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Bevezető

„A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a
gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A gyöngyösi Vachott Sándor
Városi Könyvtár közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli
korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít korszerű gyűjteményeihez és szolgáltatásaihoz.
Támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, és közösségépítő tevékenységével növeli a
társadalmi kohéziót.
Célunk, hogy könyvtárunk a mindennapi elvárásoknak megfelelően egy korszerű információs
központtá, közkedvelt találkozóhellyé, a város szellemi, kulturális életének centrumává, a város
dolgozószobájává váljon” – fogalmaztuk meg a könyvtár jövőképéről az intézmény 2014-2020 közötti
stratégiai tervében.

I. A KÖNYVTÁR 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE
Társadalmi kapcsolatok, együttműködés más szervezetekkel, intézményekkel
A fentiekben megfogalmazott jövőkép megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a könyvtár
társadalmi beágyazottsága, ismertsége és elismertsége. Ennek érdekében végezzük könyvtár-szakmai
munkánkat, és minden olyan tevékenységünket, amely ebben a folyamatban segítségünkre van.
Fontos része a munkánknak a társadalmi kapcsolatok kiépítése és ápolása. Ennek érdekében szoros
együttműködésben vagyunk elsősorban Gyöngyös Város Barátainak Körével, a Mátra Múzeummal, a
Líra Könyvesbolt helyi hálózatával, de együttműködésre törekszünk a város civil szervezeteivel,
kulturális és oktatási intézményeivel is. Egymást népszerűsítendő, évente több közös rendezvény
megszervezésére is sort kerítünk (városi helytörténeti vetélkedő, várostörténeti kiállítások,
könyvbemutatók). Ide tartozik, hogy a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Gyöngyösi Csoportja hosszú
évek óta könyvtárunkban tartja a két hetenkénti az összejöveteleit, ami többek között jó lehetőség
arra is, hogy a Huszár Lajos Éremtárral szoros szakmai együttműködés folyhasson.
Az egyénekkel való kapcsolattartás egyik sajátos példája, hogy folyamatosan érkeznek
könyvtárunkba olvasóink részéről hagyatékok, könyvadományok, amelyek egy részét beépítjük
gyűjteményünkbe, más részüket pedig olvasóink ingyenesen elvihetik, ill. adományként ajánljuk fel
civil szervezeteknek, intézményeknek.

Reklám, marketing
2014-ben kisebb arculatfrissítés kezdődött el, melynek során könyvtárunk új logót kapott.
Intézménynépszerűsítő molinók kerültek kültéri elhelyezésre, rendezvényeinket nyomdai úton
előállított szórólapokkal, plakátokkal és meghívókkal is ismertettük. Ezen a területen további
intézkedéseket tervezünk.
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A nagy népszerűséggel kísért Facebook-oldalunkon hírt adtunk minden megvalósult
rendezvényünkről kép- és filmdokumentumokkal mellékelve. Érdekes sorozatokat indítottunk el
állományunkban szereplő könyvek bemutatásáról, új beszerzésű dokumentumainkról, ritka és
érdekes szerzeményeinkről, stb.
Humán erőforrás
Az év során két munkatársunk nyugdíjba ment, aminek következtében két fiatal munkatárs került a
dolgozói körbe. Tőlük azt várjuk, hogy fiatalos, energikus, friss egyéniségükkel gazdagítsák a könyvtár
szakmai tevékenységét.
Lehetőségünk volt az év során a kulturális közmunka programban és a kötelező diákfoglalkoztatási programban részt venni, melynek során két felnőtt, és több mint 10 gyermek
foglalkoztatott segítette munkánkat. Elmondhatjuk, hogy a programban való részvétel hasznos és
eredményes volt.
Az épület állagmegóvása, karbantartás, technikai fejlesztések






Bővítettük a biztonsági kamerák számát az olvasói térben.
Az érdekeltségnövelő pályázat 30%-át felhasználva létrehoztunk egy sínes megvilágító
lámparendszert a kiállítások jobb megvilágítása érdekében.
Folytatva a több éve tartó karbantartási munkákat, sor került a szolgálati lépcsőház és egy
iroda kifestésére. Megújult és friss festést kapott továbbá a főbejártunkat is magában foglaló
kapualj (Fő téri átjáró).
Megtörtént a Fő tér felőli nyílászárók és a főbejárat utólagos hőszigetelése.
Elkezdődött és jelenleg is folyamatban van a gázkazánok felújítása és javítása.

*

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

Állományba vett dokumentumok száma (2014):
Dokumentumok / db
Felnőtt olvasószolgálat
Gyermekkönyvtár
Összesen:

2877
738
3615

Értéke (Ft)
6.583.744,1.306.751,7.890.495,-

A könyvtár összesített forgalmi adatai (2014):
Beiratkozott
Látogatók
olvasók
száma
száma
Felnőtt részleg
Gyermekkönyvtár
Helyismereti és zenei r.
Fiókkönyvtár
Összesen:

1922
1373
157
179
3631

17.539
8797
2170
1215
29.721

Kölcsönzők
száma
11.104
5672
654
695
18.125

Kölcsönzött és
helyben használt
Internetezők
dokumentumok
száma
száma
85.604
1112
26.833
136
5312
–
6375
120
124.124
1368

Állománygyarapítás
Az olvasószolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet a könyvtári állomány gyarapítására. Olvasóink
igényeit szem előtt tartva igyekszünk a korszerű szakirodalmat, és a keresett szépirodalmat azonnal
szolgáltatni. Az internet nyújtotta lehetőséggel, a jó kereskedelmi kapcsolatok kialakításával a
keresett, könyvtári állományunkba is beilleszkedő könyveket akár egy-két napon belül is készek
vagyunk olvasóink rendelkezésére bocsátani. Azokat a könyveket, melyek nem tartoznak
gyűjtőkörünkbe, de az olvasónak szüksége van rá, más könyvtártól kérjük meg. A könyvtárközi
kölcsönzés lehetősége népszerű olvasóink körében.
Beszerzésünk két helyről történik, több évtizedes hagyomány alapján a KELLO-tól, s két éve a
helyi LÍRA Könyvesbolttal is tudtunk szerződést kötni. A helyi könyvesbolthoz ez évben magasabb
összeg lett átutalva, hiszen itt sokkal gyorsabban rendelkezésünkre állnak az új könyvek, mint a
KELLO-nál, ez nagyban meghatározza a szolgáltatásunk minőségét, gyorsaságát.
2011-ben indult a Márai Program, amely mű- és olvasóközpontú program. A Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával jött létre. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő
legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az olvasókhoz. A Vachott Sándor Városi
Könyvtár is kedvezményezettje volt a programnak. 2011-ben közel kilencszázezer forintnyi, 2012-ben
nyolcszázezer forintnyi, 2013-ban négyszázezer forintos értékben volt lehetőségünk válogatni
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elsősorban a magyar szépirodalmi, és a magyar tény- és szakirodalmi kiadványokból. 2014-ben
200.000,- Ft állt rendelkezésre a Márai IV. programban.
Új lehetőség volt a Nemzeti Kulturális Alap pályázata, melynek keretében egy megadott
könyvlistáról választhattunk, s a bizottság döntése alapján kaptunk térítésmentesen könyveket.
Augusztusban zárva volt a könyvtár, ekkor került sor a szokásos nagytakarításra és
selejtezésre, melynek során több mint háromezer kötet könyvet, hangzó anyagot, diát vontunk ki az
állományból, egy alapítvány révén erdélyi szórványfalvakba kerültek a számunkra már feleslegessé
vált dokumentumok. A dokumentumok mellett nagy mennyiségű technikai berendezés és bútor
selejtezésére is sor került, melynek egy részét szintén további hasznosításra ajánlottuk föl.

eCorvina integrált könyvtári rendszer – Könyvtárunk katalógusa a világhálón
A TÁMOP pályázat eredményeként egy eddig példa nélküli informatikai összefogás jött létre a megye
könyvtárai között. A gépparkok korszerűsítése után – TIOP pályázat – a technikai fejlesztés első
szintjén – 2011. január 3-tól - rákapcsolódtunk a megyei korszerű könyvtár-informatikai szoftver
által nyújtott szolgáltatási felülethez, aminek eredményeként tagjai lettünk a teljes megyei könyvtári
hálózatnak. A megyei hálózaton belül saját elektronikus adatbázist és olvasói nyilvántartást építünk.
A könyvtárhasználóknak a használó-központúság szellemében a könyvtári épületben és a nyitva
tartástól függetlenül a nap 24 órájában biztosítani tudjuk a hozzáférést az információkhoz, az
adatokhoz, és a könyvtári szolgáltatások nagy részéhez. A könyvtárhasználók a közös webes
felületen egyidejűleg kereshetnek könyvet a megye könyvtárainak teljes állományában. Ezen a
felületen kérhetnek hosszabbítást a kikölcsönzött könyvek határidejére.
Pályázatok (2014)
Országos pályázatok:





Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma: Költészet a
könyvtárban rendezvényei lebonyolítására (300.000,- Ft)
Márai IV. Program (200.000,- Ft)
Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási program (382.787,-Ft)
Érdekeltségnövelő pályázat (1.411.000,- Ft)

Megyei pályázatok:
 TÁMOP – 3.2.12-12/1 – Kulturális szakemberek
szolgáltatásfejlesztés érdekében (4 fő továbbképzése)
 Országos Könyvtári Napok (100.000,- Ft)

továbbképzése

a

Helyi pályázatok.
 Gyermekkönyvtár: Népmese Napja (50.000,- Ft)
 Helyismereti részleg (50.000,- Ft)
 Huszár Lajos Éremtár (50.000,- Ft)

Rendezvények
A könyvtár az olvasóvá nevelés, illetve az olvasás népszerűsítése érdekében gyakran szervez
rendezvényeket. Ebben az évben még több programmal voltunk jelen a város életében. Minden
rendezvényünk ingyenes.
 Március. 20-26. Internet Fiesta
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Évek óta országos program a könyvtárakban a márciusi Internet Fiesta. Egy héten át próbáljuk
közelebb hozni olvasóinkhoz a világháló rejtelmeit és lehetőségeit. A kutatásban, keresésben, de a
napi alkalmazások során is nagy szükség van a könyvtári rendszerek használatára (ODR, Mokka, MEK).
Néhány napon ingyenes volt az internet- használat.
 Április 3-tól 10 héten át: Számítógépes klubfoglalkozások LISZI
A város északi részében működő Lakossági Információs és Szolgáltató Iroda könyvtárunkat kérte fel a
számítógépes klubfoglalkozások helyszínéül. Informatikus kollégánk, Szőke György vezette a
foglalkozásokat, melynek során alapvető számítógépes ismeretekkel, szövegszerkesztéssel és a
hétköznapi élethez kapcsolódó internetes oldalak használatával ismerkedtek a résztvevők.
 Április 11. Kattanja költészetre! Keresd a költőt a könyvtárban! - Játék a Költészet napja
alkalmából. A versidézeteket össze kellett párosítani a költőkkel, s megjelölni az idézet
könyvtárban található helyét. A helyes megfejtők közül a Költészet Napján sorsoltuk ki a
nyerteseket.
 Május 28. Dinnyés József: Dalaim 45 éve. DVD bemutató
A rendhagyó irodalomórának is megfelelő előadóesten a „daltulajdonos” magyar költők
megzenésített verseivel varázsolt jó hangulatot a könyvtár falai közé.
 Június 1. Városnap
Évek óta kapcsolódunk a Városnaphoz, rendkívüli nyitva tartással, „kiköltözve” a Fő térre, a könyvtár
gyűjteményének néhány különleges darabjával csalogatjuk az olvasókat. Ezen a napon ingyenes
beiratkozással is kedvezünk látogatóinknak, sokan élnek ezzel a lehetőséggel. A XIX. századi
Gyöngyös képei címmel készítettünk kiállítást Gyöngyös Város Napja alkalmából, csatlakozva a
Városbaráti Kör Fő téren zajló, "XIX. századi piac" elnevezésű rendezvényeihez.
Immár 4. éve társulunk valamilyen kiállítással a városnapi rendezvényekhez, ez évben a Fejes András
életmű-kiállítással. (részletesebben: Helyismereti részleg)
 Június 11. P. Szabó József könyvbemutató, ismeretterjesztő előadás.
Az egykori rádiós és televíziós szerkesztő és szakkommentátor utazási élményeiről,
médiaszerepléséről és a Távol-Kelettel kapcsolatos gondolatairól beszélve színesítette könyveinek
bemutatóját.
 Július 3-tól öt héten át: Napközis tábor
A város nyári napközis gyerekei öt héten át heti egy délelőttöt töltöttek a könyvtárban,
munkatársaink játékos foglalkozásokkal várták őket. A gyerekek örömmel jöttek, s ősszel többen is
visszatértek, hogy beiratkozhassanak és kölcsönözhessenek könyveket.
 Szeptember 10., október 17., november 4. Költészet a könyvtárban
Mai világunkban azt tapasztaljuk, hogy azok az ismeretterjesztő és egyéb felületek, médiák (tv,
újságok, könyvkiadás), amelyek a múltban hangsúlyt fektettek az emberek érzelemvilágára is a
verseket felhasználva, elfordultak a költészettől.
Ezért nekünk, az irodalom közvetítőinek, a könyvtáraknak mindezt felismerve súlyos
feladatunk és kötelességünk is, hogy a magunk eszközeivel és lehetőségeivel igyekezzünk ezt pótolni.
A XXI. század embere akarva- akaratlanul is nélkülözi a verseket. A lírai alkotásokhoz való
közelkerülés elősegítésében egyebek mellett az elmúlt években versesköteteket és annak szerzőit
bemutató eseményeket szerveztünk. A mostani vállalkozásunk jellemzően inkább előadói estek
formájában került megrendezésre.
Ehhez kértük föl a jelenlegi magyar költészet egyik legígéretesebb fiatal költőjét, esszéíróját,
a többkötetes, Gyöngyösön született papköltőt, piarista szerzetes tanárt, Bozók Ferencet, az élő
legendát, a verset zenével ötvöző Dinnyés Józsefet és az idén lovagkereszttel kitüntetett Pálfy Margit
színész-előadóművészt.
Dinnyés József előadásmódja, széles történelmi és irodalmi ismerete, több évtizedes színpadi
gyakorlata maximális garancia volt arra, hogy az előadásra kerülő megzenésített versek és a hozzájuk
tartozó összekötő szövegek minden érdeklődőt – ezen belül minden korosztályt – elértek.
Bozók Ferenc: Magán(y)lexikon c. verseskötetének bemutatása. A könyvet a szerző, a szerzőt
pedig Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész mutatta be, aki egyben az est házigazdája is volt.
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Pálfy Margit, a közelmúltban Lovagkereszttel kitüntetett színművésznő „Annak, aki szeret” c.
előadóestje során Ady Endre, Csoóri Sándor, József Attila, Kormos István, Kosztolányi Dezső, Nagy
László, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, Weöres Sándor és mások verseit, Latinovits Zoltán írásait
tolmácsolta a közönségnek.
 Szeptember 26. Csatáné Barta Irénke: Vissza a forráshoz
A költőnő, aki a Heves megyei Magyar Irodalomtörténeti Társaság Szépírói Tagozatának vezetője új
verseskötetével érkezett, melyben elsősorban szülőföldjéhez, Erdélyhez fűződő érzéseiről vall. A
kötetet Dr. Fülöp Lajos mutatta be.


Országos Könyvtári Napok 2014.

Október első hetében országszerte a könyvtárak felé terelődik a figyelem. Idén egy héttel későbbre
tolódott a rendezvénysorozat, de már a megelőző héten is szép számmal voltak programjaink.
Olvasóink várják, milyen ötletekkel jelentkezünk a figyelemfelkeltő, könyvtárra-hangoló hétre.
Könyvtárunk egész héten sokszínű szolgáltatással, programmal várta az érdeklődőket.
Az I. világháború gyöngyösi hősei
Kiállítás és előadás
Gyöngyös Város Barátainak Körével együtt felhívással fordultunk Gyöngyös város polgáraihoz: kértük
mindazokat, akiknek volt a családjukban olyan személy, aki részt vett a háborúban, hogy hozzák be
családi emlékeiket a könyvtárba.
A kiállításon 29 egykori katonának állítottunk emléket név szerint is. 36-an voltak azok, akik
segítettek a gyűjtésben. Volt, aki csak egy fotóval, mások pedig egy teljes életrajzzal és a személyhez
kapcsolódó levelezéssel, családi fotókkal járultak hozzá a kiállítás sikeréhez. Jónéhányan az egykori
katona személyes tárgyait is elhozták.
Az izgalmas tárgyak közül néhány, amelyek érzékeltetik a háború és a hátország
mindennapjait: katonaláda, petróleumos konzervmelegítő, ágyúlövedékből készített vázák,
puskalövedékből formált kereszt és gyűrűk, faragott evőeszközök, az uralkodó és a hadvezetés
portréjával díszített bögrék, csészék, kancsó és legyező. Kitüntetések, korabeli pénzek, és
természetesen sok-sok tábori levelezőlap, hazaküldött levél, képeslapok, fotók, térképek és könyvek
is kapcsolódnak a bemutatott anyaghoz.
A kiállítás megnyitót az Abasári Dalkör programja színesítette korabeli katonadalokkal, majd
az érdeklődők Herman István egri történész előadását hallgathatták meg Doberdó, Isonzó címmel.
Egészségnap
Nyüzsgés, beszélgető csoportok, gyógyfüvek, párolgó gyógytea illata lepte be szerdán a könyvtár
termeit. Olvasók, könyvtárosok és egészségügyi szakemberek találkozása volt ez a nap. Egy nyugdíjas
klub is meglátogatta egészségnapunkat.
Ebben az évben a hagyományos egészségre hangoló délelőttünket egész napos rendezvénnyé
alakítottuk. Sikeresnek bizonyult az ötlet, mert délután a dolgozó és iskolába járó látogatók is
felkereshették egészségügyi tanácsokért intézményünket.
A Bugát Pál Kórház támogatásával ingyenes vérnyomás- és vércukormérést, testtömegindexmérést és életmód-tanácsadást szerveztünk olvasóink számára. A kórház szakemberei
tanácsokkal látták el az érdeklődőket, és figyelemfelkeltő kiadványokkal kedveskedtek olvasóinknak.
Felhívták a figyelmet a megelőzés fontosságára. Azt, hogy mennyire kellenek az ilyen „kiszállásos”
vizsgálatok, mi sem bizonyítja jobban, hogy kolléganőnket infarktus-gyanúval küldték azonnal
orvoshoz, ennek hála, már sokkal jobban érzi magát a beállított gyógyszerekkel.
„Fűben, fában orvosság.” Évek óta többféle gyógyteával kínálgattuk olvasóinkat, teázás
közben kellemes beszélgető sarokká alakult a vers-részleg. Ebben az évben profi kezekbe kerültek a
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gyógyitalok, Józsa- Kalocsai Mária fitoterapeuta mutatta be a gyógynövényeket, főzeteiket, a
különféle olajokat, tinktúrákat, gyógyszappanokat és számtalan jó tanáccsal látta el az érdeklődőket.
Az egészségnap új színfoltja volt az íriszdiagnosztikai tanácsadás, elemzés, Dr. Popova Galina
természetgyógyász orvos segítségével. A szem nemcsak a lélek tükre, hanem egészségi állapotunk
térképe is. Minden belső szervünk állapotáról, működéséről pontos képet ad. Ez a diagnosztikai
módszer gyors, pontos és lehetőséget ad arra is, hogy a betegségeket korai, lappangási időszakukban
felismerjük, megfelelő beavatkozással a folyamatot visszafordítsuk.
Grafológus a könyvtárban címmel Lovász Béláné grafológus (és könyvtáros) tartott
„négyszemközti” íráselemzést az érdeklődőknek. A kézírás grafikai szempontú elemzésére gyakran
kíváncsiak az emberek, hiszen az hozzásegít az önismereten túl akár a nehéz élethelyzetek
elemzéséhez, megoldásához is. A vizsgálat kiterjed a személyiség gondolkodásának fő jellemzőire,
belső energiáira, kapcsolataira, énképére, valamint az anyagiak és az érzelmek területére.
Mindezeken túl egy rövid önéletrajz-teszt keretében lehetőség van az addigi életút elemzésére, a
névaláírások vizsgálata pedig újabb információkkal egészítheti ki adott személyiség fő vonásait.
Mai rohanó világunkban mindenki ismeri a stressz kártékony hatását. De, hogyan is
küzdhetnénk le a negatív hatásait? Ezen a délelőttön ez a probléma is megoldottnak látszott. Salgáné
Kósik Anikó, kineziológus szeretettel mesélt a Bach virágterápiáról, alkalmazásának eredményeiről.
Személyre szabott tesztjátékok segítségével szembesültünk saját jellemvonásainkkal, értékeinkkel. Be
nem vallott érzelmeinkre is rámutatott virágválasztásaink kapcsán: úgymint harag, szorongás,
önbizalomhiány, döntésképtelenség, koncentrációs problémák, de a stressz-oldás lehetőségeit is
feltárta az érdeklődők előtt. A 38 féle magas (gyógyító) rezgésű növényből készült virágesszencia
segít lelki egyensúlyunk helyreállításában – vallja a szakértő.
A különféle programokat könyvkiállítással színesítettük az egészséges életmóddal kapcsolatos
legújabb könyveinkből. A kiállítás darabjai felkeltették olvasóink érdeklődését, s a legtöbbjét ki is
kölcsönözték.
A nap folyamán a könyvtár egészében csendes, relaxáló zene hangjaira kapcsolódhattak ki
olvasóink, s vehették igénybe számtalan szolgáltatásunkat.
Az egészségnaphoz kapcsolódva este egy könyvbemutatóra vártuk az érdeklődőket, B. Gaál
Katalin helyi szerző és gyógypedagógus mutatta be Megelőzöm a diszlexiát című könyvét, mely
hasznos gyakorlati módszerekkel segíti az írásproblémával küszködő gyermekek szüleit és
pedagógusait.

Költészet a könyvtárban 2.
Egy folyamatban lévő NKA pályázatunkhoz kapcsolódva a Költészet a könyvtárban című
rendezvénysorozatunk második előadása éppen a könyvtári héten zajlott. Célunk, hogy a költészetet
különféle megközelítésben közelebb hozzuk a XXI: század emberéhez. Ez alkalommal a vers
születésének körülményeit kerestük. Bozók Ferenc gyöngyösi születésű költő, piarista szerzetestanár
és beszélgetőpartnere, Dr. Lisztóczky László irodalomtörténész volt segítségünkre ebben, nagyon
érdekes beszélgetés keretében boncolgatták az ihlettől a nyomdakész változatig megszülető lírai
alkotások útját. Zenei– és versbetétek színesítették az irodalmi estet.

Megbocsátás hete
Ebben az évben is elnézőek voltunk feledékeny olvasóinkkal, egész héten késedelmi díj fizetése nélkül
hozhatták vissza a lejárt határidejű könyveket. Az előzőleg kiküldött felszólítókban erre minden késős
olvasó figyelmét felhívtuk.
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Titkok könyvtára
Éveken át a könyvtári héten Családi rejtvényfüzettel próbáltuk játékos kedvű látogatóinkat
vetélkedésre bírni, a család minden tagja talált korának megfelelő feladványt benne.
Ebben az évben újítani akartunk, meg akartuk szólítani azokat is, akik az interneten követik
honlapunkat, ill. facebook oldalunkat. Két héten át naponta jelentkeztünk változatos feladványokkal
a könyvtár pultjain és a világhálón is. A kérdések kapcsolódtak az olvasáshoz, könyvtárunk
állományához, vagy az Országos Könyvtári Napok idején tartott rendezvényeinkhez. Plusz pontokat
lehetett szerezni, ha a játékos részt vett rendezvényeinken a két hét folyamán, így próbáltuk
becsalogatni a számítógép előtt ülőket is. A szoros végeredménynél látszott, hogy aki belátogatott
hozzánk, az kerülhetett bónuszpontjaival a nyertesek közé. A Könyves Vasárnapon kihirdetett
győztesek jutalma pendrive és könyvajándék volt.

Könyves Vasárnap
Az Országos Könyvtári Napok a Könyves Vasárnap programjaival fejeződtek be. Erre a napra a több
éves hagyományt folytatva ingyenes beiratkozási lehetőséget kínáltunk olvasóink és családtagjaik, az
érdeklődők számára. Az érdeklődés minden várakozásunkat felülmúlta. Összesen 321 olvasó
iratkozott be, vagy újította meg tagságát.
Díjtalan volt az internetezés és a tárlatlátogatás is.
Egyperces irodalmi játékunk is lassan hagyomány lesz, apró ajándékokat lehetett nyerni a
helyes válaszokkal.
11 órakor került sor a két héten át zajló Titkok könyvtára játék eredményhirdetésére.
Statisztika Őszi Könyvtári Napok (2014)

Az I. világháború gyöngyösi hősei
kiállítás
Az I. világháború gyöngyösi hősei
előadás
Mesélj nekem!
Egy pöttyös nap 14. 10óra
Egy pöttyös nap 14. 10.30
Egy pöttyös nap 15. 10 óra
Egy pöttyös nap 15. 10.30
Vérnyomásmérés, életmódtanácsadás
Bach virágterápia,
kineziológia
Íriszdiagnosztika
„Fűben-fában orvosság”
Gyógytea-kóstolás
Könyvbemutató
B. Gaál Katalin
Grafológus a könyvtárban

14 év
alatti
2
2

Összesen

14-18

18-50

50 felett

4

19

32

57

4

19

32

57

2

4
2
3
2
3
38

49

50
23
23
24
26
89

11

8

19

2

11
38

10
49

21
89

2

16

13

31

1

12

13

26

46
21
20
22
23

11
Relaxációs zenehallgatás
A könyvek segítenek:
könyvkiállítás egészségügyi
könyvekből
Csillaghúr II.
Költészet a könyvtárban 2. Bozók
Ferenc
Könyves Vasárnap
Ingyenes beiratkozás
Ingyenes internetezés
Ingyenes tárlatlátogatás
Titkok könyvtára sorsolás
Irodalmi játék egy percben
Megbocsátás hete

2
2

38
38

49
49

89
89

163
2

1

21
13

23

184
39

39

11

92

71

213

32
5
5
2

18
3
2
1
3
12

164
12
6
11
17
46

107
1
1
7
5
33

321
21
14
21
25
112

21

 November 7. Keresztek nyomában Gyöngyösön. Könyvbemutató
A Kékes Turista Egyesület jelentette meg munkatársunk, Szőke György könyvét, melyben a
Gyöngyösön és a környéken fellelhető kereszteket mutatja be, a teljesség igényével. A kötethez egy
jelvényszerző túramozgalom is kapcsolódik.
 November 14. Serfőző Simon versei
Jónás Zoltán előadóművész és a költő, Serfőző Simon egy pályázat kapcsán együtt járják az ország
északi régióját, hogy a könyvtárakban bemutathassák napjaink jeles poétájának verseit.
 November 19. Angyal Pál Könyvbemutató (Gyöngyösi Belvárosi Esték, Líra könyvesbolttal
közös rendezvény)
Angyal Pál Gyöngyöstarjánban élő író, történelmi regényeiben az ősmagyarkutatás eredményeit
dolgozta fel. Az érintett időszak a Kr. u. 700-tól 900-ig terjed, amikor eszmékre, vallásokra,
hiedelmekre épített birodalmak közepette Európa népcsoportjai – köztük a hunok és magyarok is –
népekké alakultak.
 December 3. Hegyhimnusz. Könyvbemutató
A Mátra a magyar költészetben alcímet viselő könyv előszava szerint: „A kötet… „Érzelmes utazás”-ra
szeretné csábítani az Olvasót, arra, hogy ennek a tájhazának a szépségeit, varázsát róla szóló
versekkel keltse életre.” A könyvbemutató során lírai vers- és dalbetétek segítségével mutatták be a
szerkesztők (Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László) a Mátráról szóló gazdag költészetet.
 December 5. Zilai Gabriella kiállítása
Zilai Gabriella iparművész kiállításán tűzzománc alkotások és néhány festmény látható, több kép
Gyöngyös épületeit mutatja be.
 December 17. Dr. Lisztóczky László könyvbemutató

Rendezvények összefoglaló táblázata (2014)
Dátum
Január
Február

20.
20.
26.
28.

Időpont
10
óra
16
óra

Rendezvény

Helyszín

Corvina továbbképzés (1 fő)
Csillaghúr
zenés interaktív előadás
OSZK továbbképzés ELDORADO (1 fő)
Kultúrházak éjjel-nappal
Indiánok a könyvtárban

Eger
Galéria
Budapest
Gyermekkönyvtár

Résztvevők
száma
1
121
1
9

12
28-tól
Március

1.
13.
18.

Április

20–
26.
3.
7.
8.
10.
11.
15.
17.
24.

Május

8.
14.
15.
21.
22.
28.
29.

Június

1.

5.
10.
11.

9-12
óra
10
óra
9-11
óra

9-12
óra
10-16
óra
10-16
óra
9-12
óra
16 óra
9-11 óra
9-12
óra
9-12
óra
9-12
óra
14
óra
9-12
óra
9-11
óra
9-12
óra
17 óra
9-12
óra
9-18

16 óra
9-12
óra
9-11
óra
17 óra

Retro kiállítás a könyvtár zenei
gyűjteményéből
Kultúrházak éjjel-nappal
Éremverés
Bartoló, a markoló
Könyvbemutató
Könyvtárbemutató foglalkozás
BNJ
Internet Fiesta
Ingyenes internet-használat
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Mesemondó verseny
Mesemondó verseny
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
„Kattanj a könyvtárra”
Könyvtárbemutató foglalkozás
VBJ
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Kalapos Éva: Dac
Könyvbemutató
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Könyvtárbemutató foglalkozás
VBJ
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Dinnyés József: Dalaim 45 éve
DVD bemutató
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Városnap
Rendkívüli nyitva tartás
Ingyenes beiratkozás
Megjelenés a XIX. szd-i piacon, a Fő téren
Dr. Fejes András életmű-kiállítás
megnyitója
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Könyvtárbemutató foglalkozás
Kereskedelmi Isk.
P. Szabó József könyvbemutató,
ismeretterjesztő előadás

Olvasószolgálat

155

Galéria

18

Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat

56

Olvasószolgálat

201

Olvasószolgálat

10

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat

101

Olvasószolgálat
Olvasószolgálat

28
35

Olvasószolgálat

9

Olvasószolgálat

10

Olvasószolgálat

8

Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat

22

Olvasószolgálat

35

Olvasószolgálat

10

Galéria

41

Olvasószolgálat

8

Minden részleg

290

Olvasószolgálat

10

Olvasószolgálat

32

Galéria

42

30

83
10

10

13
12.
16.

17.
18.
19.

Kihelyezett munkaértekezlet
Szünidei foglalkoztató
Óvodások

Sástó
Gyermekkönyvtár

–
14

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat

25

Eger

3

10
óra
10
óra

Szünidei foglalkoztató
Alsó tagozat
Szünidei foglalkoztató
Felső tagozat
Számítógépes klubfoglalkozás
LISZI
Webes kompetenciák
továbbképzés (3 fő)
Szünidei foglalkoztató
Óvodások
Szünidei foglalkoztató
Alsó tagozat

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár

10

10
óra
10
óra

Szünidei foglalkoztató
Felső tagozat
Szünidei foglalkoztató
Óvodások

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár

4

10
óra
10
óra
10
óra
10
óra
10
óra
17
óra
10
óra
10
óra
10
óra
10
óra
10
óra
10
óra
10
óra
10
óra
10

Szünidei foglalkoztató
Alsó tagozat
Szünidei foglalkoztató
Felső tagozat
Napközis tábor

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat

20

Szünidei foglalkoztató
Óvodások
Szünidei foglalkoztató
Alsó tagozat
Dés Mihály
Könyvbemutató
Napközis tábor

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Udvar

18

Olvasószolgálat

50

Szünidei foglalkoztató
Óvodások
Szünidei foglalkoztató
Alsó tagozat
Szünidei foglalkoztató
Felső tagozat
Napközis tábor

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat

20

Szünidei foglalkoztató
Óvodások
Szünidei foglalkoztató
Alsó tagozat
Szünidei foglalkoztató
Felső tagozat
Napközis tábor

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat

10

10
óra
10
óra
10
óra
9-12
óra

19.
23.
24.

25.
30.

Július

1.
2.
3.
7.
8.
9.
10.
14.
15.
16.
17.
21.
22.
23.
24.

8
8

27

24

7
50

22
55

35
5
50

9
8
50

14

31.

óra
10
óra

Olvasószolgálat

50

Galéria

37

Izraelita temető

45

Galéria

34

Gyermekkönyvtár

121

Gyermekkönyvtár
Olvasószolgálat,

50

Egy pöttyös nap
Foglalkozás

Galéria
Gyermekkönyvtár

57
23

10.30

Egy pöttyös nap
Foglalkozás

Gyermekkönyvtár

23

10
óra

Egy pöttyös nap
Foglalkozás

Gyermekkönyvtár

24

10.30

Egy pöttyös nap
Foglalkozás

Gyermekkönyvtár

26

9-17
óra

Egészségnap

Olvasószolgálat,
Zenei részleg

89

17 óra

B. Gaál Katalin: Megelőzöm a dyslexiát
Könyvbemutató

16.

10
óra

Csillaghúr II.
Zenés interaktív könyvbemutató

Galéria

184

17.

17
óra
9-13
óra

Bozók Ferenc: Magán(y)lexikon
Könyvbemutató
Könyves Vasárnap

Galéria

39

Minden részleg

213

9-13 óra

Hétvégi fabrika 1.

Gyermek-

18

Augusztus

4-31.

Szeptember

10.

17 óra

20.

9.30

26.

17 óra

27.

9-12

Október

ZÁRVA

13- 19.
8.

15.

15.

19.

19.

Dinnyés József
A küzdelem és szeretet dalai
KÖN Séta az izraelita temetőbe
Csatáné Bartha Irénke
Vissza a forráshoz
Népmese napja
Országos Könyvtári Napok

14.30

10.

14.

Napközis tábor

16.3017
óra
10
óra

Mesélj nekem!
Luzsi Margó mesés foglalkozása
Gyöngyösiek az első világháborúban
A kiállítás megnyitása
Herman István előadása

57

31

15

November

December

31.

9-13 óra

Hétvégi fabrika 2.

4.

17 óra

7.

17 óra

8.

9-13 óra

Pálfy Margit előadása
Annak, aki szeret
Keresztek nyomában Gyöngyösön és
környékén
Hétvégi fabrika 3.

13.
14.

9-12
óra
17 óra

15.

9-13 óra

Serfőző Simon
Könyvbemutató, előadás
Hétvégi fabrika 4.

19.
22.

17 óra
9-13 óra

Angyal Pál könyvbemutató
Hétvégi fabrika 5.

29.

9-13 óra

Hétvégi fabrika 6.

3.

17 óra

5.

17 óra

6.

9-13 óra

Hegyhimnusz.
A Mátra a magyar költészetben
Könyvbemutató
Zilai Gabriella képzőművészeti
alkotásainak kiállítása
Hétvégi fabrika 7.

13.

9-13 óra

Hétvégi fabrika 8.

17.

17 óra

20.

9-13 óra

Lisztóczky László:
Fénytornyok az idő tengerén
Könyvbemutató
Hétvégi fabrika 9.

Helyismereti vetélkedő

könyvtár
Gyermekkönyvtár
Galéria

14
32

Galéria

73

Gyermekkönyvtár
Galéria

12

Galéria

49

Gyermekkönyvtár
Kisgaléria
Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár

33

Galéria

55

Olvasószolgálat

130

Gyermekkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Kisgaléria

20

Gyermekkönyvtár

20

Összesen: 87 rendezvény

55

23
27
32

11
30

3655 fő

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

Folyamatban lévő pályázatok: jelenleg nincs áthúzódó pályázatunk. Lehetőség szerint a
továbbiakban is tervezzük helyi és országos pályázatokon való részvételünket.
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Tervezett programok a 2015. évre
2015-ben tervezett programjainkkal, tevékenységünkkel is a könyv, a könyvtár, az olvasás
fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni, pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk.
Szolgáltatásainkkal újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni.
Azt szeretnénk, hogy nyilvánvalóvá váljon a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal
növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.
Bízunk benne, hogy újabb sikeres pályázatok is támogatják elképzeléseinket.
Márciusban kapcsolódunk az Internet Fiesta országos rendezvényéhez. Ezen a héten nyílt
napokat szervezünk, ahol a különféle adatbázisok bemutatását tervezzük (NAVA Pont, Magyar
Elektronikus Könyvtár), és internet-használati tanfolyamokat indítunk.
Áprilisban a Költészet napjához kapcsolódva játékos feladatokkal jelentkezünk.
Könyvbemutatókat a hagyományok alapján továbbra is szervezünk.
Folytatni kívánjuk a már negyedik éve zajló Belvárosi esték programot, melyet a Fő téri
könyvesbolttal együtt szervezünk.
Az évek óta zajló Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Kultúrházak éjjel-nappal, a Múzeumok
éjszakája országos rendezvényekhez idén is kapcsolódni fogunk.
Kreatív, művészeti ágakban tevékeny olvasóink számára kiállítási lehetőséget biztosítunk.
Október első hetében kapcsolódunk az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához:
előadásokkal, pályázatokkal, vetélkedőkkel, egészségnapi programokkal várjuk olvasóinkat, a
Könyves Vasárnapon ingyenes beiratkozással és vonzó lehetőségekkel jelentkezünk.
Iskolai csoportokat továbbra is fogadunk, erre igény is van, hiszen az érettségi tananyag
részét képezik a könyvtári rendszerek, adatbázisok.
Tervezünk egy klubszerű beszélgetéssorozatot városunk múltjához kapcsolódóan, ismert
gyöngyösi emberekkel a középpontban. Elsőként Dr. Fejes András estjére kerül sor, akinek életműkiállítása immár könyvtárunkban található.
Fontosnak tartjuk a fiatalok megszólítását és megnyerését az olvasás és a kultúra világába.
Továbbképzés, továbbfejlesztés
A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ 2012-ben pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.2.12-12/1 – Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében című
kiírásra.
A pályázat sikeres volt. A projekt keretében intézményünk szakmai munkakörben
foglalkoztatott dolgozóinak képzését valósítjuk meg. A képzéseknek 2013. február 1. és 2015. január
31. között kell megvalósulniuk.
A könyvtár dolgozói közül 2 fő a Könyvtári Intézet által szervezett „Kiadvány szerkesztési és
prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban”, képzést végezte el.
Egy kolléga szintén a Könyvtári Intézetben az Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok
részére megnevezésű képzésen vett részt.
Uniós pályázatírással kapcsolatos tanfolyamon a Tempus Közalapítvány képzésén vett részt
egy munkatárs.
A továbbképzési pályázat könyvtárra vonatkozó vállalásainak így eleget tettünk.
Remélhetőleg a többi munkatársunk számára is lehetőség nyílik, hogy a hétéves szakmai megújulási
előírásoknak eleget téve, továbbképzéseken vehessenek részt.
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2. Gyermekkönyvtár
Statisztikai adatok (2014)
A GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára megfelel a korszerű igényeknek.
Központi helyen, műemléki környezetben, de modern belsővel várja az olvasni, művelődni vágyó
gyermekeket és felnőtteket. A barátságos környezet, a jó könyvek és a játékra, barkácsolásra való
lehetőségek miatt a családoknak, kisgyermekes szülőknek is remek kikapcsolódási lehetőséget
biztosít.
Összesen

14 éven aluli

Érvényes olvasójegyek száma / fő

1373

875

Látogatók száma / fő

8797

5698

Kölcsönzők száma / fő

5672

3763

Kölcsönzési tranzakciók száma / db

26833

21401

Rendezvényen résztvevők száma / fő

1380

889

Elsődleges feladatunk az olvasók számának növelése, vagy szinten tartása. Az olvasás, a
könyvtárba járás megszerettetése érdekében megvásároljuk a legújabb könyveket, igény szerint félre
is tesszük őket. A könyvtárban kiemeléssel igyekszünk bemutatni az új és az aktuális ünnepre
vonatkozó dokumentumokat. A honlapon könyvajánlással hívjuk fel a figyelmet az új, érdekes
könyvekre. A délutáni kötelező iskolában töltött idő miatt azonban kevesebb lett a forgalmunk.
Az iskolai és óvodai csoportok száma is nagyon lecsökkent. Szinte csak akkor jönnek, ha
különböző programokra invitáljuk őket. Könyvtárbemutatásra már nem járnak, pedig bármilyen
témában állunk a rendelkezésükre. Jó kapcsolatot ápolunk a Petőfi Sándor EGYMI alsós osztályaival.
Havi rendszerességgel jönnek könyvet kölcsönözni, és egyre inkább részt vesznek a programjainkon
is.
A kölcsönzést és a tájékoztatást a Corvina Könyvtári adatkezelő rendszerével végezzük. Az
olvasók otthonról is nyomon követhetik a könyveink mozgását és meghosszabbíthatják a
kikölcsönzött könyveket. A honlapunkon és a Facebook-on keresztül tájékozódhatnak a
rendezvényeinkről, aktuális híreinkről, valamint megnézhetik a rendezvényeinken készült fotókat is.
Az általános iskolás olvasóknak továbbra is két számítógép áll a rendelkezésükre, melyeken
díjtalanul netezhetnek. Ennek ellenére már nincsenek kihasználva a gépek. Lassúak, nehézkes a
kezelésük, és a legtöbb családban van már számítógép. 2014-ben 136 fő regisztrált felhasználónk
volt, 70 órát töltöttek el a gépek előtt.
Könyvbeszerzésnél minden korosztály igényét igyekszünk kielégíteni, a leporellóktól kezdve a
fiatal felnőtteknek szánt regényekig. Követjük a könyvkiadást és beszerezzük a népszerű könyveket,
sorozatokat. A KELLO mellett a Líra Könyvesboltból 30 %-os kedvezménnyel, naprakészen
vásárolhattuk meg az újdonságokat. A MÁRAI programban 103 db könyvet kaptunk 173.992 Ft
értékben.
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Könyvbeszerzési adataink (2014)
Beszerzési forrás szerint

db

Ár

Önkormányzati előirányzatból

567

982.546,-

Ajándék

171

324.205,-

738

1.306.751,-

Összesen:

Személyi állományunkban változás történt. Csordás Lászlóné 40 éves munkaviszony után
nyugdíjba vonult. Helyét pályázati kiírás alapján Tóth Szilvia vette át, aki fiatalos lendülettel fogott
hozzá a munkához, és jó partner lesz az eljövendő időben.
Rendezvényeink


Február 20.
„Csillaghúr és barátai” címmel Sás Károly és lánya, Sás Ildikó zenés interaktív előadást
tartottak óvodásoknak és alsó tagozatos gyerekeknek. A rendezvényen megzenésített versek
hangzottak el egy kerettörténetbe ágyazva. A gyerekek megismerkedhettek a különböző
hangszerekkel, melyeket maguk is megszólaltathattak. Nagyon sok kisgyerek lelte örömét a
mozgásos, dalos előadásban, 121-en zsúfolódtak össze a Galériában.



Február 28.
„Indiánok a könyvtárban” volt a címe annak a foglalkozásnak, melyen az indián kultúrába,
történelembe kaphattak bepillantást a gyerekek. Indián képek, tárgyak, könyvek és zene
útján játékosan ismerhették meg ezt a letűnt világot. Három próbát kellett kiállniuk, hogy
indiánná avassuk őket. Névválasztás után barkácsolásra került sor, indián fejdíszt
ragaszthattak papírból, illetve megismerhették az álomfogó készítésének a technikáját. Az
eredeti foglalkozáson kevesen voltak, de mindezt megismételtük egy osztálynyi gyerekkel
később. Nagyon élvezték.



Március 13.
„Bartoló, a markoló”. A Líra Ady Endre Könyvesbolt vendégeként Mechler Anna szerző és
Hajba László illusztrátor mutatta be az új könyvét. Beszéltek a munkájukról, a könyv
létrejöttéről. Anna részletet olvasott fel a műből, László pedig a gyerekekkel együtt rajzolt
egy markolót, melyet elvihettek haza. A moderátor Csapody Kinga volt, a Manó Könyvek
Könyvkiadó főszerkesztője, maga is számtalan gyermekkönyv szerzője.



Március 17.
A Jobbik nevében Vona Gábor, a párt vezetője ünnepélyes keretek között adta át az 50.000,Ft értékű, általunk kiválasztott könyveket.



Áprirlis 7-8.
TAVASZI MESEMONDÓ VERSENY. A hagyományos mesemondó versenyünkön külön
hallgattuk meg a városi és a körzeti óvodásokat, az alsósokat és a felsős tanulókat. A
megmérettetésre minden intézményből a legjobb tanulók, óvodások kerültek be a városi
versenyünkre. A színvonalas rendezvényünkön 184-en vettek részt.
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Május 14.
„D.A.C. – Egy új élet” címmel Kalapos Évával, a könyv írójával találkozhattak az olvasók, a
Líra Ady Endre Könyvesbolt szervezésében. Az írónőt ketten kérdezgettük a könyv
létrejöttével és a mondanivalójával kapcsolatban Molnár Katalinnal, a könyvesbolt
vezetőjével. Az egyik osztály bemutató tánccal is készült az írónő örömére, a Youtubon látott
flash-mob táncot adták elő. Kalcsó Krisztina 7. osztályos tanuló pedig egy verset is írt a könyv
hatására, amit felolvasott a találkozó végén.



SZÜNIDEI FOGLALKOZTATÓ
Célunk volt a ráérő, csellengő gyerekeknek, valamint nagycsaládosoknak könyvtári
környezetben hasznos elfoglaltságot nyújtani. Beiratkozókat is nyertünk vele, mert nagyon
élvezték a gyerekek és a szüleik a foglalkozásokat, egymásnak adták a hírt, mi mindent lehet
itt csinálni. A legnépszerűbb a kézműveskedés volt.
1. Június 16.
„Kocsi és vonat” - interaktív foglalkozás a legkisebbeknek sok-sok játékkal.
2. Június 17.
„Hamupipőke”
barkácsolással.

-

interaktív

mesefoglalkozás

kisiskolásoknak

papírszínházzal,

3. Június 18.
„Ki nyer ma?” - társasjátékozás könyvtári környezetben nagyobbakkal.
4. Június 23.
„egyszervolt.hu” - az Interneten található gyermekeknek szóló interaktív, mesés, verses
oldalak megismerése.
5. Június 24.
„Az aranyhalacska” – interaktív mesefoglalkozás kisiskolásoknak papírszínházzal,
barkácsolással.
6. Június 25.
„Az érem két oldala” – az éremkészítés fortélyai, a Huszár Lajos Éremtár meglátogatása,
éremverés és éremtervezés nagyobbakkal.
7. Június 30.
„Bogyó és Babóca” – az ismert könyvszereplőkkel mese, játék, filmnézés, barkácsolás a
legkisebbekkel.
8. Július 1.
„A méhkirálynő” – interaktív mesefoglalkozás kisiskolásoknak papírszínházzal,
barkácsolással, mézkóstolással.
9. Július 2.
„Könyvsikerből filmsiker” – a gyerekek A villámtolvaj c. filmre szavaztak az ifjúsági
fantasy filmek közül.
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10. Július 7.
„Repül a…, repül a…” – címmel a repüléssel kapcsolatos járművekről, könyvekről volt
szó. Játszottunk, meséltünk, készítettünk papírrepülőt és fecskét papírból.
11. Július 8.
„A brémai muzsikusok” – interaktív mesefoglalkozás kisiskolásoknak papírszínházzal,
barkácsolással.
12. Július 14.
„Filmsikerből könyvsiker” – szavazás útján A jégvarázs c. filmmel és Walt Disney
munkásságával ismerkedtünk meg.
13. Július 15.
„A három pillangó” – Jékely Zoltán meséjének papírszínházas feldolgozása. Pillangók
készítése ablakdísznek.
14. Július 16.
„Az érem két oldala” – az éremkészítés fortélyai, a Huszár Lajos Éremtár meglátogatása,
éremverés és éremtervezés nagyobbakkal.
15. Július 21.
„A makacs kiselefánt” – interaktív mesefoglalkozás a legkisebbeknek barkácsolással.
16. Július 22.
„Könyvsikerből filmsiker” – szavazás alapján az Óz, a hatalmas c. filmet néztük meg,
miután megismerkedtünk Baum munkásságával és a könyveivel.
17. Július 23.
”A pöttyös az igazi!” – címmel Szepes Mária Pöttyös Panni c. művéből olvastam el egy
részletet, utána pöttyös kartonból könyvjelzőket gyártottunk.


Szeptember 27.
A NÉPMESE NAPJA 2014. „Törpék, manók és koboldok a mesékben” volt a témája az ez évi
programunknak, mely a gyöngyösi Polgármesteri Hivatal Közművelődési pályázatából valósult
meg. Ugyanezzel a címmel rajzpályázatot hirdettünk óvodásoknak, alsós és felsős tanulóknak.
Az eredményhirdetés és a kiállítás megnyitása is erre a napra esett. Beszélgettünk a mesebeli
apró lényekről, a tavaszi mesemondó versenyünk győztesei közül nyolcan elfogadták a
meghívásunkat és mesét mondtak, valamint lehetett totót kitölteni ajándékokért, színezni,
Kukkantó manóval és Pumuklival fényképezkedni. Barkácsolásként papírhengerből törpét
készíthettek a kisebbek, tobozmanót gyárthattak a nagyobbak. Rendezvényünkre 121-en
látogattak el, alig fértünk a gyermekkönyvtárban.



Október 8-19-ig
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK. Az egri megyei könyvtárral közös pályázatból valósítottuk meg a
gazdag programunkat. A rendezvények jól sikerültek, rekordot döntöttünk látogatottságból.


Október 8.
„Mesélj nekem!” – Luzsi Margó interaktív meseelőadása kisiskolásoknak. Margó jól
alakította a gyermekek figyelmét, megmozgatta a fantáziájukat. A rendezvényre 51-en
jöttek el.



Október 14-15.
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„Egy pöttyös nap” címmel óvodás csoportoknak tartottam mesefoglalkozást. Számba
vettünk mindent, ami pöttyös lehet, külön kiemelve a katicabogarat, mellyel játékosan
megismerkedtünk. Papírszínházas technikával meghallgattak egy mesét, majd mindenki
kapott katicás ajándékot, melyet maguknak kellett befejezni. A következő óvodákból vett
részt egy-egy csoport:
- GYVÓ Katona József Úti Tagóvodája,
- GYVÓ Fecske Úti Tagóvodája,
- GYVÓ Jeruzsálem Úti Tagóvodája,
- GYVÓ Dobó Úti Tagóvodája.





Október 16.
„Csillaghúr és barátai 2.” – A Csillaghúr együttes két tagja, Sás Károly és Sás Ildikó
mutatta be a legújabb könyvét. A rendezvényen megzenésített versek hangzottak el egy
kerettörténetbe ágyazva. A gyerekek megismerkedhettek a különböző hangszerekkel,
melyeket maguk is megszólaltathattak. Nagyon sok kisgyerek lelte örömét a mozgásos,
dalos előadásban, 184-en zsúfolódtak össze a Galériában.



Október 19.
Könyves vasárnap. Sok család eljött, hogy közösen vegyék birtokba a
gyermekkönyvtárat, megismerkedjenek az állománnyal, és hasznosan töltsék el az időt.
Ehhez barkácsanyagokat is biztosítottunk. Baglyokat lehetett készíteni papírgurigából rajzolással vagy ragasztással díszíthették a résztvevők. Szép munkák készültek. Lehetőség
volt díjtalanul beiratkozni vagy tagságot hosszabbítani is. Sokan éltek a lehetőséggel. A
könyves vasárnapon 33 felnőtt és ugyanennyi gyermek jött be a gyermekkönyvtárba, ami
rekord az eddigi évekhez képest.

HÉTVÉGI FABRIKA
A gyerekek és szüleik nagyon szeretnek kézműveskedni, ezért minden szombaton, nyitva
tartási időben lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a gyermekkönyvtárban ügyeskedjenek.
Az alábbi munkákat lehetett eddig elkészíteni különböző technikával:










Október 19. Bagoly készítése gurigából
Október 31. Halloweenre sütőtök, denevér
November 8. Őszi falevelek
November 15. Márton napi libakép
November 22. Madarak
November 29. Csipeszfigurák
December 6. Télapó készítése gurigából
December 13. Karácsonyi díszek
december 20. Karácsonyi angyal

Tervek 2015-re
Továbbra is szeretnénk az olvasói létszámunkat megtartani. Ennek érdekében az egyes korosztályok
igényeihez alkalmazkodva fogjuk beszerezni az új könyveket, illetve pótolni az elhasználtakat.
Tanácsainkkal segítjük a gyerekeket a nekik megfelelő könyvek kiválasztásában, kiemeléssel hívjuk fel
a figyelmet a jó és új olvasnivalókra. Előjegyzéssel, értesítéssel kedvezünk továbbra is az
olvasóinknak. Több kapcsolódási pontot keresünk az iskolákkal, hogy minél több gyereket hozzanak
el hozzánk kölcsönözni, illetve egyes programjainka. Felmérést tervezünk az olvasóink körében arra
vonatkozóan, hogy mennyire vannak megelégedve a munkánkkal, az állományunkkal, és milyen
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programokon vennének részt szívesen. Szeretnénk megjutalmazni az év olvasóját, aki a legtöbb
könyvet olvasta el, illetve havi listát összeállítani a legnépszerűbb könyvekről, melyet a honlapunkon
is közzé tennénk. Összegyűjtjük az olvasók e-mailjeit, hogy ilyen módon is tudjuk őket tájékoztatni a
rendezvényeinkről.
Könyvtárunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a kulturális események színterévé
váljon. Nemcsak egyéni olvasókat, hanem családokat várunk, akik otthonosan érzik magukat nálunk.
Együtt válogathatnak, játszhatnak, mesélhetnek a gyerekeknek és közösen vehetnek részt a kulturális
programjainkon (mesemondó verseny, kézműves foglalkozás, író-olvasó találkozó, kiállítások…stb.).
A hagyományinkról nem mondunk le. Megtartjuk a Tavaszi mesemondó versenyünket, a
Népmese napját szeptember végén, és az Őszi Könyvtári Napokat. Reméljük, elég pályázati összeg áll
majd rendelkezésünkre a színvonalas lebonyolításhoz. A kedvelt Szünidei foglalkoztatót szintén
megtartjuk, igazodva az olvasói igényekhez. Tervezünk a felsős korosztálynak feladatlapot népszerű
könyvekből összeállítva, illetve internetes feladattal kiegészítve, ha lesz rá fedezet. A könyvesbolttal
összefogva több író-olvasó találkozóra is sor kerülhet. Az óvodások örülnek a mesedélelőttöknek,
tavasszal és ősszel is tervezünk ilyet.
Nyáron, a bezárás idején szeretnénk átrendezni a könyvtárat. A kihasználatlan kéziállomány
felét kölcsönözhetővé tennénk, illetve az avult és a nem a gyermekkönyvtárba való szakkönyveket
leselejteznénk.

3. Zenei gyűjtemény
Az állomány gyarapodását hasonló mértékben regisztrálhattuk az előző évekéhez képest. Forrásaink
év közben kisebb mértékben a KELLÓ, de meghatározó az érdekeltségnövelő pályázat lehetősége
(hangfelvételek és kották). A kották tekintetében nagyobb arányú vásárlásra került sor a Szolnoki
Antikváriumból. Bár a zenei CD-k kölcsönzése csökkent ugyan az utóbbi években, de mégis
megmaradt egyfajta törzs olvasói kör, amely változatlanul igényt tart gyűjteményünkre. Köztük
említhetjük talán a 40 fölötti korosztályt, a pedagógusokat, a zenélést aktívan is művelőket, vagy
éppen a legkisebbeket, a 10 év alatti gyerekeket. Az olvasói érdeklődésnek megfelelően a beszerzés
terén tehát előtérbe kerültek nosztalgia és a gyermekeknek szóló felvételek, a népzenei, a
pihentető/relaxáló zenék, valamint a nyelvleckék.
Retróvilág a könyvtár zenei gyűjteményéből: A XX. század első fele a ’70-es évekig címmel
április 30. – május 22. között kiállítást rendeztünk az I. emeleti információs térben. A bemutató
ötletét tulajdonképpen egy adomány adta (Kováts Krisztina zenetanár), amely a két világháború
között kiadott lemezeket tartalmazott, és ezek váltak lettek a bemutató fő darabjai. Láthatóak voltak
mellettük régi hanghordozó készülékek (gramofon, régi rádiók, magnók, lemezjátszók), hangszalagok,
kazetták, kották, korabeli újságok és a témával kapcsolatos könyvek, kiadványok. Vélhetően kedves
emlékeket idéztek a látogatók körében.
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4. Helyismereti gyűjtemény
Állománygyarapítás
1. Adományok
Folyamatos és meghatározó jellegű a két részleg, de különösen a helytörténet tekintetében az olvasói
adomány. Legyen az egy hagyaték (pl. ez évben Tomits György kórusvezető dokumentumai), egy-egy
könyv, fotó, oklevél, valamilyen használati- vagy dísztárgy, viseleti darabok, sőt könyvespolc a
helyismereti raktárba (Széles Jánosné részéről). Van azonban olyan személy is – Dr. Misóczki Lajos
tanár úr, városunk ismert helytörténésze –, aki 2011 óta folyamatosan ajánlja fel megőrzésre
könyvtárának darabjait (már több mint 4000 kötet). További adakozók, akiket említenünk kell név
szerint is ebből az évből: Pataki József, Patkós Magdolna, Szabó Tamás, Juhász István. Vannak köztük
olyanok is, akik a beszerzésben is segítenek: tippeket adnak, mit és hol szerezhetünk be.
2. Vásárlások
Ezen a téren az antikváriumok, on-line oldalak, a gyűjtőkkel való aktív kapcsolat az elsődleges,
melynek alapja a megfelelő forrás. Az év első felében havonta-kéthavonta külön összegeket hívtunk
le az állománybeszerzési keretünkből, az év 2. felére (augusztus) pedig megérkeztek sikeres
pályázataink forrásai is:



Helyi közművelődési pályázat (Oktatási és Kulturális bizottság): 50.000,-Ft.
Érdekeltségnövelő pályázat, melynek teljes dokumentumvásárlásra fordítható összegét:
987.700,-Ft-ot a könyvtárvezetés döntése értelmében a zenei és helyismereti részleg kapott
meg. Elmondhatjuk, hogy mindkét pályázat „jó helyre került”, hiszen olyan dokumentumokat
sikerült beszereznünk, amelyek segítenek eltüntetni a „fehér foltokat” a hiányzó művek
listájáról. „Egy gyűjtemény soha nem lehet telje” – tartja a mondás, így van ez a mi
esetünkben is a tudatos gyarapítás ellenére is.
Folyamatoson figyelemmel kísérjük tehát a különböző aukciókat, az on-line antikváriumok listáit,
a legtöbbjüket szinte naponta figyeljük (Darabanth, axioart, antikkkönyv.hu, helytörténet.com,
bookline, antikvarium.hu és a többiek). Sikeresek azonban csak akkor tudunk lenni a beszerzésben,
ha mindig van rendelkezésre álló forrás, hiszen nagy probléma lenne, ha nem kerülne be hozzánk az
éppen felbukkanó unikális dokumentum, amely lehet, hogy többé évekig nem kerül a látókörbe…
Sikeres, külön is említésre érdemes dokumentumaink az említett pályázatokból:







gyöngyösi képeslapok (több mint 50 db, köztük a legrégebbi, 1899-ben megjelent
litografált színes ábrázolások is)
a legrégebbi gyöngyösi fotósok munkái, a keménytáblás ún. „öreg” fotók (1870-1920):
Deits, Licskó, Steiner és mások felvételei közül kb. 30 db
Bajza József: Új Plutarch…, híres férfiak és hölgyek arczképeivel, 1845.
Vahot Imre: Magyarország és Erdély képekben, reprint bőrkötéses díszkiadása
Hám János emlékkönyv, 1893.
Gyöngyösi ferences könyvek sorozat darabjai (Gyöngyös, 1942-47.)
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Magyar huszár, Magyar tüzér, Magyar gyalogság, Magyar frontharcos mozgalom kötetei.
az egykori gimnáziumi igazgató, Erdős Tivadar hagyatéka (könyvei, fotói, személyes iratai)
Herman Lipót festőművész művészeti könyvekben megjelent képei, grafikái; kiállítási
plakátja
 jelentős mennyiségű digitális tartalmakat hordozó DVD és Blue-Ray kiadványok az
Arcanum kiadótól (I. és II. világháború szakkönyvanyagai, cím- és névtárak, térképek, stb.)
A gyarapodás során olykor olyan dokumentumok is bekerülnek a gyűjteménybe, amelyek akár
egy levéltár gyűjtőkörébe is beillenének: ilyenek voltak ez évben pl. az I. Lipót által adományozott
nemeslevél (1731), származási igazolások, párttörténeti dokumentumok a rendszerváltás idejéből, de
úgy gondoljuk, mivel városunk múltjával kapcsolatosak, itt van a helyük a mi könyvtárunkban,
szolgálva olvasóink érdeklődését.
Munkánk egyik alapja, hogy minden esetben igyekszünk jó kapcsolat ápolni és fenntartani
látogatóinkkal, igyekszünk elhitetni velük azt, hogy Gyöngyös város könyvtára befogadja és megőrzi
az értékeket, és ha valakinek arra szüksége van, kutatásához, munkájához rendelkezésre tudjuk
azokat bocsátani. Ennek érdekében a személyes tájékoztatáson túl tervezzük kiállításainkat,
bemutatóinkat is, mint pl. a városnapi megjelenés a Fő téren, retróvilág és az I. világháborús kiállítás,
Facebook-os megjelenés az a friss beszerzésekről, kincsekről.

Digitalizálási feladatok, 1.
Az NKA által kiírt Gyöngyösi folyóiratok digitalizálási pályázat megvalósítási ideje átnyúlt erre az
évre (2014. 01. 31, elszámolás: 2014. 03. 14.). Szakmai és pénzügyi ellenőrzésre is sor került az NKA
részéről az év tavaszán, melynek kapcsán elmondhatjuk, hogy az audit mindent rendben talált a
projekt megvalósításával kapcsolatban. A pályázat legnagyobb érdeme, hogy a 2009-ben megkezdett
folyóirat digitalizálási programot le tudtuk zárni: gyakorlatilag minden 1863-1949 között megjelent
gyöngyösi újság olvasható elektronikus formában is. Közülük pedig – éppen a legutóbbi pályázat
kapcsán – 12 újság tartalmi feltárást is kapott: bekerültek az Országos Széchenyi Könyvtár
elektronikus folyóirat-adatbázisába (epa.oszk.hu), és természetesen a könyvtárunk e-katalógusán
(Corvina) keresztül is elérhetők bármely felhasználó számára. Az OCR-ezett újságok:
Egy év a szőlőben (1892-1906),
Hevesvármegye (Gyöngyösi megj.) (1930-1938)
Mátravidéki Hírlap, 1933.
Hasonszenvi Közlöny, Gyöngyös, 1864-65.
Mezőgazdasági Népoktatás, Gyöngyös, 1929-1944.
Színészeti Közlöny, Gyöngyös, 1880-86.
Gyöngyösi Katolikus Tudósító, 1934-47.
Magyar Umbria, Ferences ifjúsági lap, Gyöngyös: 1927-46.
Magyar Barát, Gyöngyös, 1942-44.
Mátravidéki Gazdák Lapja, 1926-38.
Kézműiparosok Országos Értesítője, Gyöngyös, 1871-79.
Kisdedóvók és Gyermekkertésznők Lapja, Gyöngyös, 1882-83.
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2. Elektronikus könyvtár
Az év során könyvtár új honlapján külön linket nyitottunk, melyben helyi érdekességeket, igazi
„csemegéket” teszünk közzé olvasóink számára a helyismereti gyűjtemény értékeiből. Ilyenek pl. a
600 és a 630 éves városévfordulóra (1934, 1964.) készült kiadványok, a Puky Árpád polgármester
tiszteletére készült emlékkönyv (1927), és két szép régi gimnáziumi értesítő (1799, 1874).
A digitalizált helyi érdekességek listáját szeretnénk a tovább bővíteni, természetesen
fokozott figyelemmel a szerzői jogokra.
Juhász István karácsondi helytörténész kérésére feltettük honlapunkra az eddig összegyűjtött
képeslapjait településéről (galéria, 2014. febr. 27-től).

Rendezvények
Gyöngyös Város Napja (jún. 1.)
A korábbi évekhez hasonlóan a Városbaráti Kör meghívására megjelentünk és kiállítottunk a
standunkon a Fő téren a könyvtár előtt a helytörténeti gyűjtemény érdekességeiből különböző
dokumentumokat (fotók, korabeli hirdetések, cselédkönyvek, stb.).
Ezzel a lehetőséggel a következő évben is kívánunk élni, hiszen jó alkalom arra, hogy a Fő
téren korzózó, sétáló közönség figyelmét felhívjuk a könyvtár értékeire, kiállításainkra (2014-ben dr.
Fejes András életművére), és az ingyenes beiratkozási lehetőségre.

Dr. Fejes András kiállítása (2014. jún. 1. 16 óra – aug. 31.)
A gyöngyösi származású, Nagyrédén élő és dolgozó dr. Fejes András pszichológus és paralimpikon
sportoló a közelmúltban úgy döntött, hogy életművét (könyveit, megjelent írásait és személyes
tárgyai közül néhányat) Gyöngyös városnak adományozza. A városvezetés úgy döntött, hogy az
adományt a könyvtárunkban helyezi el úgy, hogy előzetesen abból egy időszakos kiállítást rendez,
majd annak lezárta után egy kisebb állandó jellegű kiállítást is létrehoz az életmű reprezentálásaként.
A megvalósításban nagy szerepe volt Gyöngyös Város Baráti Köre vezetésének, köztük
elsőként is említendő Balázs Ernő és Csépéné Bérczesi Ágota személye. A kiállítást Tari József
rendezte.
A szíveket megindító átadási ünnepség és kiállítási megnyitó sok érdeklődőt vonzott, csakúgy
mint maga a kiállítás. A bontást követően a nyomtatott dokumentumokat a helytörténeti
gyűjteménybe illesztettük úgy, hogy az egy jelzet alatt egyben maradhasson, de tájékoztatási
szempontból bármikor hozzáférhető legyen (elektronikus feltárás).
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Az I. világháború gyöngyösi hősei – kiállítás és előadás (2014. okt. 10. – nov. 30.)
Gyöngyös Város Barátainak Körével együtt a centenárium kapcsán még az év tavaszán, ill. őszén
felhívással fordultunk Gyöngyös város polgáraihoz: kértük mindazokat, akiknek volt a családjukban
olyan személy, aki részt vett a háborúban, hogy hozzák be családi emlékeiket a könyvtárba.
A kiállításon 29 egykori katonának állítottunk emléket név szerint is, őket helyeztük a
középpontba azért, hogy személyessé tegyük az emlékezést. 36-an voltak azok a személyek, akik
segítettek a gyűjtésben. Voltak, akik csak egy-egy fotóval vagy relikviával, mások pedig egy teljes
életrajzzal és a személyhez kapcsolódó levelezéssel, családi fotókkal járultak hozzá a kiállítás
sikeréhez. Jónéhányan az egykori katona személyes tárgyait is elhozták a kiállítás idejére.
Az izgalmas tárgyak közül néhány, amelyek érzékeltetik a háború és a hátország
mindennapjait: katonaláda, petróleumos konzervmelegítő, ágyúlövedék hüvelyből készített vázák,
puskalövedékből formált kereszt és gyűrűk, faragott evőeszközök, az uralkodó és a hadvezetés
portréjával díszített bögrék, csészék, kancsó és legyező. Kitüntetések, korabeli pénzek, és
természetesen sok-sok tábori levelezőlap, hazaküldött levél, képeslapok, fotók, térképek és könyvek
is kapcsolódtak a bemutatott anyaghoz. Szerettünk volna a könyvtári gyűjteményből is minél többet
szerepeltetni, de valójában a behozott anyag gazdagsága miatt ez a háttérbe szorult (3-4 db).
A kiállítási megnyitót az Abasári Daloskör programja színesítette korabeli katonadalokkal,
majd Karácsondi Imre emlékezett versével az egykoron hazatért nagyapjára. Később az érdeklődők
ifj. Herman István egri történész előadását hallgathatták meg Doberdó, Isonzó címmel, amely sok
érdeklődőt vonzó, színvonalas, pozitív visszajelzésekkel nyugtázott program volt. Végezetül a
Városbarát Kör látta vendégül a megjelenteket.
A kiállítás idejét november végéig meghosszabbítottuk, anyagát láthatták a megjelent
csoportok, és a helytörténeti vetélkedő résztvevői is. Az összeállítás sikeréről vendégkönyvünk is
tanúskodik.

Helytörténeti vetélkedő
Az immáron 23. alkalommal megrendezett verseny 2014. nov. 13-án zajlott le a könyvtár II. emeleti
galériájában és a gyermekkönyvtárban. A téma ezúttal: Kisváros a monarchia idején – Gyöngyös
1896-1918 volt, amely magában foglalta a nagy tűzvészt és az I. világháborút is. Előzetesen egy 25
diakockás feldolgozást készítettek a diákok, melyben a gyöngyösi tűzvész emlékeit dolgozták fel.
Az eredmények az általános iskolásoknál:
1. Egressy Béni Általános Iskola
2. Felsővárosi Általános Iskola
3. Berze Nagy János Gimnázium kisiskolásai
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Középiskolásoknál:
1. Berze Nagy János Gimnázium,
2. Károly Róbert Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola
3. Vak Bottyán János Katolikus Szakközépiskola

Tervek
Tervezzük a zenei és helytörténeti állomány további aktív bővítését, és lehetőségeink szerint
rendezvények szervezését. Változatlanul fontosnak tartjuk a civil szférával való együttműködést (pl.
Gyöngyös város Barátainak Köre), ill. a különböző intézményekkel (Mátra Múzeum).
Az elmúlt év arra adott lehetőséget, hogy rácsodálkozzunk a még mindig magánkézben lévő
ritkaságok beszerezhetőségére. Érdemes tehát türelemmel, kitartással kutatni, kiállításokat szervezni,
mert a jelenlétünk bizalmat gerjeszt és lehetőséget biztosít arra, hogy értékes dokumentumokkal
gazdagíthassuk a város helytörténeti gyűjteményét.
A helytörténeti vetélkedő átalakítást, új rendszerben történő lebonyolítást kíván. Célként az
iskolánkénti nagyobb részvételt célozzuk meg azért, hogy minél több diák ismerkedhessen meg a
várostörténettel. Átgondolandó az is, hogy a városkörnyéki iskolák vállalkozó kedvű tanulóit is
bevonjuk valamilyen formában a vetélkedőbe, mint arra volt példa az elmúlt néhány évben.

5. Fiókkönyvtár
A fiókkönyvtár a város déli részén lakók kulturális életét szolgálja. A számítógépes kölcsönzés
bevezetésének előzményeként valamennyi könyvet kézbevettünk, s így egyúttal revízióra is sor
került. Az avult, rongált, fölös példányokat korábban selejteztük, így a jelenlegi állomány jó állapotú,
változatos, az elhelyezése áttekinthető, szellős.
Pályázatok, ajándékok útján sok új könyvet tudunk az olvasók kezébe adni.
Az internetezési lehetőséget kevesebben, de a hozzá kapcsolódó szolgáltatásunkat
(nyomtatás, szkennelés), egyre többen veszik igénybe.
Óvodás csoportok látogatása az őszi, téli időszakban gyakori. A könyvtárba beiratkozott
olvasók száma, valamint a könyvtár látogatottsága hasonló az előző évihez.
A központi könyvtár nyári zárva tartási időszakában, törzsolvasóink, elsősorban a
folyóiratokat olvasók, és az internetezők látogatták az intézményt.
A helységben átadás óta csak kisebb javítások történtek, azonban nagyon fontos átalakításra,
felújításra is szükség lenne.
A nyitva tartási idő nem kedvez az olvasó toborzásnak, de a lehetőségekhez mérten
igyekszünk az látogatói létszámot szinten tartani. (Szerencsére, itt nem kell parkoló díjat fizetni,
néhány olvasónk ezért látogatja inkább a fiókkönyvtárat.)
A nyári zárva tartás alatt törzsolvasóink változatlanul igényelték a megszokott folyóirataikat.
Az internet szolgáltatás igénybe vétele is ez alatt az időszak alatt fokozódik.
Tervek
Az új könyvek szerzeményezése változatlanul a központi könyvárból történik. A számítógépes
kölcsönzés és nyilvántartás lehetővé tette a hagyományos katalógus megszüntetését, így a
katalógusszekrény feleslegessé vált. Elszállítása után mód nyílik az átrendezésre: a gyermek részleg
tágasabbá, világosabbá válhat. Óvodás csoportok a tavaszi-őszi időszakban gyakrabban veszik
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igénybe a könyvtár szolgáltatását (4-5 csoport 15-20 gyermekkel). A foglalkozások alatt az ő
leültetésük kényelmesebbé, a környezet barátságosabbá tehető. Ez már azért is fontos volna, mert
olvasóink kezdenek elöregedni. Az olvasói utánpótlást ezek közül a kis látogatók közül kell
megnyernünk.
A helységben a tavalyi évhez képest nem történt javítás. Az ablakok szigetelése volna a
legfontosabb energiatakarékosság szempontjából. Balesetvédelmi szempontból pedig a külső lépcső
korlátja, illetve a ráfagyó víz miatt kellene hathatós megoldás keresni.

6. Huszár Lajos Éremtár és Herman Lipót Hagyaték
A 2010 eleje óta „Muzeális gyűjtemény és kiállítóhely” minősítésű intézményrészt igyekeztünk
besorolásához és a gyűjtemény színvonalához méltó módon működtetni. Szakmai oldalról ez az
éremtár tényleges és virtuális látogatóinak minél szélesebb körű kiszolgálását és a gyűjtemény
anyagának tudományos igényű feldolgozását jelenti. Ezeket az év során minden tekintetben
eredményesen valósítottuk meg.
Miután az érmek leírása, leltárkönyvbe való bevitele már 2010-ben megtörtént, az azóta
eltelt években ennek folytatásaként rendre felfrissítettük és feljavítottuk a fotó dokumentációt. Az év
folyamán több, az állományba tartozó éremmel kapcsolatban gyűjtöttünk be új információt. Az
immáron átfogó kiállításvezetőt honlapunkon „Virtuális tárlatvezetés” címen olvashatjuk. A
tervezett képes katalógus megjelentetésére 2014-ben sem volt lehetőség, így továbbra is a - nem
éppen jól használható - régi katalógusokat vagyunk kénytelenek a látogatók kezébe adni. Ezt a
problémát némileg ellensúlyozza az a tény, hogy honlapunkon részletes katalógust tudunk az
érdeklődők számára biztosítani.
A kiállítás látogathatóbbá tétele érdekében is lépéseket tettünk. A 31 darab tárló ésszerűbb
elhelyezése régóta megfogalmazott igényünk volt. 2013 augusztusában a korábban középen lévő –
ezért a könyvtári rendezvényeket folytonosan akadályozó – tárlókat úgy helyeztük el, hogy ezzel –
megtartva a kiállítás eredetileg kialakított logikai menetét – lehetőséget biztosítottunk a nagyobb
könyvtári rendezvények zavartalan lebonyolítására. Ezzel nem csupán a könyvtárnak tettünk nagy
szolgálatot, hanem az állomány védelme szempontjából sem mellékes lépés született, hiszen így a
tárlók gyakori átrendezgetése miatti sérülésveszély megszűnt. 2014-ben külön eredményként
értékeljük, hogy sikerült ezt a helyzetet megvédenünk az adományozó destruktív törekvéseivel
szemben.
Az átrendezés létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a nap mint nap
tapasztalható köszönet, amelyet rendszeres látogatóinktól kapunk. Nem csak szebb és csinosabb, de
jobban áttekinthetővé is vált ezáltal a kiállítás!
Állománygyarapodás
Az év folyamán – anyagi eszközök híján – ismét csak minimális gyarapodást könyvelhettünk el. A MÉE
Gyöngyösi Csoportjától ezúttal is 2 db érmet kaptunk ajándékba (a Tisztelet az elődöknek című
sorozatuk legújabb darabjait), továbbá Tóth Károly gyöngyösi gyűjtőtől néhány darab rosszabb
állapotú középkori aprópénzt. Az érmeket állományba vettük, a gyarapodási naplóba bevezettük, az
aprópénzek viszont a cserealapba kerültek. Állományba vettünk kb. 15 db katalógust is, melyeket a
különböző aukciós házaktól rendszeresen megkapunk.
2014-ben – az előző évhez hasonlóan – az önkormányzat kulturális bizottságától pályázati
úton 50 ezer forint támogatást kaptunk. Ezt idén – eleget téve az adományozó 2007-ben
megfogalmazott kívánságának – éremvásárlásra fordítottuk. Az összegből megvásároltunk egy darab
művészi kivitelű emlékérmet, mely az éremtár névadóját, Huszár Lajost ábrázolja, továbbá 7 db, a
Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott emlékpénzt. Ezek mindegyikét tárlókban helyeztük el.
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Programok
2014 februárjában a Kultúrházak éjjel-nappal országos programsorozatba kapcsolódtunk be,
amelyen 18 látogató volt jelen. Felhasználva azt a 10 ezer forintos támogatást, amelyet a
GYÖNGYÖK-től erre az alkalomra kaptunk, 50 darab lágyított vörösréz lapkát vásároltunk a Szabó
Éremverdétől. Ezekből a kiemelt napon éremverési bemutatót tartottunk, majd az év folyamán
ezeket mint látogatói érmeket értékesítettük.
Az elmúlt években többnyire mindig tudtunk valamilyen témában időszaki kiállítást rendezni
az éremtárban. Ebben az évben sajnos nem sikerült összehozni egy kiállításra való anyagot. A
könyvtári kiállításokban viszont lehetőség szerint igyekeztünk megjelenni.
Marketing, médiában való megjelenés
Az év folyamán tovább fejlesztettük, s tartalmasabbá tettük a www.eremtar.eoldal.hu nevű
honlapot. Itt szélesebb érdeklődésre is számot tartó numizmatikai háttéranyagot, valamint
numizmatikai témájú videókat is elhelyeztünk. Az informatív és esztétikus honlap jelentőségét nem
lehet elégszer hangsúlyozni. A virtuális látogatók jelentős része ugyanis előbb vagy utóbb valódi
látogató lesz. Ezt igazolják azok a beszámolók, amelyeket az év során a látogatóktól kaptunk. A
távolabbról érkező vendégek szinte kivétel nélkül jártak már a honlapon, többen rendszeren
olvassák. Rendszeresek azok a hol telefonon, hol személyesen történő megkeresések, amelyek a
honlap alapján történnek, s amelyekben szakmai tanácsot, értékbecslést, tájékoztatást kérnek tőlünk
numizmatika témakörében.
Alternatív megjelenési felület az éremtár számára a saját facebook-oldal. Ezt a városi
könyvtár facebook-oldalával párhuzamosan működtetjük. A felület nem csak az éremtár iránt
érdeklődő emberekkel való kapcsolattartást, az eseményekről való tájékoztatást szolgálja, hanem egy
újabb lehetőség az ismeretterjesztésre.
2014 végén felállításra kerülnek a könyvtár kapualjában azok a tájékoztató táblák, amelyeket
annak reményében helyezünk ki, hogy azokat elolvasva az erre járók kedvet kapjanak a könyvtár
épületében található gyűjtemények, így a Huszár Lajos Éremtár és a Herman Lipót Képtár
megtekintésére.
Az éremtár helyi szinten és a környéken való népszerűsítésének egyik eleme a Klub Rádió
gyöngyösi adása volt, melyben ugyan változó időközönként, de viszonylag rendszeresen szólaltunk
meg, s tartottunk virtuális tárlatvezetést. Sajnos a rádió gyöngyösi sávja 2014 júniusában végleg
megszűnt, így a korábbi felvételek rendszeres ismétlése is ezzel lezárult. Sajnos a 2013-as évvel
ellentétben a televíziókban való megjelenésünk is lecsökkent. Új forgatások nem történtek az
éremtárban, igaz, a korábban forgatott műsorokat ismételték, a videók pedig nyilvánosak, bárki
számára elérhetők. Az írott sajtóban egy alkalommal jelentünk meg. A Katonaújságban Demeter
Márton közölt hosszabb cikket az éremtár anyagában lévő Corvin-díszjelvényről, írásában pedig külön
„keretesben” közli az általunk írt ismertetőt a Huszár Lajos Éremtárról.
Látogatók, látogatottság
Összességében megállapíthatjuk, hogy az éremtár látogatottsága az elmúlt évekhez képest
növekedett. Általánosságban elmondható, hogy az áprilistól októberig terjedő időszak a „főszezon”
az éremtárban, látogatóinknak zöme ekkor érkezik. Az ezen kívüli időszakban inkább csak az egyéb
rendezvények miatt idejövő látogatókra számíthatunk. Sajnos pontos adatokkal a látogatottságot
illetően azért nem rendelkezünk, mert a belépők megvásárlása nem tükrözi a tényleges számot.
(Nagyszámú az ingyenes látogató és a gyűjtemény sajátos elhelyezése folytán – a könyvtár galériáján
van elhelyezve – nincs szervesen elválasztva a könyvtárlátogatóktól.) Ezáltal ugyanis nagyszámú
látogató került „spontán kapcsolatba” a kiállított anyaggal. Számszerűen valamivel 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.
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A korábbi években sokszor panaszkodtunk a diákcsoportok alacsony számára. Ez sajnos
ebben az évben is igaz. Bár 2013-ban elindult egy program a kereskedelmi szakközépiskolával és a
Vak Bottyán Szakközépiskolával történt megállapodás alapján, ez sajnos 2014-ben szervezési okok
miatt abbamaradt. Bár ígéretet ez év őszén is többször kaptunk mindkét iskola tanáraitól, sőt a
gimnázium is jelezte, hogy szívesen hozna osztályokat, csoportokat az éremtárba, eddig érdemi lépés
nem történt az ügyben.
Ugyan nem rendszeres, de tudatosan szervezett látogatóink voltak az ősz folyamán azok a
diákok, akik a helytörténeti vetélkedőre való felkészülés részeként jöttek el hozzánk.
Összesen az év folyamán az éremtárat 380 fő látogatta.

Kapcsolatok
Pozitívumként kell értékelnünk a 2014-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 aktuális
érmeinek előkészítésébe bevonnak miket, mi pedig igyekszünk azokat népszerűsíteni. Így volt ez az
idei Puky Árpád-érem és a Páter Kiss Szaléz-érem kapcsán is.
A Szabó Éremverdével való együttműködés jegyében az éremverde vállalta, hogy leszállít az
éremtárnak nagyobb számú, az éremveréshez szükséges rézlapkát. A megrendelt 50 darab helyett
elküldtek 150 darabot, így kívánatosnak tartanánk – mivel az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy
igény van az érmekre, az 50 darab érem pedig már az ősz elejére elfogyott – hogy a 100 darab
fennmaradt lapkát is rendeljük meg tőlük hivatalosan, és fizessük nekik azt ki.
A 2014. júliusában megnyílt egyházi kincstárral is kezdettől fogva törekszünk a jó
együttműködésre. Vezetőjével, Barsi Jánossal több alkalommal konzultáltunk, amelynek
eredményeként kölcsönösen küldjük egymáshoz a látogatókat, közösen megfogalmazott céljaink
között szerepel egy Gyöngyös város múzeumait, kiállításait együttesen bemutató szórólap,
prospektus megjelentetése, továbbá egy – az összes helyszín látogatását biztosító – komplex
belépőjegy megvalósítása.

Tervek
Szakmai munka
A szakmai munka terén az eddig képviselt vonal tovább vitelét tartanánk kívánatosnak. A tavalyi
évben megvásárolt laptartók mellé újabbak vásárlására már nem maradt keretünk. Legalább 2
darabra még szükség lenne, s ezzel az egész kiállítás installációja szebbé válna. Néhány nagyméretű
éremfotó kihelyezése ugyancsak kívánatos lenne, az ehhez szükséges anyagi eszközöket azonban
külön kellene biztosítani majd. Tapasztalat szerint komoly igény lenne a látogatók részéről egy olyan
audiovizuális eszközre, amelyen az érmek kétoldali fényképét, esetleg tájékoztató kisvideókat
nézhetnének meg. Erre véleményünk szerint a legalkalmasabb egy nagyobb méretű tablet (táblagép)
lenne a legalkalmasabb, melyet a tárlatvezetések során tudnánk legjobban kihasználni. Erre
korlátlanul tölthetnénk fel képeket, s akár a Herman Lipót Képtár bemutatásánál is jól tudnánk
használni. Ezt egyszeri beruházásként külön keretből szeretnénk, ha biztosítanák.
Állománygyarapodás
Előre lépést ezen a téren csak egy módon érhetünk el: ha meg tudjuk oldani azt, hogy az éremtár
előre tervezett összeg fölött rendelkezhessen minden évben a költségvetés terhére. Nem nagy
összegről lenne itt szó csupán néhány 10 ezer forintról, ami ahhoz szükséges, hogy ha valami jó és
elérhető áron beszerezhető, ne kelljen csak azért lemondanunk róla, mert „nincs betervezve a
költségvetésbe”.
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Sajnos az éremtár szponzorációja illuzórikus. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy
a cégeknek ennél „fontosabb” dolgok támogatására sincs pénzük, szándékuk, lehetőségük.
Állománygyarapításra az országos pályázatok sem nyújtanak rendre lehetőséget, sőt, ezek
többnyire semmilyenmódon nem teszik lehetővé a kis múzeumok, muzeális közgyűjtemények
fejlesztését. Tapasztalat szerint a nagyvárosok múzeumai „visznek mindent”.
Ha valódi megoldást nem is jelentene, közelebb vinne az éremtár jobb működtetéséhez, ha
legalább az általunk történt jegyeladásokból és az éremverésből keletkezett néhány tízezer forintos
bevételt megtarthatnánk, azzal magunk rendelkezhetnénk.

Programok
2015-ben szeretnénk a szegedi Szabó Éremverdével a 2011-es kiállításukhoz hasonlóan egy időszaki
kiállítást összehozni. A tematikája még nincs meg, de elképzelhető, hogy az I. világháborús
évfordulóhoz fog kapcsolódni.
Megpróbáljuk felújítani a MÉE Gyöngyösi Csoportja által korábban több alkalommal is
megrendezett gyűjteményes kiállításokat. Ezeken egy-egy személy saját gyűjtési körének
bemutatására nyújtunk lehetőséget.
Az éremkedvelők részére korábban is terveztünk népszerű tudományos előadásokat. Ezek a
minimális anyagi eszközök híján futottak zátonyra. Szeretnénk, ha akár pályázat segítségével, akár
önerőből, elindíthatnánk egy sorozatot, amelyben egy-egy numizmatikai témakör szakavatott
ismerője tartana ismeretterjesztő előadást. Véleményünk szerint jól előkészítve és ügyes
marketinggel akár nem csak a város vonzáskörzetében élő érdeklődőket tudnánk megszólítani ezzel,
így az egész intézmény presztízsét növelni tudnánk egy ilyen programsorozattal.
Az iskolák felé évek óta hirdetjük: pályázati kötelezettség nélkül is szívesen látunk rendhagyó
történelemórákra osztályokat, szakköri csoportokat mindenféle iskolából. Ezt továbbra is tartjuk.
Marketing, médiában való megjelenés
Külön marketing eszközök híján első sorban a saját ötletességünkre építhetünk. Ingyenes honlapot
működtetünk, olyan helyeken helyezzük el megjelenéseinket, ahol nem kell érte fizetni. A helyi
televízióval való együttműködés eredményeként továbbra is biztosítva van állandó megjelenésünk. A
többi médiummal való kapcsolatunk esetleges és egyedi. Ugyanakkor továbbra is igyekszünk
kihasználni minden olyan lehetőséget, amely az intézmény népszerűsítését elősegíti. Jelenleg
szervezés alatt van egy olyan állandó rovat indítása a Dió Rádióban, amely a megszűnt Klub Rádió-s
megjelenést pótolná.
Látogatók, látogatottság
Meggyőződésünk, hogy a Huszár Lajos Éremtár – bármennyire is értékes és különleges látnivalót is
kínál – önmagában legfeljebb egy szűk gyűjtői kört képes vonzani. Ahhoz, hogy a laikus, Gyöngyösre
vetődő turistát is behozzuk, attrakció kell. Ezt szolgálja az egyedi látogatói érem verése, mely
éremképei folytán egyszerre köti a múzeumhoz és a városhoz az embereket.
A hétköznap turistákon kívül szeretnénk nagyobb számban az éremtárban fogadni
iskolásokat. A 2013-ban elindított – idén megakadt – kapcsolatot a két középiskolával szeretnénk
tovább folytatni, azt újabb tartalmakkal is megtölteni. Szándékunkban áll, hogy további iskolákat
vonjunk be a folyamatba. Mind a hagyományos múzeumlátogatásokra, mind pedig a meghirdetett
rendhagyó történelemórákra továbbra is várjuk a diákokat.

*
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Terveink az intézmény egészére vonatkozóan
A továbbiakban is az a célunk, hogy a könyvtár, mint a kultúra, a művelődés és közösségi találkozás
társadalmi színtere váljon a társadalom életének aktív szereplőjévé. Ennek rendeljük alá, ill. ennek
érdekében fogalmazzuk meg a jövőre vonatkozó terveinket.
Társadalmi kapcsolatok
Megtartani, ill. bővíteni kell a társadalom egészével való kapcsolattartást. Alapelv: együttműködni a
város kulturális és oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel egészen az egyénekig eljutva.
Kialakulóban van egy konkrét együttműködés a város közgyűjteményeivel, konkrétan Mátra
Múzeummal, az Egyházi Kincstárral, és formálódik a Ferences Műemlékkönyvtárral. Végső cél az,
hogy a meglévő belépőjegyek mellett kibocsátásra kerüljön egy, az összes közgyűjteményben
egységesen használható belépőjegy is. Természetesen kedvező áron, mely lehetőséget teremtene a
gyűjteményeknek az egymás népszerűsítésére.
Marketing, reklám
Folytatni kívánjuk a könyvtár megismertetését és népszerűsítését szolgáló arculatfrissítést. Ennek
érdekében a kapualjban elhelyeznénk egy-egy a Huszár Lajos Éremtárat, ill. a Herman Lipót
hagyatékot bemutató információs táblát. Megújított tartalommal jelenne meg a Fő téri kapualjban a
könyvtárunkat ismertető információs tábla, mely alapvető ismereteket tartalmazna az intézményről
és annak szolgáltatásairól.
Rendezvényeinket népszerűsítő állandó reklámtáblát helyeznénk el a lépcsőházba, ahol
aktuális információkról is tájékozódhatna a hozzánk betérő látogató.
Intézményünket bemutató és népszerűsítő nagy példányszámú kiadványt jelentetünk meg,
mely egyben tájékoztat a könyvtár részlegeiről és szolgáltatásairól.
Tovább folytatjuk intézményünk Facebook-oldalának működtetését aktuális és érdekes
információkkal az intézményre irányítva a figyelmet.
Szándékunk továbbra is magas színvonalon működtetni a honlapunkat, nemcsak a
dokumentum állományról és a kölcsönzéssel kapcsolatos lehetőségekről, hanem bővíteni
elektronikus könyvtárunkat, gazdagítani a fent lévő különleges gyűjteményeinket, és naprakész
információkkal ellátni az irántunk érdeklődőket intézményünkről.
Humán erőforrás
A feldolgozást végző munkatársunk más munkahelyre távozik, helyét egy sokoldalú munkatárssal
pótoljuk.
Szükség esetén és ha lehetőség van rá, munkatársak részt vesznek országos és megyei
szakmai képzéseken, tanfolyamokon.
Továbbra is részt kívánunk venni a kulturális közmunka programban és a középiskolai diákfoglalkoztatásban.
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Épület karbantartása, műszaki feltételek







Tovább bővítjük a biztonsági kamerák számát.
A megnövekedett igénybevétel és a több mint 15 éves használat miatt szükségessé vált az 1.
emeleti fogadótérben lévő szőnyegpadlók cseréje, vagy más burkolattal történő kiváltása.
Szükséges a festés további folytatása: a kimaradt helyiségek, irodák, további festetlen
szakaszok és raktárak.
Folytatni kell az épület nyílászáróinak hőszigetelését (keleti oldal).
Galambriasztó felszerelése szükséges a galambok mérhetetlen szennyezésének
megakadályozására (ultrahangos vagy mechanikus rendszer).
Végre megoldást kell találni az épület egyszeri, alapos és eredményes nagytakarítására,
legalább évente egy alkalommal, mert az eddigi ez irányú tevékenység nem hozott
érzékelhető eredményt (a nagy felületen meglévő padlószőnyegek alapos portalanítása
különösen szükséges, mert a nagy mennyiségű por visszakerül a könyvekre és egészségtelen
mikroklímát okoz.

*

Minden programunkkal a könyv, a könyvtár, az olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni.
Fejlesztéseinkkel pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkkal újabb olvasói
rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni.
Azt a célt kívánjuk követni, hogy nyilvánvalóvá váljon a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal
növekedjék a könyvtár és az olvasás népszerűsége, a könyvtár használóinak elégedettsége.

Gyöngyös, 2015. ……………………………………….

