkozik.
2019-ben a látogatók száma: 996. Ebből a könyvtárat helyben használók száma: 534 fő, akik közül a
könyvtári foglalkozásokon résztvevők száma: 365 fő, közülük 209 gyermek és 156 felnőtt.
A gyermekfoglalkozások száma: 15 (óvodás, babaolvasó és szünidei), a felnőtteké: 20 (szeptembertől
indított Film klub, Íz őrző Kör, Alkotó kör, Okos nagyi klub és egy DMSZ előadás)

Huszár Lajos Éremtár, Herman Lipót Hagyaték
Mindkét múzeumi gyűjtemény beszámolója az 1. sz. mellékletben található.
Gyűjtemény
Gyűjteményfejlesztés

Mutatók

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás
%-ban
előző évhez képest

6.130

6.200

5.739

-6%

-

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft)

1.223

1.300

1.029

-16%

-

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum
(bruttó ezer Ft)

148

150

231

+56%

597

600

485

-19%

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 355
száma (db )

370

190

-46%

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)

0

0

0

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)

0
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Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
(db)

51

80

73

+43%

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen
(db)

2799

3000

2271

-19%

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma

3203

5000

5157

+61%

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
Állományunkat gyűjtőkörünknek megfelelően az olvasói igényeket is figyelembe véve alakítjuk. Tapasztalataink szerint egy klasszikust régi, elhasználódott kiadásban nem szívesen kölcsönöznek ki,
viszont ugyanazt a művet új kiadásban annál inkább. A beszerzésnél nagyon ügyelünk arra, hogy az
újonnan megjelenő könyvek napok alatt az olvasó kezébe kerülhessenek, és a sikerkönyvekből több
példányt is beszerzünk.
Ha valamelyik olvasónk speciális, nem a mi gyűjtőkörünknek megfelelő könyvet keres, akkor könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk számára. A könyvtárközi kölcsönzést az ODR rendszeren keresztül
bonyolítjuk, így egy héten belül az olvasó kezébe kerülhet a várt könyv, aminek a postaköltségét kell
kifizetnie. Ha úgy ítéljük meg, hogy nekünk is kellene a kért könyv, akkor megpróbáljuk beszerezni.
Beszerzésünk nagy része a helyi Líra Könyvesboltból történik, ahol jelentős kedvezménnyel tudunk
vásárolni. A másik nagy előnye ennek a beszerzésnek, hogy gyorsabb, mint az internetes rendelés
útján érkező könyv.
Másik kedvelt beszerzési forrásunk a Bookline, ahonnan főleg hiányos köteteket, antikvár darabokat
szoktunk beszerezni. Szállításban pontosak, gyorsak.
A Márai Program segítségével, ami a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, idén 200 ezer
forintot költhettünk, amiből 83db könyvet tudtunk rendelni. /Ebből 38db került a gyermekkönyvtárba
és 45db a központi könyvtárba, illetve fiókkönyvtárba./
Januárban zártuk le a 2018-ban elvégzett 8 évente esedékes állományellenőrzést a központi és a fiókkönyvtárban is, a hiánnyal bőven a megengedett érték alatt maradtunk.
Ebben az évben is sor került állományapasztásra, ennek nagy részét régi, bekötött folyóiratok tették ki.
A raktárak zsúfoltsága miatt volt szükség erre a selejtezésre.
Fontosnak tartjuk a helyismereti gyűjtemény folytonos gyarapítását és gondozását, hiszen ez nem egy
lezárt gyűjtemény. Teljességre törekedve gyűjtenünk kell korunk helyi vonatkozású dokumentumait, s
állandó figyelemmel kell követnünk az antikváriumokban, aukciós házakban és a gyűjtőknél felbukkanó gyöngyösi vonatkozású kiadványokat, ritkaságokat.
Zenei állományunkat ebben az évben is az igényeknek megfelelően fejlesztettük, elsősorban könnyűzenei és gyerekeknek szóló CD-k vásárlásával. A komolyzene legfontosabb újdonságait is beszerezzük. Továbbra is keresettek a kották, igyekszünk új példányokkal megfelelni az igényeknek.
Gyűjteményfeltárás

Mutatók
2018. évi
tény

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma

7420

2019. évi
terv

7500

2019. évi
tény

2471

változás
%-ban
előző
évhez
képest

-67%

10

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)

10

10

10

0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)

3

3

3

0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

99%

99%

99%

0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
Előző években a helyismereti tárgyszókatalógus felvitelével az elektronikus katalógusba magasabb
volt a bevitt rekordok száma. Ezt a munkát nagyrészt a közfoglalkoztatott munkatársak végezték.
2019-ben az új rekordok száma az állományba kerülő dokumentumokból, és a helyismeret új szerzeményeinek analitikus feltárásából származik.
A könyvtárba beérkező új dokumentumokat igyekszünk minél hamarabb az olvasók rendelkezésére
bocsátani. A könyvcsomagok bontása, ill. a helyben történő vásárlás után mindössze néhány nap telik
el, amíg a feldolgozó kolléga rögzíti a rekordokat az elektronikus katalógusban, és ellátja a könyveket
a megfelelő könyvtári szakjelzetekkel.
A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: eCorvina
Beszerzés éve:2010.
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem
Állományvédelem

2018. évi tény

2019. évi terv

2019. évi tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest

220

200

190

-14%

Muzeális dokumentumok száma

0

0

0

0

Restaurált muzeális dokumentumok
száma

0

0

0

0

Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok
száma

510

1.000

2.980

+484%

Mutatók

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés,
javítás, restaurálás, savtalanítás
vagy egyéb aktív állományvédelmi
intézkedésben részesült dokumentumok száma
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Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma

0

0

0

0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
A könyvkötészeti árak megemelkedésével nincs módunk, hogy újraköttessük a könyveket, pedig
nagy szükség lenne rá, a gyenge kötészeti technikák miatt előfordul, hogy már két- három olvasó után
szétesik a könyv. Egy közfoglalkoztatott kolléga – nyomdász szakmával – rendszeresen javította, házilagos kötészeti módszerekkel tette alkalmassá a könyveket a többszöri használatra. Sajnos, a kulturális
közfoglalkoztatás megszűnésével erre már nincs módunk. A gyermekkönyvek erős igénybevételnek
vannak kitéve. Rendszeresen mossuk, ragasztjuk a könyvek lapjait, borítóját. A gyakran használt fűzött könyveket már nem érdemes köttetni, a magas kötészeti árak miatt, kifizetődőbb egy új példányt
vásárolni belőle.
Ritka, nem pótolható, muzeális értékű könyveink szakszerű restaurálása nem valósult meg, anyagi
okok miatt.
2019-ben került sor (közfoglalkoztatott munkatársak segítségével) a helyismereti gyűjteményben található képeslapok és fényképek digitalizálására, ezért nőtt ilyen nagy számban a digitalizált dokumentumok száma.
Használati mutatók
Könyvtárhasználat
Könyvtárhasználat

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő)

3103

3200

2913

-6%

A könyvtári látogatások száma (db)

32214

33000

33600

+4%

Ebből csoportok (db)

64

70

82

+28%

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
Beiratkozott olvasóink száma valamelyest csökkent, de a látogatók száma (elsősorban a rendezvényeknek köszönhetően) emelkedést mutat. A látogatások száma a kölcsönző, a könyvtárat helyben
használó, a kiállításokat megtekintő és a rendezvényeken részt vevő látogatókból tevődik össze. .A
csoportos látogatásoknál is növekedés figyelhető meg. A könyvtár a hagyományos szerepe mellett
egyre inkább közösségi térré válik.

Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

54823
100424
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)

102000

változás %-ban
előző évhez képest

-45% (más adat
a stat. modulban)

12

-

Ebből kölcsönzött edokumentumok száma (db)

0

0

0

0

Helyben használt dokumentumok (db)

39110

40000

41000

+5%

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok.
(db)

85

90

83

-2%

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok.
(db)

131

140

115

-13%

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db)

9

10

12

+33%

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
A kölcsönzött dokumentumok száma nagyobb csökkenést mutat, de a statisztikai modulunk változásával más adatot tudunk lekérdezni, mint az előző években. Tavalyi évig a tranzakciók számát a viszszavétel számai is gyarapították, a jelenlegi számolás ezt már nem veszi figyelembe, így tekintve viszont még növekedés is tapasztalható. A helyben használt dokumentumok száma nőtt, köszönhetően a
csoportos látogatások (iskolai órák, óvodai foglalkozások) növekedésének is.
Online és elektronikus szolgáltatások
Elektronikus szolgáltatások
A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre
került a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.
Szolgáltatás

2019-ben megvalósult
(I=1/N=0)

Honlap

0

OPAC

1

Adatbázisok /hazai
külföldi adatbázis/

A fejlesztés részletes leírása

A Corvina integrált könyvtári rendszer a szolgáltató cég által került fejlesztésre. Bővítették
moduljainak funkcióit, illetve felhő-tárhelyre
költöztették.

vagy 0

Referensz szolgáltatás

0

Közösségi oldalak

0

Hírlevél

0

RSS

0

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben:
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Helytörténeti tárgyszókatalógus
Képeslapok digitalizált adatbázisa
Fotók digitalizált adatbázisa
Kották adatbázisa

2018. évi
tény

Online szolgáltatások
Távhasználatok száma

71350

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %ban előző évhez képest

72000

71300

-0, 1%

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el a magyaron kívül

-

-

0

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

17

20

14

-18%

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének
száma összesen

205

240

202

-2%

A könyvtárban használható adatbázisok
száma

95

100

102

+7%

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)

0

0

0

0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta- 0
tásokat igénybe vevő használók száma (fő)

0

0

0

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPACra)

92100

93000

94000 (be- +2%
csült adat,
nem működött a
honlapszá
mláló)

Tárgyévben a könyvtár által nyílt
hozzáférésű publikációként elérhetővé tett
dokumentumok száma (db)

2

3

10

+400%

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése. (max. 1000 karakter)
Tevékenységünk, szolgáltatásaink, elérhető adatbázisaink hozzáférhetőségére nagy hangsúlyt fektetünk. Túlnyomórészt ezek a tartalmak távolról érhetőek el (eCorvina adatbázisok, honlap tartalmak,
Facebookon közzétett információk). Vannak csak helyben elérhető adatbázisaink is (képeslap- és fotógyűjtemény, digitalizált régi újságok).
A közösségi média térhódításával egyre nagyobb szerepet játszik a honlap és a facebook az olvasók,
felhasználók elérése érdekében.
2017-ben ugyan korszerűsítettük a honlapunkat, de még sok tennivalónk van, hogy a mai trendnek
megfeleljen.
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Facebook oldalunkon folyamatosan posztolunk, könyvajánlásokat, programokat, érdekességeket,
időnként olvasással, könyvtárral kapcsolatos humoros dolgokat osztunk meg.
Időnként egy-egy programról élőben is jelentkezünk. Legnézettebb posztunkat 56-an osztották meg.
Követőink száma a tavalyi 1700-ról 2110-re emelkedett.
2019. őszén elindult a Könyvtári Hírmondó, amit két kolléga készít heti rendszerességgel. Pár perces
videóban számolnak be a közelgő eseményekről, programokról némi humorral fűszerezve. A visszajelzések azt mutatják, hogy ez nagyon tetszik olvasóinknak, követőinknek. Már egy cikk is megjelent
róluk a Kapcsolat c. újságban, s legnézettebb videójuk elérte a 3000 megtekintést és 57 megosztást.
A rendezvényekről készült fotó és videó dokumentációk rendszeresen felkerülnek a Flick-r és Youtube
csatornákra.
Digitalizálás
2018. évi
tény

2019. évi
terv

Digitalizált dokumentumok száma

510

1000

2019. évi
tény

2980 (képeslap,
fotó,
szkennelt
cikkek,
dokumentumok)

változás %-ban
előző évhez képest

+484%

Közzététel helye, módja:
Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen
eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi
elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára. (max. 1000 karakter)
A digitalizálás fontos feladata intézményünknek, elsősorban a helyismereti gyűjtemény különleges
darabjait digitalizáljuk. 2018-ban megkezdtük a képeslapok adatbázisának rendszerezését, és jó minőségű digitális másolatok készítését. 2019 végére az összes képeslapunk digitalizálása elkészült, valamint a fotók 90%-a is. Mikrofilmen található folyóiratok digitalizálása is zajlott a helytörténeti részlegben. Ebben a munkában a közfoglalkoztatott dolgozók nagy segítségünkre voltak még 2019-ben,
2020-ban már nem számíthatunk erre.
A muzeális gyűjteményekben megkezdődött a festmények és az érmek fotózása és digitális tárolása
megfelelő minőségben.
Képzések, könyvtári programok, kiállítások
Összesítő táblázat
2018. évi
tény
Az összes könyvtári képzés, program
száma

189

2019. évi
terv

189

2019. évi
tény

171

változás %-ban
előző évhez képest

- 9,5%
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A könyvtári programokon, képzéseken
résztvevők száma összesen

6935

7000

7149

+3%

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket
támogató helyi kiadványok száma

0

0

0

0

Téma szerint
2018. évi
tény
A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális képzések és programok száma

42

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

42

66

+57%

A könyvtár által szervezett olvasási kom- 814
petenciafejlesztést, szövegértés
fejlesztését támogató nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma

850

2171

+166%

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzések és programok száma

1

5

7

+600%

A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és programokon résztvevők száma

18

36

65

+261%

A könyvtár által szervezett engedélyezett,
akkreditált képzések, továbbképzések
száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 0
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken
résztvevők száma

0

0

0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma

13

13

0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz- 257
nálati foglalkozásokon résztvevők száma

300

233

-9%

A könyvtárban a tárgyévben szervezett
helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen

103

55

-53%

13

103

16

A könyvtárban a tárgyévben szervezett
helyi közösségi programok, rendezvényeken
résztvevők száma

3931

4000

1943

-50%

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma

12

12

12

0

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások látogatóinak száma

1275

1500

1620

+27%

Egyéb témájú programok, képzések száma

18

18

18

0

Egyéb témájú programon, képzésen részt- 640
vevők száma

650

1117

+74%

Az összes könyvtári képzés, program
száma

189

171

-9,5%

189

Célcsoport szerint
*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.
2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos
3
helyzetűeket célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális képzések, programok száma

5

10

+233%

A könyvtár által szervezett hátrányos
helyzetűeket célzó, a társadalmi
együttélést erősítő, diszkriminációellenes, szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális képzéseken,
programokon résztvevők száma

36

50

95

+163%

A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programok
száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi
közösségi identitást erősítő programokon
résztvevők száma

0

0

0

0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő
képzések, programok száma

5

5

0
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A könyvtár által szervezett fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon résztvevők
száma

71

80

0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 0
számára szervezett programok, képzések
száma

3

4

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály
számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma

0

50

12

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma

36

36

24

-33%

Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma

1469

1500

797

-45%

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma

133

130

133

0

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen
résztvevők száma

5359

5500

6245

+17%

Az összes könyvtári képzés, program
száma

189

189

171

-9,5%

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).
A könyvtári tevékenységek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvények szervezésére , amelyek
kapcsolódnak az olvasáshoz, irodalomhoz, kultúrához. Szerveztünk többek között író-olvasó találkozókat, könyvbemutatókat („Új Vachottok”, Tímár Gábor, A szóvivők, Podlaviczki László, W. Barna Erika, Babucs Zoltán, Bozók Ferenc), előadóesteket (Koltai Róbert, Grecsó Krisztián és Hrutka
Róbert, Borok közt a múzsa, Miller Lajos, Cseh Tamás emlékest, Tóth Péter Lóránt, orvosok egészségügyi előadásai, Jónás Zoltán, Stresszmentes fegyelmezés, Kertünk kincsei), elindult a Helyi Históriák sorozat (Vendriczki Róbert, Számvéber Norbert, Németh Magda, Tóth Károly, Hajagos József), és rendhagyó irodalomórákat. Évente egy rendezvényünk „Az Olvasókért” Könyvtárpártoló
Alapítvány által nyert pályázatnak köszönhető, ebben az évben Kepes-Végh Júlia szülőknek szóló
előadása volt a pozitív fegyelmezésről.
AVárosnapon évek óta részt veszünk, korhű ruházattal és berendezéssel települünk ki, helytörténeti
érdekességeket mutatunk meg, gyermekeknek szóló programokkal, félárú beiratkozási kedvezménynyel várjuk a látogatókat.
Ünnepi könyvhét: ebben az évben került először városi szinten megünneplésre a Könyvhét, a könyvtár
aktívan részt vett a három napos rendezvényben.
2019-ben 9 helyi alkotó műveiből készült, és három, gyerekek alkotásaiból készült időszaki kiállításunk volt. Évről-évre lehetőséget biztosítunk helyi tehetséges alkotóknak, hogy kiállíthassák munkáikat a könyvtárban, ezzel is növelve ismertségüket. Egész évben, folyamatosan láthatók kiállításaink
egy-egy hónapos időtartammal.
Legsikeresebb rendezvényünk a Költészet napi „Verstér” című szabadtéri programunk volt, ahol egész
nap művészek és önként vállalkozók szavaltak vagy adtak elő megzenésített költeményeket, illetve
saját verseket. Nagy örömünkre a középiskolás korosztály is szép számmal szerepelt ezen a programon. A nap egy eredményhirdetéssel zárult, ahol Gyöngyös város versét díjazták.
A másik két leglátogatottabb rendezvényünk Grecsó Krisztián Hrutka Róberttel előadott zenés pódiumestje és Koltay Róbert előadóestje volt.
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Az Országos Könyvtári Napok keretein belül minden nap színes programokkal, előadásokkal, rendezvényekkel kedveskedtünk az érdeklődőknek. A hetet egy féláru beiratkozási lehetőséggel zártuk.
A gyermekkönyvtár visszatérő, havi rendszerességgel ismétlődő programjai a Fabrika és a Mesevarázs. Nyáron a Szünidei foglalkoztatóval várják a gyerekeket. Évente megrendezésre kerül a Mesemondó- és a Helytörténeti verseny
A fiókkönyvtárban rendszeresen működő klubok, havi egy-két foglalkozással: Nosztalgia filmklub,
Babaolvasó klub, Okos nagyi klub, Környezettudatos anyák klubja, Nyolcvanasi alkotókör, Ízőrző kör
Az októberi Országos Könyvtári Napok keretein belül minden nap színes programokkal, rendezvényekkel vártuk olvasóinkat, látogatóinkat és a hetet egy félárú beiratkozási lehetőséggel zártuk.
Összességében elmondható, hogy a mennyiségi növekedés helyett a színvonal emelésére törekedtünk,
minőségi rendezvényekkel.
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára
Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások
A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszonyított aránya …………..(%)
cigány
(romani,
beás) görög

magyar bolgár

horvát lengyel német örmény román ruszin

szerb

Megye összesen
267 183

108

19 467

68

41

125

1 576

51

634

122

Gyöngyös

18

1 200

7

3

12

177

9

36

57 …

27 440

Dokumentumok a nemzetiségek számára

hazai
nemzetis
égek
együtt arab

szlovák szlovén ukrán
39

558

6

47 …

2018. évi
tény

kínai

orosz

vietnami egyéb

169

22 964

73

55

208

19

28

1 597

21

9

34

6

2019. évi
terv

2019. évi
tény

Összesen Népesség

1 636 292 138 308 882
207

29 314

31 421

változás %-ban
előző évhez képest

Könyvek

0

0

0

0

Folyóiratok (címek száma)

0

0

0

0

Elektronikus dokumentumok

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)
Nincs nemzetiségi könyvtári feladatunk, a városban minimális létszámú ruszin és lengyel nemzetiség
él, valamint jelentősebb számban roma nemzetiségűek – számukra gyűjtünk irodalmat, de az igények
alapján elsősorban magyar nyelvűt. Olvasóink közt szép számmal vannak roma nemzetiségűek (erről
kimutatást nem vezetünk), a gyermekkönyvtár rendszeres foglalkozásokat tart a Petőfi Sándor EGYMI
osztályainak és a Menház úti Óvoda csoportjainak.
Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Szolgáltatások száma

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest
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Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma

3

3

3

0

Fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma

4

4

4

0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)
Fogyatékosok számára az alábbi eszközökkel rendelkezik könyvtárunk:
• indukciós hurok a siketek és nagyothallók számítógéphasználatához
• Braille írásjeles billentyűzet és számítógép vakok és csökkentlátók számára
• nagyítógép – szövegolvasáshoz, kisméretű ábra megtekintéséhez.
Akadálymentes szolgáltatásaink:
• akadálymentes bejárat, küszöbmentes közlekedés az olvasóterekben
• lift
• súlyos fogyatékossággal élők számára ingyenes beiratkozás
• súlyos fogyatékossággal élők számára ingyenes internetezés
2018-tól egy pelenkázó is a kisgyermekes látogatók rendelkezésére áll.
Akadálymentes mosdónk nincs, nagy szükség lenne rá.
A fiókkönyvtárban is található pelenkázó, erre nagy szükség is van a havonkénti babaolvasó klub foglalkozásainál is. Nagy probléma, hogy a fiókkönyvtár nem közelíthető meg akadálymentesen, nagy
szükség lenne rá (babakocsisok, kerekes székesek).
IV.
FEJLESZTÉSEK
1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:
1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik
megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusan berendezett.
6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb:………………………………………………………………………………………………

Szöveges ismertetés és értékelés.
Épületünk külső és belső kinézete igényes volt eredetileg, de a szükséges felújítások évek óta
elmaradnak. A nyílászárók cseréje, hő-és hangszigetelése nagyon fontos lenne. A hátsó
részen a külső vakolat omlik, igen veszélyes. Belső olvasói terek festése több helyen
szükséges lenne. A mosdók állapota nagyon rossz, és mozgássérült mosdóra is szükség lenne.
Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 1998
1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
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4)
5)
6)
7)

Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
Egyéb: A központi könyvtár nagy részébe új polcok kerültek, de minden egyéb bútorunk régi,

nem esztétikus, különböző használhatóságú. A gyermekkönyvtár polcai még mindig közel 40
évesek. A helytörténeti és zenei részlegben is régi bútorok vannak, a zenei pult 35 éves , alapos felújításra szorul.
A fiókkönytár bútorai újak.
2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek
bemutatása
Szöveges ismertetés és értékelés.
A könyvtári terek új polcrendszerrel történő ellátásához megnyert pályázat sokat segít a raktári
rend megtartási és elhelyezési gondjainkon, miközben kisebb rendezvényekre is alkalmas tereket nyerünk. Nem mellékes a pozitív irányú esztétikai környezetváltozás sem. A padlózat
cseréje nagyon fontos volt, esztétikusabb és könnyebben takarítható lett a könyvtár jelentős
része.
Jelenleg két különböző méretű oktatásra is alkalmas rendezvénytérrel rendelkezünk.
3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések
Szöveges ismertetés és értékelés.
A Fiókkönyvtárban 2018-19-ben megvalósult a területbővülés és a felújítás első két üteme.
A felújítás minősége kifogásolható, beázik az előtető a fiókkönyvtárban, ez komoly gondot
okozott
A központi könyvtár bejárati ajtajának szigetelése, felújítása befejeződött, de rossz a szigetelés, és jelenleg az ajtó sem záródik jól.
IKT eszköz fejlesztések
Az érdekeltségnövelő támogatás keretében vásároltunk egy NAS Storage eszközt, mely
biztosítja az intézmény elektronikus dokumentumainak biztonságos, védett tárolását.
4. Jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés

darab

Gépjármű

ezer
forint

0

0

ebből személygépkocsi 0

0

Számítógép

1

126

ebből szerver 1

126

megjegyzés

ebből olvasói

Fénymásoló

0

0

Szkenner

0

0

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe
kérjük megadni Tb-ban)

3
163
pendriv
e,

3X8 Gb + 5X3TB

21

5HDD(
Winchester)
IKR fejlesztés

I

egyéb:………..

2
19
switch,
3 RAM

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen

3X4 GB DDR3 RAM

308

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).
Elavult eszközparkunkat fejlesztettük 1 új számítógéppel, és új Winchesterekkel, adattárolókkal.
5.

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
Elnyert
összeg (ezer összeg
Ft)
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Befejezése

Szakmai innovációs
500
programok megvalósítása (Minőségbiztosítási folyamat)

500

NKA

2018.09.01

2019. 05.31.

Herman Lipót
festményeinek és
képkereteinek
restaurálására
II.

1.000

500

NKA

2018.09.01.

2019. 08.31.

Herman Lipót
festményeinek és
képkereteinek
restaurálására
III.

1.000

300

NKA

2019.06.01.

2020. 12.31.

„Én a szabadság párt- 2.000
ján állok” Herman
Lipót 100 évvel ezelőtti munkássága –
időszaki kiállítás

1.000

NKA

2019.06.01.

2020.04.30.

Múzeumi műtárgyak
beszerzése

1.000

0

NKA

Vachott Sándor
Városi Könyvtár
megújulására,
eszközfejlesztésére

3.800

3.800

NKA

2018.10.01.

2019.08.31.

Országos Könyvtári
Napok

180

180

Bródy Sándor
Könyvtár

2019.09.01.

2019.10.06.

Kubinyi V.

4.000

0

Emberi
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Éremtár és
Kiállítóhely
megújítása
Érdekeltségnövelő
pályázat

Erőforrások
Minisztériuma
2.032

2.032

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

2019.01.01.

2019. 12.31.

VSVK Kiállítóhely és
Muzeális Gyűjtemény
fejlesztése

2.000

1.234

Képv. Test. Okt.
és Kult Bizottság

2019.07.01.

2019. 12.31.

VSVK főbejáratának
funkcionális és esztétikai javítása

1.000

1.000

Gyöngyös Város
Önkormányzata

2018.09.01.

2019.02.28.

Európai Uniós pályázatok megnevezése

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok
megnevezése

Elnyert
összeg
(ezer Ft)

Pályázott
összeg
(ezer Ft)

Támogató

Elnyert öszszeg
(ezer Ft)

Támogató

Kezdete

Kezdete

Befejezése

Befejezése

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter)
2018-ban három pályázatot nyújtottunk be a NKA-hoz, ebből kettőt támogattak. Mind a központi
könyvtár bútorozása, mind a felkészülés a könyvtári minőségmenedzsmentre 2019-re áthúzódó pályázat volt. A minőségbiztosítás útján a pályázat által támogatott képzésekkel, szaktanácsadó alkalmazásával tudtunk elindulni.
2019-ben is három pályázatot adtunk be a NKA-hoz, kettőt támogattak. A Herman Lipót festmények
restaurálása NKA és önkormányzati pályázatoknak köszönhetően folytatódik, sajnos erre egyre kevesebb összeget kapunk, így csak néhány db kép felújítására van lehetőség évente. A fiókkönyvtár nagyobb szerepvállalásával párhuzamosan egy időszaki kiállítást tervezünk 2020-ban, Herman Lipót
grafikáiból, pályázati segítséggel.
A Kubinyi pályázatunkat nem támogatták.
Az Országos Könyvtári Napok programjait a Bródy Sándor Könyvtár támogatásával valósíthattuk
meg.
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A város önkormányzata is írt ki pályázatokat, a Gyermekkönyvtár nem kapott támogatást a Népmese
napja program megvalósítására, a muzeális gyűjteményeket ezen támogatás segítségével fejleszthettük.
V.

MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár
kommunikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás
%-ban
előző
évhez
képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft)

323

325

146

-55%

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

130

130

132

+1,5%

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül)

35

35

37

+0,6%

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések
nélkül)

24

30

31

+29%

Online hírek száma

20

30

28

+40%

Közösségi médiában megjelenő hírek száma

240

240

250

+4%

Hírlevelek száma

44

44

44

0

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül,
becsült érték, ezer Ft)

12 (38)

12(38)

12(38)

0

Egyéb:….

25

25

25

0

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió
megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma,
stb.) (max. 1000 karakter)
A közösségi média térhódításával egyre nagyobb szerepet játszik a honlap és a Facebook az olvasók,
felhasználók megszólításában, elérésében. 2017-ben korszerűsítettük honlapunkat, többek között egyszerűbbé vált a keresés és a kölcsönzött dokumentumok hosszabbítása, viszont még bőven van teendőnk ezen a téren, hogy a mai trendnek megfeleljünk. Facebook oldalunkon folyamatosan posztolunk,
közzétesszük programjainkat, megemlékezünk bizonyos évfordulókról; könyvekről, könyvtárakról,
olvasásról szóló érdekességeket, idézeteket, képeket osztunk meg. Új könyveinkről, a honlapon kívül,
ezen a felületen is tájékoztatjuk olvasóinkat. Újdonság, hogy egyes programjainkat élőben közvetítettük Facebook-on. Legnézettebb posztunkat 56-an osztották meg. Követőink száma a tavalyi 1700-ról
2110-re emelkedett.
A kommunikációs költségek csökkenése a telefonos rendszer átalakításának, új csomagok alkalmazásának köszönhető.
NKA pályázat segítségével elindult felkészülésünk a minőségbiztosítás útján. Minden dolgozó részt
vett azokon a képzéseken, amelyeket a Bródy Sándor Könyvtár szakképzett munkatársai tartottak. Egy
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országos szakértő segítségével megalakult a Minőségirányítási Tanács, és az alapvető dokumentumok,
felmérések elkészültek.
Partnerség, együttműködések
Közösségi szolgálat/önkéntesség
2018. évi
tény

Közösségi szolgálat/önkéntesség

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma

24

24

16

-33%

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött
megállapodások száma

7

7

10

+43%

A könyvtárban dolgozó önkéntesek
száma

0

0

9 (nyári
0
pakolásnál)

Középiskolás diákok is részt vesznek a könyvtár munkájában, mivel sokan nálunk töltik a kötelező 50
órás közösségi szolgálatot, aminek megléte nélkül nem érettségizhetnek. Egyre több középiskolával
van együttműködési megállapodásunk. A diákok, előzetes betanítás után, főleg könyvpakolásban,
polcok rendezésében valamint a gyermekkönyvtár kézműves foglalkozásaiban vannak segítségünkre.
Ügyelünk arra, hogy alaposan megtanítsuk nekik a könyvtári rendet, elmagyarázzuk a Cutter-jelzetet,
az Egyetemes Tizedes Osztályozást és felhívjuk figyelmüket ezek jelentőségére a keresésnél és viszszaosztásnál egyaránt. Diákjaink lelkesen dolgoznak, szinte kivétel nélkül olvasónkká válnak és reményeink szerint más fiatalokat is bevonzanak könyvtárunkba.
Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést
kötő partnerek száma

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

Civil szervezetek

2

4

3

+50%

Határon túli könyvtárak

0

0

0

0

Vállalkozók

0

1
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Oktatási intézmények

7

10

14

Egyéb

0

0

11

Összesen

9

15

50

+43%

+450%

Használói elégedettség mérés

25

Használói igény- és elégedettség mérések

2018. évi
tény

2019. évi
terv

2019. évi
tény

változás %-ban
előző évhez képest

A használói igény- és elégedettségmérések száma

1

2

1

0

A használói igény- és elégedettségmérések során a válaszadó használók
száma

104

150

236

+66%

Innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)
Megnevezés

Leírás, ismertető

Könyvtári Hírmondó

2 fiatal munkatársunk által készített rövid, humoros, könyvtárat bemutató
videós műsorajánló

Fiókkönyvtárban működő
klubok

Babaolvasó Klub, Nosztalgia Filmklub, Ízőrző Kör, Nyolcvanasi Alkotókör, Környezettudatos Anyák Klubja, Okos Nagyi Klub, Játékklub

Olvasói terek átalakítása

Az új könyvtári polcok nagyobb közösségi teret biztosítanak a kölcsönző
részekben is

Szatyorkölcsönző

A környezettudatosság jegyében a ruhatár mellett kialakított, elvihető és
visszahozható szatyrok gyűjteménye

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).
Kihasználva a könyvtár és a múzeumi gyűjtemények adta lehetőségeket, igyekszünk a kulturális intézmények, az oktatás és a civil szervezetek felé fordulni, ajánlani eszközeinket, gyűjteményeinket,
szellemi kapacitásunkat. Ennek kapcsán az említett szervezetekkel együttműködési megállapodások
kötésére törekszünk. Ebbe a körbe tartoznak az eddig megkötött együttműködési megállapodásaink, és
az azokon alapuló konkrét együttműködéseink (Vachott-kör, Gyöngyös Város Baráti Köre, Magyar
Éremgyűjtők Gyöngyösi Egyesülete, Mátra Művelődési Központ, Hatvany Lajos Múzeum, Eventus
Művészeti Iskola, Gyöngyös város óvodái és oktatási intézményei).
VI.

GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Az intézmény működési bevétele
Bev Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető
étel bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)
– ebből a késedelmi díjbevétel

2018.
évi
tény

2019
. évi
terv

2019. évi
tény

1300

1420

1287

1244

1420

215

220

184

4.900

eltérés
%-ban
az előző évhez
képest

109%
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– ebből beiratkozási díjbevétel
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

71473

844

700

76688 80520

105%
101%

– ebből fenntartói támogatás

66160

72253

73074

– ebből felhasznált maradvány

0

0

4469

– ebből pályázati támogatás

1400

1500

2956

51%

– a pályázati támogatásból EU-támogatás

3802

2500

0

-

Egyéb bevétel összesen

111

435

21

4%

Bevétel összesen

76373

77988

81940

105%

Személyi juttatás

38162

42151

49609

118%

8625

9662

9569

99%

Dologi kiadás

12326

15252

15372

101%

Egyéb kiadás

13389

10923

6632

61%

77988

81182

104%

Munkaadókat terhelő összes járulék
Kia
dás

697

Kiadás összesen

72502

Dátum:
………………………….
aláírás
Intézményvezető

Dátum:

………………………………..
aláírás
Fenntartó
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1.sz. melléklet

A könyvtár részlegeinek részletes beszámolója
Olvasószolgálat
Beszámoló 2019.
Az olvasószolgálat munkatársai eddig is minőségi munkát végeztek, viszont ettől az évtől tudatosan
készülünk a minősített könyvtár cím elnyerésére, ami nagyon sok plusz munkával jár. Dokumentáljuk
a munkafolyamatokat, olvasói elégedettséget mérünk, folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket az
olvasóktól, látogatóktól, partnerektől és a vezetőktől egyaránt.
Egy sikeres pályázatnak köszönhetően ebben az évben új polcokat vásárolhattunk és új burkolat került
a szabadpolcos terekre, lecserélve ezzel a húsz éves padlószőnyeget, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy
olvasóink még kényelmesebb, modernebb környezetben tölthessék szabad idejüket. A szép- és szakirodalom két külön emeletre került, viszont a tágabb terek megkövetelték, hogy rengeteg könyv kerüljön raktárba. A közel egy hónapos munkában közösségi szolgálatot teljesítő diákok és önkéntesek is a
segítségünkre voltak.
A beszerzésnél nagyon ügyelünk arra, hogy az újonnan megjelenő könyvek napok alatt az olvasó kezébe kerülhessenek, és a sikerkönyvekből több példányt is beszerzünk. Előjegyzéssel és megfelelő
logisztikával arra törekszünk, hogy mindenki a lehető leghamarabb hozzájusson a várt könyvhöz.
Nagyon sok olvasót segítünk könyvajánlással, amiért nagyon hálásak. Tapasztalataink szerint az idősebb olvasók is nyitottak az új dolgokra, szívesen olvasnak akár fantasyt vagy keményebb krimit is.
Vannak olyanok, akik csak egy-egy műfajt részesítenek előnyben és vannak „mindenevők” is. Van
olyan olvasónk aki csak olyan könyvet hajlandó elvinni, amit valamelyik könyvtáros olvasott és jónak
ítélte.
A könyvtárközi kölcsönzést az ODR rendszeren keresztül bonyolítjuk, így egy héten belül az olvasó
kezébe kerülhet a várt könyv, aminek a postaköltségét kell kifizetnie. Ha úgy ítéljük meg, hogy nekünk is kellene a kért könyv, akkor megpróbáljuk beszerezni.
Idén kétszer biztosítottunk olvasóink számára féláru beiratkozási lehetőséget: az Országos Könyvtári
Napok keretein belül és a városnapon.
Internet használatra is lehetőség van könyvtárunkban. Általában ez szükséges a nyomtatáshoz, amit
nagyon sokan vesznek igénybe.

Gyűjteményfejlesztés
Állományunkat gyűjtőkörünknek megfelelően az olvasói igényeket is figyelembe véve alakítjuk.
Ügyelünk arra, hogy a magyar kortárs szerzőktől mindent beszerezzünk, a siker könyvekből lehetőség
szerint 3-4 példányt is /Frei Tamás, Náray Tamás/. Az újonnan kiadott klasszikusokat is megvásároljuk, ily módon lecserélve a régi, agyonolvasott kiadásokat. Ezek az új kiadású klasszikusok nagyon
népszerűek.
Beszerzésünk nagy részét a helyi Líra könyvesboltban bonyolítjuk, így gyorsan és egyszerűen meg
tudjuk oldani a vásárlást. Jelentős kedvezményt tudunk igénybe venni és az ottani dolgozók félreteszik
nekünk az új könyveket, ezzel is segítve és gyorsítva a munkánkat.
Másik beszerzési forrásunk a Bookline, ahonnan főleg hiányos köteteket, antikvár darabokat szerzünk
be. Szállításban pontosak, gyorsak.
A Márai Program segítségével, ami a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, idén 200 ezer
forintot költhettünk, amiből 83db könyvet tudtunk rendelni. /Ebből 38db került a gyermekkönyvtárba
és 45db a központi könyvtárba, illetve fiókkönyvtárba./
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Januárban zártuk le a 2018-ban elvégzett 8 évente esedékes állományellenőrzést, a hiánnyal bőven a
megengedett érték alatt maradtunk.
Ebben az évben is sor került állományapasztásra, ennek nagy részét régi, bekötött folyóiratok tették ki.
A raktárak zsúfoltsága miatt volt szükség erre a selejtezésre, viszont csak olyan folyóiratoktól váltunk
meg amelyek megtalálhatók a megyei könyvtárban vagy elérhetők interneten.
A leselejtezett, de még olvasható állapotú könyveket nagyon olcsón árusítjuk „Az Olvasókért” Könyvtárpártoló Alapítványunkon keresztül, s ezzel a bevétellel könyvtárunkat támogatjuk.

Rendezvények, kiállítások
A hagyományos könyvtári tevékenységek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvények és kiállítások szervezésére, amelyek kapcsolódnak az irodalomhoz, olvasáshoz, kultúrához.
Lépést tartunk azzal, hogy a könyvtárak egyre inkább közösségi terekké válnak. Ebben az évben 35
rendezvényünk és 8 kiállításunk volt. Egy-egy rendezvényen ill. kiállítás megnyitón 30-130 ember
vesz részt, ami komoly előkészületeket igényel.
Idén, a rossz idő ellenére, ismét a könyvtár előtti Fő téren megrendezett „verstér” c. rendezvényünk
volt a legsikeresebb. Egész nap művészek és önként vállalkozók szavaltak, megzenésített verseket
vagy saját költeményeket adtak elő. A nap egy eredményhirdetéssel zárult, ahol Gyöngyös város versét díjazták.
A másik két leglátogatottabb rendezvényünk Grecsó Krisztián Hrutka Róberttel előadott zenés pódiumestje és Koltay Róbert előadóestje volt.
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül minden nap színes programokkal, előadásokkal, rendezvényekkel kedveskedtünk az érdeklődőknek. A hetet egy féláru beiratkozási lehetőséggel zártuk.

Honlap, facebook
A közösségi média térhódításával egyre nagyobb szerepet játszik a honlap és a facebook az olvasók,
felhasználók elérése érdekében.
2017-ben ugyan korszerűsítettük a honlapunkat, de még sok tennivalónk van, hogy a mai trendnek
megfeleljen.
Facebook oldalunkon folyamatosan posztolunk, könyvajánlásokat, programokat, érdekességeket,
időnként olvasással, könyvtárral kapcsolatos humoros dolgokat osztunk meg.
Időnként egy-egy programról élőben is jelentkezünk. Legnézettebb posztunkat 56-an osztották meg.
Követőink száma a tavalyi 1700-ról 2110-re emelkedett.
2019. őszén elindult a Könyvtári Hírmondó, amit két kolléga készít heti rendszerességgel. Pár perces
videóban számolnak be a közelgő eseményekről, programokról némi humorral fűszerezve. A visszajelzések azt mutatják, hogy ez nagyon tetszik olvasóinknak, követőinknek. Már egy cikk is megjelent
róluk a Kapcsolat c. újságban, s legnézettebb videójuk elérte a 3000 megtekintést és 57 megosztást.

Közösségi szolgálat
Középiskolás diákok már évek óta tölthetik nálunk a kötelező 50 órás közösségi szolgálatot. Jelenleg
10 iskolával van együttműködési megállapodásunk. 2019-ben 16 főt foglalkoztattunk, ami ugyan kevesebb, de ideálisabb az előző évi 24 diákkal szemben. A diákok, előzetes betanítás után részt vesznek
a könyvpakolásban, polcok rendezésében és a gyermekkönyvtári kézműves foglalkozások lebonyolításában. Ügyelünk arra, hogy megtanítsuk nekik a könyvtári rendet, elmagyarázzuk a Cutter-jelzetet és
alapszinten az Egyetemes Tizedes Osztályozást is, és felhívjuk figyelmüket ezek jelentőségére a keresésnél és visszaosztásnál egyaránt.

Ez történt 2019-ben a gyermekkönyvtárban
Mint minden évben 2019-ben is a sokszínűségre, a változatos programokra és minél több
újonnan beiratkozóra, és a régi olvasóink megtartására törekedtünk. A barátságos környezet, a igényes
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könyvállomány, a sok rendezvény és foglalkozás remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít kicsiknek,
nagyoknak, családoknak, óvodai- és iskolai csoportoknak egyaránt.
A gyermekkönyvtár legfőbb feladata az olvasóvá nevelés, a könyvek megszerettetése már egészen pici kortól, így akár 1 évesen is be lehet íratni a gyerekeket.
Fontosnak tarjuk, hogy kisiskolásként, kamaszként is járjanak hozzák olvasni, kölcsönözni, ezért olvasóink megtartása és új olvasók megnyerése érdekében törekszünk az új könyvek mielőbbi kölcsönözhetővé tételére, illetve az olvasói igények figyelembe vételével is alakítottuk és alakítjuk a könyvállományunkat. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a beszerzési keretünk lehetővé teszi, hogy a helyi
könyvesboltban gyorsan be tudjuk szerezni az újonnan megjelent könyveket. Idén 485 db dokumentumot vételezett be a gyermekkönyvtár. Az állományba vétel is 2-3 napot vesz igénybe. Fenntartjuk az
előjegyzést, és értesítést küldünk az olvasóinknak. A gyermekkönyvtár egyik sajátossága, hogy a külön vannak válogatva az életkornak megfelelő olvasmányok, amely megkönnyíti az olvasóknak a keresést (kisgyermekek, kisiskolások, kiskamaszok könyvespolca, tinisarok).
Az iskolákkal és óvodákkal elég jó kapcsolatot ápolunk és szeretnek is jönni a foglalkozásokra. Összesen 19 iskolás- és 25 óvodás csoportot fogadtunk. Iskolásoknak könyvtári órákat, könyvismertetőket, író-olvasó találkozókat rendeztünk. A könyvtárbemutató órákat nagyon fontosnak tartottuk, tarjuk, mert ezekből nyerjük az új olvasóinkat.
Óvodásoknak ebben az évben is megrendeztük az Óvodások hetét, immár 5 alkalommal, ahol
12 csoportnak összesen 243 gyereknek tartottunk játékos ismeretterjesztő, mesés foglalkozást.
Ezen kívül a családi programjainkat is vittük tovább az évben, mint a Mesevarázs családi mesedélutánt és az évek óta nagy népszerűségnek örvendő Hétvégi fabrikát, mely ebben az évben az a
részt vevők számát figyelembe véve a leglátogatottabb rendezvényünk volt, 7 alkalommal 322-en
vettek részt. Nyári programok nélkül sem maradtak a családok, gyerekek. A júliusi bezárás sem volt
akadálya a júniusi-júliusi időszakban megrendezett Szünidei foglalkoztatónak. A szépen felújított és
kibővített 80-asi Fiókkönyvtárunkba vártuk a júliusi programjainkra az érdeklődőket. Az összesen 12
különböző programon, amely három korcsoportnak szólt (óvodás, kisiskolás, kamasz) összesen 234-en
vettek részt.
2019-ben három rajzpályázatot hirdettünk, melyek egy-egy rendezvényhez kapcsolódtak. Tavasszal kezdtük a Bálint Ágnes Emlékkiállítással, melyet a Móra Könyvkiadónak köszönhettünk, ők
biztosították a kiállítás anyagát. Ehhez kapcsolódott a „Rajzold le kedvenc Bálint Ágnes mesehősödet”
című rajzpályázat. A kiállítás megnyitó és az eredményhirdetés egyben történt, ahol több mint 100 fő
vett részt. Ezt a kiállítást 3 iskolás- és 5 óvodás csoport tekintette meg, melyhez játékos foglalkozás is
kapcsolódott.
Nyár elején felkérést kaptunk az Önkormányzattól, hogy csatlakozzunk és vegyünk részt a Fő
téren szervezett Ünnepi Könyvhéten. Ide egy összetett programmal készültünk. Először egy rajzpályázatot hirdettünk „Könyvélményért egy élmény könyvet” címmel, mely az író-olvasó találkozóhoz
kapcsolódott, amelynek a vendége Finy Petra volt. Ennek a programnak a keretében egy Hétvégi
fabrikát is tartottunk. A harmadik pályázat, „Rajzolj nekünk mindenféle állatot!”, illetve „Készíts nekünk mindenféle állatot!” címmel, a már hagyománnyá vált és 14. alkalommal megrendezett Népmese
Napjához kapcsolódott. A helyi és környéki óvodákból, iskolákból összesen 637 pályázatot kaptunk.
A másik hagyománnyá vált és a gyermekkönyvtár legrégebbi programja, a 29. alkalommal
megrendezett tavaszi Mesemondó verseny sem maradhatott el ebben az évben sem. Gyöngyös városés körzete óvodásai és iskolái mérik össze tehetségüket. Sajnos a sok iskolai elfoglaltság mellett az a
tapasztalat, hogy évről évre egyre kevesebb a jelentkező, idén 38-an vettek részt a versenyen. Ettől
függetlenül a jövőben sem szeretnénk ezt a hagyományos programunkat megszakítani.
Ebben az évben háromszor is kiléptünk a könyvtár falain kívülre. Csatlakoztunk a Verstérhez,
ismét mesével, játékokkal és bakácsolással részt vettünk Gyöngyös Város Napján, és idén először
csatlakoztunk a már említett Ünnepi Könyvhéthez is.
Az Ünnepi Könyvhéten tartott író-olvasó találkozón kívül, még két vendége volt a gyermekkönyvtárnak. Az egyik Marton Mária írónő, aki a tavasszal megjelent mesekönyvét ismertette meg a
gyerekekkel. A másik vendégünk, az Országos Könyvtári Napok keretein belül Böde Péter volt, akit
hátrom óvodás- és négy kisiskolás csoport hallgatott meg.
Összességében szerintünk sikerült a változatos, és színes élményekben gazdag programokat
foglalkozásokat rendeznünk. A jövőben sem térünk el ettől a szemlélettől.
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Helyismereti részleg
A Vachott Sándor Városi Könyvtár Helyismereti gyűjteménye kiemelkedő céljának tekinti a közeli és
a távolabbi múlt írott és tárgyi örökségének felkutatását, összegyűjtését, feltárását, állagmegóvását,
valamint közkinccsé tételét.
Az újságcikkek, hivatkozások, aprónyomtatványok tematikus dossziékba rendezése is folytatódott.
A gyöngyösi vonatkozású művek analitikus feltárása folyamatos.
Segítjük a helytörténeti kutatásokat.
Részt veszünk az Eszterházy Károly Egyetem által elindított közös, a régiót érintő kutatásokat segítő
összefogásban. Egy kutató-olvasónk, Molnár Vilmos, a téma avatott ismerőjeként, kutatójaként előadást tartott Gyöngyösi események a Tanácsköztársaság idején címmel az őszi régiótörténeti előadássorozaton. Beszerzéseinkben, digitalizálási tevékenységünkben is a használói igényeket tartjuk szem
előtt. A helyi újságban és a Műsorolóban rendszeres helytörténeti írásokkal jelentkezünk. Ezeken kívül is városunk múltjával kapcsolatos önálló publikációkat támogatjuk.
Elindítottunk egy előadássorozatot, Helyi Históriák címmel. Gyöngyösi vonatkozású témák kerülnek
előtérbe, elsősorban a helyi történelem, hadtörténet területéről. Nagy érdeklődés tapasztalható, a sorozatot folytatni szeretnénk. A 2019-es előadások az alábbiak voltak:
Az I. világháború gyöngyösi tábornokai/ Vendriczki Róbert
Páncélosok a Mátrában/ Számvéber Norbert
Németh László emlékezete / Németh Magda, Fülöp Lajos
Katonáink a vietnami misszióban / Vendriczki Róbert
Bronzkor a Mátrában/Tóth Károly
Heves megye a forradalom és szabadságharc sodrában/ Hajagos József
A város által évek óta rendezett helyismereti vetélkedő feladatainak összeállításában és a lebonyolításban aktívan részt vettünk. Ebben az évben erdélyi fejedelemmé választása 315. évfordulója alkalmából II. Rákóczi Ferenc gyöngyösi vonatkozásai, emlékei álltak a középpontban, ami köré a feladatok épültek. A város összes általános és középiskolája részt vesz ezen a versenyen, az önkormányzat
támogatásával már 28. alkalommal tartjuk ezt a nagy sikerű versenyt, melyen ebben az évben 41 tanuló vett részt.

Zenei részleg
A zenei részleg látogatói elsősorban idősebb olvasók, valamint gyerekes szülők, családok. A zenehallgatási szokások megváltozása mellett továbbra is igény van a minőségi komoly-és könnyűzenei CD-k
iránt. Gyerekek körében népszerűek a hangzó melléklettel rendelkező mesekönyvek. Az ezoterikus
hanganyagok, relaxáló CD-k iránt is megnőtt az igény. Továbbra is keresik a népzenei hanghordozókat. Hangszertanuláshoz, előadásokhoz keresik az olvasók a kottákat, szövegkönyveket. A könyvtárban
dolgozó közfoglalkoztatottak adatrögzítő munkájának köszönhetően a bakelit lemezek is feldolgozásra
kerültek a Corvina adatbázisban, a kották analitikus feltárása pedig nagy segítség a keresésben és a
tájékoztatásban. Az Autista Központból rendszeresen jönnek zenét hallgatni a sérült fiatalok, pedagógusaikkal. Az Országos Könyvtári Napok keretében ismét vetélkedővel jelentkeztünk, a könnyűzenei Ki
nyer ma folytatását a továbbiakban is tervezzük. Állományunkat továbbra is a legjelentősebb hangzóés kottaanyaggal bővítjük.

Beszámoló Fiókkönyvtár 2019.
Eredmények értékelése:
infrrastrukturális fejlesztések:
3. konvektorok lecserélése – a könyvtári részben négy db régi konvektor került lecserélésre
2019-ben, így a fiókkönyvtár fűtésének felújítása teljes körűen megtörtént.
4. A bejárati ajtók festését önkéntes munkában végeztük el, előtte megtörtént az ajtó két hibás
ablaküvegének cseréje is.
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Idén egyéb beruházásra nem került sor, így elmaradt a női wc tervezett felújítása, az abakokról nem
kerültek le a rácsok, és a lépcső akadálymentesítésére sem került sor.
szakmai stratégia kiemelt céljait szolgáló fejlesztések:
A 2018. évi igényfelmérés eredményeinek tükrében a hagyományos óvodai, iskolai csoportos
foglalkozások mellett, elkezdtük a felnőtteknek szóló, érdeklődési körök szerinti kisközösségek
szervezését, és működtetését a könyvtárban. 2019-ben indítottunk Nosztalgia Filmklubot, Társasjáték
klubot, Ízőrőző kört, Nyolcvanasi alkotókört, Babaolvasó klubot, Okos nagyi klubot, és a
Környezettudatos anyák klubját.
DJP pontként egy alkalommal az Utazó digitális élményközpontot fogadtuk a könyvtárban,
szerveztünk előadást digitális média műveltségről szülőknek, folyamatosan biztosítottunk személyes
mentorálást, és az Okos nagyi klub keretein belül havi egy alkalommal a netező nyugdíjasok számára
adunk hasznos információkat.
Célunk a látogatók számának növelése, a könyvtár szerepének erősítése a helyi közösség (Nyolcvanasi
lakótelepen élők) életében, az olvasás népszerűsítése, egy új közösségi térben új közösségi élmények
biztosítása.
Munkánk eredményességét bizonyítják a 2019. évi statisztikai adatok, melyből a legjelentősebb
növekedés a 2018. évi adatokhoz képest a látogatók számában (2018-ban 368 fő,) mutatkozik.
2019-ben a látogatók száma: 996, ebből nő: 757, férfi: 239.
A 14 éven aluliak száma: 368, a 14-18 év közöttieké: 14, a 19-64 év közöttiek száma: 294, és a 65
éven felülieké: 320 fő volt.
Ebből a könyvtárat helyben használók száma: 534 fő, akik közül a könyvtári foglalkozásokon résztvevők száma: 365 fő, közülük 209 gyermek és 156 felnőtt.
A gyermekfoglalkozások száma: 15 (óvodás, babaolvasó és szünidei), a felnőtteké: 20 (szeptembertől
indított Film klub, Íz őrző Kör, Alkotó kör, Okos nagyi klub és egy DMSZ előadás)
A helyben használók közül a könyvet illetve újságot, folyóiratot olvasók száma: 78
Az irodai szolgáltatásokat igénybevevők száma összesen 91 fő, ebből nyomtattak, vagy másoltak 65en.
A könyvtár állománya kb. 10.000 kötet, a 2019. évi gyarapodás 186 db, értéke 371.000 Ft.
A beiratkozott olvasók száma 214 fő, ebből 62 fő új olvasó.
A kölcsönzött dokumentumok száma: 1526 db. A legnagyobb számban szépirodalmi műveket, valamint gyermek-és ifjúsági irodalmat kölcsönöztek.

Beszámoló a Huszár Lajos Éremtár és Herman Lipót Hagyaték
2019. évi működéséről
Szakmai munka:
A 2010 eleje óta „muzeális gyűjtemény és kiállítóhely” minősítésű intézményrészt 2019-ben is igyekeztünk besorolásához és a gyűjtemény színvonalához méltó módon működtetni. Szakmai oldalról ez
az éremtár, valamint a Herman Lipót kiállítás tényleges és virtuális látogatóinak minél szélesebb körű
kiszolgálását és a gyűjtemény anyagának tudományos igényű feldolgozását jelenti. Ezeket az év során
minden tekintetben eredményesen valósítottuk meg.
A Huszár Lajos Éremtár a gyűjtemény népszerűsítése céljából 2015-től kezdve minden évben megjelentet egy füzetet az Éremtári Füzetek sorozatcímmel, mely az állomány egy-egy részét dolgozza fel.
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Az önkormányzati múzeumi pályázatnak köszönhetően idén is nyomdakész állapotra elkészült az ötödik füzetét, amely azon gyöngyösi érmeket mutatja be hatvannyolc oldalon keresztül, amelyeket az
előző füzetben nem jelentethettünk meg. Ehhez elengedhetetlen volt azoknak az érmeknek, plaketteknek és medáloknak a műtárgy-fotózása, amelyekről eddig nem készült felvétel. 2019-ben megközelítőleg 140 tárgyról készült jó minőségű műtárgyfotó, melyeket szintén az önkormányzati támogatásból
finanszíroztunk.
Részben önkormányzati támogatásból, részben pedig NKA pályázati pénzből 2019-ben is folytattuk a
Herman Lipót képtár festményeinek restaurálását. Sajnovits Péter a következő képeket restaurálta:
Patak a faluban, Munkában, Szőnyegjavítás, Virágos terasz, Önarckép (1905), Hullámfürdőben, A
falu tornya, Napsütéses parasztudvar. A Penta Restaurátor Műhely a következő képeket restaurálta:
Rózsi arcképe, Gyuszi, Manci, Dobenek Ili, Bemutatkozó modell, Tanulmányfej Radó Rózáról, Nyírfácska. A Penta Restaurátor Műhelynél az alábbi képeken dolgoznak még: Önarckép, Aratás, Két fürdőző, Tengeri fürdő
Gyarapodás:
A 2019-es év nyarán is igen jelentős kollekcióval gyarapodott éremtárunk. Önkormányzati támogatásnak köszönhetően sikerült megvásárolnunk egy bizánci arany solidust, mely a honfoglalás és az
Árpád-házi királyok idején általános fizetőeszköz volt Magyarországon. Ezt a kort reprezentálja Szent
István „Lancea Regis” nevezetű ezüst dénárja is, melyből egy másolati példányt vásároltunk meg a
Magyar Nemzeti Bank Érmeboltjából. Már a kezdetektől az éremtár gyűjtőkörébe tartoznak a Magyar
Nemzeti Bank által kibocsátott emlékérmek. 2019-ben az ebből a sorozatból hiányzó tételek beszerzésében is nagy lépést tettünk előre. Mintegy 54 darabot vásároltunk meg részben a Magyar Nemzeti
Bank érmeboltjából, részben pedig numizmatikai börzéken.
2019 januárjában elhunyt Dobál Miklós, a Huszár Lajos Éremtár alapítója, adományozója. Örököse
nem tartott igényt a numizmatikai témájú könyveire, így több mint száz darab magyar és német nyelvű
szakkönyvet sikerült a Huszár Lajos Éremtár könyvgyűjteményének megvásárolnunk. Szintén az örököstől vásároltunk 5 darab numizmatikai vitrint, az utóbbiakat azonban helyhiány miatt most még nem
tudjuk hasznosítani.
Jelentős mértékben gyarapodott 2019-ben a gyöngyösi érmek, plakettek és kitűzők gyűjteménye is. A
Huszár Lajos Éremtárnak adományozta személyi érmeinek jelentős részét dr. Magda Sándor, volt
gyöngyösi képviselő és a Károly Róbert Főiskola volt rektora, valamit szintén sok gyöngyösi témájú
érmet kaptunk Szabó Gyula volt polgármester úrtól. Az újonnan szerzett főiskolai érmek külön vitrinben kaptak helyet a kiállító térben. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az éremtár állományának gyarapítása
éppen a gyöngyösi témában kívánatos, hiszen ezt rajtunk kívül nem gyűjti közgyűjtemény.

Látogatók, látogatottság:
Összességében megállapíthatjuk, hogy az éremtár és képtár látogatottsága az elmúlt évekhez képest
nem változott: 2019-ben is mintegy félezer látogató érkezett. Elmondható, hogy az áprilistól októberig
terjedő időszak a „főszezon” az éremtárban. Az ezen kívüli időszakokban inkább csak az egyéb rendezvények miatt idejövő látogatókra számíthatunk. Pontos adatokkal a látogatottságot illetően azért
nem rendelkezünk idén sem, mert a belépők megvásárlása nem tükrözi a tényleges számot. (Nagyszámú az ingyenes látogató és a gyűjtemény sajátos elhelyezése folytán – a könyvtár galériáján van elhe-
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lyezve – nincs szervesen elválasztva a könyvtárlátogatóktól.) Ezáltal ugyanis nagyszámú látogató került „spontán kapcsolatba” a kiállított anyaggal. Számszerűen valamivel több szervezett csoport látogatta meg a kiállítást mint a korábbi években, ezek mindegyike elég népes volt. Örömteli, hogy több
helybeli nyugdíjas csoport is felfedezte magának az éremtárat, s jelezték, szívesen visszajönnének
minden évben.
A korábbi években is sokszor panaszkodtunk a diákcsoportok alacsony számára. Ez sajnos ebben az
évben is igaz volt. A viszonylag alacsony látogatottság mellett ugyanakkor örömteli tény, hogy a látogatókönyv alapján, de a szóbeli visszajelzések alapján is, akik végigjárták a kiállítást tárlatvezetéssel,
rendre lelkendezve számolnak be arról, hogy mekkora élmény volt számukra a látogatás.
Kapcsolatok:
Továbbra is pozitívumként kell értékelnünk a 2019-es év kapcsán, hogy sikerült megőriznünk a jó
kapcsolatot a MÉE Gyöngyösi Csoportjával és a szegedi Szabó Éremverdével. Előbbiekkel már évek
óta együttműködünk, s nem csak helyet biztosítunk összejöveteleiknek és könyvtáruknak, hanem kitűnő szakmai kapcsolatban is vagyunk velük. A „Tisztelet az elődöknek” című éremsorozatuk minden
darabjából ajándékoztak az éremtárnak, itt helyezték el letétbe a sorozat verőtöveit is, tavaly közösen
adtuk ki az éremtári sorozat 4. füzetét, illetve az egyesület 2019-2020. évi emlékérmén irántunk való
tiszteletből Huszár Lajos portréja is szerepel. Szintén hálásak vagyunk nekik azért, amiért távolabb eső
országos börzéken képviselnek minket és segítenek a ritka gyöngyösi vonatkozású érmek felkutatásában.
Rendkívül hasznosnak bizonyult a Szabó Gyula volt polgármester úrral való kapcsolatunk, aki lelkes
híve a gyöngyösi témájú érmek összegyűjtésének. Nem csak saját anyagát adományozta eddig is az
éremtárnak, hanem jó kapcsolatainak köszönhetően más prominens gyöngyösi gyűjtővel is kapcsolatba lépett és sokakat rábeszélt arra, hogy gyűjteményük gyöngyösi érmeit nekünk adományozzák, vagy
legalább egy fotózás erejéig rendelkezésünkre bocsássák.
Fontos megemlítenünk a gyöngyösi Tourinform irodát is, hiszen a gyöngyösi látnivalókról szóló kiadványaikban rendre szerepel a Huszár Lajos Éremtár és a Herman Lipót hagyaték. Kiadványaiknak
köszönhetően rendkívül sokakhoz eljut a gyűjteményünk híre, és a visszajelzések szerint nagyon sokan innen értesültek először létezésünkről.
A hatvani Hatvany Lajos Múzeum 2019. november 6-ától időszaki kiállítást rendezett Herman Lipót
művészasztalai címmel, ahová a nálunk lévő Herman grafikákból és műtárgyakból is válogattak. A
kiállítás olyan sikeres volt, hogy a kiállítást az ország több pontján is szeretnék megismételni, ahová a
Herman Lipót hagyaték műtárgyait tőlünk továbbra is a Hatvany Lajos Múzeum közvetíti majd.
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2. sz. melléklet: Fontosabb rendezvények táblázata
Színmagyarázat:*kiállítás; * gyermekprogram; *könyvbemutatók, előadások *Fiókkönyvtár
január
16. szerda
16.30

MESEVARÁZS:
A soványító palacsinta
mesével, játékkal és barkácsolással
várunk minden érdeklődő családot, ovis
és kisiskolás gyermekkel

18. péntek
17.00

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak a gyermekkönyvtárban

38 fő

Halász Géza Show
Karikatúra kiállítás
Megnyitja: Málik Béla

kiállításmegnyitó

27 fő

25. péntek
17.00

A magyar kultúra napja
„Új Vachottok” verses irodalmi est a
Vachott Kör
szervezésében

irodalmi est

28 fő

26. szombat
9-12

HÉTVÉGI Fabrika
Madáretető készítése

Kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban

55 fő

Könyvbemutató

180 fő

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak barkácsolással a
gyermekkönyvtárban

56 fő

könyvbemutató

20 fő

Kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban

40 fő

történelmi előadás

27 fő

kiállításmegnyitó

60 fő

kiállításmegnyitó a

megnyi-

29. kedd
17.00
február
13. szerda
16.30

Sose halunk meg?
Az első 75
Koltai Róbert könyvbemutató
estje
MESEVARÁZS
Hóember

15. péntek
17.00

A MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA
„Szerelem a történelem viharaiban”
Tímár Gábor könyvbemutatója

16. szombat
9-12

HÉTVÉGI FABRIKA
Farsang

22. péntek
17.00
március
1. péntek
17.00
8. péntek

HELYI HISTÓRIÁK
Az I. Világháború gyöngyösi tábornokai
Vendriczki Róbert előadása
F. S. Györgyi
"Zene képekben" című
kiállításának megnyitója
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Bálint Ágnes emlékkiállítás megnyitója
A kiállítás március 8 és 19 között látogatható

GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

tó:84 fő
látogató:
208 fő

Könyvbemutató
Egy kávé Micivel - A szóvivők
Vendég : Sipos Jenő MLSZ szóvivő
Társrendező: Gyöngyös Város Barátainak Köre

könyvbemutató

80 fő

13. szerda
16.30

MESEVARÁZS
Frakk és a lusta macska

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak barkácsolással a
GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

21 fő

20. szerda
17.00

HELYI HISTÓRIÁK
Páncélosok a Mátrában és környékén
Dr. Számvéber Norbert előadása

történelmi előadás

65 fő

25. hétfő
16.30

NOSZTALGIA FILMKLUB
a Platán úti Fiókkönyvtárban

14.00

8. péntek
17.00

27. szerda
10.00

29. péntek
17.00

BABAOLVASÓ KLUB
Játékos, mondókás foglalkozások,
könyvajánlók a babának, anyának,
apának, ismerkedés, beszélgetés, játék
FIÓKKÖNYVTÁR, Platán u. 2/2.
CSENDBEN CSILLOGNI
Podlaviczki László verseskötetének
bemutatója
A költővel Karácsondi Imre beszélget,
gitáron közreműködik Nagy Tibor
Wyrág
Szervező: Vachott Kör

3 fő
Klubfoglalkozás kisgyermekes családoknak

8 fő

könyvbemutató

20 fő

30. szombat
9.00

HÉTVÉGI FABRIKA-Húsvét

Kézműves foglalkozás a GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

46 fő

5. péntek
17.00

NORVÉGIA MESÉS TÁJAIN
Nagy Réka fotókiállítása
A kiállítást megnyitja: Kalácsi René
(fotós)

kiállításmegnyitó

50 fő

Mese és kézműves
foglalkozás óvodás
csoportok részvételével a Gyermekkönyvtárban

266 fő

VERS TÉR 2019GYÖNGYÖS FŐ
TERÉN

400 fő+
gyermekprogram
130

április

8-25.

11. csütörtök
10.00-18.00

Óvodások Hete

VERS TÉR 2019-GYÖNGYÖS FŐ
TERÉN
Versmaraton-versmondás, megzenésített versek előadása, Gyermek-vers-tér,
Purga zenekar, Illés szekerén emlékzenekar
Egész nap játékok kicsiknek és nagyoknak
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24. szerda
17.00

24. szerda
10.00

26. péntek
10. 00
26. péntek
16.30
27. szombat
9-12.00
29-30.
hétfő-kedd
május

3. péntek
17.00

7. kedd
17.00

10. péntek
17.00

15. szerda
16.30

17. péntek
17.00
19. vasárnap
12.00

HELYI HISTÓRIÁK
Németh László emlékezete
Az íróra lánya, Németh Magda természettudós emlékezik, munkásságának
gyöngyösi vonatkozásait dr. Fülöp Lajos irodalomtörténész eleveníti fel.
BABAOLVASÓ KLUB
Játékos, mondókás foglalkozások,
könyvajánlók a babának, anyának,
apának, ismerkedés, beszélgetés, játék.
FIÓKKÖNYVTÁR, Platán u. 2/2.
OKOS NAGYI KLUB
Internetezés, közösségi oldalak, agykarbantartó játékok nyugdíjasoknak
FIÓKKÖNYVTÁR, Platán u. 2/2.
NOSZTALGIA FILM KLUB
FIÓKKÖNYVTÁR, Platán u. 2/2.
HÉTVÉGI FABRIKA
Anyák napja

irodalmi est

45 fő

Klubfoglalkozás kisgyermekes családoknak

12 fő

Klubfoglalkozás
nyugdíjasoknak
Klubfoglalkozás
nyugdíjasoknak
Kézműves foglalkozás a GYERMEKKÖNYVTÁRBAN

Mesemondó verseny a Gyermekkönyvtárban
GéHá
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert
zenés irodalmi pódium-estje
Emléktábla avatás és emlékezés a Tanácsköztársaság gyöngyösi vértanúira
Welt Ignácra és Csipkay Albertre mártírhaláluk 100. évfordulóján
(13.00 Izraelita temető , 14.00 Felsővárosi temető, 15.00 Fő tér 5. )
A zsidó nép őstörténete
A bibliai teremtéstől napjainkig
Weisz Péter előadása
Forma fantáziák
Kiss Szabó Márta kiállítása
Megnyitja: Molnár László festőművész
Közreműködik: Kévés Tünde fuvolatanár
MESEVARÁZS
„Zöld”-ségek
Mesék, versek, interaktív játékok, barkácsolás a Madarak és fák napjához
kapcsolódóan
HELYI HISTÓRIÁK
Katonáink a vietnami misszióban
Vendriczki Róbert történész előadása
Borok közt a Múzsa
Verses irodalmi összeállítás
Műsorvezető: Linka Ág-

3 fő

3 fő
49 fő
108 fő

Zenés irodalmi est

170 fő

Emléktábla avatás
történelmi előadás

43 fő

Kiállításmegnyitó

52 fő

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak barkácsolással a
gyermekkönyvtárban

7 fő

Történelmi előadás

30 fő

Irodalmi műsor

50 fő
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24. péntek
17.00

24. péntek
10.00

nes versszerkesztő az MTVA kulturális
szerkesztő-műsorvezetője, előadóművész és a Memoriter Klub tagjai
MMA- portréfilmek
Beszélgetés Miller Lajos operaénekessel
A nemzet művészével, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával Juhász Judit, az MMA szóvivője beszélget
a művészről készült portréfilm vetítésével egybekötve.
OKOS NAGYI KLUB

25. szombat
9-12

HÉTVÉGI FABRIKA
Gyermeknap

29. szerda
10.00

Babaolvasó klub

június

2. vasárnap
10-16

13-15.
csütörtökszombat

17. hétfőtől
10.00

Klubfoglalkozás
nyugdíjasoknak
Kézműves foglalkozás a gyermekkönyvtárban
Klubfoglalkozás kisgyermekes családoknak

GYÖNGYÖS VÁROS NAPJA
Könyvtár a piacon
Helytörténeti érdekességek, eredeti
dokumentumokl, könyvvásár, „Polgári
kávézó”
népi játékokat készítése,
királylány- mentés.
Gyöngyös Város Napja alkalmából a
könyvtár 10-től délután 4-ig nyitva tart!
Kedvezményes beiratkozással, valamint
11 órakor és délután 3 órakor kezdődő,
pénzveréssel egybekötött ingyenes éremtári vezetéssel várjuk látogatóinkat a Huszár Lajos Éremtárba és a Herman Lipót
képtárba.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Három napon át népszerűsítjük a könyvtárunk
kiadásában megjelent könyveket
Gyermekkönyvtár:
15-én szombaton: Hétvégi fabrika
10-12-ig
Író-olvasó találkozó Finy Petra írónővel
SZÜNIDEI FOGLALKOZTATÓ A
GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
A központi könyvtárban június 17-26-ig:
hétfő, kedd, szerdai napokon
A Fiókkönyvtárban július 1-12-ig
hétfő, szerda, pénteki napokon

26. szerda

Beszélgetés filmvetítéssel

BABAOLVASÓ KLUB

110 fő

4 fő
36 fő
16 fő

450 fő

Fabrika a Fő téren:
Kicsiknek könyvjelző,
nagyobbaknak könyvborító tervezése és
készítése
A foglalkozásokra
szeretettel várunk
minden óvodás, kisiskolás gyermeket és
családokat is, akik
szeretnék a szünidőt
hasznosan és tartalmasan tölteni
Klubfoglalkozás kis-

150 fő+
Gyermekkönyvtár
: 45 fő

234 fő
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10. 00
28 péntek
10.00

OKOS NAGYI KLUB

gyermekes családoknak
Klubfoglalkozás
nyugdíjasoknak

12 fő

Kiállításmegnyitó

61 fő

4 fő

Augusztus
augusztus 30.
- okt. 2.
Szeptember

szeptember
2.
hétfő 15. óra
6. péntek
17 óra
7. szombat

TÖRTÉNETES KÉPEK
Füleki László fotókiállítása
Megnyitó: augusztus 30. péntek 17 óra
Nosztalgia Filmklub a Fiókkönyvtárban
Könyvbemutató: Szóvetők (Gyöngyösi
és környékbeli költők antológiája)
Molnár Katalin beszélget a szerzőkkel
KÖZÜNK VAN EGYMÁSHOZ
Részvétel a Mátra Múzeum nyílt napján
Környezettudatos Anyák Klubja
Fiókkönyvtár

3 fő
könyvbemutató

125 fő

9. hétfő
16 óra
11. szerda
Mesevarázs
Gyermekkönyvtár
16.30.
16. hétfő
Nyolcvanasi Alkotókör
14-17 óra
Fiókkönyvtár
18. szerda
Ízőrző Kör
15. óra
Fiókkönyvtár
25. szerda
Babaolvasó Klub
10-12 óra
Fiókkönyvtár
27. péntek
Okos Nagyi Klub
10-12 óra
Fiókkönyvtár
Az ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK keretében egész héten át színes programokkal,
könyvbemutatóval, író-olvasó találkozóval, egészségügyi előadásokkal,
kiállításmegnyitóval, mesefoglalkozással várjuk régi és új olvasóinkat. Enyém a könyv!Játék egész héten. A megbocsátás hete keretében késedelmi díj fizetése nélkül hozhatók
vissza a lejárt határidejű könyvek.
Szeptember
Cseh Tamás emlékest
30. hétfő
17 óra

A tíz éve elhunyt Cseh Tamás dalaiból
összeállított zenés műsor
Közreműködik: Nagy Tibor Wyrág, Simon Gábor és Szabó Dénes
Saját verseit felolvassa a szerző: Dr. Varga Zsolt

60 fő

12 fő
11 fő
4 fő
2 fő
15 fő
3 fő

zenés műsor

58 fő

irodalmi est

46 fő

Interaktív foglalkozás

116 fő

Október
1.kedd
17 óra

1. kedd

"...lélek vagyok, élni szeretnék!"
Radnóti Miklós utolsó hónapjának krónikája, Kőszegi Ábel "Töredék " című
munkája, a bori notesz, és a költő más
versei alapján.
Elmondja:
Tóth Péter Lóránt versvándor.
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10 óra

Találkozó Böde Péter Vándormeseíróval

a gyermekkönyvtárban

A szerző interaktív foglalkozás keretében,
játékos formában mutatja be az állatokat,
növényeket.
Egészségnap

2. szerda
9-17 óra

9-16-ig: Bugát Pál Kórház szűrőprogramjai, grafológia, hallásvizsgálat, Herbária,
gyógyteák, biorezonancia, reflexológiatalpmasszázs, véradás: 12-16-ig.
14-17.00: Orvosok egészségügyi előadásai: 14-14.30: Az vagy amit megeszel! - Nagy-Kovács Magdolna vezető
dietetikus a táplálkozás és az egészség
kapcsolatáról.
14.30-15.00: Higiénia a mindennapokban
-Juhász Éva és Hegede Lívia előadásai.
15-15.30: Cukorbetegség-tünetei, szűrése,
kezelése.-Dr. Léman Gyöngyi, főorvos,
diabetológus-belgyógyász szakorvos.
15.30-16.00: A gyógytorna jelentősége a
rehabilitációban- Nagyné Tóth Márta
vezető gyógytornász
16-16.30: Vitaminok, probiotikumok,
mikor szedjük, mit szedjünk. - Dr. Berecz
Judit főgyógyszerész
16.30-17.00 A Bugát Pál Kórház jelene és
jövője- Weisz Péter főigazgató, Dr
.Asszani Omar orvosigazgató

187 fő

Nevelj örömmel!
2. szerda
10 óra

Kepes-Végh Júlia Pozitív Fegyelmezés
tanácsadó, oktató előadása
.

Előadás a gyermeknevelésről

34 fő

Könyvbemutató

34 fő

W. Barna Erika : " A sorssal nem lehet
tréfálni" című könyvének bemutatója
2. szerda
17 óra

4. péntek
9-17 óra

5. szombat
9- 13 óra

A könyvbemutatóra Csontváry Kosztka
Tivadar halálának 100. évfordulója alkalmából kerül sor.
.
Országos Könyvtári Napok a Fiókkönyvtárban

12 fő

Egész nap kedvezményes beiratkozással és
100 Ft - os könyvvásárral várjuk olvasóinkat!
Játék mindenkinek!
Játékos délelőtt
9-12 óra: Kreatív Játszóház FelnőtteknekZene, mozgás, alkotás (előzetes 16 + re-

Gyermekkönyvtár:
26 fő
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gisztrációval), Végh Kata és Hankusz
Anikó vezetésével.
9-10.30: Mesefoglalkozás a gyermekkönyvtárban
9-12 óra: Társasjátékok mindenkinekkártya játékok-versenyek, sakk, társasjátékok 4 éves kortól. 11 óra: " Bűntény a
könyvtárban "- családi játék
Könyves vasárnap

6. vasárnap
9-13 óra

7. hétfő
15 óra
14. hétfő
17 óra
16. szerda
15. óra

Nosztalgia Filmklub
Környezettudatos Anyák klubja
Ízőrző Kör

25. péntek
10 óra

Okos Nagyi Klub

28. hétfő
14-17óra

Nyolcvanasi Alkotókör

30. szerda
10 óra
november

Kedvezményes beiratkozás, könyvvásár,
játékok (Könnyűzenei ki nyer ma? , Irodalmi játék egy percben)
Nagymamám így sütötte" receptpályázat
eredményhirdetése.
Népmese napja a gyermekkönyvtárban: "
Rajzolj nekem mindenféle állatokról"avagy az állatok megjelenése a magyar
népmesékben című rajzpályázat eredményhirdetése.

4. hétfő
15.00

Filmvetítés a Fiókkönyvtárban

3 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

8 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

0

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

3 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

3 fő

28 fő

Babaolvasó Klub
Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

Nosztalgia Filmklub

06. szerda
14.00-17.00

Nálunk a jókedv a tét! - játékklub korhatár nélkül

7. csütörtök
9-14 óra

Helytörténeti vetélkedő általános és
középiskolások számára
Téma: Rákóczi és Gyöngyös

8. péntek
17 óra

Gyermekkönyvtár:
114 fő

Játék és realitás

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

1 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

4 fő

vetélkedő
kiállításmegnyitó

50 fő

5 fő
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Hankusz Anikó és Végh Kata
kreatív felnőtt játszóház vezetők
kiállításának megnyitója
11. hétfő
16.30-tól

Környezettudatos Anyák klubja

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

10 fő

Helyi Históriák
13. szerda
17.00
13. szerda
15.00

15. péntek
17 óra

Bronzkor a Mátrában
Tóth Károly régész előadása

előadás

38 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

3 fő

Irodalmi est

50 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

1 fő

Stresszmentes fegyelmezés
"
előadók: Palitz Izabella és Losonczy Iván
pszichológus személyiségfejlesztő és szülőtréner házaspár

pszichológiai előadás

78 fő

Trianon közelgő 100. évfordulójának
alkalmából Babucs Zoltán szerző bemutatja képes albumait.
Dobróczi Antal II. világháborús kiállítása

Könyvbemutató
és
kiállítás

Ízőrző Kör

Ifjú szívekben élek…
In memoriam Ady Endre
A műsort szerkesztette és elmondja:
Jónás Zoltán
Nyolcvanasi Alkotókör

18. hétfő
14.00-17.00

19. kedd
17.00

22. péntek
17 óra

Az adventi koszorú készítése, Adventi
dekorációk, kézműves apróságok karácsonyra

25 fő

Kertünk kincsei
26. kedd
17. óra

Zöldség és gyümölcsfélék élettani hatásai
Saska Imre növényorvos előadása

27. szerda
10.00-tól

Babaolvasó Klub

29. péntek
10.00-tól

Okos Nagyi Klub
.

előadás

42 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

11 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

4 fő
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29. péntek
16.00

30. szombat
9 óra
december

2. hétfő
15.00

4. szerda
17 óra

A Vachott Kör – Irodalombarát és Alkotói
Közösség találkozója
Irodalmi est
HÉTVÉGI FABRIKA
Mikulás-karácsony
Nosztalgia Filmklub
Helyi Históriák
Hajagos József: Heves megye a forradalom és szabadságharc sodrában

A Vachott Kör szervezésében

18 fő

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak barkácsolással a
gyermekkönyvtárban

50 fő

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

1 fő

Könyvbemutató

48 fő

ÉKSZERVARÁZS
6. péntek
17 óra

Lévay Mária ékszerkészítő kiállításának megnyitója
Megtekinthető: december 20-ig.

40 fő
Kiállításmegnyitó

Bozók Ferenc
Magyar költők Jézusa c. könyvének
bemutatója
6. péntek
17.30

9. hétfő
17.00

Közreműködik: Dr. Lisztóczky László
irodalomtörténész, Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, Nagy Tibor
Wyrág és Szabó Dénes

könyvbemutató

Környezettudatos Anyák klubja

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban
Mesével, játékkal,
várunk minden érdeklődő családot ovis
és kisiskolás gyermekkel.

11. szerda
16.30

MESEVARÁZS
Ünnepi hangulatban
Angol nyelvű könyvvásárlási lehetőség

16. hétfő
14.00-17.00

Nyolcvanasi Alkotókör
Karácsonyi díszek, apró ajándékok,
csomagolás

18. szerda
10.00
20. péntek

Babaolvasó Klub
.
Okos Nagyi Klub

Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban
Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban
Klubfoglalkozás a
Fiókkönyvtárban

28 fő

3 fő
11 fő

2 fő
10 fő
10 fő
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