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vachottkonyvtar

1400 m2, 2 szinten

Akadálymentes közlekedés, 
mosdó

100.000 dokumentum

16 dolgozó, 
ebből 13 könyvtáros

3 méltó helyszín: 
kastélyból  kolostorba, 
kolostorból palotába



Fiókkönyvtár
A lakótelep kulturális bázisa

Klubfoglalkozások



Köszönet a régi munkatársaknak, hogy ilyen 
könyvtárat örököltünk tőlük!



Könyvtárunk szerepe 70 éve meghatározó 
a város kulturális életében

2007 és 2017 közt: 10 év összevont 
működés - előnye nem volt

5 éve önállóak vagyunk: 
eredmények, jó tapasztalatok, fejlődés

Ennek ellenére újra szóba került az összevonás -
szakmai szempontból nagy visszalépést jelentene 

nekünk. 



4 fejlesztési irány



4 fejlesztési irányvonal

2 éve, a munkatervben megfogalmaztunk 3 
irányvonalat 

(Értékőrző, Hasznos, Zöldülő), 
később még egyet hozzátettünk  

„Innovatív Könyvtár”

Minden tevékenységünk, rendezvényünk szinte 
besorolható valamelyik irányvonalba, átfedések is 

vannak, kapcsolódnak egymáshoz  



Mérések

• Minden rendezvényünkön jelenléti ívet íratunk
• Fotó- és videó dokumentáció készül
• Látogatók visszajelzéseit figyelembe vesszük, 

alkalmazzuk a további szervezéseknél
• Haladva a korral,  fontos a digitális megjelenés 
• Új honlapok kialakítása folyamatban



. 

• Helytörténetünk értékeinek széleskörű 
megismertetése

• Múzeumi gyűjtemények működtetése 
• Előadások, foglalkozások, vetélkedők

• Időszaki kiállítások
• Könyvbemutatók szervezése
• Kiadványok szerkesztése



Múzeumi 
gyűjtemények

Herman  Lipót Hagyaték: 
esztétikai élmény, rendezvénytermünk 
különleges, már nagyon sok fellépő 
megdicsérte

Éremtár: sokáig tehernek éreztük, hogy 
hozzánk került, de most már az előnyeit 
élvezzük: 
• pályázatok, 
• megjelenés turisztikai kiadványokban, 

weboldalakon, 
• az ország egyik legnagyobb 

látogatható , történelmünket 
végigkövető pénzgyűjteménye, 
emlékérmek, kitüntetések, helyi 
vonatkozású érmek

Bálint Gazda Emlékterem
• Egy hónapja nyílt meg , Bálint György 

hagyatékából



Bálint Gazda Emlékterem



Helyi Históriák
• Helyi vonatkozású 

érdekes történelmi 
előadások

• Helytörténész klub 
alakult 2021 
decemberében

• Férfi látogatók! 
Pl.:   Számvéber
Norbert: Páncélosok a 
Mátrában 

(12 nő, 90 férfi látogató 
10-95 évesig)



Helytörténeti gyűjtemény
• Szerzeményezés, a múlt 

értékeinek könyv alakban 
történő megjelentetése

• Könyvek, brosúrák, 
képeslapok, videók, fotók, 
térképek, tárgyi emlékek 
nagy számban (használati 
tárgyak, néprajzi 
különlegességek, stb)

• Névadónk – Vachott Sándor 
születésének 200. 
évfordulója



Vachott kör 

• Legyen egy irodalom és 
művészetek irányába 
elkötelezett kör 
könyvtárunk égisze alatt.

• Folyamatban van az 
egyesületté válás

• Jelenlétükkel, programok 
szervezésében való 
közreműködéssel, 
népszerűsítéssel segítik 
munkánkat. 



Könyvbemutatók, 
író- olvasó találkozók

• Elsősorban 
helyi, környékbeli 

kiadványok, helyi 
kötődésű szerzők

• Zenés 
író-olvasó 
találkozók nagyon 
népszerűek



Helytörténeti vetélkedő

• Harminc éve
• Általános- és 

középiskolás 
diákoknak

• Minden évben 
más kiemelt téma



Könyvkiadás
• A könyvtár mint 

könyvkiadó már 8 db 
könyvet és 5 Éremtári 
füzetet jelentetett meg. 
Gyöngyöshöz kapcsolódó 
helytörténeti, irodalmi 
vonatkozású művek

• Hét évtized könyv –
először jelent meg 
könyvtártörténeti munka 
intézményünkről, közös 
szerkesztésben



Időszaki kiállítások

• Helyi és környékbeli alkotók lehetőséget kapnak
• Havonta változó, mindenki látja a fogadótérben



• Hagyományos könyvtári szolgáltatások 
• Egyéni és csoportos foglalkozások, 

képzések 
• Élethosszig tartó tanulás és a digitális 

írástudás elterjedésének segítése, 
személyes mentorálás



Hétvégi Fabrika

• Szombati program
• Gyermekkönyvtár részéről 

nagy előkészületet igényel
• Családok, apukák is jönnek 

(férfiak a könyvtárban)!



Babaolvasó

• Fiókkönyvtárban, 
havonta 
találkoznak

• Pandémia idején 
ez is a játszótéren
volt, egri mintára

• Ezzel kezdtük a 
Könyvtár a 
játszótereken 
programsorozatot



Okos nagyi

• Központi és 
fiókkönyvtárban is 
havi rendszerességgel 
működik

• Digitális fejlődés, 
segítségnyújtás, 
elsősorban az 
időseknek

• Mindkét könyvtár DJP 
pont



Pályázatok
• Céljaink 

megvalósítását  
segítik

• Sok fejlesztés csak 
pályázat útján 
valósulhat meg 

• Könyvtárként
• Múzeumként
• Alapítvány 

segítségével – civil 
szférának kiírt 
pályázatok



Célunk, hogy Zöld könyvtár legyünk
• Környezettudatos szemlélet
• Életmód-előadások
• Környezetkímélő megoldások a könyvtárban, 

energiatakarékosság
• Csoportos foglalkozások, előadások, akciók
• Együttműködés környezetvédő csoportokkal, klubokkal
• Ökopolc



• Egészségklub a 
fiókkönyvtárban

• Pszichológiai, 
gyereknevelési előadások

• Egészségnap
• Egészséges életmód, 

prevenció
• Előadások a Covid

témakörében
• Családi vetélkedő –

környezetvédelem
• Ökopolc



Faültetés

• A könyvtár emlékfája: 
70. évfordulóhoz 
kapcsolódva

• Egri és gyöngyösi 
környezetvédő 
egyesületekkel közös 
projekt – előadásokat 
is tartottak már a 
könyvtárban 



Környezetkímélő megoldások, 
energiatakarékosság a könyvtárban

• Teljes világításrendszer átalakítása és bővítése: 
a világítás erőssége megnőtt az 
energiatakarékos Led-égők alkalmazásával

• Használt elemek gyűjtése
• Könnyen tisztítható padlózat kialakítása a 

szőnyegpadló helyett



Új megoldások keresése és alkalmazása 
tevékenységünk minden területén 

• Könyvtári Hírmondó, 
• Vers tér, 

• Könyvtár a játszótereken, 
• Kiállítások minden hónapban, 

• Zenei részleg megújítása, 
• Könyvkiadás, 

• Közösségi szolgálat- könyvajánló
• Városnap és egyéb kitelepülések

• Kamasz Olvasóklub



Könyvtári Hírmondó

• Formabontó kisfilmek

• Orosz irodalom!!
• Az elmúlt tíz nap-

hihetetlen médiasiker –
a szakma 
népszerűsítése

• Még az X-Faktorba is 
behívták a 
könyvtárosokat! Ez nem 
egy „unalmas” szakma!



Marketingtevékenység

• Saját tervezésű 
plakátok és logók

• Facebook
• Honlap, Instagram
• Pandémia alatt 

online tartalmakkal 
rendszeres jelenlét

• Egységes arculat



Vers tér
• Négy alkalommal, egyszer 

online 
• Egész napos rendezvény a 

Fő téren
• Országosan egyedülálló 

nagyságú



Könyvtár a játszótereken
• Pandémiás helyzet hívta életre, nagyon népszerű
• Először a fiókkönyvtárban volt, később több 

játszótéren is megjelent a könyvtár



Szünidei foglalkoztató

• Nyári délelőtti 
foglalkozások

• Korosztályok szerint
• Könyvtár a játszótereken 

programmal átszőve
• Szülőknek nagy segítség
• Iskolai, városi napközik is 

előszeretettel jönnek 
hozzánk: kész programot, 
foglalkozásokat kapnak



Könyvbeszerzés

• Olvasók igényeinek 
folyamatos gyűjtése, 
nagyon gyors 
beszerzés és 
feldolgozás

• Helyi könyvesbolt –
mindkét félnek 
nagyon előnyös 
kapcsolat



Zenei részlegből Hangzóna 

• 2021-ben - levegős, 
barátságos, fiatalos környezet

• Új, vezeték nélküli lehallgató-
rendszer kialakítása az 
érdekeltségnövelő pályázatból

• Rendezvények, zenés irodalmi 
estek



Városnap
• Több éve 

kapcsolódunk a 
városi programhoz

• Beöltözés
• Gyermekprogram
• Helytörténeti 

érdekességek
• Vachott-szalon
• Kávézó
• Egyéb kitelepülések:  

Múzeum, Bori Mami 
Étterem GasztoArt
fesztiválja



Kamasz Olvasóklub

• 2021 őszén indult, fokozatosan 
bővülő létszám

• Célja az olvasásnépszerűsítés és a 
hiteles önkifejezés

• A kamaszok találjanak vissza a 
könyvtárakba, fedezzék fel újra a 
könyvtár előnyeit



Közösségi szolgálat 
pandémia idején is

• A diákok nem mehettek 
iskolába sem, és közösségi 
szolgálatra sem. 

• Együttműködési 
szerződés az iskolákkal: 
szöveges vagy videós 
könyvismertető, 
könyvajánló készítése

• Néhányan azt gondolták: 
könnyű lesz, kimásoltak 
fülszövegeket.

• De 45 jelentkezésből csak 
19-et fogadtunk el!



Dolgozók 
tudástérképe

• Dolgozó végzettsége, 
szakképzettsége

• Digitális kompetenciák szintje
• DISC személyiségteszt alapján 

személyiségtípus
• Belbin- féle csapattag-típus 
• Egyéni erősségek, kompetenciák
• hobbik
• A dolgozók elnevezték magukat a 

munkájukra jellemző 
tulajdonságaik alapján

• Minőségi munkaszervezésben 
nagy segítség

1. Megbízható könyvajánló 
végzettségek: informatikus könyvtáros, angol nyelvtudás, coaching, 
jártasságok, 
gyakorlatok: 

újonnan megjelenő könyvek figyelemmel kísérése, dokumentum beszerzés, 
nyelvkönyvek átfogó ismerete, ajánlás minden nyelvvizsgatípushoz, 
könyvtári dokumentum állomány ismerete, olvasói igényeknek megfelelő 
könyvajánlás, pontosság, gyorsaság, jó kommunikációs készség 

digitális 
kompetenciák: 

IKER 1 szint 

DISC teszt szabálykövető 
csapattag – 
típus 

csapatjátékos, vállalatépítő 

érdeklődés, 
hobbi 

könyvfotózás, saját könyvajánló instagram oldal működtetése 

 4. Barátságos, precíz kapcsolattartó 
végzettségek: matematika-könyvtár szakos általános iskolai tanár, GDPR tanfolyam 
jártasságok, 
gyakorlatok: 

levelezési rendszer kezelése, tájékoztatás, értesítések, tájékoztatók 
megfogalmazása, matematikai statisztikai területek, kommunikáció, 
természettudományos, vallási területen való jártasság, klasszikus irodalom, 
magyar történelem ismerete, komolyzenei tájékozottság 

digitális 
kompetenciák: 

IKER 2 szint 

DISC teszt kitartó 
csapattag – 
típus 

megvalósító 

érdeklődés, 
hobbi 

éneklés, gitározás, sütés 

 

 

4. Sokoldalú könyvtáros 
végzettségek: könyvtáros, informatikus, művelődésszervező, angol nyelv középfok 

ECDL,  B kategóriás jogosítvány   
jártasságok, 
gyakorlatok: 

új könyvekben széleskörű tájékozottság 
olvasószolgálat, tájékoztatás, marketing, plakátszerkesztés, videó 
szerkesztés, vágás, fotózás, filmfelvétel, rendezvények, kézműveskedés 

digitális 
kompetenciák: 

IKER 3 szint 

DISC teszt befolyásoló 
csapattag – 
típus 

csapatjátékos, serkentő 

érdeklődés, 
hobbi 

Fotózás, biciklizés, számítógépes játékok, olvasás 

 

10. Folyton nyüzsgő ötletgazda 
végzettségek: könyvtár-pedagógia szakos általános iskolai tanár, közművelődési 

szakember, népi játszóházvezető, DJP mentor,  A könyvtárosok szerepe a 
tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában c. akkreditált 
blended képzés, média műveltségről szülőknek program előadó,  

jártasságok, 
gyakorlatok: 

szervezés, reklám-marketing, ötletek,  gyermekfoglalkozások vezetése, 
kézműves tevékenység, kiállítás rendezés, pályázatírás, civil ügyintézési 
gyakorlat, plakát-kiadvány tervezés-szerkesztés 

digitális 
kompetenciák: 

IKER 2 szint 

DISC teszt domináns 
csapattag – 
típus 

vállalatépítő 

érdeklődés, 
hobbi 

képzőművészet, helytörténet, szépirodalom, olvasás, utazás  



2020 óta: Pandémia

Minden körülmények közt kultúrát 
akarunk szolgáltatni!

A pandémiás helyzetben a folyton változó 
jogszabályi előírásokra 

a lehető leggyorsabban 
reagálunk.



A helybenhasználat lehetőségeit felváltották a 
virtuális térben megjelenő szolgáltatások

Reklám - marketing tevékenységünk erősítése

szélesebb rétegben kívánjuk terjeszteni szolgáltatásainkat

Pandémiás időszakban különösen magas volt 
a média-megjelenéseink száma,

a városban jóformán mi voltunk az egyetlen 
működő kulturális intézmény.







Minősített könyvtár

Büszkén őrizzük a 22-én átvett díjat!
Minden dolgozó munkájának köszönhető a díj

 És eközben… a világhálón : 
nagyon menők a gyöngyösi könyvtárosok :)
Ha egyszer megkérdeznék tőlem, hogy hol szeretnék 
könyvtáros lenni, most már biztosan azt mondanám, 
hogy Gyöngyösön. :-)
Jaj de jók vagytok!! És a kedvetekért adok egy újabb 
esélyt az orosz irodalomnak, eddig mindig feladtam 1-1 
oldal után, de most akkor hajrá! Várom a folytatást!
Végre a kultúra leereszkedik az elefántcsonttoronyból. 
Nagyon jó.Így lehet talán közelebb vinni a kultúrát a 
közemberhez. Hajrá.
most tényleg kedvet kaptam az Asimovhoz :D
Hát, feltettétek Gyöngyöst a magyar kultúra térképére. 
Még a végén rapet is megkedveltetitek velem.
Respekt és tisztelet a Gyöngyösi Könyvtárnak, a 
gyöngyösi könyvtárrap megalapítójának!

Majakovszkij is simán belefér az Orosz irodalomba, 
Gyöngyöst sikerül t feltenni az Ország kulturális 
térképére

Sőt, még a vidiből tudták meg, hogy könyv is létezik, 
nem csak tablet-taperteló:DDD



A könyvtár minden dolgozója nevében
köszönöm a figyelmet!

Szekeresné Sennyey Mária




