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1. Rövid összefoglaló  

2021-ben is a „Megőrizve megújulni” megfogalmazott jelmondatunk szerint végeztük munkánkat. 

Ennek megfelelően a fő irányok a „Hasznos könyvtár”, „Zöld könyvtár”, „Értékőrző könyvtár”, és 

„Innovatív könyvtár” megmaradtak, ezekre építkezve terveztük meg a konkrét feladatainkat, 

melyek közül - egyebek mellett - az alábbiakat sikerült megvalósítani: 

 Első és legfontosabb eredményünk, hogy az egri után a gyöngyösi könyvtár is megkapta az 

egyik legrangosabb minisztériumi szakmai elismerést, a Minősített Könyvtár díjat. Büszke 

vagyok a munkatársaimra, akikkel - bízva magukban és 

egymásban – sikerre vittük ezt a nagy feladatot. 

 Elültettük a könyvtár fáját, ami szimbolikusan jelzi a 

természethez, a megújuláshoz, az élhető világhoz való 

viszonyunkat. 

 Sikerült a járványügyi korlátozásokra megfelelően 

reagálnunk, a több hónapos bezárás nem rengette meg sem 

a kölcsönzési-, sem a rendezvény mutatóinkat. 

 Megjelent a gimnáziumunk névadóját bemutató Berze Nagy 

János pályakezdő munkássága című könyvünk.  

 Gazdagabbak lettünk néhány nagy értékű, régi, egyedi dokumentummal. 

 A Herman Lipót gyűjtemény virtuális bemutatására szolgáló honlap elkészítése a végéhez 

közeledik. 

 A terveknek megfelelően folytatódtak a muzeális gyűjtemények gyarapítási és restaurálási 

munkái.  

 Átadtuk a BÁLINT GAZDA EMLÉKTEREM elnevezésű emlékszobát, amely városunk híres 

szülötte hagyatékának egy részét tartalmazza. 

 A pandémia miatt rendezvényeink nagy részét szabadtéren tartottuk, többet igen sokan 

látogattak.  

 Népszerűségünket sikerült tovább növelni, köszönhetően az innovatív megoldásoknak, az 

olvasóbarát tevékenységünknek és az eredményes pályázati megvalósításoknak.  
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Megállapítható, hogy ilyen szinten eredményes és sikeres munkánk kizárólag annak köszönhető, 

hogy négy éve újra önállóan tudjuk megvalósítani terveinket. 

 

 

2. Stratégiai célok végrehajtása  

2021-ben tevékenységeinkkel igyekeztünk a megjelölt kulcsterületek elvárásainak megfelelni. 

A könyvtár, mint a kultúra, a művelődés és a közösségi találkozás színtere, a társadalom életének 

aktív szereplője: Néhány hét kivételével egész évben működött a kölcsönzés, majd fokozatosan 

teljessé vált egyéb szolgáltatásaink köre. Májustól az épületben való tartózkodás és a programok 

tekintetében is megszűntek a korlátozások, rendezvényeink száma jóval meghaladta a 2020-as 

adatot.  

Folyamatosan építettük a társadalmi kapcsolatokat, az év során sor került együttműködési 

megállapodások megkötésére is.  

A Digitális Jólét Programban való aktív részvétel eredményesen segíti a digitális ismeretekhez és 

tartalmakhoz való hozzáférést.  

Ebben az évben is kiemelt célunk volt a könyvtárosi kompetenciák folyamatos fejlesztése, a 

szakma presztízsének megőrzése, erősítése. Képzéseken, konferenciákon vett részt több dolgozó, 

az ismereteket innovatív megoldásokban kamatoztattuk.  
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Szakmai tevékenységünk megvalósítása nem működne a megnyert pályázatok nélkül. (1.sz. 

melléklet)  Mindig figyelemmel kísérjük a kiírásokat, ahol lehet, benyújtjuk a könyvtári vagy 

múzeumi pályázatot.  

 

3. Szervezet  

Az alapfeladatok mellett minden dolgozó – innovatív módon – más feladatokat is végez: 

pályázatok gondozása, marketing-kommunikáció, rendezvényszervezés, kép- és filmarchiválás a 

rendezvényekről, reklámfilmek, plakátok készítése, közösségi oldalak gondozása, helytörténeti 

kutatások publikálása, kiscsoportok, klubok működtetése, kiadványok megjelentetése, 

minőségpolitikai tevékenység. 

2021-ben megalkottuk a munkatársak tudástérképét, a dolgozó végzettsége, szakképzettsége, az 

általa elvégzett tanfolyamok alapján, valamint a digitális kompetenciák szintjét, megállapítottuk a 

személyiségtípusokat. Az egyéni erősségek figyelembevételével a minőségi munkaszervezés útjára 

léptünk.  

Dolgozóink képzése folyamatos, az elmúlt évben a Könyvtári Intézet ingyenes, támogatott 

képzéseit és online konferenciáit, a DJP képzéseket és a megyei könyvtár Diskurzus programjait 

tudták kihasználni dolgozóink.  

Innovatív elképzeléseink ebben az évben is megvalósultak: Könyvtári Hírmondó, Vers tér, 

Könyvtár a játszótereken, Szünidei foglalkoztató, Egészségklub, Helyi Históriák, Hangzóna 

kialakítása, kiállítások, könyvtári kisközösségek kialakítása. 
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Értékrend-felhő 

 

4. Infrastruktúra  

Az utóbbi évben több fejlesztés valósult meg, amely a könyvtárhasználók, látogatók kényelme 

mellett a környezetvédelmet is szolgálja: 

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

látogatók és a dolgozók komfortérzetét. 

 Mozgássérült mosdó készült a központi könyvtárban. 

 A zenei részlegben korszerű vezeték nélküli hangtechnika és lejátszó rendszer kiépítése 

valósult meg. 

 UV-szűrő árnyékolók lettek elhelyezve a kiállítóterekben. 

 Képrögzítő eszközparkot bővítettük egy új, modern fényképezőgéppel. 
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A tavalyi évben folytattuk az infokommunikációs (IKT) eszközparkunk korszerűsítését, bővítését. 

A közel 12 éves asztali számítógépeink jelentős részénél új alaplap, memória, processzor és 

tápegység beszerelésére volt lehetőségünk. Kicseréltünk néhány egyéb elavult eszközt: 

(Winchesterek, routerek), valamint vásároltunk egy laptopot és egy HDD-dokkolót 

adatmentésekhez. 

Ezzel sikerült megakadályoznunk a további elavulást és az egyre sűrűbben jelentkező eszközhibák 

előfordulását. 

Eredmény: anyagi megtakarítás, valamint illeszkednek zöld könyvtári elképzeléseinkhez is. 

 

 

Hangzóna 
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5. Gyűjteményi információk  

Állományunkat a gyűjtőkörünknek megfelelően alakítottuk, maximálisan figyelembe véve az 

olvasói igényeket. 

A könyveket és egyéb dokumentumokat többnyire a helyi Líra könyvesboltból és a Bookline-tól 

vásároltuk. Egy-egy sikerkönyvből több példányt is beszereztünk, és igyekeztük megvásárolni az 

újonnan kiadott klasszikusokat, hogy ily módon lecserélhessük a régi, elhasználódott példányokat. 

Gyors beszerzés és feldolgozás jellemző az új könyvek esetében – nagyon hamar hozzájuthatnak 

az olvasók a keresett könyvekhez, újdonságokhoz. 

A gyermekkönyvtárban és a fiókkönyvtárban az év végén a dokumentum beszerzési keretünkből 

lehetőség volt diafilmeket is vásárolnunk, így tudtuk bővíteni 43 db filmmel a készletünket, 

aminek nem csak mi, de az olvasók is örültek. A filmek mellé tudtunk vásárolni diavetítőt is, amit 

már évek óta szerettünk volna. 

A fiókkönyvtárban is az állományt az olvasói igények alapján fejlesztettük. Nagy számban 

vásároltunk 0-3 éves korosztálynak szóló könyveket és az anyasággal, kisgyermekneveléssel 

kapcsolatos szakirodalmat.  

2021-ben állományapasztás nem történt egyik részlegben sem, de folyamatban vannak 

selejtezések, melyek áthúzódnak a 2022-es évre.  

A zenei részlegben is megtörtént az eddigi zenei könyvek, kották, lemezek átnézése, vizsgálata és 

selejtezése. A felújításnál a belső munkálatok mellett az állomány bővítésére és frissítésére is 

lehetőség nyílt, mely továbbra is a legjelentősebb hangzóanyagokkal és kottákkal, valamint a 

legújabb kiadványokkal növekedett. A helyi Líra könyvesbolton keresztül a Rózsavölgyi 

Zeneműbolt, az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó és a Bookline webáruház a fő vásárlási hely.  

Helyismereti részlegünk új helyi vonatkozású művekkel bővült. Sikerült szert tennünk néhány 

egyedi, nagy értékű dokumentumra is. 2021-ben Dr. Fülöp Lajos tollából és a könyvtár kiadásában 

megjelent a Berze Nagy János pályakezdő munkássága c. könyv.  

Nagyszámú ajándékkönyvet fogadtunk be, központi forrásból és átadott hagyatékból.  
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A raktárakba új Salgó polcokat vásároltunk, a könyvek pakolásának nagy része a 2022-es évre 

marad. 

Az elhasználódott könyveket házilag javítjuk, ragasztjuk. 

A helyismereti részlegben folytatódott a digitalizálási tevékenység. 
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6. Szolgáltatások (változások, trendek)  

Könyvtárunk iránt az érdeklődés növekedése tapasztalható. 

A látogatók száma a pandémiás időszakokban némileg megtorpant, de az év második felében 

folyamatosan növekedett. Rendezvényeinket számszerűségében és témájában is úgy igyekeztünk 

megszervezni, hogy az aktuális igények kielégítése mellett hasznos ismereteket és élményt is 

nyújtsanak. A könyvtár a hagyományos szerepe mellett – ami továbbra is alapvető igény - egyre 

inkább közösségi térré válik. 

Programjainkat minden korosztálynak ingyenesen kínáltuk, beleértve az irodalmi esteket, 

ismeretterjesztést, képzéseket, tanfolyamokat is.  

A stratégiánkban megfogalmazott 4 fejlesztési irányba minden tevékenységünk, rendezvényünk 

besorolható. 
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Hasznos könyvtár: ide sorolhatók a hagyományos könyvtári szolgáltatások: kölcsönzés, helyben 

olvasás, információszolgáltatás, kutatás, foglalkozások, könyvtári bemutató órák, stb. 

 Hétvégi Fabrika  

 Országos Könyvtári Napok (október 1. hetében, sok rendezvénnyel) 

 Könyvbemutatók: Nagyon sikeres rendezvényünk volt a GreCSÓ-KOLlár zenés irodalmi est, 

Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László előadásában. A rendezvény június elején került 

megrendezésre, melyen több százan vettek részt, és nagy meglepetésünkre még Egerből és 

Budapestről is ellátogattak érdeklődők. 

 digitális írástudatlanság felszámolása, mentorálás, Okos nagyi képzések 

 kiscsoportjaink: Egészségklub, Babaolvasó, Gombolyító 

Értékőrző könyvtár: helyi értékeink gyűjtése, megőrzése és megmutatása 

 Muzeális gyűjtemények működtetése 

 Időszaki kiállítások 

 Könyvszerkesztés, kiadás (Berze Nagy János pályakezdő munkássága) 

 Helyi szerzők könyveinek bemutatása 

 Helyi históriák előadássorozat 

 Vachott irodalmi- és alkotókör 

 Helytörténeti vetélkedő 

 Mesemondó verseny: tavasz helyett ősszel rendeztük meg, a Népmese Napjához 

kapcsolódóan 

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

 Életmód előadások 

 Családi vetélkedő 

 Öko-polc - környezetvédelmi szakirodalom  

 Zöld rendezvények - környezettudatosságot formáló rendezvények  

 Zöld partnerek - Életfa Egyesület, Gyöngyösi Kosárszövetség, Környezettudatos anyák 

 Fenntartható fejlődés - szatyorkölcsönzés, elemgyűjtő pont, energiatakarékosság stb. 
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Innovatív könyvtár: új megoldások keresése és alkalmazása tevékenységünk minden területén 

 Szünidei foglalkoztatók, Könyvtár a játszótereken: játszóterekre, parkokba vittük a 

könyveket, zenés, mesés programokat, kézműves foglalkozásokat kicsiknek és még 

kisebbeknek. Természetesen lehetővé tettük/tesszük ilyenkor a beiratkozást is. 

 Vers tér, verspályázat, képzőművészeti és zenei pályázattal kiegészítve, 4. alkalommal 

rendeztük meg az egész napos programot. Minden korosztályt hívtunk, alkotásra, 

szereplésre és nézőként, az óvodásoktól a felnőtt látogatókig. Egész nap szólt a vers és a 

zene. Für Anikó előadását néztük, hallottuk, tudományos előadás volt Pilinszky János 

munkásságáról.  

 

 

 

 Új klubok alakultak 2021-ben: Helytörténész klub, Kamasz olvasóklub, Gombolyító, 

Egészségklub   

 Hangzóna, zenés irodalmi estek: Megújult, új nevet és vezetőt kapott a zenei részleg, 

színes, zenét népszerűsítő programokkal jelentkezett az év során.  

 Fiókkönyvtár, mint a lakótelep kulturális bázisa: kisközösségekkel (Babaolvasó, Okos Nagyi) 

elnevezésű, iskolai, óvodai könyvtári órák. 
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7. Minőségirányítás  

2021-ben benyújtottuk pályázatunkat a Minősített Könyvtár címre. Ez nagyon sok munkát igényelt, 

elégedettségméréseket kellett végeznünk, terveket, szabályzatokat, kimutatásokat kellett 

készítenünk. A pályázati dokumentáció összeállítása több hónapon át húzódó feladat volt.  

A minőségirányítás alkalmazása nagyon sok területen eredményezte, hogy a munkatársak jobban 

be lettek vonva a döntésekbe. 

Minőségirányítási munkánkban az önértékelés (2020) óta elért eredményeink:  

 Új stratégiai terv, küldetésnyilatkozat, jövőkép, értékrend, kommunikációs stratégia, 

esélyegyenlőségi terv készült. 

 Használói, dolgozói, partneri elégedettségmérés és kiértékelése történt.  
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 Dolgozók tudástérképe elkészült. 

 Folyamatábrák, kockázatelemzések készültek. 

 

A Bródy Sándor Könyvtár a kezdetektől támogatta minőségirányítási munkánkat, szakértő 

segítséggel, képzésekkel, ötletekkel, dokumentum-mintákkal. A pályázat benyújtása előtt is sok 

segítséget kaptunk tőlük.  

Minőségirányítási munkánk eredményeként 2021 végén elnyertük a Minősített Könyvtár címet. 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok  

Könyvkiadási tevékenységünk évek óta jelentős. 2021-ben megjelent a Berze Nagy János korai 

munkásságát bemutató monográfia, Dr. Fülöp Lajos tollából.  

A Helyismereti gyűjtemény kiemelkedő céljának tekinti a közeli és a távolabbi múlt írott és tárgyi 

örökségének felkutatását, összegyűjtését, feltárását, állagmegóvását, közkinccsé tételét: 

 A gyöngyösi vonatkozású műveket analitikusan feltárjuk.  

 Segítjük a helytörténeti kutatásokat.  Részt veszünk az Eszterházy Károly Egyetem 

kutatásokat segítő összefogásában. 

 A helyi újságban rendszeres helytörténeti írásokkal jelentkezünk. Városunk múltjával 

kapcsolatos önálló publikációkat támogatjuk.  

Folytattuk a 2019-ben útjára indított Helyi Históriák előadássorozatot, a helyi történelmi, 

hadtörténeti témák kerülnek előtérbe. Nagy érdeklődés tapasztalható, a sorozatot folytatni 

szeretnénk.  

Az előadás sorozat 2021-es témái: 

 Dr. Menus Borbála: "Nyelvében is él(t)a köz(ös)ség" (kiállítással)                                                                                                  

 Borbándi Erik: Szimbolikus térfoglalások Gyöngyösön - A gyöngyösi országzászló története  

 Harmat Mária: Hivatás és történelem (Hármas könyvbemutató) 

 Vendriczki Róbert: Gyöngyösi életutak az Idegenlégióban    
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Helytörténeti műhely címmel munkacsoportot alakítottunk, célja a Gyöngyös és térsége 

történetét kutatók munkájának koordinálása.  

A helyismereti vetélkedő a pandémia miatt elmaradt, pótlására 2022 tavaszán kerül sor.  

2021. december 8-án avattuk fel a Bálint Gazda Emléktermet.  

 

 

Bálint Gazda Emlékterem 
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9. Partnerségi együttműködések  

Többrétegű partnerlistánk elkészült, ezt rendszeresen bővítjük, frissítjük, jelenleg 195 

együttműködőt tartalmaz. 

Kiemelt partnereink, akikkel több tevékenységben is közösen működtünk:  

 Gyöngyös Város Baráti Köre 

 Líra Könyvesbolt 

 Mátra Honvéd Kaszinó 

 Mátra Múzeum 

 A város általános- és középiskolái, óvodái 

2021-ben először készült partneri elégedettségmérés, a visszajelzéseket figyelembe vettük. 

Középiskolás diákok már évek óta tölthetik könyvtárunkban az 50 órás kötelező közösségi 

szolgálatot. 19 középiskolával van együttműködési megállapodásunk. 

A pandémia miatti személyes jelenlét helyett lehetőségük volt az általuk elolvasott könyvről 

szöveges, illetve videós /2-3 perc/ könyvajánló készítésére. 

A legjobb alkotásokat honlapunkon és Facebook-oldalunkon is közzétettük. 

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

Egyesület, mely rendezvényekkel, programjaink népszerűsítésével és verses antológia 

megjelentetésével erősítette irodalomnépszerűsítő tevékenységünket.  

„AZ OLVASÓKÉRT” Könyvtárpártoló Alapítvány anyagi segítséget nyújt és pályázataival is 

támogatja a könyvtár munkáját.  
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10.  PR/marketing/kommunikáció eredményei 

Honlapunkon, Facebook, Flickr oldalunkon folyamatosan posztolunk, saját tartalmakat osztunk 

meg. Követőink többek között innen is értesülhetnek programjainkról. Érdekességeket osztunk 

meg, népszerűsítjük Youtube csatornánk archív felvételeit, és helytörténeti gyűjteményünkből a 

régmúlt helyi sajtóból érdekes cikkeket tárunk követőink elé. Havonta jelentkező „Gyöngyösi 

Múltidéző” című albumunkban a régi Gyöngyöst idézzük meg képekkel és szövegesen.  

2021-ben Facebook- követőink száma 2895-ről 4113 főre emelkedett. 

Instagram oldalunkon könyvajánlásokat, idézeteket posztolunk, évfordulókra emlékszünk.  

A Könyvtári Hírmondó továbbra is nagyon népszerű, készítői pár perces videóban számolnak be a 

közelgő programokról, aktualitásokról, amit humorral fűszereznek. A tavalyi évben 16 videó 

készült, melyből legnagyobb sikert a könyvtár újra nyitásáról szóló aratta.  

Saját tervezésű plakátokkal, könyvjelzőkkel népszerűsítjük magunkat, programjainkat.  

A helyi televízióban, rádióban, elektronikus és nyomtatott helyi és megyei sajtóban kellő 

gyakorisággal jelen voltunk. A pandémiás időszakban a városban jóformán mi voltunk az egyetlen 

működő kulturális intézmény, így a televízió, és a sajtó is gyakrabban tudósított rólunk.  
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Plakátok 
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11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár segítő szolgáltatásairól 

A Bródy Sándor Megyei Könyvtárral évtizedek óta nagyon jó kapcsolatban állunk.  

2021-ben az alábbi területeken kaptunk segítséget: 

• Módszertani tanácsadás – könyvtárszakmai kérdésekben 

• Informatikai vonatkozásban honlapunkkal és a Corvina integrált könyvtári rendszerrel is 

kapcsolódunk a megyei könyvtárhoz, működtetésükhöz korrekt segítséget kapunk.  

• Az Országos Könyvtári Napok lebonyolításához biztosítják a pályázati hátteret.  

• Képzéseket, konferenciákat szerveznek a megyében működő könyvtáraknak.  

• Az évi 3-4 Diskurzus foglalkozás a gyermekkönyvtári és fiókkönyvtári munkában nagyon jól 

használható, ötleteket ad és kreativitásra serkenti a munkatársakat. 2021-ben is több 

alkalommal szervezték meg (online módon is) ezt a találkozást. 

• Elláttak bennünket a szükséges információkkal, tájékoztattak a vírushelyzettel kapcsolatos 

intézkedésekről, államtitkári tájékoztatókról.  

• Könyvtárközi kölcsönzésben elsődleges partnerünk a Bródy Sándor Könyvtár, gyors 

dokumentumküldésre és szkennelésre számíthatunk.  

• Az aktuális, bennünket érintő pályázatokra felhívják a figyelmet.  

• A Kapcsolat című megyei szakmai lapban publikálási lehetőséget biztosítanak, mi is 

értesülünk a megyében zajló könyvtárosi munkákról. 

 

2021-ben beadtuk pályázatunkat a Minősített könyvtár címre, a megyei könyvtár szakmai 

segítséget nyújtott a pályázat beadása előtt. 

Online kommunikáció című előadássorozatukban előadóként is részt vettek munkatársaink. 

 

12.  A koronavírus-járvány okozta változásokról  

A korlátozó intézkedések következtében 2021. január - május között a könyvtár is zárva volt, 

elmaradtak az első félév közösségi programjai, rendezvényei. 
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Május 10-én nyitottunk újra, amit nagyon vártak már az olvasóink. A nyitás előtt már 

kölcsönöztünk a hátsó ajtónál, előzetes kérés alapján /Facebook, e-mail, telefon/ állítottuk össze 

a csomagokat. Még így is hatalmas forgalmat bonyolítottunk, a visszahozott könyveket 

ózongenerátorral fertőtlenítettük, és csak 24 óra elteltével kerülhettek vissza a polcra. 

Május végétől elkezdődtek a rendezvények, nagyrészt szabadtéren (terasz, kisszínpad, 

játszóterek), ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét.  

 A folyton változó jogszabályi előírásokra a lehető leggyorsabban reagáltunk, ez az olvasók, 

városlakók körében is elismerést váltott ki. Az elmúlt év első felében 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 Könyvtári Hírmondó alkotói 


