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A Vachott Sándor Városi Könyvtár Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény általános gyűjtőkörű 

nyilvános közkönyvtár, a város és környéke információs, közéleti, művelődést, oktatást segítő 

központja. A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi 

növekedés, a gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa.  

  

Könyvtárunk közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és térbeli 

korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít naprakész gyűjteményeihez és 

szolgáltatásaihoz. 

  

Az egyéni és közösségi elvárásoknak megfelelő korszerű értékközvetítő intézmény: a tanulás, 

az inspirálódás, a kreativitás, és közösségi találkozások helye, közkedvelt rendezvényhelyszín, 

kiállítótér, a város szellemi és kulturális életének centruma. 

  

Küldetése az olvasóvá nevelés, az olvasás megszerettetése, a könyvtárhasználat és 

információkeresés fejlesztése, az ismeretszerzés, a kompetenciafejlesztés, az élethosszig tartó 

tanulás támogatása, a digitális írástudás elterjedésében, annak készségszintű elsajátításában 

való közreműködés. 

 

Célja a társadalmi kohézió növelése közösségépítő tevékenységével, széleskörű kapcsolat-

rendszerével, partneri együttműködéseivel.  

 

Elkötelezett a fenntartható fejlődés és a környezettudatosság elvei mellett.  

 

  (Küldetésnyilatkozat) 

 

Könyvtárunkról 

 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár 2020-ban ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Több 

költözés után 1998. szeptember 25-én nyitotta meg kapuit méltó helyen és méltó örökséggel – 

a Herman Lipót magángyűjteménnyel gazdagodva - a Fő tér 10. szám alatti Grassalkovich 

Palota 1. és 2. emeletén. Messziről is jól látható, hiszen a Fő téren elhelyezkedő impozáns 

épület, szemben a polgármesteri hivatallal. Közelében van a város piaca, két bank, egy 

nagyobb élelmiszerüzlet, egy gyógyszertár. Az épület szépen beleillik környezetébe, hasonló 

barokk stílusú épületek között található. Gyalogosan könnyen, két irányból is megközelíthető, 

egy helyközi buszmegálló is található a közelben. Parkolási lehetőség van a könyvtár hátsó 

udvarában, és a környező utcákban. Mozgássérültek, babakocsival közlekedők a könyvtárba 

lifttel tudnak feljönni, ami így számukra is megközelíthető. 

 

Portálja nyitott, bár huzatos és kissé sötét, ezt igyekszünk ellensúlyozni a jól látható és 

hívogató cégtábla, információs táblák, megállító táblák elhelyezésével.  Belső terei 

megvilágítva kívülről is láthatók, ablakai tiszták, nagyok és hívogatók. A bejárati ajtó melletti 

nyíllal ellátott megállító tábla, a falakra helyezett információs táblák kapcsolják össze a fő téri 

portált a bejárati ajtóval, mely egy lépcsőházba nyílik, ami az első emeleti információs és 

kölcsönző pulthoz vezet. A lépcsőfordulókban is feliratok, könyvtári információk olvashatók.  
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A könyvtár terei tágasak, világosak. Nagyrészt új könyvállványokkal, bútorokkal találkozik a 

látogató. Az első emeleten a bejárattal szemben kapott helyet az információs és kölcsönző 

pult. Innen nyílik a gyermekkönyvtár. Ezen a szinten található a folyóirat-olvasó és a 

szépirodalmi részleg. Itt rendezzük időszaki kiállításainkat is. A második emelet csendesebb, 

nyugodtabb részében kapott helyet a zenei és a helytörténeti részleg, itt találhatók az 

ismeretterjesztő-, és kézikönyvek, az olvasói számítógépek, helyet adva a tanulásnak, 

kutatásnak. Itt találhatók még a két nagy értékű muzeális gyűjtemény (a Herman Lipót 

Hagyaték, és a Huszár Lajos Éremtár) kiállítóhelyéül szolgáló galériák, melyek berendezése 

mobilizálható, így ezek kisebb-nagyobb közösségi rendezvényeink színteréül is szolgálnak. A 

könyvtár terei tiszták, barátságosak, a színek kellemesek, biztonságot adók. 

 

Egy fiókkönyvtára van, amely a déli városrészt látja el. Az épületre, a berendezésre, az IKT 

eszközökre, a szolgáltatások bővítésére kiható infrastrukturális fejlesztése 2018-ban 

kezdődött. A megújítás nagy része pályázati forrásból valósult meg (bútorzat, IKT 

eszközpark, 2020-ban a kiállítótér kialakítása a közösségi térben).  

 

Gyöngyös területe 55,31négyzetkilométer, lakossága 2020-ban 28164 fő. Városunkra is 

jellemző a lakosság elöregedése, így a könyvtárlátogatók nagyobb része nyugdíjas, időskorú, 

nő.  Sok az ingázó, több műszakban dolgozó, így hiába magasabb a fiatal férfiak aránya, 

mégis hiányoznak a könyvtárból, és látható, hogy a látogatók között legkisebb arányban a 14-

24 évesek fordulnak meg. Kölcsönzési szokások tekinttében, az aktív korú felnőtt korosztály 

kisebb mértékben kölcsönöz könyveket, de szolgáltatásainkat igénybe veszi (tanulás, 

információszerzés, rendezvények). A látogatók nagyobb része nő és gyermek, de a 

gyermekkönyvtárat családok is használják. a felnőtt roma lakosság és az alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező fiatal felnőtt korosztály minimális számban látogatja a könyvtárat. 

 

A könyvtár hétköznap 9-től 18 óráig, szombaton 9-től 13 óráig tart nyitva, fiókkönyvtárunk 

heti három napon 9-től 17 óráig látogatható. Csütörtökönként látogatói szünnapot tartunk. 

 

Dokumentum-állományunk 100 000 kötetes, a gyermekkönyvtáré 14000 kötet, rendelkezünk 

egy gazdag helyismereti gyűjteménnyel, zenei részleggel, régi könyv gyűjteménnyel. A 

Herman Lipót hagyatékból 98 db olajfestménnyel, 100 db grafikával, melyből a festmények 

nagy része folyamatosan megtekinthető.  Huszár Lajos Éremtárunk gyűjteménye megismertet 

a magyar uralkodók által kibocsátott hivatalos pénzekkel, valamint történelmi és helyi 

vonatkozású emlékérmekkel, kitüntetésekkel, plakettekkel. A kölcsönzés mellett több 

szolgáltatásunkat is igénybe veszik, internet- használat, irodai eszközeink használata, bőséges 

újság és folyóirat választék, népszerű a weboldalunkon keresztül otthonról is elérhető 

katalógusunk, és az előjegyzési lehetőség. Több látogató használ párhuzamosan több 

szolgáltatást is. A könyvtárosok segítőkészek, udvariasak, jól láthatók, szükség esetén 

könnyen elérhetők.  

 

Az emberek több helyen megállhatnak, leülhetnek beszélgetni könyvtárunkban, pl. az 

előtérben egy-egy kiállítás megtekintése kapcsán, az olvasótermekben, folyóirat-olvasóban. 

Elsősorban a nyugdíjasok közössége, közülük is a „törzslátogatók”, akik általában 

rendszeresen olvasnak, könyvtárba járnak, részt vesznek a rendezvényeinken, melyek 

általában teltházasak és igen népszerűek. 

 
A könyvtár „törzslátogatóiból”, a város és környéke költőiből, íróiból a könyvtárban 2018-ban 

alakult a Vachott Kör, irodalombarát és alkotó közösségünk, melynek tagjai segítőként is 

részt vesznek a könyvtár rendezvényein, de önálló programokat is szerveznek új érdeklődők 
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bevonásával. Több rendezvényünk szervezésében partnerünk a Gyöngyös Város Barátainak 

Köre, a helyi Líra könyvesbolt. Csoportosan állandó kiállításainkat, és gyermekkönyvtári 

programjaikat látogatják leginkább. Általában a jó hangulat jellemző a könyvtárra.  
 

 

 

2018 előtt: 

 

Az intézmény vezetése már több mint 20 éve foglalkozik a minőségirányítás módszereivel. 

2001-ben az intézmény igazgatóhelyettese az ELTE Könyvtártudományi tanszékén írta 

szakdolgozatát, melynek címe: A minőségellenőrzés szempontjainak és módszereinek 

kialakítása könyvtári környezetben. Ezeket a módszereket az akkori vezetés is alkalmazta. A 

későbbiekben is mind a vezetés, mind a szakdolgozók törekedtek a minőségi munkára, bár 

szervezetten nem indult el a minőségirányítás.  

Már a régi jövőképünkben is megfogalmazódott az a cél, hogy „könyvtárunk …egy korszerű 

információs központtá, közkedvelt találkozóhellyé, a város, szellemi, kulturális életének 

centrumává, a város dolgozószobájává váljon”.   

2015 szeptemberében 3 napos továbbképzésen vett részt három munkatársunk, melyet a 

Bródy Sándor Könyvtár szervezett a Heves megyei önálló városi és községi könyvtárak 

munkatársai számára. A továbbképzés témája: A minőségi előírások alkalmazása a nyilvános 

könyvtárakban. 

A megyei könyvtár munkatársai ezen a gyakorlati feladatokkal is gazdagított 

minőségmenedzsment tréningen az általuk már megismert, alkalmazott elméleti és gyakorlati 

ismereteket adták tovább.  

2017-ben nyolc fő vett részt a megyei könyvtár újabb továbbképzési napján, melynek témája: 

a minőségi előírások alkalmazása a nyilvános könyvtárak gyakorlatában - a Könyvtári 

Minőségügyi Bizottság ajánlásának figyelembe vételével. Ekkor már terveztük a 

minőségbiztosítás szervezett, dokumentált formában történő elindítását, a Minőségirányítási 

Tanács megalakítását.  
 

  

2018-tól:  

 

2018-ban megalakult a Minőségirányítási Tanács (MIT), négy csoporttal: 

• Vezető, stratégiai csoport 

• Folyamat csoport 

• Eredményességi csoport 

• Kommunikáció és partnerkapcsolatok csoport 

 

2018-ban NKA pályázat segítségével újabb képzéseket terveztünk, és felkértük mentornak a 

Bródy Sándor Könyvtár nyugalmazott minőségbiztosítási szakértőjét, aki korábban részt vett 

a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) kialakításában, hogy a felkészülésben és 

a kezdeti lépésekben legyen segítségünkre. A későbbiekben a megyei könyvtár munkatársaitól 

kaptunk szakmai segítséget.  

2019-ben Gyöngyösön, könyvtárunkban tartottak 3 napos gyakorlatorientált továbbképzést az 

egri könyvtár minőségbiztosítási szakemberei- ezen minden dolgozónk részt vett, több 
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kollégánknak újdonság volt a minőségirányítás, a régebbi dolgozóknak már ismerős volt ez a 

terület.  

2020-ban a MIT vezetője jelentkezett a Könyvtári Intézet 120 órás képzésére, ami a 

pandémiás helyzet miatt 2021-ben indult el, jelenleg is részt vesz rajta. 

 

A MIT rendszeresen ülésezik, melyekről emlékeztető feljegyzés készül. 

Megbeszéljük az elvégzett feladatokat, valamint határidők és felelősök kijelölésével 

meghatározzuk a következő teendőket. Az egyes csoportok ülései is rendszeresek, és az adott 

időszak feladataihoz kapcsolódnak.  

A minőségirányítás alkalmazása nagyon sok területen eredményezte, hogy a munkatársak 

jobban be lettek vonva a döntésekbe, irányvonalak meghatározásába: a heti megbeszélések 

során sok probléma előjött, és tárgyalásra került.  

Azonos értékrend jellemzi a dolgozókat, mindenkinek fontos, hogy minőségi módon 

fejlődjenek a könyvtári szolgáltatások. A szervezeti kultúra fejlesztése érdekében dolgozói 

elégedettségmérés történt, különféle személyiségtesztek és az egyéni kompetenciák, 

végzettségek, sőt az egyéni hobbik alapján készítettük el tudástérképünket, amely nagy 

segítség abban, hogy az egyes feladatokat, munkaköröket hogyan delegáljuk.  

Partnerközpontúság jellemzi munkánkat, szolgáltatásainkat, működésünket úgy alakítjuk, 

hogy partnereink minél elégedettebbek legyenek.  

Legfontosabb partnereink természetesen az olvasók, könyvtárlátogatók. Kétévente végzünk 

olvasói elégedettségmérést, emellett a mindennapok kommunikációja során nagyon sok 

problémára, fejlesztendő területre derül fény. 

 

Minőségirányítási alapelveink: 

 TQM alapú,  

 PDCA ciklus alkalmazása 

 minden dolgozóra kiterjed 

 célunk: a szolgáltatásaink javítása 

 Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere (KMÉR) szerinti 

önértékelés alkalmazása 
 

 

A minőségirányítás dokumentumai 

 

Dokumentum 
típusa 

Kapcsolódás 
 a PDCA 
 szakaszhoz 

Megőrzés 
helye és 
módja 

Nyilvános-
ság 

Megőrzés 
időtartama 

Ütemterv Felelős 

Munkacsoport 
ügyrendek 

Cselekvés /Do Belső 
hálózaton 

belső 
hozzáféré-
sű  
anyag 
 

folyamatos változás 
esetén 
frissíteni 

MIT vezető 

Jegyzőkönyvek a 
MIT 
 üléseiről 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/ 
Act 
 

Titkárságon 
nyomtatva, 
belső 
hálózaton  
 

belső 
hozzáféré-
sű  
anyag 

öt év  MIT vezető 
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Éves 
munkatervek 
/projekt 
munkatervek 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 

Belső 
hálózaton , 
honlapon 

nyilvános folyamatos évente Vezető 

Éves beszámolók/ 
projekt 
beszámolók 

Ellenőrzés/ 
Check 

Belső 
hálózaton  
 

nyilvános folyamatos évente Vezető 

Intézkedési 
tervek 

Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Belső 
hálózaton  
 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos évente/havi 
ellenőrzéssel 

MIT vezető 

Statisztikai 
adatelemzések 
kimutatások 

Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Belső 
hálózaton  
 

nyilvános 
belső 
hozzáféré-
sű  
(féléves, 
negyed-
éves) 
 

folyamatos negyedévente MIT vezető 

Infografika a 
legfontosabb 
statisztikai 
adatainkról  
 

Ellenőrzés/ 
Check 

Honlap, 
közösségi 
oldalak, 
belső  
hálózat  
 

nyilvános évente  feldolgozó 
könyvtáros 

Teljesítmény-
mutatók 

Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 
Tervezés/Plan  

Belső 
hálózaton  
 

nyilvános folyamatos  MIT vezető 

Partneri 
elégedettség-
vizsgálat 
kérdőívek 

Ellenőrzés/ 
Check 

Belső 
hálózaton  
 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

5 év évente MIT eredmény 
csoport 

Partneri 
elégedettség-
vizsgálat 
elemzés 

Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Honlap, 
közösségi 
oldalak, 
belső  
hálózat  
 

nyilvános folyamatos évente A MIT 
eredmény-
csoportjának 
vezetője 

Partneri 
igényfelmérés 
kérdőívek 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 

Belső 
hálózaton  
 

belső 
hozzáféré-
sű  anyag 

öt év folyamatos MIT eredmény 
csoport 

Partneri 
igényfelmérés 
elemzés 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 

Honlap, 
közösségi 
oldalak, 
belső  
hálózaton  
 
 
 

nyilvános folyamatos kétévente/ 
szükség esetén 

A MIT 
eredmény-
csoportjának 
vezetője 



9 
 

Munkatársi 
elégedettség-
vizsgálat 
kérdőív 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 

Belső 
hálózaton 

titkos két év évente MIT vezető 

Munkatársi 
elégedettség- 
vizsgálat elemzés 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 

Belső 
hálózaton  
 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos évente MIT vezető 

Tudástérkép Ellenőrzés/-
Check 
Beavatkozás/
Act 

 belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos kétévente Igazgató 

Képzési terv  Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Igazgatónál 
és a MIT 
vezetőnél 
elektroniku-
san 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos kétévente igazgató 

Partnerlista Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Belső 
hálózaton  
 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos évente A MIT 
Kommunikációs 
csoportjának 
vezetője 

Folyamatábrák Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Belső 
hálózaton,  
nyomtatva 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos évente 
felülvizsgálat 

A MIT Folyamat 
csoportjának 
vezetője 

SWOT-elemzés Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Belső 
hálózaton, 
nyomtatva 
a 
titkárságon 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos kétévente/ 
szükség esetén 

MIT vezető 

PGTTJ Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

Belső 
hálózaton, 
honlapon, 
nyomtatva 
 

nyilvános folyamatos 6 évente MIT vezető 

Stratégia Tervezés/Plan Honlapon, 
nyomtatva 
a 
titkárságon 

nyilvános folyamatos 6 évente Igazgató 
MIT vezető 
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Önértékelés Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

MIT 
vezetőnél, 
elektroni-
kusan 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos 2-5 évente MIT vezető 

Önértékelési 
intézkedések 
felülvizsgálata 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
Ellenőrzés/ 
Check 
Beavatkozás/
Act 

MIT 
vezetőnél, 
elektronikus
an 

belső 
hozzáféré-
sű anyag 

folyamatos 2-5 évente MIT vezető 

Küldetésnyilatko-
zat 
Jövőkép 
Minőségpolitikai 
nyilatkozat 
SZMSZ 
Könyvtárhaszná-
lati Szabályzat 
Gyűjtőköri 
Szabályzat 
Szervezeti kultúra 

Tervezés/Plan 
Cselekvés/Do 
 

Honlapon, 
nyomtatva 
a 
titkárságon  

nyilvános folyamatos szükség 
esetén/ 
változás estén 

Igazgató 

 
 

 

 

 

Pályázatunkban bemutatjuk a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere 

alapján az intézmény jellemzőit, megjelöljük a fejlesztendő területeket, és áttekintjük, hogy 

mely területeken történt előrelépés az önértékelés óta eltelt közel fél évben.  

Az önértékelésben 13 munkatárs vett részt, közülük 8 fő pontozott, az eredményességi csoport 

tagjai és a MIT csoportvezetők. Az igazgató (betegség miatt) nem vett részt az 

önértékelésben. Törekedtünk az objektivitásra és az önkritikára.  
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Az Önértékelés ütemterve 

 

tevékenység felelős idő módszer dokumentum 

 bemenő kimenő 

Önértékelés 
tervezése 
online 
konferencia - 
MIT tagok 
részvétele 

MIT vezető 2020.04.23. online értekezlet - - 

elrendelés igazgató 2020. 05.05. körlevél KMÉR szabályzata körlevél 

értékelést 
végző csoport 
megbízása 

MIT vezető 2020.05.08. MIT csoport bevonása 
online 

KMÉR szabályzat 
szempontrendszere 

körlevél 

önértékelés 
ütemtervének 
elkészítése 

önértékelési 
csoportvezető 

2020.05.29 feladatok ütemezése, 
részfeladatok 
elosztása a felelősök 
között (MIT 
csoportvezetők) 

szempontrendszer ütemterv 

adatgyűjtés  
adatelemzés 

MIT vezető 
önértékelési 

csoportvezető 
csoportvezetők 

 
 
 

2020.06.01.- 
2020.10.30. 

indikátor rendszer, 
adatbázis, célértékek, 
helyi és országos 
adatok, felmérések:  
olvasói 
elégedettségmérés, 
dolgozói 
elégedettségmérés, 
dolgozói 
kompetenciák,  
dolgozói önértékelés, 
vezetői önértékelés 
adatelemzés, 
dokumentum -
elemzés, trend 
vizsgálat, 
összehasonlítás 

Mérés, értékelés, 
adatbázis,  
kérdőívek, külső-
belső ellenőrzések 
jegyzőkönyvei, 
hatékonyság 
mutatók, 
összehasonlítási 
adatok 

adatok, tények 

értékelő lapok 
kitöltése 

MIT vezető 
önértékelési 

csoportvezető 
 

2020.11.11.-  
2021.01.20. 

vita, konszenzus, 
következtetés, 
elfogadás  értéklelés - 
pontozás 

KMÉR értékelő 
lapok 

KMÉR értékelés 

intézményi 
szintű 
összegzés 

igazgató 2021.01.20.-  
2021.03.20. 

értekezlet:  
visszacsatolás, 
ötletbörze, javaslatok, 
 fejlesztési célok 
meghatározása 
feladatok szétosztása 
részlegenként, 
 

KMÉR értékelés eredmények 
leírása, 
pótolandó 
dokumentumok, 
javítandó 
területek 
innovatív 
javaslatok, 
intézkedési terv 
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PDCA ciklus 
alkalmazása 

MIT vezető folyamatos értekezletek, 
ötletbörzék, 
benchmarking 

Intézkedési terv módosított 
dokumentumok, 
új tervek 

következő 
önértékelés 
idejének 
meghatározása 

MIT vezető 2021. 03.20. értekezlet önértékelési 
dokumentumok 

2022-ben KMÉR 
szerinti 
értékelés 

 

 

 
  

Világos küldetés, jövőkép, alapvető értékek 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár küldetésnyilatkozatában és jövőképében 

megfogalmazódnak az alapvető céljaink, feladataink, amelyek a használóink minél nagyobb 

elégedettségét szolgálják, hiszen mindig ez a cél jellemezte működésünket. A könyvtár 

gyűjteményeivel, szolgáltatásaival, szakembereivel, közösségi tereivel meghatározó szerepet 

tölt be a város hosszú távú szellemi és kulturális fejlődésében, fenntarthatóságában és 

értékeinek megőrzésében. A közösségi igényeknek és szükségleteknek megfelelve nyújtja 

szolgáltatásait a minőségmenedzsment elvei szerint multifunkcionális, innovatív, komplex 

intézményként.(Jövőkép) 

 

Új értékrendünket egy szófelhőben alkottuk meg, minden dolgozó három szóban 

megfogalmazta, hogy számára mit képvisel intézményünk, így körvonalazódtak legfőbb 

értékeink.  
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Amikor 2020 végén megfogalmaztuk új jövőképünket, küldetésünket, megalkottuk új 

stratégiai tervünket, abban minden dolgozó részt vett, közösen alakítottuk a végleges 

változatot. 

Alapvető dokumentumaink, szabályzataink az előírásoknak megfelelően elkészültek, és 

rendszeresen frissítve, aktualizálva vannak. A dolgozók mindig megismerik az új 

változatokat, ezt aláírásukkal igazolják. Honlapunkon elérhetőek az aktuális 

alapdokumentumok.  

Jövőbeni tevékenységünket az újra fogalmazott 6 évre szóló stratégiánk mentén tervezzük.  

 

Fejlesztendő terület: 

 gyakoribb, tudatosabb felülvizsgálata tevékenységeinknek, hogy megfelel-e a 

küldetésnyilatkozatban és a jövőképben leírtaknak (pl. kerüljön bele a 

küldetésnyilatkozatba, hogy a művészeti, ezen belül a zenei kultúra fejlesztése is a 

feladatunk). 

 

A könyvtár vezetése és működésének fejlesztése  

 
 
 

Intézményünkben 15 fő dolgozik, ebből 13 könyvtáros (egy fő igazgató, egy 

igazgatóhelyettes, egy informatikus-rendszergazda, egy feldolgozó, öt és fél 

olvasószolgálatos, két gyermekkönyvtáros, egy zenei könyvtáros, egy helyismereti 

könyvtáros, aki egyúttal a múzeumi gyűjtemények vezetője is), egy fő gazdasági ügyintéző, 1 

fő takarító. Egyik olvasószolgálati munkatárs igazgatói asszisztensi feladatokat is ellát. Az 

olvasószolgálat beosztásában részt vesz az igazgatóhelyettes és az informatikus is. Egy külsős 

takarító segíti még a munkánkat. 
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A könyvtár 2007 előtt és 2017 óta önálló intézmény. 2007-ben a város több intézményét 

összevonták, Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ néven. 10 évig az összevont 

intézmény igazgatója mellett könyvtárszakmai igazgatóhelyettes irányította a munkát.  

2017. Augusztus 1. óta újra önálló az intézmény, ami jó hatással van a szakmai munkára. A 

vezető munkáját igazgatóhelyettes és részlegvezetők segítik. A vezető elkötelezett az állandó 

fejlődés, újítás mellett, a dolgozók ötleteit meghallgatja, támogatja. A dolgozók képzését, 

szakmai fejlődését fontosnak tartja, és ösztönzi.   

 

Az utóbbi hét évben a dolgozói állomány szinte teljesen kicserélődött a nyugdíjba 

vonulásokkal, mindössze négy dolgozó van, akik „régiek”, ők viszont több mint 30 éve állnak 

az intézmény alkalmazásában. A megörökölt magas színvonalú kulturális szolgáltatások 

fokozatosan egészülnek ki a fiatal csapat szellemiségének és elkötelezettségének köszönhető 

újításokkal, itt is érvényesül jelmondatunk: Megőrizve megújulni.  

A dolgozók munkaköri leírása összhangban van a könyvtár stratégiájával és terveivel, és a 

használói elvárásokkal. 

 

A vezetői tevékenységben a TQM alapelvei érvényesülnek, és az intézmény tevékenységeiben 

a PDCA- ciklus alkalmazását a gyakorlatban is egyre inkább érvényesítjük. 

Projekt- és csoportmunkák során a szervezeti egységek közötti kapcsolat sokat fejlődött, 

egymás munkájának megismerése jobban összekovácsolja a közösséget. A könyvtár 

adottságaiból következik, hogy két szinten dolgozunk, az első és második emelet fizikai 

elkülönülése sokszor problémaként jelentkezik az információk áramlásában, és abban, hogy 

nem látjuk át egymás munkáját. 

 

A minőségbiztosítási szemlélet hatására egyre gyakoribb a munkatársak bevonása a fontos 

döntésekbe. 

Intézményi kommunikációban sokat fejlődtünk, nagyon fontos az információk eljutása a 

dolgozókhoz. Állandó problémaként jelentkezett, hogy a dolgozók nem értesültek mindig az 

őket is érintő változásokról, feladatokról. Ezen fokozatosan javítottunk a kör-e-mailekkel, 

faliújsággal, beszélgetésekkel.  

2019 óta, amikor nincs járványügyi veszélyhelyzet, heti értekezleteken történik az aktuális 

események, teendők megbeszélése, valamint a dolgozók új ötletei is megjelennek ezeken az 

összejöveteleken. Járványidőszakban, home office idején: a "Workplace from Facebook" 

elnevezésű online munkahelyi együttműködési platform és a közös drive felület használatával 

mindenki tud hozzászólást írni, dokumentumokat feltölteni. 

A heti megbeszélések bevezetésével javult a kommunikációs helyzet, nagyon sok információ 

és megoldandó probléma felszínre kerül ezeken az alkalmakon, ám ezt a területet is 

folyamatosan figyelnünk, fejlesztenünk kell. 

 

Fejlesztendő terület:  

 Intézményi kommunikáció: a dolgozói elégedettségmérésből is megállapítható, hogy a 

belső kommunikáció még mindig nagy odafigyelést igényel. Fontos, hogy a döntések, 

lehetőségek, szabályozások, az aktuális feladatok, pályázati projektek elkezdése előtt 

szélesebb körű tájékozódás történjen a dolgozók elképzeléseiről. 

 A könyvtár marketingjének fejlesztése állandó feladat – a városban legyen még 

ismertebb a könyvtár. 
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A vezetői támogatás és példamutatás  

A vezetőség elkötelezett a könyvtár alapvető céljai elérésében, és támogatja a dolgozói 

kezdeményezéseket, újító javaslatokat. A munkatársak rendszeres tájékoztatást kapnak az 

intézménnyel kapcsolatos kulcsfontosságú kérdésekről, ha szükséges, igazgatói utasításokban.  

A vezetőség példamutatásával ösztönzi a dolgozókat a könyvtár iránti elkötelezettségre.  

A feladatok, projektek személyre szóló elosztása megvalósul, a részfeladatok és a 

visszacsatolás tekintetében van még javítani való, sokszor fontos információk nem jutnak el 

az érintettekhez. Egy-egy projekt utómunkálatainál is vannak még hiányosságok 

(visszajelzések, köszönetnyilvánítások). 

Visszatérő nagyobb projektjeink: 

 Vers tér (Költészet napján egész napos program a Fő téren) 

 Országos Könyvtári Napok 

 Könyvtár a játszótereken (2020 nyarán a járványügyi helyzet hívta életre: kimentünk a 

játszóterekre színes foglalkozásokkal) 

 Szünidei foglalkoztató (a gyermekkönyvtár nyári korosztályos foglalkozásai 

 Kiállítások (havonta változó, helyi művészek bemutatkozási lehetősége) 

 Népmese napja (rajzpályázattal összekapcsolva) 

 Mesemondó verseny (a város és a környék óvodásainak, iskolásainak versenye) 

 Helyi Históriák (helytörténeti előadássorozat) 

 Helyismereti vetélkedő (a város általános- és középiskolásainak, a Mátra Múzeummal 

közösen) 

 Neves tollforgatók (író-olvasó találkozók, könyvbemutatók) 

 Környezetvédelmi előadássorozatok 

 Könyvkiadás, publikációk 

  

A vezetés támogatja a dolgozók szakmai fejlődését, továbbképzését, az intézmény 

továbbképzési terve folyamatosan frissül. 

Az anyagi elismerésre kevés a lehetőség. Amikor alkalom adódik, kitüntetésekre, 

elismerésekre terjeszt fel az intézmény dolgozókat.  

Fontosabb kitüntetések: 

 Négy, ma már nyugdíjban lévő dolgozó kapott Gyöngyös Város Kultúrájáért 

elismerést,  

valamint 2021-ben igazgatónk, Farkas István nyerte el ezt a rangos városi díjat.  

 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség (IKSZ) által alapított Az év fiatal könyvtárosa díjat 2020–ban 

munkatársunk, Jakab Zsolt nyerte el, Fiatalok a könyvtárban, avagy hogyan szólítsuk 

meg őket című pályamunkájával.  

 

A vezetés az esélyegyenlőség jegyében is figyelembe veszi a dolgozók egyéni igényeit, 

körülményeit (pl. kisgyermekes szülő, egyéb elfoglaltság), és lehetőség szerint a munkaidő 

beosztásában is érvényesülnek a személyes igények (Esélyegyenlőségi terv alkalmazása) 

 

Fejlesztendő terület:  

 (nem pénzbeli) jutalmazás, elismerés rendszerének kidolgozása (pl. A hónap / év 

VSVK könyvtárosa – házi jutalmazás) 

 kommunikáció javítása a projektek során 
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A vezető kapcsolatai a fenntartóval és más társadalmi partnerekkel  

A vezető jó kapcsolatot ápol a fenntartóval, a város polgármesterével, és a testület tagjaival, 

valamint az igazgatóságok vezetőivel. Rendszeresen, különösen döntések előtt tájékoztatja a 

képviselőtestület tagjait a könyvtár munkájáról, felhívja a figyelmet a változtatások 

szükségességére, az új trendekre.  

Miközben a fenntartóval jónak mondható a kapcsolat, a testület - részben gazdasági okokból –

befolyással volt és lehet a könyvtár zavartalan működésére. Legfontosabb megélt probléma a 

2007-ben történt, tíz évig tartó, másik kulturális intézménnyel történt összevonás, amely 

egyértelműen negatív hatással volt a működésünkre. Az állandó tájékoztatás, kapcsolattartás 

nagyon fontos, hiszen jelenleg is a járványhelyzet következtében nehéz anyagi helyzetben van 

a város, és sajnos megszokott dolog, hogy a kultúrán (is) igyekszik takarékoskodni a testület. 

Év elején felmerült a kulturális- és szabadidős intézmények összevonása, ez egyelőre lekerült 

a napirendről. Az összevonás tíz éven keresztül már sokat ártott az intézménynek, 2017 óta 

fokozottan érezzük az önállóság előnyeit, nem lenne jó újra visszalépni a számunkra 

kedvezőtlen felállásba. A vezető folyamatosan fenntartott kommunikációja a városvezetéssel 

létfontosságú, és eredményekhez vezet. (Pl. 2021 tavaszán a központi és a fiókkönyvtár 

nyitvatartását is csökkenteni akarták – létszámleépítéssel - de végül elutasította a testület.) 

A könyvtár elismertsége a városlakók körében egyre nő, kommunikációs csatornáink 

bővülnek, gyakran megjelenünk a Gyöngyösi Újságban, a Gyöngyösi TV tudósításokkal 

jelentkezik, és a kulturális műsorban szinte hetente szerepel a könyvtár valamelyik blokkban. 

Színvonalas rendezvényeink sok városlakó érdeklődését keltik fel.  

A partnerkapcsolatok nagyon fontosak az intézmény működésében, elkészült a többszintű 

partnerlistánk, több partnerrel van írásos együttműködési szerződésünk, és 2021-ben partneri 

elégedettségmérést végeztünk.  

Kommunikációs tervünkben megfogalmazásra került, hogy partnereink megelégedése a 

célunk a változtatásokkal, új dolgokkal, és természetesen a régi, jól bevált 

tevékenységeinkkel. 

  

 

Fejlesztendő terület:  

 még erősebb kapcsolat a képviselőtestülettel 

 további partnerkapcsolatok: civil szféra 

 iskolákkal jobb kapcsolat kialakítása, közös programok 

 írásos együttműködési szerződések, ahol még nincs 
 

 

 
 

Új stratégiai tervünk, melyben a 2021-26 közötti időszak céljait, terveit fogalmazzuk meg a 

nemzetközi és hazai trendek, a város kulturális koncepciójának figyelembe vételével készült 

valamennyi munkatárs bevonásával.  Közösen mértük fel a könyvtárat befolyásoló 

tényezőket, adottságainkat, mely alapján elkészült a SWOT analízis. Stratégiai tervünket 

weboldalunkon osztottuk meg, mindenki számára elérhetővé téve. 

 

Az éves munkatervek és a részlegek munkatervei a stratégiai terv alapján készülnek.  

A munkatársak számára ötleteik, terveik megismertetéséhez a járványügyi helyezet idején 

alkalmazott innovatív (online) eszközök továbbra is rendelkezésre állnak.  

Használói elégedettségméréseinkben mindig felmérjük az újdonságok bevezetésével 

kapcsolatos észrevételeket (pl. új hírcsatornák bevezetése). 
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Folyamatosan nyomon követjük más könyvtárak tevékenységét, felméréseit, és azt 

rendszeresen összehasonlítjuk saját könyvtárunk adataival (pl. szolgáltatások a járvány 

idején). 
 

Az utóbbi évek innovatív elképzelései (Könyvtári Hírmondó, Vers tér, Könyvtár a 

játszótereken, Egészségnap, kiállítások minden hónapban, zenei részleg megújítása, 

könyvkiadás, közösségi szolgálat- könyvajánló, Városnap, kiscsoportok működtetése) 

megfelelnek stratégiai tervünk céljainak.  

 

Fejlesztendő terület: 

 Gyakoribb, tudatosabb felülvizsgálata tevékenységeinknek, hogy megfelel-e a 

stratégiai tervben leírtaknak. 

 Változásokat követő monitoring rendszer kidolgozása 

 
 

 
 

Emberierőforrás-menedzsment  

 

Ma már a könyvtárak alapvető feladatai közé tartozik a pályázatok gondozása, marketing-

kommunikáció, rendezvényszervezés, kép- és filmarchiválás a rendezvényekről, 

reklámfilmek, plakátok készítése, szociális médiák gondozása, helytörténeti kutatások 

publikálása, kiscsoportok, közösségek működtetése, kiadványok megjelentetése, 

minőségpolitikai tevékenység. 

 

A szervezet úgy lett kialakítva, hogy minden részterület működtetése szükség esetén 

szakszerűen helyettesíthető legyen. A központi könyvtárban két emeleten zajlanak a 

szolgáltatások, amelyek – figyelembe véve a szabadpolcos rendszert és a nagy értékű 

muzeális gyűjteményeket – vagyonvédelmi és megfelelő tájékoztatási követelményeket írnak 

elő. Alapelv és gyakorlat az is, hogy minden dolgozó – innovatív módon, szükség esetén – 

más feladatokat is elvégezzen. 

 

Az éves munkatervekben és költségvetési tervekben rendszeresen megfogalmazódik, hogy 

alacsony a dolgozói létszám az ellátandó feladatokhoz, de nem kapunk új státuszt. Leginkább 

egy karbantartó-teremőrre lenne szükségünk vagyonvédelmi szempontból is.  

Sokat segített rajtunk a közfoglalkoztatás lehetősége, megszűnésével mindenkire több feladat 

hárul. 

A munkatársi gárda az elmúlt 7 évben szinte kicserélődött (4 régi dolgozó, 11 új), és az új 

kollégák közül hatan érkeztek a közfoglalkoztatásból, ez is bizonyítja, hogy jól működött a 

rendszer.  

Az új munkaerő kiválasztása egyre nehezebb, szakmai elvárásainkat, küldetésünket, 

feladatainkat szem előtt tartva alakítjuk ki elképzelésünket, ezzel szemben áll az alacsony 

anyagi és társadalmi megbecsültség és a kedvezőtlen munkaidő- beosztás.  

 

Szervezeten belül a munkaerő-átcsoportosítást mindig alapos mérlegelés, tájékozódás, és az 

érintettekkel történő megbeszélés előzi meg. Legutóbb a zenei részlegben történt változás, 

eddig az igazgatóhelyettes látta el a zenei könyvtárosi feladatokat, de most az 

olvasószolgálatból egy fiatal, zenei műveltséggel, valamint ének- és hangszeres tudással is 
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rendelkező munkatárs kapta meg a feladatot, aki újabb lehetőségeket lát a „Hangzóna” 

működtetésében.  

 

A munkaerő-felvételre, az előléptetésre, az illetményre, a jutalmakra egyelőre nincsenek 

kidolgozott alapelveink, de alapos mérlegelés előz meg minden munkaügyi intézkedést. Az 

egyes munkakörökhöz tartozó munkaköri leírások iránymutatóak az új munkatárs 

felvételekor.  

  

Fejlesztendő terület: 

 Átfogó emberi erőforrás stratégiai terv készítése, alkalmazása 

 Dolgozók képességeinek, tudásának jobb kihasználása 

 Nagyszámú beltéri és kültéri rendezvényünk előkészítése és utómunkálatai, valamint a 

technikai feltételek – hangosítás, kép és videófelvételek – biztosítása indokolná egy új 

munkakör létesítését, aki egyúttal ellátná a műszaki karbantartási feladatokat és 

teremőri tevékenységet végezhetne.  

 
 

A munkatársak kompetenciáinak fejlesztése  

 

A munkatársak egyéni teljesítménycéljai összhangban állnak a szervezet stratégiai céljaival.  

2021-ben megalkottuk a munkatársak tudástérképét, amely tartalmazza a dolgozó 

végzettségét, szakképzettségét, az általa elvégzett tanfolyamok alapján, valamint a digitális 

kompetenciák szintjét. A DISC színteszt és a Belbin- féle csapattag-típus kérdőív segítségével 

a megállapítottuk a személyiségtípusokat. Az egyéni erősségek, hobbik figyelembevétele a 

rendezvények szervezésénél, a szerteágazó munkában jó szolgálatot tesz, így a kompetenciák 

figyelembevételével létrejön a minőségi munkaszervezés. A dolgozók elnevezték magukat a 

munkájukra jellemző tulajdonságaik alapján. 

 

 

 

Tudástérkép 

 
 

1. Vezető, szervező, menedzser, kapcsolatépítő könyvtáros 

végzettségek: könyvtáros, kulturális menedzser, képzett vezető, ECDL 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

zene, műszaki ismeretek, helytörténet 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 2 szint 

DISC teszt szabálykövető 

csapattag – 

típus 

vállalatépítő, serkentő 
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2. Kapcsolattartó régi és új között 

végzettségek: 

 

magyar-könyvtárszakos általános iskolai tanár,  

kulturális menedzser 

pályázatíró 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

gyermek-és ifjúsági irodalom, pályázatírási gyakorlat, 34 év könyvtárosi 

tapasztalat, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumállomány ismerete, 

olvasókkal jó kapcsolatok 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 1 szint 

DISC teszt kitartó 

csapattag – 

típus 

csapatjátékos 

érdeklődés, 

hobbi 

kerékpározás, kirándulás 

  

 

3. 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. Empatikus 

végzettségek: informatikus könyvtáros, kommunikáció, „Az én könyvtáram” szakmai 

továbbképzés 

angol alapfok 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

gyermek-és ifjúsági irodalom ismerete, gyermek és családi foglalkozások, 

rendezvények szervezése, bonyolítása, plakátkészítés, jó kézügyesség, 

dekorációkészítés 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 2 szint 

DISC teszt kitartó 

csapattag – 

típus 

vállalatépítő, csapatjátékos 
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5. 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 

 

 

6. Leleményes garabonciás 

végzettségek: androgógia-művelődésszervező, intézményi kommunikátor PR szakirány, 

könyvtáros  

angol nyelv középfok 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

műsorvezetés, konferálás, marketingkommunikáció, rendezvényszervezés, 

éneklés, gitározás, néptánc, forgatókönyvírás, filmkészítés, filmezés, 

fotózás, hangosítás, humorérzék 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 3 szint 

DISC teszt kitartó 

csapattag – 

típus 

forrásfeltáró, ötletgyártó 

érdeklődés, o  

 

7. Segítőkész bölcsész 

végzettségek: olasz-orosz szakos középiskolai tanárközgazdász 

Nemzetközi kommunikáció szak szakdiplpmácia szakirány idegenvezetés, 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

kortárs magyar felnőtt és ifjúsági irodalom ismerete, olasz, orosz  

irodalomismeret, zsűritag kortárs ifjúsági irodalom bírálatában 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 2 szint 

DISC teszt befolyásoló 

csapattag – 

típus 

 

vállalatépítő 
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8. Korrekt ember 

végzettségek: számviteli ügyintéző, ECDL, szoftverkezelő, titkárnő 

B kategóriás jogosítvány 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

szervezés, adománygyűjtés, forrásteremtés,  

digitális 

kompetenciák: 

IKER 3 szint 

DISC teszt kitartó 

csapattag – 

típus 

vállalatépítő, forrásfeltáró, csapatjátékos  

érdeklődés, 

hobbi 

tánc, sütés, főzés, utazás, olvasás 

 

9. 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. Sorozatmániás könyvszerető 

végzettségek: informatikus könyvtáros, kommunikátor asszisztens, fotó iskola, angol 

középfok, Cselekvő közösségek: A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata 

– továbbképzés, OSZK; DJP mentor 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

Olvasószolgálati tevékenységek, olvasók kiszolgálása kedvesen és 

mosolygósan, idősek oktatása informatikára, fotózás, emberi 

kapcsolattartás, ezotéria – pszichológia – önismeret – egészséges életmód 

témakör ismerete 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 3 szint 

DISC teszt kitartó 

csapattag – 

típus 

csapatjátékos 

érdeklődés, 

hobbi 

Olvasás (pszichológia, önismeret, ezotéria, fantasy, kaland), testedzés, 

úszás, filmezés, fotózás, zenehallgatás. 
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11. Kedves mindenes 

végzettségek: könyvtáros, mezőgazdasági szakközépiskolai végzettség, művelődésszerező 

(andragógia), idegenforgalmi szakmenedzser, boltvezető, könyvelő, angol 

alapfok 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

adminisztratív feladatok, ügyfél kapcsolatok ápolása, pontosság 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 2 szint 

DISC teszt kitartó 

csapattag – 

típus 

csapatjátékos 

érdeklődés, 

hobbi 

sport, természetjárás, irodalom, történelem 

 

 

12. Technikai segítő 

végzettségek: Informatikus könyvtáros főiskolai diploma 

- Bolti eladó és kereskedő, boltvezető OKJ bizonyítványok 

- Angol B2 középfokú szóbeli és írásbeli nyelvvizsga 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

- Klasszikus könyvtárosi tevékenységekben, olvasószolgálati munkákban, 

tájékoztatásban való részvétel 

- Honlapszerkesztés/készítés, Drupal és Wordpress CMS rendszerek 

alapismerete 

- Facebook oldal kezelése 

- Informatikai hardverek és szoftverek széleskörű ismerete, telepítési, 

javítási munkákban szerzett gyakorlat 

- Hálózat üzemeltetése, karbantartása 

- Digitalizálás 

- Szövegszerkesztő, táblázatkezelő, képszerkesztő, videoszerkesztő, stb. 

programok használata                                                                                          

- Kapcsolattartás partnerekkel az informatikai szektorban 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 4 szint 

DISC teszt szabálykövető 

csapattag – 

típus 

helyzetelemző, csapatjátékos 
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Dolgozóink képzése folyamatos, hogy lépést tarthassunk a szakma fejlődésével, 

megfelelhessünk az új elvárásoknak. A képzések kiválasztásánál figyelembe vesszük a 

munkakört és az egyéni irányultságot, érdeklődést is. Sajnálatos módon a képzési terveinket a 

szerény anyagi lehetőségekhez is igazítani kell. Az utóbbi években a Könyvtári Intézet 

ingyenes, támogatott képzései, a DJP képzések, az Én könyvtáram, a megyei könyvtár 

Diskurzus programjai keretében számos tanfolyami lehetőséget tudtak kihasználni 

dolgozóink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

13. 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  

 

 

14. Empatikus inkvizítor 

végzettségek: német nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár, könyvtáros, 

német nyelv felsőfok, angol, lengyel, francia, latin középfok, B kategóriás 

jogosítvány 

jártasságok, 

gyakorlatok: 

levéltári kutatás, paleográfia, numizmatika, helytörténeti ismeretek, 

kapcsolattartás helyi történészekkel, helytörténészekkel 

digitális 

kompetenciák: 

IKER 1 szint 

DISC teszt kitartó 

csapattag – 

típus 

csapatjátékos 

érdeklődés, 

hobbi 

néptánc, túrázás 
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A dolgozók képzései 2018-2021 

 
 

 Név 
Képzés 

megnevezése 

Képzési 
időszak- 
óraszám 

Képzési hely Megjegyzés 

 1.  -Segédkönyvtáros 
képzés 
 
- Szakmai 
tudatosság, 
szervezeti kultúra, 
partnerség 

2018 január-
december 
 
2021 őszi 
félév, 2x2 nap 
30 óra  
 

BME OMIKK 
 
 
Budapest, 
Könyvtári  Intézet 

teljesítette 
 
 
halasztva 

2.  -  Az internet 
archiválása mint 
közgyűjteményi 
feladat   
-Webszerkesztő 
tanfolyam 

2021. 
febr. 09-12.  
(30 óra online) 
 
-3 hónap (72 
óra) online 

Budapest,  
Könyvtári Intézet 
 
 
RUANDER oktatási 
kft. Bp.  

 teljesítette 
 
 
 
teljesítette 

3.  Digitális 
kommunikáció a 
könyvtári 
partnerkapcsolatok-
ban 

2021-június-
augusztus 
60 óra-on-line 

Fővárosi  Szabó 
Ervin Könyvtár 

 

4.  Segédkönyvtáros 
képzés 

2020. 
szeptember-
2021. június 
(450 óra, hétfő 
kedd) 

Budapest, OSZK  

 

 

 5. 

 A könyvtárosok 
szerepe a tanulást 
támogató könyvtári 
szolgáltatások 
megvalósításában 
 
-Digitális 
Médiaműveltségről 
Szülőknek 
 
-A digitális készségek 
elsajátítása és 
fejlesztése DJP 
pontokon 
 
-DIS-KURZUS 
Gyermekkönyvtári 
Módszertani Műhely 
Kerekítő bábos 
képzés 
 

2018. 09.03- 
2018. 10.07. 
 
 
 
 
2019. július 
25, augusztus 
6. 
 
 
 
2019. 03. 21. 
(8 óra) 
 
2020. szept. 
28.  (6 óra) 
 
 
 
 

Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár 
Budapest 
 
 
 
Neumann János 
Nonprofit 
Közhasznú Kft. Bp. 
 
Katedra Oktatási 
központ Bp. 
 
 
 
Bródy Sándor 
Könyvtár 
Gyermekkönyvtára 
Eger 
 
 

teljesítette 
 
 
 
 
 
teljesítette 
 
 
 
teljesítette 
 
 
 
 
teljesítette 
 
 
 
 
 

https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
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-ONLINE 
találkozások: 
praktikus tanácsok 
az online programok 
szervezéséhez 

2021. febr. 16 
2 óra 
 
 
 

Bródy Sándor 
Megyei és Városi 
Könyvtár 
 
 

teljesítette 

6.  -Segédkönyvtáros 
képzés 
 
- Digitális 
kommunikáció a 
könyvtári 
partnerkapcsolatok-
ban 
 

2020. január-
december   
(450 óra) 
 
2021-június-
augusztus 
60 óra-on-line 
- 

BME OMIKK 
 
 
 
Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár 

teljesítette 

7.  ÁBPE 
továbbképzés1.-a 
ktg.vetési szervek 
vezetői és gazd. 
vezetők részére. 
 

2019.09. 25-
10.24. 

NAV  Képzési, eü.-i 
és Kult. Intézete 

teljesítette 

8.  -A digitális készségek 
elsajátítása és 
fejlesztése DJP 
pontokon 

2019. 03. 21.   
(8 óra) 
 
 

Katedra Oktatási 
központ Bp. 
 
 

teljesítette 

9.  Minőség és 
innováció a 
könyvtárban 
 
ÁBPE továbbképzés 
1.-a ktg.vetési 
szervek vezetői és 
gazd vezetők 
részére. 

2021. ápr-jún 
11 nap (120 
óra) 
 
2019.10. 

Budapest, 
Könyvtári Intézet    
 
 
NAV Képzési,  eü,-i 
és kult. Intézete  

folyamatban 
 
 
 
teljesítette 

10.  Coaching 
szemlélettel a 
könyvtárban 

2020.  
09.9.9,10,16,  
17  
(30 óra  4 nap) 

Budapest Könyvtári 
Intézet 

teljesítette 

11.  A GDPR szabályainak 
megfelelő 
adatkezelés a 
könyvtárakban 

2020. márc.    
5-6, 12-13          
( 30 óra 4 nap) 

Budapest, 
Könyvtári Intézet 

teljesítette 

12. 

 

 

 

 DIS-KURZUS 
Gyermekkönyvtári 
Módszertani Műhely 
-Kerekítő bábos 
képzés 
-Élménykönyvtár-
módszertani segítség 
gyakorló 
könyvtárosoknak 
 

2020.szept 28. 
(6 óra) 
 
 
 
2021. március 
1.-május 6. 
(30 óra on-
line)  

Bródy Sándor 
Könyvtár 
Gyermekkönyvtára 
Eger 
 
Bródy Sándor 
Megyei és Városi 
Könyvtár 

teljesítette 
 
 
 
 
 
teljesítette 

https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/minoseg-es-innovacio-konyvtarban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/minoseg-es-innovacio-konyvtarban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/minoseg-es-innovacio-konyvtarban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/coaching-szemlelettel-konyvtarban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/coaching-szemlelettel-konyvtarban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/coaching-szemlelettel-konyvtarban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/gdpr-szabalyainak-megfelelo-adatkezeles-konyvtarakban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/gdpr-szabalyainak-megfelelo-adatkezeles-konyvtarakban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/gdpr-szabalyainak-megfelelo-adatkezeles-konyvtarakban
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/gdpr-szabalyainak-megfelelo-adatkezeles-konyvtarakban
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13.  Segédkönyvtáros 
képzés 
-Az internet 
archiválása mint 
közgyűjteményi 
feladat 
-Muzeális könyvtári 
dokumentumok: 
megőrzés, 
nyilvántartás, 
szolgáltatás 

2018. január-
december 
 
2021.febr.   
09-12. 
(30 óra online) 
 
 
 
2021. őszi 
félév (30 óra) 

BME OMIKK 
 
 
Könyvtári Intézet 
Budapest 
 
 
 
 
Könyvtári  Intézet 
Budapest 

teljesítette 
 
 
teljesítette 

 

Fejlesztendő terület: 

 magasabb képzési költségvetési keret biztosítása, hogy ne csak az ingyenes 

képzésekből tudjunk válogatni 

 munkahelyen belüli képzés lehetőségeinek kihasználása (pl. közösségi médiát csak 

néhány munkatárs tudja kezelni, tartalommal feltölteni) 

 

A munkatársak bevonása és felhatalmazása  

A munkatársak bevonása a döntésekbe egyre jobban teret nyer a működés során. A munkaköri 

leírások frissítései, a munkatervek mindig egyeztetve vannak a dolgozókkal.  

Az ötletgyűjtés elsősorban a munkaértekezleteken és a napi beszélgetésekben történik, a 

rendezvényterv a munkatársakkal történt közös konszenzuson alapul.  

A rendezvények megvalósításában szinte minden munkatárs részt vesz, az adott programnak 

van megnevezett felelőse.  

 

A dolgozóktól érkező innovatív elképzelések megvalósulhattak az elmúlt években: Könyvtári 

Hírmondó, Vers tér, Könyvtár a játszótereken, Szünidei foglalkoztató, Egészségnap, Helyi 

Históriák, kiállítások minden hónapban, könyvtári kisközösségek kialakítása. 

 

 

 

 

 Kapcsolat a társadalmi partnerekkel  

Többrétegű partnerlistánk elkészült, ezt rendszeresen bővítjük, frissítjük. 

A partnerlista 195 együttműködőt tartalmaz az alábbi megosztásban: civil és egyházi 

szervezet 31, óvoda és oktatási intézmény 42, cég-vállalkozás 28, könyvtár és szakmai 

szervezet 24, fenntartói kör 50, média 10, kulturális intézmény 10.   

 

Társadalmi partnereink visszajelzéseire eddig is figyeltünk, de 2021-ben először készült 

partneri elégedettségmérés.  
 

 

 

 

https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
https://www.ki.oszk.hu/tanfolyamok/az-internet-archivalasa-mint-kozgyujtemenyi-feladat
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Partneri elégedettségmérés 

 

Partnereink mindazok a személyek és intézmények, akik külső szabályozással vagy működési 

sajátosságaikból eredő igényeikkel gyakorolnak hatást a könyvtár tevékenységére. 

 

A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy a minőségbiztosítási rendszer keretében megismerjük 

partnereink kapcsolattartási szokásait, véleményét, elvárásait együttműködésünkről és 

könyvtárunkról, és a kérdőívek kiértékelése után a felmerülő hiányosságokra, problémákra 

megoldást találva még magasabb színvonalon tudjuk működtetni partnerkapcsolatinkat. 

 

Könyvtárunk ez idáig ilyen jellegű felmérést nem végzett. A vizsgált partnerek körét a 

Minőségbiztosítási Tanács választotta ki a 2020-ban frissített partnerlista szereplői közül. 

Minden olyan partner kapott kérdőívet, mely egy alkalomnál többször került kapcsolatba 

könyvtárunkkal, és lehetőség van a vele fennálló kapcsolat további ápolására.  
 

A vizsgálatban résztvevő partnerek kiválasztására és az online kérdőív összeállatására a MIT 

2021. január 7-i ülésén került sor. Kérdőívet 159 partner részére küldtünk ki.  

 
 
 
 

megnevezés válaszolók száma kérdezettek 

száma 

%-os 

arány 

civil szervezet 7 26 27% 

óvoda és oktatási intézmények  24 27 89% 

cég, vállalkozás 6 28 21% 

közgyűjtemény és szakmai szerezet 8 18 44% 

fenntartó 8 40 20% 

média 3 10 30% 

kulturális  intézmény 2 10 20% 

egyéb (valószínűleg egyházi személyek és 

önkormányzati képviselők) 

9   

összesítés: 67 159 42% 

 

 

A későbbiekben jó lenne elérni, hogy a megszólítottak magasabb arányban töltsék ki a 

felmérésünket.  

 

A felmérés nem terjedt ki sem a könyvtár dolgozóira (belső partnerek), sem a 

könyvtárhasználókra, mivel az ő elégedettségük felmérése más-más kérdőíven történt.  

 

A vizsgálat formája teljes körű volt, mivel a célpopuláció eredményei tisztán és megbízhatóan 

írják le a vizsgált partnerek ismérveit. Az alábbiakra vártunk választ: a partneri kapcsolat 

megítélésére, a kommunikációs csatornák használatára és hatékonyságára, a könyvtárral, mint 

partnerrel való elégedettség szintjére. 

 
Elsődleges szempontunk a vizsgálat során az volt, hogy hiteles képet kapjunk partnereink 

elégedettségéről.  
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Partnereink többsége eredményesnek tartja kapcsolatunkat. A legtöbb válasz középiskolákból 

érkezett, ami azt jelenti, hogy számukra fontos a könyvtárral való együttműködés. A 

fenntartói körből kevés számú kérdőív érkezett vissza, ami elgondolkodtató. 

A válaszadók 57% ítélte a lehető legjobbnak kapcsolatunkat és csupán 1 partner szerint 

lehetne jobb is. 

Számukra a személyes találkozás és az e-mail a leginkább használt kommunikációs csatorna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 válaszadók száma 

kommunikáció hatékonysága 0 0 1 11 53 65 

ügyintézés minősége 0 0 0 8 56 64 

ügyintézés gyorsasága 0 1 0 12 51 64 

munkatársaink hozzáállása 0 1 0 4 60 65 

szolgáltatásaink minősége 0 1 0 7 56 64 

együttműködés eredményessége 0 0 1 7 57 63 



29 
 

Partnerségünk minőségét több mint, 80% -ban nagyon jónak ítélik. 

Elektronikus felületeinket többnyire nagyon jónak tartják, legismertebb körükben a 

honlapunk. Sokan viszont nem ismerik, nem használják egyéb felületeinket.  

Partnereink részéről leglátogatottabb programjaink az irodalmi előadások, könyv-bemutatók 

és az időszaki kiállítások 72,7%-al. 

- A nyílt kérdésekre kapott válaszok alapján még több személyes kapcsolatot, több 

közös programot, rendezvényt szeretnének. Szélesebb körű marketingtevékenységet, 21. 

századibb környezetkép/atmoszférát, a tájékoztatás intenzívebbé tételét, a weboldalon és FB 

oldalon több szöveges tartalmat, az e-mail-es kommunikáció gyorsabbá tételét, a honlap 

gyakoribb frissítését várják tőlünk.  

 

Munkánkkal kapcsolatos javaslatok észrevételek:  

- Szélesebb körű marketingtevékenység 

- 21. századibb környezetkép/atmoszféra 

- Könyvtári órák 

- Meseolvasó délelőtt 

- Gyakoribb frissített honlap, tájékoztatás a programokról. 

 

Ezeket a javaslatokat a PDCA ciklus alkalmazásába beépítjük a jövőben. 

Partnereink rendszeresen értesülnek a könyvtárban zajló tevékenységekről, a rendezvényekre 

meghívót kapnak.  

Több társintézménnyel, szervezettel dolgozunk közös projekteken, rendezvényeken. Néhány 

példa az utóbbi évekből:  

 Iskolákkal, óvodákkal rendszeresek a könyvtári foglalkozások (Óvodások hete, Az én 

könyvtáram, könyvtári tematikus órák). Rendezvényekre elhívunk osztályokat, 

csoportokat. „Fiatalok a könyvtárban” programsorozatunkban évente szervezünk 

rendhagyó irodalomórát a város középiskolásainak, ezt még 2020 őszén is meg tudtuk 

valósítani a szabadtéren, Nyáry Krisztián beszélgetett írók, költők szerelmeiről a 

diákokkal.  

 A helyi Líra könyvesbolttal a dokumentumvásárláson túl is szervezünk közös író-

olvasótalálkozókat, könyvbemutatókat, a könyvesbolt vezetőjét „tiszteletbeli 

könyvtárosként” kezeljük, sok beszélgetést ő vezet a meghívott vendéggel.  

 Gyöngyös Város Baráti Köre szervezi a Városnapokat, amelyeken mindig aktívan 

részt veszünk: kitelepülünk a Fő térre, korhű ruhákba öltözünk mi is. Ezen kívül is 

több közös rendezvényünk volt már.  

 A Mátra Múzeummal közösen vezetjük évente általános és középiskolás diákok 

körében a Helytörténeti vetélkedőt. A múzeum nyílt napján is rendszeresen részt 

veszünk.  

 A helyi nyugdíjasklubok tagjai több számítógépes továbbképzésen vettek részt nálunk, 

2020-ban is zajlott a DJP - pontokon (központi- és fiókkönyvtár) az Okos nagyi 

képzés, a pandémiás helyzet megszűntével a napokban újraindult ez a népszerű 

használóképzés.   

 Célunk, hogy „Zöld könyvtár” legyünk, így az Élhető Mátráért Egyesülettel és az egri 

Életfa Környezetvédő Szövetséggel több közös projektünk van, legutóbb az ő 

segítségükkel ültethettük el a 70 éves könyvtár emlékfáját.  

 

Könyvtárszakmai kapcsolatainkban első helyet foglal el a Bródy Sándor Megyei Könyvtár, 

évtizedek óta nagyon jó kapcsolatban állunk. Mindig kérhetünk tőlük módszertani tanácsokat, 

képzéseket szerveznek a megye könyvtárosainak. Jogszabályi előírások betartásában is 

segítenek, könyvtárközi kölcsönzésben elsődleges partnerünknek tekinthetjük őket. A megyei 
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szakmai lapban, a Kapcsolatban publikálási lehetőséget biztosítanak, és mi is értesülünk a 

megyében zajló könyvtárosi munkákról.  

 

Az országos szakmai szervezetekben (MKE, IKSZ) tagok vagyunk, 2021-től minden 

dolgozónk tagja a Heves Megyei MKE-nek. A szervezet nyújtotta lehetőségeket minél jobban 

ki kell használnunk.  

 

 

Fejlesztendő terület:  
 Fenntartói partner lista ellenőrzése, folyamatos bővítése 

 Kommunikáció hatékonyságának növelése 

 Elektronikus felületekről szélesebb körű tájékoztatás 

 Meglévő partnerkapcsolatainknál (ahol eddig ez még nem történt meg) kössünk írásos 

együttműködési megállapodást. Pl: a helyi múzeummal, művelődési házzal és a Líra 

könyvesbolttal írásos megállapodásban rögzíthetnénk a jelenleg is létező 

együttműködés formáit. 

 Szélesíteni kívánjuk a partnerséget a SZIE helyi campusának könyvtárával, a 

környékbeli könyvtárakkal és testvérvárosunk, Kézdivásárhely könyvtárával.  

 Benchmarking szemléletünk fejlesztésére a pandémiás időszakban elmaradt 

könyvtárlátogatások bepótolását tervezzük (Jászberény, Gödöllő, Kiskunfélegyháza).  
 

 

Kommunikáció a kiemelt partnerekkel 
 

Célcsoport Kommunikáció 

célja 

Üzenet Rendszeres-

sége 

Kommuniká-

ciós csatorna 

Módszer/ 

Dokumentáció 

Gyöngyös Városi 

Önkormányzat és 

képviselő-

testület 

(fenntartó) 

Az intézmény és 

a fenntartó 

közötti jó 

kapcsolat 

megvalósítása 

A könyvtár 

megfelel a 

célkitűzéseknek 

és a használói 

elvárásoknak.  

félévente testületi és 

bizottsági ülések 

éves beszámoló, 

munkaterv, 

szabályzatok, 

meghívók 

Gyöngyösi Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

Polgármesteri 

Kabinet 

Programok 

ismertetése, 

koordinálása 

 

A könyvtár a 

város kulturális 

életének 

meghatározó 

szereplője 

havonta személyes,  

telefon, 

e-mail, 

közös rendezvé-

nyekkel 

kapcsolatos 

levelezés 

Közigazgatási és 

Intézmény-

irányítási 

Igazgatóság 

Hivatalos 

dokumen-

tumok 

egyeztetése 

A könyvtár 

megfelel a 

fenntartó 

elvárásainak, vele 

együttműködve 

végzi munkáját 

heti személyes,  

telefon,  

e-mail, 

hivatalos 

tájékoztatók, 

levelezések, 

iktatott 

utasítások 
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Pénzügyi és 

Költségvetési 

Igazgatóság 

Pénzügyi, 

gazdasági 

kommunikáció 

A könyvtár 

kiegyensúlyozott 

gazdálkodást 

folytat és 

költségvetését, 

gazdaságosan, 

arányosan 

használja fel.  

napi személyes, 

e-mail,         

telefon, 

pénzügyi, 

gazdasági 

dokumentumok, 

pályázati 

dokumentációk, 

levelezés 

Média A könyvtár 

munkájának és 

rendezvényei-

nek folyamatos 

propagálása. A 

jó hírnév 

erősítése. 

„Megőrizve 

megújulni” 

Minden könyvtári 

eseményről 

tudjanak a 

használók.  

A könyvtárban 

értékes munka 

folyik. 

heti személyes, 

e-mail, 

telefon, 

közösségi média 

virtuális és 

papíralapú 

plakátok, 

meghívók, 

levelezés, 

személyes 

megbeszélések, 

interjúk, TV 

szereplések 

Szakmai 

szervezetek és 

könyvtárak 

Szakmai munka 

eredményes-

sége, javítása  

Kiváló 

együttműködés 

fenntartása  

Közös képzések, 

pályázatok 

Aktuális 

információk, 

eredmények, 

tapasztalatok 

megosztása. 

Széles szakmai 

hálózat része 

vagyunk. 

Folyamatosan 

törekszünk a 

megújulásra, 

fontosnak tartjuk 

a minőséget.  

havonta konferenciák, 

szakmai napok, 

telefon, 

képzések, 

előadások írásos 

és elektronikus 

anyaga, 

iktatott levelek 

Civil szervezetek Együttműködés 

fenntartása és 

folyamatos 

bővítése, 

javítása 

A könyvtár egy 

nyitott kulturális 

tér, közösségi 

intézmény, amely 

szívesen működik 

együtt civil 

szervezetekkel.  

havonta személyes, 

e-mail, 

telefon, 

közösségi 

oldalak 

együttműködési 

megállapodások, 

közös programok 

dokumentációja,

meghívók, 

plakátok 
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Kapcsolat a könyvtárhasználókkal  

A könyvtárhasználók visszajelzéseit mindig figyelemmel kísérjük, és ehhez igazítjuk 

szolgáltatásainkat.  

A dokumentumok beszerzésénél elsődleges szempontnak tekintjük az olvasói igényeket, 

desideráta listánkba minden kérést feljegyzünk. A használókkal napi kapcsolatban lévő 

munkatársak a beszélgetések, vélemények alapján tisztában vannak az olvasói szokásokkal, 

kétévente pedig kérdőíves elégedettségmérést végzünk.  

Rendezvényeink vonatkozásában is figyelembe vesszük a visszajelzéseket, kéréseket. A 

kommunikácós felületeket folyamatosan fejlesztjük, bővítjük, hogy minél szélesebb körhöz 

eljussanak az információk.  

Olvasói elégedettségmérések: Fiókkönyvtár 2018, Központi kt. 2019, 2021:  lásd 6. kritérium 

 

 

Fejlesztendő terület:  

 mérések rendszeressége, a kapott eredmények közzététele, tudatos fejlesztés a kapott 

eredmények alapján 

 

Tudásmenedzselés, az információ belső kezelése 

 

A VSVK belső kommunikációs eszközei 

 

Kommunikációs 
eszköz 

Kommunikációs 
cél 

Érintett 
partnerek 

V
er

ti
ká

lis
 

H
o

ri
zo

n
tá

lis
 

Fo
rm

ál
is

 

In
fo

rm
ál

is
 

G
ya

ko
ri

sá
g 

Visszajelzés/ 
dokumentáció 

Összdolgozói 
értekezlet 

Az intézményi 
információáramlá
s akadálytalan 
működtetése, 
tájékoztatás a 
fontos 
eredményekről, 
feladatokról, 
tervekről 

vezetőség 
munkatársak 

X X X  évente 2 
alkalom-
mal 

jegyzőkönyv 

Szolgáltatók/besz

állítók 

Zavartalan 

üzemeltetés, 

magas 

színvonalú 

szolgáltatás 

Megbízható, 

korrekt partnerek 

vagyunk 

napi személyes 

telefon 

e-mail 

számlák, 

iktatott levelek,  

e-mailek, 

szerződések 
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Munkaértekezlet Az intézményi 
információáramlá
s akadálytalan 
működtetése, 
tájékoztatás az 
aktuális 
feladatokról, 
rendezvényekről 
pályázatokról 

vezetőség 
munkatársak 

X X  X minden 
héten 
csütörtöki 
napon 

feljegyzés 

MIT értekezlet A 
munkacsoportok 
tervszerű 
működése, 
elvégzendő 
feladatok 
kiosztása, 
megbeszélése 

MIT 
csoportvezet
ők 
Mit 
csoporttagok 

X X  X szükség 
szerint 

jegyzőkönyv 

Vezetői 
értekezlet 

Stratégiai célok 
megvalósítása 
érdekében 
akadálytalan 
információáramlá
s biztosítása 

igazgató 
igazgató-
helyettes 
részleg- 
vezetők 

X X X  szükség 
szerint 

 

Tudásmegosztás A képzéseken, 
továbbképzéséke
n megszerzett 
tudás, ismeretek 
továbbadása a 
kollégáknak 

vezetőség 
munkatársak 

X X X  csütörtöki 
munka 
értekezlet
eken 

 

Egyéni 
beszélgetés 

Feladatkiosztás, 
feladatmegoldás 
részleteinek 
kidolgozása 
céljából, napi 
működést 
biztosító 
információáramlá
s segítése 

vezetőség 
munkatársak 

X X  X szükség 
szerint 

 

Csoportos és 
egyéni értékelés 

visszajelzés a 
munkatársak felé 

vezetőség 
munkatársak 

X  X  csütörtöki 
munka 
értekezlet
eken 
illetve 
egyénileg 

 

Szakmai 
megbeszélés 

Konkrét feladatok 
megoldásánál az 
információáramlá
s biztosítása 

vezetőség 
munkatársak 
külső 
partnerek 
nyugdíjas 
kollégák 
 

X X  X szükség 
szerint 
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Kör e-mail Munkatársak 
informálása, 
dokumentumok 
továbbítása, 
információ 
gyűjtés, összegzés 

vezetőség 
munkatársak 

X X X  napi szükség szerint 
iktatás 
folyamatosan 
elérhető 

Faliújság Belső információk 
megosztása 

vezetőség 
munkatársak 

X X  X napi folyamatosan 
elérhető 

 
 

        

Rendezvény 
táblázat 

Rendezvényekkel 
kapcsolatos 
információk 
megosztása 

vezetőség 
munkatársak 

X X  X havi 
rendszere
sséggel 
folyamato
s 
aktualizálá
s mellett 

táblázat 
nyomtatott és 
elektronikus 
formában 
 

Belső munkahelyi  
LAN hálózat 

Az intézményi 
információáram-
lás akadálytalan 
működtetése, 
dokumentumok 
megosztása, 
vissza- 
kereshetőségé-
nek biztosítása 

vezetőség 
munkatársak 

X X X  napi folyamatosan 
elérhető a közös 
hálózaton 

Közös e-mail cím  Az otthoni 
munkavégzés 
segítése, 
dokumentumok 
továbbítása 

vezetőség 
munkatársak 

X X X  rend-
szeresen, 
szükség 
szerint 

szükség szerint 
iktatás 

Workplace by 
Facebook 

 

Otthoni 
munkavégzés 
segítése, a gyors, 
közvetlen 
kommunikáció 
érdekében 

vezetőség 
munkatársak 

X X X  rend-
szeresen, 
szükség 
szerint 

folyamatosan 
elérhető 

Médiafigyelés A könyvtárral 
kapcsolatos 
cikkek, riportok, 
média 
megjelenések 
gyűjtése, 
kommunikálása, 
rendszerezése 

vezetőség 
munkatársak 

X X X  napi folyamatosan 
elérhető a közös 
hálózaton Excel 
táblázat 
formájában 

Közösségi oldalak 
statisztikájának 
figyelése 

Következtetések 
levonása, 
szükséges 
javítások, 
elvégzése 

munkatársak X X  X napi folyamatosan 
elérhető 
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IKT-eszközök, e-szolgáltatások menedzselése  

Az infokommunikációs (IKT) eszközpark már meglehetősen elavult volt. 

Korlátozott lehetőségeink miatt új számítógépek beszerzésére nem volt mód, ezért a meglévő 

gépek elavult hardverösszetevőinek folyamatos lecserélése mellett döntöttünk. Gépeink így 

közel 10x gyorsabbak lettek és alkalmassá váltak a mai kor alapvető technikai kívánalmainak 

kielégítésére. 

A fenti megoldásokkal hatékony fejlesztést és jelentős anyagi megtakarítást tudtunk elérni, 

valamint illeszkednek zöld könyvtári elképzeléseinkhez is. Ugyanakkor a fejlődés, a 

modernizáció szolgáltatásaink korszerű biztosításához folyamatos célunk, mely további 

anyagi forrást igényel. 

 

GINOP pályázat alapján mindkét könyvtárunk DJP pont, fokozatosan bővülő 

szolgáltatásokkal (Jelenleg futó programok: Okos, nagyi klub, személyes mentorálás, 

előadások: digitális médiaműveltségről szülőknek). 

A helytörténeti részlegben folyamatos a digitalizálási tevékenység, a régi pótolhatatlan 

dokumentumokat így tesszük elérhetővé az olvasók számára, ezt tervezzük a zenei 

dokumentumok esetében is.  

Könyvtárközi kölcsönzésben is vannak felénk elektronikus kérések. 

 

Az internetezés iránt csökkenő módon, de még mindig van igény a látogatók részéről.  

Az Internet Fiestához minden évben kapcsolódunk szolgáltatásbemutatással, 

használóképzéssel, érdekességekkel. 

 

Fejlesztendő terület: 

 IKT eszközparkot fejleszteni szükséges videóeszközökkel. 

 

Infrastruktúra-, épületüzemeltetés és fenntartás  

 

Az utóbbi években több fejlesztés valósult meg, amely a könyvtárhasználók, látogatók 

kényelme mellett a környezetvédelmet is szolgálja: 

 Padlóburkolat cseréje, a nehezen tisztítható szőnyegpadló helyett vinyl padlóburkolat 

van már a könyvtár nagy részében 

 Fokozatos klimatizálás, ma már a fiókkönyvtárral együtt 9 db klímaberendezés emeli 

a látogatók és a dolgozók komfortérzetét 

 Világítás korszerűsítése, energiatakarékossá alakítása 

 Nagyméretű árnyékolókkal és színpadi sátorral tettük alkalmassá a szabadtéri 

rendezvényeink lebonyolítását. 

 A fiókkönyvtárban kiállítóteret alakítottunk ki, függesztékrendszerrel és korszerű 

megvilágítással együtt. A külső homlokzaton elkészült a megvilágított ”cégtábla”, 

mozgásérzékelővel és alkonyatkapcsolóval a külső világítás is. 

 Mozgássérült mosdó készült a központi könyvtárban. 

 

Fejlesztendő terület: 

 Fenntarthatósági terv elkészítése közösen a fenntartóval 

 Fiókkönyvtár nem akadálymentes 

 Mosdók korszerűsítése 

 Terasz befedése és az udvar felőli homlokzat kijavítása 
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• Padlástérben raktár kialakítása 

• Galambriasztó kiépítése 

• Nyílászárók cseréje (hő- és hangszigetelt) 

• Külső kamerák elhelyezése a múzeumi gyűjtemények védelme érdekében 

• Fiókkönyvtári bejárat akadálymentesítése 

 
 

 
 

Folyamatok működtetése, összhangban a könyvtár céljaival  

A könyvtár szolgáltatásait a partnerei elvárásainak figyelembevételével szervezi, összhangban 

a stratégiai célkitűzéseivel. Könyvtárunk meghatározta azokat a munkafolyamatokat, 

amelyeket a minőségi munkavégzés miatt szabályozni szükséges. Cél a szolgáltatási 

folyamatok egységesítése, a felhasználók által is érzékelhető egységes működés, illetve 

szolgáltatási kínálat létrehozása. 

 

A szabályozott folyamatról folyamatábra, folyamatleírás és kockázatelemzés készült, az 

érintett munkatársak bevonásával. Fontos a folyamatok ellenőrzése, fejlesztése, javítása. Az 

állandó fejlesztés érdekében a folyamatgazdák vezetésével rendszeresen, évente 

felülvizsgáljuk a folyamatainkat és a PDCA elvnek megfelelően és a szükséges 

beavatkozásokat, javításokat végrehajtjuk. Az ellenőrzés célja a fejlődés, melynek érdekében 

új folyamatokat építünk be a teljes adminisztráció elkészítésével együtt. 

 

Az egyes folyamatok működéséért a folyamatgazda felelős, akinek feladata: 

 a folyamat megtervezése és működtetése 

 erőforrások rendelése a feladathoz 

 a mérési eredményének értékelése 

 részvétel a módosításban, fejlesztésben 

A folyamatszabályozás kiépítésének menete:  

 Munkacsoport felállítása, felelős munkatárs kinevezése. 

 A folyamatok azonosítása, folyamatlista készítése. 

 A szabályozandó folyamatok kiválasztása. 

 Folyamatgazdák kijelölése. 

 Az érintett munkatársak bevonásával folyamatábrák és folyamatleírások készítése. 

 Kockázatok azonosítása. Hibamegelőző, hibajavító módszerek kidolgozása és 

alkalmazása. 

 Rendszeres felülvizsgálat, szükség szerinti módosítás 

 

 

Fejlesztendő terület: 

 ellenőrzőpontok beépítése, minőségi mérések megtervezése 

 vezetői folyamatok leírása 
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 Folyama
t 

jelölés 

Folyamatleltár KF 

VF-1 Emberi erőforrás 
menedzsment 

VF-1.1 Humán erőforrás  

VF-1.2 Költségvetés tervezés X 

VF-1.3 Infrastruktúra  

VF-2 Szakmai 
menedzsment 

VF- 2.1 Munkatervek, beszámolók X 

VF- 2.2 Stratégiai tervezés X 

VF- 2.3 Az intézmény működésének biztosítása  

VF- 2.4 Értékelések, önértékelés  

VF- 2.5 Elégedettségmérés  

VF- 2.6 Panaszkezelés  

VF- 2.7 Minőségmenedzsment X 

VF-3 Projekt 
menedzsment 

VF- 3.1 Szabályzatok készítése  

VF- 3.2 Fejlesztési igények feltárása  

VF- 3.3 Pályázati lehetőségek figyelése  

VF- 3.4 Pályázatírás X 

VF-4 Intézményi 
kommunikáció 

VF- 4.1 Külső kommunikáció  

VF- 4.2 Belső kommunikáció  

VF- 4.3 Plakátok, szórólapok rendezvényre, kiállításra  

VF- 4.4 Facebook, YouTube, Könyvtári Hírmondó, 
Instagram 

X 

VF-5 Partnerkapcsolatok VF- 5.1 Partnerkapcsolati lista  

VF- 5.2 Új partnerek felkutatása  

FF-1 Dokumentum-
szolgáltatás 

FF-1.1 Könyvtárhasználói nyilvántartás  

FF-1.2 Beiratkozás X 

FF-1.3 Kölcsönzés X 

FF-1.4 Hosszabbítás  

FF-1.5 Visszavétel  

FF-1.6 Előjegyzés  

FF-1.7 Könyvtárközi kölcsönzés X 

FF-1.8 Helyben használat X 

FF-1.9 Folyóirat beszerzés és folyóirat kezelés  

FF- 1.10 Dezideráta  

FF- 1.11 Tartozás rendezése, kártérítés  

FF- 1.12 Felszólítás  

FF-2 
Információszolgáltatás 

FF- 2.1 Tájékoztatás X 

FF- 2.2 Távhasználat (internet, telefon)  

FF- 2.3 Honlap karbantartása, szerkesztése X 

FF- 2.4 Hírlevél  



38 
 

FF-3 Közösségi 
szolgáltatások 

FF- 3.1 Kiállítások, rendezvények  X 

FF- 3.2 Adatvédelmi nyilatkozatok kezelése  

FF- 3.3 Könyvtári órák, gyerekfoglalkozások  

FF- 3.4 Fénymásolás, szkennelés  

FF- 3.5 Nyomtatás  

FF- 3.6 Rendezvények megszervezése X 

FF- 3.7 Iskolai közösségi szolgálat  

FF- 3.8 Kutatómunka  

    

TF-1 
Gyűjteményszervezés 

TF-1.1 Gyűjteményszervezés (vétel, ajándék) X 

TF-1.2 Állománybavétel (Formai és tartalmi feldolgozás) X 

TF-1.3 Állományapasztás  

TF-1.4 Állományellenőrzés  

TF-1.5 Állományvédelem  

TF- 2 Üzemeltetés TF-2.1 Gazdasági tevékenység X 

TF-2.2 Informatikai rendszer üzemeltetése X 

TF-2.3 Informatikai eszközök beszerzése, karbantartása  

TF-2.4 Épület karbantartás és üzemeltetés  

TF-2.5 Digitalizálás X 

TF-2.6 Iktatás  

TF-2.7 Meghívók rendezvényre, kiállításra  

TF-2.8 Plakátok, szórólapok elkészítése és terjesztése  

TF-2.9 Internetjegy készítés  

TF-2.10 Vonalkódok nyomtatása (olvasójegyre, 
könyvekbe) 

 

KF- 3 Muzeális 
gyűjtemények 

TF- 3.1 Herman Lipót Gyűjtemény X 

TF- 3.2 Éremtár X 

 

Felhasználócentrikus könyvtári szolgáltatásokat biztosító folyamatok 

  

A könyvtár rendszeresen méri a szolgáltatásokkal kapcsolatos használói igényeket és 

elégedettséget, elsősorban a személyes beszélgetések, interjúk során, de a használói 

elégedettségmérést a továbbiakban tervezetten, kétévente meg kívánjuk valósítani. 2018-ban a 

fiókkönyvtárban, 2019-ben és 2021-ben a központi könyvtárban készítettünk olvasói 

elégedettségmérést, melynek eredményeiről a 6. pontban számolunk be. 

 

 

Fejlesztendő terület: 

 szolgáltatásaink ismertetése, bemutatása több módon történjen, további tájékoztató 

feliratok készüljenek, kis könyvtárismertető készüljön 

Önértékelés óta történt változások: 
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 katalógushasználati bemutató film készült a pandémiás időszakban, hogy az olvasók 

tudjanak keresni és telefonon vagy e-mailben rendelni könyveket 
 

 

Könyvtárszakmai partnerek folyamatainak összehangolása 

Könyvtárszakmai partnereinkkel vannak közös, összehangolt folyamataink. A könyvtárközi 

kölcsönzésben az ODR könyvtárakkal vagyunk elsősorban kapcsolatban, nem vagyunk 

szolgáltató, hanem csak kérő könyvtár. Nehézséget jelent, hogy támogatás híján az olvasókra 

kell terhelnünk a visszaküldés postaköltségét. Eger közelsége, és a jó kapcsolat lehetővé teszi, 

hogy a Bródy Sándor Könyvtárba visszakerüljenek a kért könyvtárközi könyvek, így ezekért 

nem kell postaköltséget kérnünk. Néhány speciális kérés a rendszeren kívül történik (pl. zenei 

kérések felénk, gazdag hangzó – és kottagyűjteményünknek köszönhetően) itt is 

összehangoljuk folyamatainkat a kérő könyvtárral, és megegyezünk a feltételekben.   

 

 Fejlesztendő terület: 

 folyamatok összehangolása további partnereinkkel 
 

 

 

 

 
  

A könyvtárhasználók véleménye  

2019-ben és 2021-ben végeztünk használói eredményességmérést. Elégedettségmérésünk 

célja ismét az volt, hogy megismerjük a könyvtárlátogatók és az olvasók használói szokásait, 

elvárásait, véleményét könyvtárunkról és a kérdőívek kiértékelése után a felmerülő 

hiányosságokra, problémákra megoldást találva még magasabb színvonalú szolgáltatást 

nyújtsunk számukra. 

 

A kérdőíveket a pandémia miatt csak elektronikus formában lehetett kitölteni, és tartalmában 

igyekeztünk feltárni az időszak szolgáltatásaival kapcsolatos elégedettséget is.  

 

A vizsgálat formája reprezentatív volt, módszere a kérdőív. A kitöltők alsó korhatárát a 14. 

életévben szabtuk meg. A kérdőív fő kérdéscsoportjaiban az alábbiakra vártunk választ:  

könyvtárlátogatás rendszeressége, célja, részlegek látogatottsága, egyes szolgáltatások 

igénybevételének megoszlása, elégedettség a könyvtárral, a szolgáltatásokkal, a könyvtár 

dolgozóival. A könyvtár rendezvényei, külső kommunikációja, hírcsatornái, ideális könyvtár, 

könyvtári programok. 

Elsődleges szempontunk a vizsgálat során az volt, hogy hiteles képet kapjunk a használói 

elégedettségről.  
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2019 

 

Általános elégedettség a könyvtárral: 

2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 nagyon jó jó elfogadható elfogadhatatlan nem 

releváns 

Megközelíthetősége: 162 57 6 0 0 

Akadálymentes bejutás 77 45 16 8 57 

külső állapot 62 108 37 2 8 

belső állapot 138 75 9 0 0 

nyitvatartási idő 108 100 18 0 0 

szolgáltatások díja, minősége 111 82 20 0 7 

a könyvtár tisztasága, rendezettsége 181 38 5 0 0 

a mosdók tisztasága 122 66 7 2 19 

a könyvtári terek új elrendezése 138 70 9 0 3 

ülőhelyek asztalok száma és minősége 113 89 14 0 6 

világítás 132 85 7 0 0 

könyvtári jelzések és eligazító táblák 108 93 17 3 3 

tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól 108 85 14 2 4 

könyvtárközi kölcsönzés 96 58 5 0 41 

elektronikus katalógus használhatósága 63 64 11 0 52 

a könyvtár honlapja  89 75 18 8 16 
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2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 elfogadhatatlan elfogadható jó kiváló 

Megközelíthetősége: 0 3 51 128 

Akadálymentes bejutás 6 17 69 90 

külső állapot 2 24 92 64 

belső állapot 0 5 77 100 

nyitvatartási idő 3 12 77 90 

szolgáltatások díja, minősége 0 9 60 113 

a könyvtár tisztasága, rendezettsége 0 4 35 143 

mosdók 0 15 79 88 

olvasói terek 0 4 60 118 

ülőhelyek asztalok száma és minősége 0 13 78 91 

világítás 0 6 79 97 

könyvtári jelzések és eligazító táblák 0 12 67 102 

 

 

Általános elégedettség a könyvtárral: 

A kérdésekre adott válaszok eredményeit összevetve a 2019-es eredményekkel a teljes 

használói elégedettség majdnem azonos. Nagyobb eltérés látható az akadálymentes bejutással 

kapcsolatban, amely területen nőtt a teljes elégedettség aránya 30%-ról 49,4%-ra, mely 

valószínűleg köszönhető az új liftnek, és a szélesebb körű tájékoztatásnak 
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Szolgáltatások iránti elégedettség: 

 

 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2021 
 
 
 

 

 

 

 

 teljesen 

elégedett 

vagyok 

elégedett 

vagyok 

részben 

elégedett 

vagyok 

nem 

vagyok 

elégedett 

Könyvtári állomány (könyvkínálat, példányszám) 105 92 22 0 

Kölcsönzési határidő 117 92 7 0 

Az új dokumentumok hozzáférésének gyorsasága 80 91 17 7 

Az előjegyzés teljesülésének gyorsasága 83 94 15 5 

újságok, folyóiratok választéka 82 83 18 6 

Hangos könyvek száma és választéka 56 72 15 17 

Zenei részleg kínálata 53 76 16 13 

Rendezvények  115 75 9 3 

Kiállítások (időszaki és állandók) 106 81 6 0 

Könyvtári programok száma 96 83 10 0 

Könyvtári programok minősége 116 68 8 0 

Könyvtár honlapjáról elérhető szolgáltatások 68 81 21 12 

Facebook oldal tartalma, megjelenése 88 64 10 11 

Könyvtári Hírmondó (video- reklám) 70 65 7 16 

A könyvtár  youtube csatornája 60 57 13 17 
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 nem vagyok 
elégedett 

csak 
részben 
vagyok 
elégedett  

elégedett 
vagyok 

teljes 
mértékben 
elégedett 
vagyok 

Könyvtári állomány (könyvkínálat, példányszám) 0 8 86 88 

Kölcsönzési határidő 0 7 66 109 

Az új dokumentumok hozzáférésének gyorsasága 0 24 83 75 

Az előjegyzés teljesülésének gyorsasága 0 14 76 91 

újságok, folyóiratok választéka 0 8 93 80 

Hangos könyvek száma és választéka 0 20 96 66 

Zenei részleg kínálata 0 10 102 70 

könyvtári programok, rendezvények száma  0 6 73 103 

könyvtári programok, rendezvények minősége 0 3 62 117 

kiállítások (időszaki és állandó) 0 6 66 110 

 válaszadók 
összesen 

nem 
ismerem 

nem 
használom  

nem 
vagyok 
elégedett  

csak 
részben 
vagyok 
elégedett 

elégedett 
vagyok 

teljes 
mértékben 
elégedett 
vagyok 

Könyvtár honlapja 179 9 16 1 10 79 64 

Könyvtár 
honlapjáról 
elérhető 
szolgáltatások 

178 9 19 3 15 70 62 

Facebook oldal 
tartalma, 
megjelenése 

176 18 21 0 6 52 79 

Könyvtári Hírmondó 177 23 21 0 5 39 89 

A könyvtár Youtube 
csatornája 

175 38 22 0 6 50 59 

Instagram 128 45 32 1 6 48 41 
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Szolgáltatások: 
A válaszadók leginkább a könyvtári programok, rendezvények minőségével elégedettek.   

Egyetlen szolgáltatásunk sincs a felsoroltak közül, mellyel elégedetlenek lennének a 

válaszadók.  

A válaszokban egyébként nincs nagyobb eltérés a 2019. évi vizsgálathoz képest.  

 

Elektronikus felületeink iránti elégedettség: 

A válaszadók legtöbben a Könyvtári Hírmondóval elégedettek teljes mértékben, 50%-ban. Ezt 

követi a könyvtár Facebook oldala, 45%-kal. Ha viszont az ismertséget, a használatot és az 

elégedettséget együttesen vizsgáljuk, akkor látható, hogy a könyvtár honlapja a legismertebb, 

legnézettebb, és a legnagyobb elégedettséget kiváltó elektronikus felületünk. Legkevésbé 

ismert és használt az Instagram, amit a Youtube követ. Használóik közül sokkal kisebb az 

elégedetlenek és a részben elégedettek aránya azokéhoz képest, akik elégedettek, vagy teljes 

mértékben elégedettek hírcsatornáinkkal. A 2019. évi elégedettségi eredményekkel 

összehasonlítva a honlappal kapcsolatos elégedettség nem változott. A Facebook, és a 

Youtube csatornával elégedettek, illetve teljes mértékben elégedettek száma 10%-al csökkent, 

a Könyvtári Hírmondó azonos kategóriái pedig 10%-os növekedést mutatnak.  

 

 

Könyvtári hírcsatornák használata: 

 

2019 
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2021 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírcsatornák: 
A 2019. évi vizsgálat eredményeihez hasonlóan jelenleg is a meghívó került az első helyre 

az értesülés formái közül, a Facebook is hasonlóan az előző vizsgálathoz, a 2.helyen áll. 

A plakátot azonban idén megelőzi a könyvtárosoktól kapott információ. Csökkent az 

ismerősöktől és nőtt a helyi televízióból értesülők száma.  
 

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kitöltők általában elégedettek a könyvtárral, a 

könyvtár nyújtotta szolgáltatásokkal, a könyvtárosok munkájával. Elégedetlenség, vagy 

hiányosság kismértékben tapasztalható.  

Fontos visszajelzés számunkra, hogy a zárvatartás ideje alatt a válaszadók 80%-a vette 

igénybe korlátozott szolgáltatásainkat, ami arányaiban az ország számos kölcsönzési pontot 

biztosító könyvtárához hasonló látogatottságot mutat. Megállapítható, hogy a rendszeresen 

kölcsönzők hasonló gyakorisággal, vagy ritkábban, de mindenképp kölcsönöztek a zárva 

tartás idején is. 

Kiderült, hogy a válaszadók 62,9% élne az e-könyv kölcsönzés lehetőségével, ami 

valószínűleg szintén a pandémiás helyzet okozta korlátozó intézkedések következménye, és 

nem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

A 2019. évi felmérésünk óta eltelt időszakban nőtt a fiókkönyvtár és helyismereti részleg 

látogatottsága, mely a részlegekhez kötődő online és jelenléti programok számának 

növekedésével magyarázható.  Nőtt a kölcsönzések miatt könyvtárba járók száma, sokkal 

többen éltek a hosszabbítás, az előjegyzés, a tájékoztatás, és az e- katalógus használatának 

lehetőségével, mely szolgáltatások távhasználat formájában is elérhetők.  

A helyi médiákból tájékozódhatnak az emberek a könyvtár működéséről is (pl. felújítások, 

pályázatok, bezárás). 
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Panaszkezelési szabályzatunk alapján orvosoljuk a felmerülő problémákat, használói 

sérelmeket , jelzéseket. Kisebb szóbeli panaszok esetében törekszünk az azonnali megoldásra, 

konszenzusra. Az írásos panaszokat kivizsgáljuk, és a visszajelzés megtörténik.  

A könyvtár működése átlátható, szabályzataink, dokumentumaink honlapunkon 

megtalálhatók. Önkormányzati intézményként éves költségvetésünk is nyilvános.  

 

Fejlesztendő terület: 

 

 A rendezvények mellett a továbbiakban is fenntartani a folyamatos online jelenlétet a 

kevésbé látogatott részlegeink tekintetében, még inkább növelve ezzel ismertségünket 

 

 Kevésbé használt szolgáltatásainkra nagyobb arányú figyelemfelhívás az online 

térben, és a könyvtárban elhelyezett információs feliratok, jelzések segítségével. 

Ugyanígy eljárni a kevésbé használt dokumentum típusokkal kapcsolatban. 

 

 megvizsgáljuk a lehetőségét az E-könyv állomány kialakításának 

 

 Fenntartó ösztönzése a könyvtár külső felújítására 

 

 Valamennyi mosdó felújítása 

 

 Elektronikus felületeink közül a Youtube csatorna, az Instagram népszerűsítése 

 

 Programterv kidolgozása Gyermekolvasók megtartásához, fiatal olvasók 

megnyeréséhez 

 

 Könyvtári rendezvények, programok népszerűsítése a környékbeli településen élők 

számára nyomtatott formában is 

 

 Programterv kidolgozása az alacsony iskolai végzettségűek, a hátrányos helyzetűek 

könyvtárhasználatának növelésére  

 

 Nyilatkozatainkkal, megjelenéseinkkel cáfolni az általános sztereotípiákat a 

könyvtárról  

(unalmas a könyvtári munka, ma már nem olvasnak az emberek, a könyvtáros csak 

olvas, zárvatartás alatt semmit sem csinálunk) 

 tájékoztató feliratok még készüljenek 

 Szakrészlegbe nem jönnek fel, ezen javítani kell 

 Közösségi oldalak látogatottságát jellemző részletes méréseknek be kell indulni 

(facebook, honlap) 
 

 

 

 

A munkatársak elégedettsége és motiváltsága az értékelések alapján  

Dolgozói elégedettségmérés 2020.  

2020-ban (első alkalommal) dolgozói elégedettségmérést végeztünk.  
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A kérdőívet 12 fő töltötte ki.  A kitöltők közül 2 fő nem könyvtárosi teendőket lát el. 

A felmérés során igyekeztünk széleskörűen megismerni a dolgozók elégedettségét.  34 

általunk megadott felvetést kellett értékelniük 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a 

legkevésbé, vagy egyáltalán nem, az 5-ös, a leginkább, vagy teljes mértékben választ jelölte. 

Mennyire…  - értékeld 1-től 5-ig terjedő skálán – 1: legkevésbé…5: leginkább 

kérdések 1 2 3 4 5 

érdekel a könyvtári munka   1 1 10 

érzem, hogy hasznos, amit csinálok    4 8 

jó csapatban dolgozhatok  1 1 5 5 

jó a munkahelyi légkör  1 2 6 3 

a képességeimnek megfelelő munkát végezhetek 1   4 7 

ebben a munkában megtaláltam a hivatásomat 1  1 2 8 

összhangban dolgozom a könyvtár céljaival    3 9 

meg tudok felelni az elvárásoknak 1 1  5 5 

egy tekintélyes közösség tagja vagyok  2  5 5 

figyelembe veszik a véleményem 1  3 4 4 

fontos számomra a kiszámíthatóság   1 4 7 

jól szervezett a munkám  2 1 6 3 

kellő erkölcsi megbecsülésben részesülök 1  3 2 6 

támogatják a továbbképzésem 1   4 7 

világosan meghatározott feladatokat kapok   1 4 7 

érzem, hogy itt minden a könyvtárhasználó érdekében történik   1 5 6 

rendszeresen kapok szakmai visszajelzést a munkámról 1 2 2 3 4 

kényelmes, kiegyensúlyozott terheléssel jár a munkaköröm  2 3 4 3 

biztos anyagi megélhetést nyújt 1 6 1 4  

a közalkalmazotti lét védettséget nyújt számomra 1 1 3 5 2 

nincs jobb, valamiből meg kell élni 8 2 1 1  

nem fenyeget a létszámleépítés 1 1 4 4 2 

biztosított a munkámhoz szükséges anyagi forrás   5 5 2 

biztosítottak a munkavégzés eszközei    6 6 

támogatják ötleteim megvalósítását 1  1 5 5 

 

 

Mennyire… 

     

partnerközpontú a munkahelyed   2 3 7 

magas szakmai színvonalon működik a könyvtár, ahol dolgozol   1 5 6 

érzed fontosnak a minőségre való törekvését    4 8 

hiteles és megbízható    3 9 

jellemzi az állandó fejlődés és megújulás   1 6 5 

használó központú    7 5 

képes együttműködésre   1 4 7 

 

 

Mennyire… 

     

vagy elégedett a könyvtár vezetőjével   2 6 4 

vagy elégedett közvetlen feletteseddel   1 5 6 
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A vizsgálat eredményeiből a következők állapíthatók meg: 

A dolgozók legnagyobb részért érdekli a könyvtári munka és hasznosnak érzik munkájukat. A 

csapatmunkában, és a jó munkahelyi légkörről alkotott vélemény már nagyobb 

megosztottságot mutat. Ezen a két területen tehát javasolt a fejlesztés. Szinte valamennyi 

dolgozó úgy érzi, hogy képességeinek megfelelő munkát végez, és ebben a munkában 

megtalálta hivatását. Összhangban dolgoznak a könyvtár céljaival és meg tudnak felelni az 

elvárásoknak. Többségük egy tekintélyes közösség tagjának érzi magát, de abban már 

szétszórtak az eredmények, hogy mennyire veszik figyelembe a véleményüket. Tehát ebben a 

kérdésben is érdemes vizsgálódni. Szintén megoszlanak a vélemények a munka 

szervezettségét és kellő erkölcsi elismerését illetően, tehát ez ismét feltárandó terület. A 

továbbképzések támogatottságát többnyire pozitívan ítélték meg a dolgozók. Nagy részük úgy 

ítéli meg, hogy világosan meghatározott feladatokat kap. Megoszlanak a vélemények a 

munkával kapcsolatos rendszeres szakmai visszajelzések tekintetében és a munkakörök 

kényelmes, kiegyensúlyozott terhelésével kapcsolatban, tehát ez két terület is áttekintésre ad 

okot. A dolgozók a munkavégzéshez szükséges anyagi feltételeket sokkal kevésbé érzik 

biztosítottnak, mint a munkavégzéshez szükséges eszközöket. A dolgozók többsége 

támogatottnak érzi munkahelyi ötleteinek megvalósítását. Sajnos biztos anyagi megélhetést 

senki számára sem nyújt a munkája. Senki sem dolgozik nálunk kényszerből, csak azért, mert 

valamiből meg kell élni. A többség nem érzi a létszámleépítés veszélyét. Szinte mindenki 

fontosnak tartja kiszámíthatóságot. A többség úgy érzi, hogy itt minden a könyvtárhasználók 

érdekében történik.  

 

A dolgozók nagy többsége munkahelyét partnerközpontúnak, magas színvonalon működő 

intézménynek tartja, ahol fontos a minőségre való törekvés. A könyvtárat hitelesnek és 

megbízhatónak tartják, melyet az állandó fejlődés és megújulás jellemez. Használóközpontú 

és együttműködésre képes intézmény. 

 

A dolgozók nagy többsége elégedett a könyvtár vezetőjével, és még nagyobb mértékben 

elégedettek közvetlen vezetőjükkel.  

 

A nyílt kérdésre, melyben megkérdeztük: „Mi az, amin változtatnál, ha te lennél a vezető?” az 

alábbi válaszokat kaptuk:  

1. Többször kezdeményeznék személyes, kis csoportos kötetlen beszélgetéseket. 

Kicsit jobban figyelnék a szabályok betartására. 

2. Belső kommunikáció, pozitív motiváció 

3. Csapat jobb összetartása, munkatársak nagyobb mértékű bevonása a tervezésbe  

4. Gyakoribb szóbeli elismerés, dicséret a kisebb munkákért is.  

5. Több kötetlen együttlét a munkatársakkal. 

6. A belső kommunikáción mindenképp változtatnék. A dolgozók motiválásán, 

csapatmunkáján is. 

7. Lehetne sokkal modernebb a könyvtár. A gyerekkönyvtár külsőleg elavult . A 

gyerekkönyvtár rossz elosztású. A olvasószolgálati pult elavult, csúnya. Túl rideg a 

könyvtár. 
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Esélyegyenlőség a könyvtárban 

A könyvtár a foglalkoztatottak kiválasztása, ill. a foglalkoztatás során betartja az egyenlő 

bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeit. Jelenleg a 15 dolgozóból 11 fő nő, 10 fő 40 

év feletti, 1 fő nevel kisgyermeket. A foglalkoztatás keretei között az intézmény törekszik 

arra, hogy munkavállalói részére biztosítsa a családi és munkahelyi kötelezettségek 

összehangolásának lehetőségét. 

 

A feladatok delegálása egyre jobban megfigyelhető az intézmény munkájában 

rendezvényekhez kapcsolódó és pályázati projektcsoportok alakulnak, témától függően 

választva ki a megfelelő munkatársakat. 

 

A plakátkészítés, az arculati elemek alakítása  

Több munkatársunk kreativitását bizonyítja, hogy saját magunk készítjük arculati 

elemeinkhez illeszkedő logóinkat, plakátjainkat. 

 

 

 

 

 

 

 

A nagy gyöngyösi 

tűzvész 100. 

évfordulójára 

Könyvtárunk 

névadója születésének 

évfordulójára 

A városi könyvtár 

megalakulásának 70. 

évfordulójára  

 

 

A fiókkönyvtár „cégtáblája” A zenei részleg új logója 
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Könyvtári Hírmondó – munkatársunké lett „Az év fiatal könyvtárosa” díj 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár stratégiájának megfelelően 

mindig törekszik a megújulásra, így rendszeresen használja a 

közösségi oldalakat, folyamatosan frissítve Facebook és YouTube 

csatornáját. Az online tartalmak létrehozásában szinte minden 

munkatárs részt vesz, akár ötletekkel, akár a megvalósítással 

Másfél éve két munkatársunk rendszeresen teszi ki ezekre a 

platformokra a Könyvtári Hírmondó címen futó hosszabb-

rövidebb filmjeit. Ezeknek a videóknak a gerincét a könyvtárban 

nagy számban futó rendezvényeink adják, a formátummal több információt tudunk nyújtani 

az esemény iránt érdeklődőknek, valamint a figyelemfelkeltő hatása sem elhanyagolható. 

Fontos kiemelni, hogy ezáltal több fiatalt tudunk megszólítani, mint a hagyományos 

eszközökkel (hirdetések,plakátok), és a szociális média eszköztárának köszönhetően egyből 

látni a visszacsatolásokat mind a megtekintések, mind a kommentek által.  

A rendezvények mellett interjúk, nyereményjátékok, ismeretterjesztő adások, pályázatok is 

szerepelnek a repertoárban, de készítettek kisfilmet a könyvtári házirendről is pontokba 

szedve, amely nagy népszerűségnek örvend a világhálón.  

A munkafolyamat több részből áll, először az ötletelés jön, amikor eldöntik, hogy az adott 

hónapban mely témákról legyen szó, illetve hány videót készítenek.  Ezután következik a 

„kreatív rész”, amikor megírják a jeleneteket, és kitalálják a beállításokat. A könyvtár minden 

zegét-zugát használják a felvételekhez, amely néha meglepetéseket tud okozni a felvételek 

megtekintésekor, pl. a hang vagy a fények tekintetében – lévén egy fényképezőgép az összes 

technikai berendezésük – de ezzel a „do it yourself” mentalitással talán szerethetőbb is a 

produkció. A legvégén jön a vágás, valamint a feliratozás és a zenék kiválasztása, majd jöhet 

a vegyes izgalommal teli örömteli pillanat: amikor remegő ujjal megosztják a nagyvilággal az 

elkészített anyagot. A legfontosabb számukra az olvasás népszerűsítése, a könyvek 

megszerettetése, miközben szórakoztatnak, és alkotnak valami maradandót is. 

A BME segédkönyvtáros képzés könyvtár-marketing tantárgy tananyagába beépítették a 

Könyvtári Hírmondónkat.  
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Elégedettség a könyvtárosok munkájával 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 teljesen 
elégedett vagyok 

elégedett 
vagyok 

részben elégedett 
vagyok 

nem vagyok 
elégedett 

segítőkészség 188 30 6 0 

udvariasság 187 23 7 3 

tájékozottság 175 37 5 0 

pontosság 171 42 3 0 

gyorsaság 164 45 6 0 

kommunikáció  169 35 8 4 

kapcsolattartás az olvasókkal 162 40 6 3 

megjelenés, öltözködés 168 40 3 0 
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A válaszadók 90%-a 5-ösre értékeli a könyvtárosok segítőkészségét, mellyel  2019-ben 84% 

volt teljesen elégedett. 88%-uk a gyorsaságát is 5-ösre értékelte, míg 2019-ben csak a 76%-

uk volt vele teljesen elégedett. 

  
 

Fejlesztendő terület: 

 Emberi erőforrás menedzsment: felelősségek szétosztása, jutalmazás 

 
 

 

Zöld könyvtári törekvések 

 

„Zöldülő könyvtár”  

Könyvtárunk célja, hogy egyszer a „Zöld könyvtár” díj tulajdonosa legyen. 

A nemzetközi díjra már több hazai könyvtár is sikeresen pályázott az elmúlt években, köztük 

rendhagyó módon egy, a miénkhez hasonlóan műemléképületben lévő könyvtár is. 

 

Melyek azok a lépések amivel elindultunk a díjra történő pályázat benyújtásának útján? 

Zöld polc- a könyvtár gyűjtőkörén belül elkezdte tudatosan növelni és egy helyre rendezni 

zöld állományát, azaz a humánökológiai szempontokat, valamint a fenntartható fejlődést és a 

környezettudatos gondolkodást, a környezetvédelmet szolgáló gyűjteményét.  

Emellett nagy hangsúllyal szerepel  hosszútávú terveink között az ökológiai szakirodalom 

figyelemmel kísérése és gyűjtése. 

Zöld rendezvények - - Elkezdtük a környezettudatosságot formáló rendezvények szervezését, 

és partneri együttműködési kapcsolatok kiépítését, pl. az egri Életfa Környezetvédő 

Szövetséggel, akik az ültetendő fát, az ültetéshez szükséges szakértelmet és önkéntes 

munkájukat biztosították a könyvtár számára a faültetéshez.  

Zöld partnerek - Gyöngyösi partnerkapcsolataink is alakulnak a Környezettudatos 

anyukákkal, a Gyöngyösi Kosárszövetséggel, a Mátrai Erdőfürdővel. 

 válaszadók 
összesen 

1 2 3 4 5 

segítőkészség 180 0 0 0 18 162 

udvariasság 182 0 2 3 20 157 

tájékozottság 181 0 0 0 26 155 

pontosság 182 0 0 2 21 159 

gyorsaság 181 0 0 0 22 159 

kommunikáció 180 0 0 0 24 156 

kedvesség 182 0 2 3 19 158 

megjelenés, öltözködés 182 0 0 2 25 155 
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Fenntartható fejlődés - A könyvtár a működésébe és szolgáltatásaiba is bevonja azokat az 

elemeket, és alkalmazza azokat a gyakorlatokat, amelyek a humánökológia és a fenntartható 

fejlődés célkitűzéseit és érvényesülését szolgálják. pl. szelektív hulladékgyűjtés, 

szatyorkölcsönzés, elemgyűjtő pont, stb. 

 

Fenntarthatósági terv - Tervünk a fenntartóval közösen egy olyan Fenntarthatósági terv 

elkészítése mely a minőségbiztosítás elvei szerint működve a tervbe vett célok folyamatos 

ellenőrzése és a beavatkozások révén a hibák folyamatos javításával a humánökológiai 

szemlélet és a fenntarthatósági elvek folyamatos meglétét, korrigálását, a szemlélet 

folyamatos ébrentartását segítené elő. 

 

Médiaszereplések, média-megjelenések 

A helyi televízióban, rádióban, elektronikus és nyomtatott helyi és megyei sajtóban eddig is 

kellő gyakorisággal jelen voltunk. A pandémiás időszakban különösen magas volt a média-

megjelenéseink száma, a városban jóformán mi voltunk az egyetlen (a körülményekhez 

alkalmazkodva) működő kulturális intézmény, így a televízió, a nyomtatott és az elektronikus 

sajtó is gyakrabban tudósított rólunk.  
 

időpont média forrás, link téma 

2021.01.18 Gyöngyösi TV - 
Nézőtér 

https://www.youtube.com/watch?v=i5XrywkIJ
S0&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lCNmgJgL0raIraV_I-
&index=2 

  

2021.01.21 Gyöngyösi TV - 
Aktuális 

https://gyongyostv.hu/47095-gyongyos-varos-
kulturajaert-dijazottak/ 

Igazgató 
kitüntetése 

2021.01.22 gyongyos.hu http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5424-
a_konyvtar_igazgatojat_es_tancosokat_dijazta
k 

Igazgató 
kitüntetése 

2021.01.25 Heves Megyei 
Hírlap 

Cikk van rólunk 4. oldalon   

2021.01.28 Heol.hu https://www.heol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/hitvallasom-hogy-elmenyt-adjunk-
vallja-a-gyongyosi-konyvtar-igazgatoja-
3339778 
 
 
 

  

2021.01.29 Rádio 1  15 órás hírekben 
szerepelt az 
igazgató, a híradás 
alapja a Heol cikk 
volt. 

2021.01.29 Gyöngyösi Tv - 
Aktuális 

https://gyongyostv.hu/47190-minositett-
cimre-palyazik-a-
konyvtar/?fbclid=IwAR3kFVctQPP2awbFGcPyn
mJvU1Cst5k5EYvG8Yd86Aen5xzs2nX698AVHU
A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=i5XrywkIJS0&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lCNmgJgL0raIraV_I-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i5XrywkIJS0&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lCNmgJgL0raIraV_I-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=i5XrywkIJS0&list=PLhdXzQpyg8R6zx5lCNmgJgL0raIraV_I-&index=2
https://gyongyostv.hu/47095-gyongyos-varos-kulturajaert-dijazottak/
https://gyongyostv.hu/47095-gyongyos-varos-kulturajaert-dijazottak/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hitvallasom-hogy-elmenyt-adjunk-vallja-a-gyongyosi-konyvtar-igazgatoja-3339778/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=heol&fbclid=IwAR2uoYjJrYvp0-Zb5GBGOU1Xh5b2osBxbIGLWf4sMwrtJp57TDxHCETi0Ys
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hitvallasom-hogy-elmenyt-adjunk-vallja-a-gyongyosi-konyvtar-igazgatoja-3339778/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=heol&fbclid=IwAR2uoYjJrYvp0-Zb5GBGOU1Xh5b2osBxbIGLWf4sMwrtJp57TDxHCETi0Ys
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hitvallasom-hogy-elmenyt-adjunk-vallja-a-gyongyosi-konyvtar-igazgatoja-3339778/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=heol&fbclid=IwAR2uoYjJrYvp0-Zb5GBGOU1Xh5b2osBxbIGLWf4sMwrtJp57TDxHCETi0Ys
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hitvallasom-hogy-elmenyt-adjunk-vallja-a-gyongyosi-konyvtar-igazgatoja-3339778/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=heol&fbclid=IwAR2uoYjJrYvp0-Zb5GBGOU1Xh5b2osBxbIGLWf4sMwrtJp57TDxHCETi0Ys
https://gyongyostv.hu/47190-minositett-cimre-palyazik-a-konyvtar/?fbclid=IwAR3kFVctQPP2awbFGcPynmJvU1Cst5k5EYvG8Yd86Aen5xzs2nX698AVHUA
https://gyongyostv.hu/47190-minositett-cimre-palyazik-a-konyvtar/?fbclid=IwAR3kFVctQPP2awbFGcPynmJvU1Cst5k5EYvG8Yd86Aen5xzs2nX698AVHUA
https://gyongyostv.hu/47190-minositett-cimre-palyazik-a-konyvtar/?fbclid=IwAR3kFVctQPP2awbFGcPynmJvU1Cst5k5EYvG8Yd86Aen5xzs2nX698AVHUA
https://gyongyostv.hu/47190-minositett-cimre-palyazik-a-konyvtar/?fbclid=IwAR3kFVctQPP2awbFGcPynmJvU1Cst5k5EYvG8Yd86Aen5xzs2nX698AVHUA
https://gyongyostv.hu/47190-minositett-cimre-palyazik-a-konyvtar/?fbclid=IwAR3kFVctQPP2awbFGcPynmJvU1Cst5k5EYvG8Yd86Aen5xzs2nX698AVHUA
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2021.02.05 gyongyos.hu http://www.gyongyos.hu/helyi-
hirek/kultura/5452-
a_januar_a_regenyek_honapja_volt?fbclid=Iw
AR1ECQSH004RTL9d2QEe-
H6RwJHSkgy3PavvnT30b9pIf9-i8T6VFymcsxo 

januári toplistás 
könyvek 

2021.02.06 Gyöngyös 
Város 
Hivatalos 
Oldala 
Facebook 

https://www.facebook.com/gyongyos.oldala januári toplistás 
könyvek 

2021.02.11 Kékesonline https://kekesonline.hu/2021/02/11/olvass-irj-
keszits-
videot/?fbclid=IwAR3aleJp8muWTbCesTf7ROjS
l5S4OxxvUuXg80m81zHYTe1s0vqCXja6YkI  

 

2021.02.22 Gyöngyösi Tv https://gyongyostv.hu/47459-nepszeru-a-
kozossegi-szolgalat-a-
konyvtarban/?fbclid=IwAR3p8c5Rv1hnTTBQcC
t71wjzprH_KKE3Ta1TrCXB2muP2KGgojo-
56zh48U 

Közösségi 
szolgálat 

2021.02.23 konyvtarak.hu https://konyvtarak.hu/hirek/le-
sztereotipiakkal-fokuszban-konyvtari-
hirmondo 

„Le a 
sztereotípiákkal!” 
Fókuszban a 
Könyvtári 
Hírmondó 

2021.02.27 gyongyos.hu http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5499-
kapaszkodot_es_elmenyt_kerestek_februarba
n_az_olvasok 

februári toplistás 
könyvek 

2021.02.27 gyongyos.hu http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5500-
a_gyerekek_a_sorozatokat_szeretik 

februári toplistás 
könyvek 

2021.03.01 Gyöngyösi TV - 
Nézőtér 

https://www.youtube.com/watch?v=EaXMPe4
_H7M&fbclid=IwAR1SLAqH8CXl4BA8677rZgZb
wNF1W5_axxAUGIeyvJhwmIhyW4K164kNAws 

Interjú Magyar 
Költészet napi 
pályázattal 
kapcsolatban 

 

Reklám - marketing tevékenységünk erősítésével, célirányosabbá tételével szélesebb rétegben 

kívánjuk terjeszteni szolgáltatásainkat, rendezvényeinket, és több együttműködő partnert 

kívánunk bevonni ezek megvalósításába. Célunk, hogy a lehető legtöbb potenciális 

felhasználóhoz eljusson a mondanivalónk. 

2020-ban megtörtént a honlapunk arculat-frissítése, színek, logó és fotók cseréje. 

Kiegészültek a menüpontok is, és új videós tartalmak kerültek fel.  

Honlapunk fejlesztése folyamatos, hiszen az érdeklődők innen tájékozódnak programjainkról, 

könyv-ajánlókat olvashatnak, kereshetnek a katalógusban és kölcsönzési időt tudnak 

hosszabbítani. 

 

Facebook oldalunkon folyamatosan posztolunk, könyvajánlásokat, programokat, 

érdekességeket, időnként olvasással, könyvtárral kapcsolatos humoros dolgokat osztunk meg, 

népszerűsítjük Youtube csatornánk archív felvételeit, és helytörténeti gyűjteményünkből a 

régmúlt helyi sajtóból érdekes cikkeket tárunk követőink elé. 

 

https://kekesonline.hu/2021/02/11/olvass-irj-keszits-videot/?fbclid=IwAR3aleJp8muWTbCesTf7ROjSl5S4OxxvUuXg80m81zHYTe1s0vqCXja6YkI
https://kekesonline.hu/2021/02/11/olvass-irj-keszits-videot/?fbclid=IwAR3aleJp8muWTbCesTf7ROjSl5S4OxxvUuXg80m81zHYTe1s0vqCXja6YkI
https://kekesonline.hu/2021/02/11/olvass-irj-keszits-videot/?fbclid=IwAR3aleJp8muWTbCesTf7ROjSl5S4OxxvUuXg80m81zHYTe1s0vqCXja6YkI
https://kekesonline.hu/2021/02/11/olvass-irj-keszits-videot/?fbclid=IwAR3aleJp8muWTbCesTf7ROjSl5S4OxxvUuXg80m81zHYTe1s0vqCXja6YkI
https://konyvtarak.hu/hirek/le-sztereotipiakkal-fokuszban-konyvtari-hirmondo
https://konyvtarak.hu/hirek/le-sztereotipiakkal-fokuszban-konyvtari-hirmondo
https://konyvtarak.hu/hirek/le-sztereotipiakkal-fokuszban-konyvtari-hirmondo
http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5499-kapaszkodot_es_elmenyt_kerestek_februarban_az_olvasok
http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5499-kapaszkodot_es_elmenyt_kerestek_februarban_az_olvasok
http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5499-kapaszkodot_es_elmenyt_kerestek_februarban_az_olvasok
http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5500-a_gyerekek_a_sorozatokat_szeretik
http://gyongyos.hu/helyi-hirek/kultura/5500-a_gyerekek_a_sorozatokat_szeretik
https://www.youtube.com/watch?v=EaXMPe4_H7M&fbclid=IwAR1SLAqH8CXl4BA8677rZgZbwNF1W5_axxAUGIeyvJhwmIhyW4K164kNAws
https://www.youtube.com/watch?v=EaXMPe4_H7M&fbclid=IwAR1SLAqH8CXl4BA8677rZgZbwNF1W5_axxAUGIeyvJhwmIhyW4K164kNAws
https://www.youtube.com/watch?v=EaXMPe4_H7M&fbclid=IwAR1SLAqH8CXl4BA8677rZgZbwNF1W5_axxAUGIeyvJhwmIhyW4K164kNAws
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Időnként egy-egy programról élőben is jelentkezünk. Az oldal követőinek száma a tavalyi 

évben 2110-ről 3380-ra emelkedett.  
 

Facebook  2021 

Bejegyzés 
dátuma 

Bejegyzés címe Bejegyzés 
típusa 

Elérés Reagálás, 
hozzászólás, 
megosztás 

          

január 

04. Boldog új évet kívánunk mindenkinek! könyvajánlós 
kép 

1753 117 

05. Felmérések szerint visszaesett a 
könyvolvasók száma Magyarországon. 
Szemmel láthatóan ez az itt élőkre nem 
vonatkozik, ugyanis csak a tegnapi napon 
ennyi könyvet hoztatok vissza Szinte öröm 
volt visszapakolni.   
Hajrá Gyöngyös, olvasni öröm! 

kép 13 458 679 

06. 255 éve született Debrecenben Fazekas 
Mihály költő.  

évfordulós 
kép 

932 28 

07. Könyvajánló - 2021. január honlapról 
linkmegosztás 

506 16 

08. 113 éve ezen a napon született Wass Albert..  évfordulós 
kép 

950 43 

09. Ingyenes beiratkozási felhívás középiskolások 
számára  

kép 7355 156 

11. Digitalizált helyi érdekességek 14. kép 767 28 

12. Molnár Ferenc 1878. január 12-én.. évfordulós 
kép 

779 26 

13. Hamarosan az év első Könyvtári Hírmondója  kép 820 40 

13. 2021 első Könyvtári Hírmondója videó 7924 238 

15. Adj címet a képnek! kép 3941 220 

16. Fiókkönyvtári babaolvasós könyvajánló kép 1225 20 

17. Könyvajánlós szerkesztett kép könyvajánlós 
kép 

801 28 

19. Ma lenne 100 éves Mészöly Miklós évfordulós 
videó 

2749 78 

20. Madách Imre születése évfordulós 
kép 

750 23 

22. Magya Kultúra Napja videó 11 300 570 

26. Tamkó Sirató Károly születése évfordulós 
kép 

657 20 

29.  A friss Könyvtári Hírmondóból videó 6046 180 
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február 

1. Könyvajánlós kép kép 2601 123 

2. Adó 1%-os kép kép 1414 36 

3. Helyi középiskolások figyelem! Közösségi 
szolgálatra való felhívás 

kép 4514 120 

3. Csoóri Sándor születése évfordulós 
kép 

749 23 

4. Közösségi szolgálatra felhívás videó videó 8553 262 

5. Sport kép, Neymar, Ronaldo, Messi kép 8159 157 

7. Fiókkönyvtáros könyvajánlós kép kép 1552 32 

8. Digitalizált helyi érdekességek 15. kép 1584 66 

9. Könyvajánló - 2021. február honlapról 
linkmegosztás 

841 37 

10. Sebők Ferenc születése évfordulós 
videó 

10 072 418 

11. Használói elégedettségi mérés linkmegosztás 1988 66 

12. Rideg Sándor születése évfordulós 
kép 

1432 66 

14. Itt a Farsang - gyerekkönyvtár kézműves 
videó 

1466 45 

15. Vers tér 2021, pályázatok kép 5873 101 

15. 90 évvel ezelőtt mutatták be a Draculát könyvajánlós 
kép 

2401 87 

16. Adó 1%-os kép kép 3482 31 

17. Diafilmajánló kép 4032 153 

18. Jókai Mór születése évfordulós 
kép 

625 26 

20. Használói elégedettségi mérés linkmegosztás 620 13 

22. Bornemissza Péter születése évfordulós 
kép 

518 10 

23. Gyerekkönyvajánlós kép kép 3624 151 

26. 3000 követő videó 9808 460 

          

március 

01. Ma van az Ölelj meg egy könyvtárost! 
Nemzetközi világnap 

kép 4180 457 

02. Arany János születése évfordulós 
kép 

1193 42 

03. IKSZ-Faktor, közösségszolgálatos 
könyvbemutatós videó 

videó 6557 149 

05. Könyvtárunkban a kölcsönzés és a 
visszahozatal március 8-tól szünetel. Egyelőre 
búcsút intünk olvasóinknak, reméljük 
hamarosan újra találkozunk! Zsolti és Dénes a 
képen 

kép 7621 273 
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08. Romhányi József 100 évvel ezelőtt született évfordulós 
kép 

987 39 

09. Adó 1%-os kép kép 3666 27 

10. IKSZ-Faktor, közösségszolgálatos 
könyvbemutatós videó 

videó 4616 114 

12. Könyvajánló - 2021. március honlapról 
linkmegosztás 

470 14 

13. Használói elégedettség mérés linkmegosztás 537 4 

15. Zenés megemlékezés videó 8513 397 

17. Dinnyés József halálára emlékezés kép 1064 25 

18. Közösségi szolgálatos plakát, nem fogadunk be 
több pályamunkát  

kép 1098 16 

22. Internet fiesta 2 db plakát kép 816 22 

23. Így mesélj, hogy olvasson! - Segítség 
könyvválasztáshoz szülőknek... 
Kedves Olvasóink, Követőink! A videó egy kis 
segítséget ad, ha elvesztünk volna a gyermek- 
és ifjúsági könyvek "útvesztőjében" 

videó 1398 54 

24. Élet a digitális világban - könyvajánló 
szülőknek és gyerekeknek 

videó 1083 34 

24. Digitális médiaműveltség kvíz szülőknek kép 800 10 

25. Bartók Béla születésének évfordulója évfordulós 
kép 

2207 82 

28. Új beadási határidő a verses pályázatokra kép 1516 46 

30. Használói elégedettség mérés linkmegosztás 555 8 

30. Költészet napjára - Mondj egy verset, plakát kép 4588 87 

 

Elindítottuk Instagram oldalunkat is „vachottkonyvtar” néven, ahol főleg könyvajánlásokat, 

idézeteket posztolunk, évfordulókra emlékszünk. A képek szerkesztése és feltöltése egységes, 

igényes formában történik.   
 

 

Hátrányos helyzetű célcsoportok 

 

Hátrányos helyzetű célcsoportok részére különböző szolgáltatásokat, programokat 

biztosítunk: a gyógypedagógiai általános iskola diákjai és az Autista Központ lakói 

szervezetten járnak hozzánk foglalkozásokra és könyvet kölcsönözni, zenét hallgatni. A 

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületénél könyvlerakatot működtetünk.  

 

Az idősek számára jött létre az Okos nagyi klub, ahol ők is elsajátíthatják a számítógép és 

internet használat alapjait.  

 

Okos nagyi klub 2020-ban: 9 alkalommal 42 fő részvételével, a fiókkönyvtárban: 4 

alkalommal 12 fő részvételével. 
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2021-ben, a koronavírus idején hátrányos helyzetűnek tekinthetők az oltási igazolvánnyal nem 

rendelkező olvasók, akiket a szabályok figyelembe vételével külön „ablakos kölcsönzés” 

formájában szolgálunk ki. 
 

Hatékony tudásmegosztás, információcsere 

 

Évek óta készültünk egy hiánypótló kiadvány megjelentetésére, hiszen hetven éves 

intézményünkről még nem jelent meg ilyen összefoglaló, történetét és munkásságát bemutató 

mű. Novemberben meg is jelent a Hét évtized című könyv, amely régi és mai könyvtárosok 

közös munkájaként jött létre. A kötet megjelenése nagy és pozitív visszhangot váltott ki, 

aminek nagyon örülünk. 

 

A partnerség jegyében próbálunk kapcsolatokat kiépíteni a környező települések 

intézményeinek és önkormányzatainak honlapjain történő megjelenésünk érdekében. 

 

Tudásmegosztó rendezvényeink rendszeresek, a nyugdíjasoknak szervezett képzéseken kívül 

ide sorolhatók a Helyi históriák és a „Hasznos könyvtár” jegyében egyéb ismeretterjesztő 

előadásaink is.  

Két szervezet támogatja évek óta könyvtárunk munkáját: a Vachott Kör - Irodalombarát és 

Alkotói Közösség, mely saját szervezésű rendezvényekkel, programjaink népszerűsítésével és 

az év során verses antológia megjelentetésével erősítette irodalomnépszerűsítő 

tevékenységünket.  

„AZ OLVASÓKÉRT” Könyvtárpártoló Alapítványunk anyagi segítséget nyújt a 

legkülönfélébb területeken: eszközök beszerzése, kiadványok megjelentetése, rendezvények 

megvalósítása és vendéglátás terén. 

 Mindkét szervezet logóját munkatársunk készítette. 
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A szolgáltatásokhoz kapcsolható eredménymutatók 

„Amit a járványhelyzet közepette meg lehetett tenni, azt a magyar könyvtári rendszer 

maximálisan »hozta«. Az elmúlt hónapok éppúgy világosan rámutattak a könyvtárosság 

életerejére, innovációs készségeire, mint arra, hogy jelentős közönség van az országban, 

amelyik igényli a magyar könyvtárosok munkáját.” 

Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója 

 

Statisztikai adatainkban évek óta megfigyelhető tendencia, hogy a látogatottság nő, ez 

köszönhető annak is, hogy egyre több a rendezvény. Könyvtárunkban korábban szinte hetente 

voltak rendezvényeink, amit mindig úgy szerveztünk, - reagálva az új helyzetekre - hogy 

kielégítsük az aktuális igényeket. A látogatások száma a kölcsönző, a könyvtárat helyben 

használó, a kiállításokat megtekintő és a rendezvényeken részt vevő látogatókból tevődik 

össze. A csoportos látogatásoknál is növekedés volt megfigyelhető. A könyvtár a 

hagyományos szerepe mellett egyre inkább közösségi térré válik. 

A beiratkozott olvasók száma némi csökkenést mutat. 2020-ban a járványügyi helyzet, a 

hónapokon át tartó bezártság miatt gyengébbek a statisztikai számok.  

Dolgozóink mindig képesek a változásokra reagálni, az utóbbi hónapokban erre jó példa a 

járványhelyzetben a szűkös lehetőségek kihasználása. A folyton változó jogszabályi 

előírásokra a lehető leggyorsabban reagálunk, ez az olvasók, városlakók körében is elismerést 

vált ki. Az elmúlt fél évben a városban a kulturális intézmények alig tudtak működni, a 

könyvtár a „hátsó ajtós” kölcsönzéssel, és az online térben történő gyakori jelentkezéssel 

bizonyította, hogy minden körülmények közt kultúrát akar szolgáltatni, ez a média-

megjelenésekben is visszaköszönt.  

A hagyományos könyvtári szolgáltatásokra (kölcsönzés, helyben olvasás) továbbra is nagy az 

igény. A vírus miatti korlátozások eredményeként több olyan szolgáltatásunk felfüggesztésre 

került, amelyek széleskörű igényeket elégítettek ki. Nyáron és ősszel voltak ugyan 

rendezvényeink és foglalkozásaink, amiket nagyrészt szabadtéren valósítottunk meg (terasz, 

udvari színpad, a város játszóterei).  
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Szolgáltatásaink és eredményeink 2020-ban 
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Költséghatékonysági ábránkon látható, hogy 2020-ban még a csökkentett nyitvatartás mellett 

is jelentős „költségmegtakarítással” járultunk hozzá a város lakóinak kulturális életéhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A járványügyi helyzetben a megszokott középiskolai közösségi szolgálat nem tudott működni, 

a könyvtár épületébe a dolgozókon kívül nem léphetett be senki. Az érettségi előtt álló 

diákoknak viszont teljesíteniük kellett az előírt óraszámot. Új lehetőséget biztosítottunk 

számukra, könyvajánlóval szerezhettek „órákat” maguknak. Munkatársunk értékelte a 

beérkezett munkákat 
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A helybenhasználat lehetőségeit felváltották a virtuális térben megjelenő szolgáltatások. Ezek közé 

sorolható a katalógus, honlapunk, Facebook, Youtube, Instagram oldalunk, valamint a helytörténet 

több digitalizált dokumentuma. 
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A könyvtár társadalmi szerepvállalására, az innovációra, a felhasználó-központúságra, a 

szaktudás fejlesztésére hangsúlyt fektetünk: 

 

- Biztosítjuk az elektronikus tartalmak szabad hozzáférhetőségét nyitvatartástól 

függetlenül is. Működtetjük és fejlesztjük az e-Corvina rendszert, ami sokat segített a 

kölcsönzési igények összeállításában. 

- Programjainkat minden korosztálynak ingyenesen kínáljuk, beleértve az irodalmi 

esteket, ismeretterjesztést, képzéseket, tanfolyamokat is. Célunk az olvasáskultúra 

fejlesztése és a digitális írástudatlanság felszámolása. 

- Élő kapcsolatot tartunk fenn a városban lévő intézményekkel, civil szervezetekkel. 

Ennek érdekében közös szervezésű programokat bonyolítunk. Néhány példa: 

helytörténeti vetélkedő szervezése a város általános és középiskoláinak évtizedek óta; 

Gyöngyös Város Napja szabadtéri rendezvény közös szervezése a város civil 

szervezeteivel; könyvtári foglalkozások a gyermekkönyvtárban az óvodák és iskolák 

számára; tagként veszünk részt az Eszterházy Károly Egyetem Régiótörténeti Szakmai 

Fórum konferenciáin, melyek eredményeképpen kiadványok születnek. 

 

 

Pályázatok 

 

A célok megvalósítását sok tekintetben támogatták a megnyert pályázatok. Könyvtárunkban 

mindig figyelemmel kísérjük a kiírásokat, ahol lehet, benyújtjuk a pályázatot. A könyvtár 

mellett működő „AZ OLVASÓKÉRT” Könyvtárpártoló Alapítvány a civil szféra számára 

kiírt projektekre is tud jelentkezni.  

 

Sikeres pályázás segítségével valósult meg sok fejlesztés a könyvtárban, ezek a táblázatban 

láthatók.  

 
 

 

Pályázat neve Pályázat 
kiírója 

Összeg Pályázat tárgya Megvalósulás 
határideje 

beszámoló 
leadásának 
határideje 

2018      

Festmény restaur. NKA 1,1 M. Ft. festmény restaurálás 2017. december 29. számla leadás: 
2018. jan. 29. 
beszámoló: 

2018. febr. 27. 

Kubinyi (2.) EMMI 
Gyöngyös Városi 
Önkormányzat 

1 M Ft villany Lezárult 2018. jan. 31. 

80-as NKA 3 M. Ft. bútorzat cseréje 
 
 

2018. aug.31. 2018.10.30. 
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Kubinyi (3.) 
Ágoston program 

EMMI 
Gyöngyös Városi 
Önkormányzat 

700 e. Ft. látványraktár 
kialakítása 

2018. dec. 31. 2019. jan. 31. 
 

Könyvtárak új 
arculatának, 
intézményi 
imázsának 
kialakítása. 

NKA 500 e. Ft. arculat, imázs kialakítás 2018. 08.01. 2018.10.30. 

Érdekeltségnövelő Könyvtári Intézet 2.312.000 70%-könyvbeszerzés 
30%-technikai fejlesztés 

(klíma) 

2018. dec. 31. 
 

2019. jan. 31 

Októberi Könyvtári 
napok 

Bródy Sándor 
Könyvtár 

200.000 OKN programok 2018. okt. első hete számlák: 
2018. okt. 8. 

elszámolás: kb. 
1 hét 

„ Az Olvasókért” 
Könyvtárpártoló 

Alapítvány 

Önkormányzat, 
Kulturális 
bizottság 

100.000 rendezvények  2018. dec. 31. 2019. jan. 31. 

GINOP (központi) 
azonosító:412 

KIFÜ 2 M. Ft. tárgyak: 3 laptop, 2 
tablet, 2 okos tel, 1 

proj. +2 wi-fi 
 

 beszámoló: 
2019.05.07. 

GINOP (fiók) 
azonosító:1226 

KIFÜ 2 M. Ft. tárgyak: 3 laptop, 2 
tablet, 2 okos tel, 1 

proj. +2 wi-fi 

  Beszámoló: 
2019.04.30. 

Restaurálás, 
kamera 

Gyöngyös Városi 
Önkormányzat 

1,1 M. Ft.  2017. dec. 31 2018.jan. 31. 

Minőségbiztosítás 
(továbbképző 
nap+szakértő) 

NKA 500 E. Szakmai felkészülés a 
Minősített Könyvtári 

cím megszerzése 

2018..06.01. 
2019.05.31. 

2019.10.30. 

Herman Lipót 
festményeinek 
restaurálása II. 

 

NKA 500 e. Ft.  2018.06. 01. 
2019. 12.31. 

2020.03.01. 

VSVK Kiállítóhely és 
Muzeális 

Gyűjtemény 
fejlesztése 

Gyöngyös Város. 
Okt.  és Kult és 

Bizottság 

1 M. 50. e, festmény 
restaurálás,éremtári 

füzetek, éremvásárlás, 
festmény fotózás, 
műtárgyfotózás 

2018. dec. 31. 2019. jan. 31. 

Népmese napja Képv. Test. Okt.  
és Kult és kult. 

Bizottság 

50e. Ft  2018.dec. 31. 
T. Sz. 

2019.jan. 31. 

A VSVK Központi 
könyvtár bútorozása 

NKA 3,8 M. Könyvtári bútorok, 
kiegészítő berendezési 

tárgyak 

2018.10.01. 
2019.08.31. 

2019.10.30. 

2019      

Érdekeltségnövelő Könyvtári Intézet 1.937.178 30% műszaki 
70% könyvek 

  

VSVK főbejáratának 
funkcionális és 

esztétikai javítása 

Gy. város 
önkormányzata 

1 M. nem pályázat   
2018. 12.31. 

Kulturális 
tevékenység 
támogatása 

Gy.város Oktatási 
és Kulturális 
Bizottsága 

60.000 ft Népmese Napja 2019 09.06. 
Gyermekkönyvtár 

2020.január 31.  

Közgyűjteményi 
Pályázat a VSVK és 

Muzeális gyűjtemény 
fejlesztésére 

Gy.város Oktatási 
és Kulturális 
Bizottsága 

1.234.000 ft H. L. festményeinek 
restaurálása, éremtári 
füzetek, éremvásárlás 

2019.12.31. 2020. január 31. 



65 
 

Én a szabadság 
pártján állok! 

Herman Lipót 100 
évvel ezelőtti világa 

NKA 1 M. Ft. Kiállítás megrendezése 2019.06.01-
2020.12.15 

2020.06.29. 
2020. 09.29. 
2021.02.15. 

Herman Lipót 
festmények 

restaurálása III.  

NKA 300.000Ft.  Festmények 
restaurálása 

2019.06.01.-
2020.12.31. 

2021.03.01. 

Októberi Könyvtári 
napok 

Bródy Sándor 
Könyvtár 

180.000 OKN programok 2019. okt. első hete számlák: 
2019. okt. 8. 

elszámolás: kb. 
1 hét 

CLLD Alapítványi 
pályázat 

TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2019-00705 

Gyöngyös – Mátra 
értékei HACS 

5 M. Ft Nem csak olvasva lehet 
gazdagodni 

2022.05.29. 
határidő módosítási 

kérelem beadva 

mérföldkövenké
nt 

következő: 
2021.06.14. 

NEA pályázat 
alapítvány 

NEA-KK-20-EG-0268 
 

NEA 200.000 Ft 70 éves a könyvtár 2020.04.01. -
2021.09.30. 

2021.10.30. 

2020 
     

Érdekeltségnövelő Könyvtári Intézet 828.000 30% műszaki  
(klíma a társalgóba) 

70% könyvek 
2020.12.31. 2021. jan. 

Herman Lipót 
festményeinek 
restaurálása IV. 

204111/317 

NKA 500.000 Ft festményrestaurálás 2020.09.01-
2021.05.31 

Határidő automatikus 
hosszabbítása a 
veszélyhelyzet 

idejével 

   2021.07.30. 
 

Határidő 
automatikus 

hosszabbítása a 
veszélyhelyzet 

idejével 
 
 
 

Koronavírus-járvány 
terjedési 

kockázatának 
csökkentésére 

szolgáló eszközök 
beszerzése 

204105/320 

NKA 250.000 ft.  technikai eszköz 2020.05.10- 
2020.12.31 

2021.03.01. 

Képek egy 20. 
századi szemtanú 
műterméből. H. L. 

festészete és grafikai 
munkássága a Gy-i 

VSVK-ban 
204106/320 

NKA 1.200.000 Ft H. L. festészetének és 
grafikai munkásságának 
virtuális bemutatása a 
VSVK-ban 

2020.09.01.- 
2021.06.30. 

Határidő automatikus 
hosszabbítása a 
veszélyhelyzet 

idejével 
 

2021.08.30. 
 

Határidő 
automatikus 

hosszabbítása a 
veszélyhelyzet 

idejével 
 

Önkorm. múzeumi 
pályázat 

 

Gyöngyös 
Önkorm. Oktatási 

és Kult. Biz. 

600.000 Ft  2020.12.31 2021.01.31 

Önkorm. kulturális 
pályázat, könyvtár 

 

Gyöngyös 
Önkorm. Oktatási 

és Kult. Biz. 

150.000 Ft  2020.12.31 2021.01.31 

Önkorm. kulturális 
pályázat, alapítvány 

Gyöngyös 
Önkorm. Oktatási 

és Kult. Biz. 

40.000 FT 70 éves kiadvány 2020.12.31 2021.01.31 

Októberi Könyvtári 
napok 

Bródy Sándor 
Könyvtár 

200.000 OKN programok 2020. okt. első hete számlák: 
2020. okt. 8. 

elszámolás: kb. 
1 hét 
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Kubinyi 
VI/2038/2020/ 

MUZEUM 

EMMI 2 m. Ft Akadálymentes mosdó 
kialakítása, mosdók 

felújítása 

2021 12.31. 2022.01.31. 

Állományvédelmi 
eszközök beszerzése 

204105/325 

NKA 1.300.000 
FT 

Bútozat Herman raktár, 
betörésgátló fólia, 
fényvédő roletta 

2021.jún. 30. 
Határidő automatikus 

hosszabbítása a 
veszélyhelyzet 

idejével 
 

2021. 08.30. 
Határidő 

automatikus 
hosszabbítása a 
veszélyhelyzet 

idejével 
 

NEA pályázat 
Alapítvány 

NEAG-KP-1-2021/1-
000914 

NEA 300.000 Ft Könyvelés díja, kamera 2022. márc. 31. 2022. 04.30. 

 

Az elmúlt években a pályázatokon mindösszesen közel 40 milliót nyertünk és használtunk fel. 
 

 

 

Minőségirányítási munkánkban az önértékelés (2020) óta elért eredményeink:

 Elkészült a könyvtár új stratégiai terve 

 Küldetésnyilatkozat, jövőkép, értékrend frissítve lett 

 Kommunikációs stratégia módosítása megtörtént 

 Dolgozói elégedettségmérés megtörtént, ebben a vezetés értékelve lett 

 Több dolgozó vett részt képzéseken 

 Átalakult a zenei részleg, cél a zenei ismeretek terjesztése, népszerűsítése, átadása, 

szakszerűbb működtetés, gyarapítás, népszerűsítés és a fiatalok megnyerése.  

 Dolgozók tudástérképe elkészült, feltüntetésre kerültek az egyéni képzettségek 

 Pandémiás helyzetben a szolgáltatások kialakítása a dolgozók javaslatai alapján 

történt, és a tapasztalatok alapján folyamatosan változott a szükségleteknek 

megfelelően 

 Esélyegyenlőségi terv elkészült, a dolgozókra vonatkozóan is.  

 Partneri elégedettségmérés megtörtént, kiértékeltük.  

 2021-es olvasói elégedettségmérés megtörtént 

 Akadálymentes mosdó elkészült 

 Partneri elégedettségmérés megtörtént 

 További folyamatábrák készültek 

 Kockázatelemzések készültek 
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„Hasznos könyvtár”: a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett az élethosszig 

tartó tanulás és a digitális írástudás elterjedésének segítése, egyéni és csoportos 

foglalkozások, képzések, személyes mentorálás, információk a hétköznapi élethez. 

Könyvkölcsönzés, egyéni és csoportos foglalkozások, képzések, tanácsok, 

információk a hétköznapi életünkhöz (Okos nagyi klub, Babaolvasó, Könyvtári 

Fabrika, Könyvtár a játszótereken). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Zöldülő könyvtár”: célunk, hogy zöld könyvtár legyünk. Környezettudatos 

szemlélet, életmód-előadások, környezetkímélő megoldások a könyvtárban, 

energiatakarékosság. Csoportos foglalkozások, előadások, akciók (Környezettudatos 

anyák klubja, életmód-előadások, környezetkímélő megoldások a könyvtárban, 

energiatakarékosság).  
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„Értékőrző könyvtár”: helytörténetünk értékeinek széleskörű megismertetése, valamint 

múzeumi gyűjtemények működtetése, népszerűsítése. Előadások, foglalkozások, 

vetélkedők, kiállítások, könyvbemutatók szervezése, kiadványok szerkesztése (Helyi 

históriák, műhelyfoglalkozások, Vachott-kör). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Innovatív könyvtár”: új megoldások keresése és alkalmazása tevékenységünk 

minden területén (Könyvtári Hírmondó, Vers tér, Könyvtár a játszótereken, 

Egészségnap, kiállítások minden hónapban, zenei részleg megújítása, könyvkiadás, 

közösségi szolgálat- könyvajánló, Városnap, múzemi civil nap). 

 

 

 

Jó úton járunk 

Városunk pandémia utáni első kulturális rendezvényét könyvtárunk rendezte meg néhány 

nappal ezelőtt. Nem várt, nagyszámú (200 főt is meghaladó) közönség előtt zajlott le Grecsó 

Krisztián és Kollár-Klemencz László közös zenés, irodalmi estje, amely nagy tetszést aratott.  

Örömmel jelentjük, visszatértek az olvasók a könyvtárba! 

 
 


