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TARTALMI SZEMPONTOK A TELEPÜLÉSI KÖNYVTÁRAK 

2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A 2018. évi tervek általában a könyvtár stratégiai céljainak megvalósítása érdekében, azzal 

összhangban kerülnek megfogalmazásra. Fontos szempont az is, hogy most – költségvetés 

tervezésének időszakában, annak elfogadása előtt – nem lehet konkrét számokkal tervezni.  

Konkrét feladatok közül a legfontosabbak: 

- A humánerőforrás szakszerű és jogszerű szervezése terén el kell érnünk, hogy a múzeumi 

gyűjtemények megüresedett vezetői-szervezői státuszára arra alkalmas embert 

biztosítsunk. Ugyanilyen fontos feladat, hogy a fiókkönyvtár bővítésével együtt járó 

megnövekedett feladatokhoz biztosítani tudjunk megfelelő munkatársat. Ebben az évben 

az is feladat lesz, hogy az új munkatársak megtalálják a helyüket és a lehető leghasznosabb 

módon, a legjobb eredmény ígéretével kapcsolódjanak a munkába.  

- Kiemelt feladat az év során, hogy megkezdődjön a minőségbiztosítás alapján szervezett 

munkavégzés. Ennek érdekében képzéseket indítunk és gondoskodunk arról, hogy a 

szükséges intézkedések beépüljenek a munkaszervezésbe. 

- Továbbra is fokozott figyelmet fordítunk a pályázatokra, melyek anyagi forrást 

biztosítanak céljaink megvalósításához. Legyen az dokumentum,- vagy eszközbeszerzés, 

felújítás, képzés, rendezvény támogatása vagy bármi más. 

- Ebben az évben a jogszabályok által előírt állomány ellenőrzésre (revízió) is sort kerítünk. 

Ebben a körben tervezzük a gyűjtemények tételes ellenőrzését is, különös tekintettel arra, 

hogy ott vezetőváltás is történt. 

- 2018-ban névadónk Vachott Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük. Ez 

egybeesik könyvtárunk létesülésének 70. évfordulójával is. Ennek kapcsán – megfelelő 

anyagi feltételek esetén – méltó, ünnepi rendezvényekkel és emlékkönyv 

megjelentetésével készülünk. 

- Megkezdődött egy, a könyvtárunkban működő civil irodalmi olvasói-alkotói kör 

szervezése. E kör működésének sikerre vitele sokat segíthet intézményünk tervezői és 

megvalósítói munkájában. Általa közvetlen, élő, valós érdekeken alapuló együttműködés 

jöhet létre a társadalom érintett képviselőivel. 

- Marketing tevékenységünkben fontos előrelépés lehet a már megnyert arculati pályázatunk 

megvalósításának eredménye. A minél szélesebb körű láthatóság, elfogadottság sokat 

segíthet az üzeneteink érdeklődőkhöz való eljuttatásában. 

- A fiókkönyvtárban jelenleg is zajló felújítási- és helységbővítési munkákat követően új 

bebútorozást és eszközfejlesztést valósítunk meg. Tervezzük a nyitvatartási idő növelését 

is. Ezek a változások lehetőséget biztosítanak arra, hogy nyár elejétől kulturális kínálatunk 

megnövekedjen a környező városlakók számára.  

 

Ma is érvényesek elmúlt évi záró gondolataink: 

„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.”  

 

 
 



 

 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

 

  

  

  

2017. tény 2018. terv 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 

összlétszám (fő) 

14,5 15 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) 1 2 

Könyvtári 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 9 11 

átszámítva teljes munkaidőre 9  11 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 

 
0 0 

Egyéb felsőfokú 
összesen  2 0 

átszámítva teljes munkaidőre  2 0 

Mindösszesen könyvtári szakmai 

munkakörben 

 

összesen 11 11 

átszámítva teljes munkaidőre  11 11 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  2 3 

átszámítva teljes munkaidőre  1,5 3 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

 

összesen  2 1 

átszámítva teljes munkaidőre 2 1 

Mindösszesen egyéb alkalmazott 

összesen 4 4 

átszámítva teljes munkaidőre  
3,5 4 

Összes létszám:  14,5 15 
Önkéntesek száma    
Közfoglalkoztatottak száma    11 11 

 

 

III.  SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások) 

 

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Heti nyitvatartási órák száma (a 

könyvtár székhelyén) (óra)  

40 40 

Heti nyitvatartási órák száma a 

fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)  

14 32 

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 

tartás (óra)  

4 4 

16 óra utáni nyitva tartás (óra) 10 12 

Nyári zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

20 20 

Nyitvatartási napok száma: 228 228 

Téli zárva tartási idő  

Munkanapok száma:  

3 3 



 

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése 

 

Olvasószolgálat 

2018-ban tervezett programjainkkal, tevékenységünkkel továbbra is a könyv, a könyvtár, az 

olvasás fontosságára és szépségére hívjuk fel a figyelmet. Színvonalas szolgáltatásainkkal 

újabb olvasókat szeretnénk nyerni. A nagy sikerre való tekintettel tovább folytatjuk a Fiatalok 

a könyvtárba(n)! és az Egészséges könyvtár programsorozatunkat, továbbra is lehetőséget 

biztosítunk helyi művészeknek, amatőr tehetségeknek, hogy kiállítsák munkáikat. 

A honlap további korszerűsítése és a facebook aktív használata mellett tervezzük Instagram 

oldal elindítását is. 

Az évente kétszeri ingyenes beiratkozás sajnos bevétel csökkenést eredményezett az elmúlt 

évben, mivel egyre többen veszik igénybe azt a lehetőséget, hogy ezeken az ingyenes napokon 

tagságot hosszabbítanak. Ezért az ingyenes beiratkozást új tagságra korlátoznánk illetve a 

beiratkozási díjat ingyenesről 50%-os kedvezményre módosítanánk. Ugyanakkor nem cél az 

olvasók anyagi okokból történő csökkenése sem.  

Könyvtárunk hagyományos feladatai ellátása mellett egyre inkább közösségi térré, kulturális 

központtá is alakult. A rendezvények, kiállítások, előadások, foglalkozások megszervezése és 

lebonyolítása rengeteg előkészülettel és utómunkálattal jár, ami igen megerőltető az alacsony 

dolgozói létszám miatt. Lehetőség szerint szükségünk lenne egy plusz könyvtárosra, hogy 

feladatainkat továbbra is színvonalasan tudjuk végezni és elképzeléseinket megvalósítani, 

valamint a fiókkönyvtár nyitvatartásának bővítését is meg kell oldanunk.  

Célunk, hogy még több emberhez  eljusson a könyvtári szolgáltatások sokasága, 

rendezvényeink, kiállításaink híre, s ezáltal  tovább növekedne  könyvtárunk és  az olvasás 

népszerűsége. 

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

Gyermekkönyvtár 

A gyermekkönyvtár legfőbb feladata: szorosan együttműködve az oktatási intézményekkel 

hozzásegíteni a gyermekeket a szabadidő hasznos eltöltéséhez, felébreszteni bennük az önképzés 

lehetőségét, valamint fejleszteni a szövegértést. A könyvtárak ma már nemcsak gyűjtik és 

kölcsönzik a dokumentumokat, hanem meg kell felelniük az információs társadalmi elvárásoknak 

is. Géppel kölcsönzünk, és a tájékoztatásban is előtérbe helyezzük az internetes adatbázisokat. 

Egyre többen látogatják a honlapunkat tájékozódás, katalógushasználat és hosszabbítás végett és a 

Facebookon is nő a forgalmunk. Az email-es tájékoztatás, kérés is egyre elfogadottabb. 

Az olvasók „toborzásának” leghatékonyabb módja azonban a könyvtári rendezvények, 

foglalkozások. 2018-ban az alábbiakat tervezzük: 

 

Családi programok 

- Mesevarázs 

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak játékkal, barkácsolással – havonta 

- Hétvégi fabrika 
Havonta egy szombati napon kézműves foglalkozás gyermekeknek, szülőknek 

- Gyöngyös város napja (május 13.) – XIX. századi piac 
Gyöngyös Fő terén bábozás, mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak 

- Népmese Napja 2018. (október 6.) 
Mesék, kiállítás megnyitó díjátadással, kézműves foglalkozás, játék 

 

      Gyermek- és ifjúsági programok 

- Óvodások hete (április 9-17.) 

Komplex mesefeldolgozás bejelentkezett óvodás csoportoknak barkácsolással 

- Mesemondó verseny 
Hagyományos verseny városi és körzeti óvodásoknak, alsósoknak és felsősöknek 

- Író-olvasó találkozók 

Darvasi László (február 20.) – 5.-eseknek 



Dániel András (május 15?) – óvodásoknak 

Holden Rose (október 2?) – alsósoknak 

- Szünidei foglalkoztató (június-július) 
Június végén és júliusban hétfőn-kedden-szerdán mesés, játékos, kézműves 

foglalkozások és filmvetítések 10-12-ig a gyermekkönyvtárban 

- Nyári napközi (július) 
A városi napközis csoportok látogatása a könyvtárban egy-egy foglalkozásra 

csütörtökönként. 

 

Kiállítás 

- Mátyás mesék illusztrálása – Mátyás király (kisplasztika) 

A Népmese napjához kötődő pályázatok legjobb alkotásainak a kiállítása 

 

Könyvtári órák, foglalkozások 

  Várjuk óvodás és iskolai csoportok bejelentkezését könyvtári foglalkozásra. A 

foglalkozások témáját az iskolák adják meg, óvodásoknak pedig komplex meseórákat tartunk 

egyeztetés alapján. Hangsúlyt fektetünk a könyvtári rend elsajátítására, az új könyvek 

bemutatására és a szövegértés fejlesztésére. 

  Továbbra is támogatjuk a Petőfi Sándor EGYMI alsós osztályait, mesés 

foglalkozásokkal és kölcsönzéssel várjuk őket a könyvtárba. Amennyire lehet, bevonjuk az iskolát 

a gyermekprogramokba is. 

 

Idén két évforduló is érinti a könyvtárat.  

- Az egyik Mátyás születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója. A tavaszi 

mesemondó versenyünkre idén Mátyás-meséket fogunk kérni. Az őszi Népmese 

napjának is Mátyás lesz a témája. Rajzpályázatot hirdetünk óvodásoknak és 

iskolásoknak Mátyás-mesék illusztrálására, melyből kiállítást rendezünk, illetve 

kisplasztikát lehet készíteni Mátyásról. Mesék hallgatásán túl koronákat és iniciálékat 

fogunk készíteni, reneszánsz táncokat tanulunk. Megismerkedünk Mátyás udvari 

életével is. 

- Könyvtárunk 70 éves idén, illetve 35 éve vettük fel Vachott Sándor nevét. Vachott 

Sándor 200 éve született, éppen ezért támogatva a felnőtt könyvtár programsorozatát, a 

gyermekkönyvtár is részt vesz a szervezésben. 

 

Zenei részleg 

Állományunkat továbbra is a legjelentősebb hangzó- és kottaanyaggal bővítjük.  

Tervezzük az analóg bakelit lemezeink válogatás utáni digitalizálását, az eredményt nem lemezekre 

írva, hanem megfelelő minőségű formátumban adathordozóra archiváljuk. Igény esetén továbbra is 

zenei összeállításokkal bővítjük kínálatunkat.  

Iskolai foglalkozásokat, órákat tervezünk. Zenei vetélkedőket rendezünk – az interneten is, valamint 

folytatjuk a könnyűzenei Ki nyer ma játékot. 

 

Helyismereti részleg 

2018-ban lesz névadónk, Vachott Sándor születésének 200. évfordulója, az emlékév során méltó 

emlékezésre készülünk. Könyvtárunk 35 éve viseli a jeles gyöngyösi költő nevét, s 2019-ben lesz 

hetven éve, hogy Gyöngyösön megnyitotta kapuit a közkönyvtár. Az évfordulók alkalmából 

szeretnénk kiadni a könyvtár emlékkönyvét. Költészeti versenyt rendezünk az év során, kirándulást 

szervezünk Vachott Sándor sírjához, és a környéken fellelhető emlékhelyekhez. November 17-én, a 

költő születésnapján egy emléknapot tartunk. Középiskolások számára irodalomórát állítunk össze a 

Vachott család irodalmi jelentőségéről.  

Vásárlás, dokumentumok beszerzése terén az antikváriumok, on-line oldalak az elsődlegesek. 

Folyamatoson figyelemmel kísérjük tehát a különböző aukciókat, az on-line antikváriumok listáit 

(Darabanth, axioart, antikkkönyv.hu, helytörténet.com, bookline, antikvarium.hu és a többiek). A 

gyűjtőkkel való aktív kapcsolat is fontos az állomány gyarapítása szempontjából. Reméljük, hogy 



ebben az évben is megfelelő forrás áll rendelkezésre a beszerzéshez, pályázati összegekkel 

kiegészülve.  

Fontosnak tartjuk a facebookon való megjelenést, havonta tervezünk helyismereti érdekességekkel 

megjelenni. 

A helytörténeti vetélkedő szervezésében és lebonyolításában továbbra is aktívan részt veszünk, annak 

érdekében, hogy az általános és középiskolás fiatalok minél jobban megismerjék lakóhelyük múltját és 

értékeit.  

Városunk múltjából önálló publikációkkal jelentkezünk különféle nyomtatott és online felületeken, de 

támogatjuk tudományos igényű, nagyobb lélegzetű munkák megjelenését is.  

 

Huszár Lajos Éremtár és Herman Lipót Gyűjtemény 

Tekintettel arra, hogy a muzeális gyűjtemény kezelője váratlanul távozott az intézményből, és egyelőre 

átmeneti kezelője van, ezért a 2018. évi tervezés részletes kifejtésére nem kerülhetett sor. A terveket a 

helytörténeti gyűjtemény munkájához kapcsolva csak felsorolásszerű formában jelenítjük meg. 

 

- Iskolai órák, foglalkozások 

- Csoportok látogatása 

- Kereskedelmi szakközépiskola – szakmai órák 

- Éremnépszerűsítő videók lejátszása a látogatóknak 

-  Pénztörténeti videók, ismeretterjesztő anyagok 

- Állománygyarapítás: elsősorban a gyűjtőkörnek megfelelő előírás szerint, de érdekességként, 

az ismeretek bővítése érdekében szóba jöhetnek honfoglalás kor előtti pénzek: bizánci 

aranyforint, arab dirhen 

- Az Éremtári füzetek c. népszerűsítő kiadványsorozat újabb darabjának megjelentetése. 

- Elnyert pályázatból megvalósítás alatt áll egy látványraktár készítése. 

- Pályázati forrásból folytatjuk a Herman festmények és keretek restaurálását. 

Szeretnénk, ha a jövőben a gyűjtemények kezelője már nem részmunkaidős formában, hanem teljes 

állásban végezhetné a szakszerű munkát.  

 

 

Fiókkönyvtár 

2017-ben sikerült egy 60m2 –es területtel bővülnünk, ami két helyiségből áll. Ezeket a helyiségeket 

kell felújítani a helyi önkormányzat segítségével és alkalmassá tenni arra, hogy a csoportos 

foglalkozásokat és terveink szerint megvalósuló kézműves szakköröket ezekben a helyiségekben 

tarthassuk meg a jövőben. 

Egy pályázatnak köszönhetően, amit az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma írt ki 2017-ben, 3millió 

forintot nyertünk, am i lehetővé teszi a jelenlegi bútorzat /könyvespolcok, kölcsönző asztal, asztalok, 

székek, szőnyegek/ teljes cseréjét és az új helyiségek berendezését is. Ezen felül eszközfejlesztésre is 

lehetőségünk nyílik. Új számítógépeket szeretnénk beszerezni és kiépíteni egy kamerarendszert, 

amivel a Központi könyvtárban már évek óta rendelkezünk és folyamatosan bővítjük. A munkálatok 

2018. januárban kezdődnek a helyiségek felújításával és festésével. A pályázat megvalósulásának 

határideje 2018. augusztus 31. 

Bízunk abban, hogy a két új helyiség, az új, fiatalos, modern bútorzat is hozzájárul majd ahhoz, hogy 

minél több új olvasót szerezzünk, továbbra is minél többen látogassanak el csoportos, interaktív 

foglalkozásainkra. Célunk, hogy modern, kellemes környezetben a könyvtári szolgáltatások nyújtása 

mellett kulturális központtá is alakítsuk Fiókkönyvtárunkat, a helyi igényeknek megfelelően 

lehetőséget, helyet és infrastruktúrát nyújtsunk önszervező csoportoknak is. 

Céljaink megvalósításához a heti nyitva tartást két napról legalább háromra szeretnénk emelni, amit 

csak egy plusz könyvtárossal tudnánk megvalósítani, mivel az ott dolgozó könyvtáros nyugdíjazásával 

nem volt lehetőség új munkatárs felvételére. A nyitva tartási idő növekedése és egy állandó könyvtáros 

jelenléte bizonyosan nagyobb olvasói létszámot eredményezhetne. 

- Nyitvatartási idő növelése heti két alkalomról legalább háromra (közösségi térben 

rugalmasan alkalmazkodva az igényekhez) 

- 1 főállású könyvtáros alkalmazása (rendezvényszervezői - közösség fejlesztési 

gyakorlattal, végzettséggel) 



- + 1 kulturális közfoglalkoztatott alkalmazása 

- Éves rendezvényterv alapján: olvasást népszerűsítő közösségi programok szervezése a 

különböző korosztályok számára (könyvbemutatók, irodalmi pályázatok kiírása az ott élők 

részére, nyári napközis olvasótábor iskolásoknak, irodalmi találkozók, beszélgetések, 

könyvtár mozi beszélgetéssel) 

- Együttműködési megállapodás könyvtári programokra, közösségi programokra a helyi 

intézményekkel  

- Közösségi rendezvények:  

klubok, körök indítása érdeklődési körök szerint (pl. baba-mama klub, jóga, gyógytorna –

kör, kézimunka, természetjáró, művészeti, társasjáték, kártya, stb. 

 

oktatások, képzések: számítástechnikai ismeretek, nyelv, stb. 

 
 

 

 

 

2.1 Gyűjteményfejlesztés   
 

Könyvbeszerzésünket gyűjtőkörünknek megfelelően alakítjuk, figyelembe véve az olvasói 

igényeket is. Az új kiadásban megjelenő klasszikusokat továbbra is megvásároljuk lecserélve a 

régi, elhasználódott példányokat. A folyóiratok beszerzésénél is igyekszünk az igényeknek 

megfelelni, folyamatosan rendelünk újakat, illetve mondunk le olyanokat, amire nincs érdeklődés.  
A gyermekkönyvtárban továbbra is főleg a szépirodalomra és a kisgyermekek számára népszerű 

hajtogatós ismeretterjesztő könyvekre összpontosítunk. Szeretnénk megtartani a 16. életévüket betöltő 

olvasóinkat is, ezért tinikönyveket is fogunk vásárolni. Idén megint sor kerül selejtezésre, a közben 

megrongálódott, behajthatatlan, térített könyveket fogjuk törölni.  

 

 

 

Mutatók 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)  5.342.695 5.500.000 

- ebből folyóirat (br. Ft) 1.154.628 1.200.000 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 

(br. Ft) 

165.392 170.000 

Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma (db) 

0 0 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

555 600 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 

389 400 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

0 0 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 

304 350 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 2619 2800 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  1058 1000 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Gyűjteményfeltárás  

 

 

 

Mutatók 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok 

száma 

 7514 7500 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve)  

 1/6 1/6 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára 

történő hozzáférhetővé válásának időtartama 

napokban kifejezve (átlagosan) 

 3 3 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 

 99% 99% 

 

2.3 Állományvédelem 

 

 

Mutatók 2017. évi tény 2018. évi terv 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, 

javítás, restaurálás, savtalanítás vagy 

egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

269                         300 

Muzeális dokumentumok száma  0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 

0  0 

Az állományvédelmi célból 

digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 

 82 100 

Biztonsági jellel ellátott 

dokumentumok száma 

 0 0 

A könyvtári dokumentumok 

állagának védelmét szolgáló gépek 

száma 

0 0 

 

3. Települési könyvtár területi feladatellátása  

 

 

3.1  Nemzetiségi könyvtári ellátás 
  

Nincs nemzetiségi könyvtári feladatunk, a beszámolóban rögzítettek szerint nem tervezünk a 

nemzetiségek számára külön könyvtári szolgáltatást. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Mutatók 

4.1 Könyvtárhasználat 

 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) 3277 3300 

A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet 

megújítók tervszáma (fő) 

1757 2000 

A könyvtári látogatások tervszáma (db) 29881 30000 

Ebből csoportok (db) 42 45 

 

4.2 Dokumentumforgalom 

Könyvtárhasználat  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) 101461 102000 

E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) 0 0 

Helyben használt dokumentumok (db) 38152 40000 

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 72 80 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 128 150 

 

4.3 Olvasói számítógépek 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Katalógus 3 3 

Olvasói munkaállomás 15 15 

 

 

4.4 Online szolgáltatások 

 

Online szolgáltatások  

2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

Távhasználatok tervszáma 71110 72000 

A könyvtári honlap 

tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 

19 20 

A könyvtárban használható 

adatbázisok száma 

92 100 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatások száma (db) 

0 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő 

használók száma (fő) 

0 0 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 

hozzáférésű publikációként 

elérhetővé teendő dokumentumok 

száma (db) 

1 5 

 

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára 



Szolgáltatások száma 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök 

száma 

3 3 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 

 

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok 

KSH adatok 2011.(2010. népszámlálás adatai) 

magyar bolgár

cigány 

(romani, 

beás) görög horvát lengyel német örmény román ruszin szerb szlovák szlovén ukrán

hazai 

nemzetis

égek 

együtt arab kínai orosz vietnami egyéb Összesen Népesség 

Megye összesen267 183 108 19 467 68 41 125 1 576 51 634 122 39 558 6 169 22 964 73 55 208 19 1 636 292 138 308 882

Gyöngyös 27 440 18 1 200 7 3 12 177 9 36 57 … 47 … 28 1 597 21 9 34 6 207 29 314 31 421 
 

Dokumentumok 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Könyvek 0 0 

folyóiratok 0 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 

Összesen 0 0 

 

4.7 Használói képzések száma 

 

Kompetenciaképzés 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzések száma  

17 20 

A könyvtár által szervezendő olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

308 350 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzések száma  

0 2 

A könyvtár által szervezendő digitális 

kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó 

nem formális képzéseken résztvevők 

száma 

0 10 

A könyvtár által szervezendő 

engedélyezett képzések, továbbképzések 

száma 

0 2 

A könyvtár által szervezendő akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken 

0 30 



résztvevők száma 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozások száma  

7 10 

A könyvtár által szervezendő 

könyvtárhasználati foglalkozásokon 

résztvevők száma 

154 200 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális programok 

száma 

7 8 

A könyvtár által szervezendő hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-

ellenes, szemléletformáló, toleranciára 

nevelő és multikulturális programokon 

résztvevők száma 

80 90 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 

0 0 

A könyvtár által szervezendő nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

0 0 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

7 8 

A könyvtár által szervezendő 

fogyatékossággal élők 

könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

80 90 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő szervezett 

programok, képzések száma  

0 2 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezendő programokon, 

képzéseken résztvevők száma 

0 20 

Összes képzés tervszáma 38 52 

A képzésen résztvevők tervszáma 

összesen 

622 790 

A könyvtároktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató 

kiadványainak tervszáma 

0 0 

 

4.8 Rendezvény, kiállítás  

 

 

Tervek 2018-ra 

Sikeres rendezvényeinket tovább folytatjuk. Könyvbemutatókat, író- olvasó találkozókat tervezünk. 

A helyi alkotók közül ebben az évben vendégül látjuk Mangó Gabriellát, Weisz Anettet. A Fülöp 

Lajos – Lisztóczki László szerzőpáros új sorozatot indít útjára „Mozaikok Gyöngyös 

művelődéstörténetéből” címmel. A sorozat kötetei könyvtárunk kiadásában jelennek meg. Az első 



kötetek a Stillereket és Bán Imrét mutatják be, ezeket a kiadványokat is bemutatjuk könyvtárunkban. 

A Magyar széppróza napja alkalmából Darvasi László lesz a gyermekkönyvtár vendége. Áprilisban 

mutatja be új kötetét Al Ghaoiu Hesna. 

Költészet napja alkalmából a sokak által kedvelt Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész, 

költő, Lukács Sándor előadói estjére kerül sor. Az alakuló irodalombarát kör a Fő téren tervez 

versfelolvasást.  

Egészséges könyvtár sorozatunk keretében idén Nádasdy Borbála írónőt szeretnénk meghívni, de 

több egészséggel kapcsolatos rendezvényt tervezünk.  

„Fiatalok a könyvtárba(n)!”  címmel évek óta igyekszünk fiatalokat érdeklő írókat meghívni egy-

egy rendhagyó irodalomórára, most Totth Benedeket próbáljuk megnyerni.  

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeihez ebben az évben is sok programmal csatlakozunk.  

2018 – névadónk, Vachott Sándor születésének 200. évfordulója lesz, szeretnénk egy Vachott- 

emlékév során méltón ünnepelni – a hagyományok mellett a kor igényeinek megfelelően. Könyvtárunk 

35 éve viseli a jeles gyöngyösi költő nevét, s 2019-ben lesz hetven éve, hogy Gyöngyösön megnyitotta 

kapuit a közkönyvtár. Az évfordulók alkalmából szeretnénk kiadni a könyvtár emlékkönyvét. 

Költészeti versenyt rendezünk az év során, kirándulást szervezünk Vachott Sándor sírjához, és a 

környéken fellelhető emlékhelyekhez. November 17-én, a költő születésnapján egy emléknapot 

tartunk. Középiskolások számára irodalomórát állítunk össze a Vachott család irodalmi jelentőségéről. 

A kiállításokat a megszokott módon, a magunk számára megfogalmazottak szerint ütemezzük. 

Elsősorban gyöngyösi kötődésű amatőr és hivatásos képzőművészek munkáit és alkotásait mutatjuk 

be, az alkotók megismertetése és a képzőművészeti értékek befogadása szándékával.  

 

Mutatók 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezendő helyi közösségi 

programok, rendezvények tervszáma 

összesen  

99 100 

A könyvtárban a tárgyévben 

szervezendő helyi közösségi 

programok, rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

4720 5000 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások tervszáma  

11 12 

A könyvtárban szervezendő időszaki 

kiállítások látogatóinak száma 

1190 1200 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetésre kerülő rendezvények 

tervszáma  

14 15 

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetendő rendezvényeken 

résztvevők tervszáma 

629 700 

Egyéb rendezvények tervszáma 0 0 

Egyéb rendezvényeken résztvevők 

tervszáma 

0 0 

 

4.9 Használói elégedettség mérés 

 

Használói elégedettség mérések 

tervezése 

2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

A használói elégedettség-mérések száma 0 1 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma 

0 100 



 

 

4.10 Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

7 10 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

5 7 

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  0 0 

 

 

 

4.11 Partnerség 

 

Az elkövetkező időben írásos szerződést kívánunk kötni a velünk már amúgy is kapcsolatban álló 

oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel és vállalkozókkal. 

 

A könyvtárral írásos együttműködést 

kötő partnerek száma 
2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

Civil szervezetek 0 2 

Határon túli könyvtárak 0 1 

Vállalkozók 0 3 

Oktatási intézmények 5 11 

A kistelepülési önkormányzattal kötött 

megállapodások száma 

0 0 

Egyéb 0 1 

Összesen 5 18 

 

 

4.12 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek) 

Folytatjuk a helyismereti dokumentumok, folyóiratok digitalizálását. Megkezdjük a zenei részleg 

bakelitlemezeinek digitalizálását.  
 

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE: 

 

A költségvetés megalkotása folyamatban van, terveink ennek függvényében: 

 

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása  
Jelenleg is zajlik a fiókkönyvtárunk felújítása és berendezése, sikeres költségvetési tárgyalás 

esetén folytatjuk a tervezett második ütemben a felújítást. (nyílászárók, esővetők cseréje, 

vizesblokkok felújítása, külső bejárati lépcsők és az esővédő előtető felújítása, a főbejárat 

akadálymentesítése).  



 

 

 

 

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok  
A könyvtárterasz befedését évek óta szeretnénk, hiszen így új, használható térhez jutnánk, 

ahol jó időben újságokat, könyveket lehetne olvasni, és rendezvényeket tartani.  

Az épület külső homlokzatai felújítást igényelnek.  

A főbejárati ajtó szigetelése, a plexi kicserélése nagyon fontos lenne a hideg miatt. Az ablakok 

kicserélése hang-és hőszigetelt nyílászárókra jelentős energia-megtakarítással járna.  

Szeretnénk folytatni a padlózat cseréjét, az olvasói terekben a szőnyegpadló elkopott és 

nehezen tisztítható.  

A klimatizálás folytatása is fontos, hogy a nyári melegben is komfortosan érezzék magukat 

olvasóink.   

 

3.  Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés 

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű 0 0  

ebből személygépkocsi 0 0  

Számítógép 3 600.000  

ebből olvasói 2 400.000  

ebből szerver    

Fénymásoló 1 50.000  

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

2 50.000 4TB 

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) 7 1.100.000  

   

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett) 
 

Hazai pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Fiatalok a 

könyvtárba(n)! IV. 

(tervezett) 

800.000  NKA   

Szakmai 

innovációs 

programok 

megvalósítása 

(tervezett) 

500.000  NKA   

 Herman Lipót 

festményeinek és 

képkereteinek 

restaurálására 

II.(tervezett) 

1.000.000  NKA   

Vachott Sándor 

Városi Könyvtár 

Fiókkönyvtára 

megújulására, 

eszközfejlesztésére 

3.149.000 2.984.074 NKA 2017.09.01

.  

2018.08.31. 



A Vachott Sándor 

Városi Könyvtár új 

arculatának 

kialakítása 

500.000 500.000 NKA 2017.10.01

. 

2018.08.31. 

Kubinyi III. 

Éremtár és 

Kiállítóhely 

megújítása 

4.000.000 700.000 Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

2017.08.31

. 

2018. 12.31. 

Kubinyi IV. 

Éremtár és 

Kiállítóhely 

megújítása 

(tervezett) 

4.000.000  Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

  

Érdekeltségnövelő 2.000.000  Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma 

  

Múzeumi 

műtárgyak 

szerzeményezése 

(tervezett) 

1.000.000  NKA   

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Digitális jólét 

program GINOP 

eszközök eszközök KIFÜ 2018.01.01 2018.12.31. 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Támogató Kezdete Befejezése  

  

5.  A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a települési 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  

 

A Gyöngyösi Műsorolóban, Gyöngyösi Újságban, a város honlapján, a Gyöngyösi Televízióban, a 

Maxi és az FM7 rádióban rendszeresen megjelennek programjaink, valamint plakátjainkat próbáljuk 

minél több helyre eljuttatni, közösségi helyekre, terekre, oktatási intézményekbe. 

 

Kommunikáció 

2017. évi 

tény 
2018. évi terv 

Kommunikációs költségek (Ft) 320.000 500.000 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 124 150 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 32 35 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 18 20 

Online hírek 15 20 

Közösségi médiában megjelenő hírek 210 230 

Hírlevelek 42 45 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 

3 (120.000) 5 (200.000) 

Egyéb:…. 8 10 

 

6. Elektronikus szolgáltatások 
 



(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése érdekében tervezett 

intézkedések.)   

 

A közösségi média térhódításával egyre nagyobb szerepet játszik a honlap és a facebook az olvasók, 

felhasználók megszólításában, elérésében. 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.  

 

 

Szolgáltatás 2018-ban tervezett 

(I/N) 
Részletek 

Honlap igen www.vk-gyongyos.bibl.hu 

OPAC igen brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/eSearch 

Adatbázisok igen brody.iif.hu/gyongyos/node/33700 /képeslap 

gyűjtemény/; brody.iif.hu/gyongyos/node22856 

/digitalizált, kereshető folyóiratok/ stb. 

Referensz szolgáltatás igen Személyes, e-mailes és telefonos megkeresések 

alapján. 

Közösségi oldalak  igen www.facebook.com/vachottkonyvtar/ 

RSS nem  

 nem  

 

7. Innovatív megoldások, újítások:  
 

A terasz hasznosítása rendezvények és olvasói tér számára megfelelő időjárás esetén.  

 

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

 

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2017. évi 

tény 

2018. évi 

terv 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 1.807 1.807 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
1.233 1300 

– ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 202 200 

– ebből beiratkozási díjbevétel (forint) 732 800 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 5.084 5.200 

– ebből fenntartói támogatás 1.100 1.200 

– ebből felhasznált maradvány   

– ebből pályázati támogatás   

– a pályázati támogatásból EU-támogatás 3.984 4.000 

Egyéb bevétel összesen    

Bevétel összesen  6.891 5.373 

Kiadás 

Személyi juttatás 38.915 42.319 

Munkaadókat terhelő összes járulék 8.853 8.785 

Dologi kiadás     16.833 14.256 

Egyéb kiadás 3.709 700 

Kiadás összesen  68.310 69.044 






