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2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
„A folyamatosan fejlesztett könyvtári rendszer a tudás forrásaként a társadalmi növekedés, a
gazdasági fellendülés és az egyéni érvényesülés nélkülözhetetlen bázisa. A gyöngyösi Vachott
Sándor Városi Könyvtár közszolgáltatásként, a társadalom valamennyi rétege számára időbeli és
térbeli korlátozás nélkül egyenlő esélyű hozzáférést biztosít korszerű gyűjteményeihez és
szolgáltatásaihoz. Támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, és közösségépítő
tevékenységével növeli a társadalmi kohéziót.
Célunk, hogy könyvtárunk a mindennapi elvárásoknak megfelelően egy korszerű információs
központtá, közkedvelt találkozóhellyé, a város szellemi, kulturális életének centrumává, a város
dolgozószobájává váljon” – fogalmaztuk meg a könyvtár jövőképéről az intézmény 2014-2020
közötti stratégiai tervében.
A 2017. év a könyvtár történetben meghatározó. Ebben az évben született meg a fenntartói döntés
arról, hogy feladatait a továbbiakban 10 év után újra önállóan működve valósítsa meg.
Augusztustól kezdődően – még osztott költségvetéssel – megkezdődött az önálló működés.
Legfontosabb stratégiai célunk tehát megvalósult. Megtartottuk az addigi olvasói létszámot,
látogatói forgalmat. Az év inkább pozitív minőségi változást hozott, kevésbé mennyiségi
növekedést. Színvonalasabb, nagyobb érdeklődést kiváltó rendezvények, értékesebb dokumentum
beszerzés, kiadványok megjelentetése, sikeres pályázatok és azok megvalósítása jellemezte az
évet.
Kiemelésre méltó az 1917-es nagy gyöngyösi tűzvész rendezvényein betöltött szerepünk, aminek
év eleji nyitó és év végi záró rendezvényeit is könyvtárunk rendezte egy-egy saját kiadású könyv
bemutatásával.
Komoly előrelépést tettünk a múzeumi gyűjtemények gyarapítása és restaurálása terén, mindkettőt
pályázati forrásból.
Szintén pályázati forrásból sikerült folytatni klimatizálási programunkat a gyermekkönyvtárban és
ugyanott megvalósult a tervezett padlóburkolat cseréje is. Sor került eszközbeszerzésekre,
amelyek a dolgozói és látogatói komfortérzetet és a munkavégzést javítják. (Nézőtéri székek,
fényképezőgép, digitalizáló berendezés és egyéb eszközök.)
Önkormányzati, -részben pályázati – támogatással megkezdtük a déli városrészen lévő
fiókkönyvtárunk bővítését, újrabútorozását, eszközfejlesztését, létrehozva ezzel kisebb kulturális
centrum működtetésének lehetőségét az érintett lakosság számára.
Nyertes pályázatunk van az intézmény arculati megújítására, amelynek látható megvalósulása
ebben az évben lesz. Két munkatárs nyugdíjba vonulásával személyi változtatásokra is sor került,
bízunk benne, hogy jó választással értékes munkatársakat nyertünk.
Nehézséget okozott továbbra is a csökkentett szakmai létszám és a költségvetési források hiánya.
Ennek ellenére igyekeztünk megfelelni a magunk és környezetünk által megfogalmazott
elvárásoknak.
Feladatul tűztük ki a tájékoztatást, az ismeretek közvetítését minden korosztály és réteg számára.
Mindezt állandó, a médiákban és ez által a társadalomban lévő jelenléttel, eszközeink,
adatbázisaink felhasználásával, rendezvények szervezésével valósítottuk meg.
Összességében – ha nem is maradéktalanul – de megvalósítottuk céljainkat és alapot képeztünk
arra, hogy a jövőben legyen honnan folytatni a munkánkat.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:
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III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitva tartás, változások)
A gyermekkönyvtár padlózása, a bútorok, könyvek le-, illetve visszarakása miatt a
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2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése
Olvasószolgálat
Legfontosabb feladatunk maximálisan megfelelni az olvasói igényeknek. A felhasználói igények
változásával folyamatosan alakítjuk a könyvtár szolgáltatási rendszerét is.
A könyvtár számára fontos az ismeretszerzés, a tanulás segítése, az információk közvetítése.
Ugyanakkor tapasztalataink szerint megjelent a színvonalas szórakoztató irodalom iránti
érdeklődés, és a rendezvényeinken való részvétel a kikapcsolódás szándékával. Vonzó , hogy az
olvasónak nem kell megvásárolnia az új megjelenő könyveket, ismeretterjesztő írásokat, mert,
otthon szórakozás, időtöltés vagy éppen tanulmányozás céljából kölcsönözhető módon hozzájut.
Évekkel ezelőtt még jellemző volt, hogy a középiskolás diákok tőlünk szerezték be a kötelező
irodalmat és a hozzá tartozó elemzéseket, ma inkább az internetet használják erre a célra, ami
kényelmesebb számukra. A főiskolások és egyetemisták egy része ma is hozzánk fordul
szakirodalomért. Honlapunkon keresztül elérhető a katalógusunk, amelyben a nap 24 órájában
tudnak keresni olvasóink, s kölcsönzési határidejüket is meg tudják hosszabbítani.
Évente kétszer ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, az októberi
Országos Könyvtári Napok keretein belül és a májusi Városnapon. Egyre többen veszik igénybe
ezt a lehetőséget. Problémaként merült fel, hogy mivel ez nem csak az újonnan belépő tagokra
vonatkozik, hanem megújítani is lehet a tagságot így sok olvasónak mindig ugyanakkor jár le az
érvényessége így bizonyos emberek éveken keresztül élhetnek az ingyenes tagság megújítással,
míg más lejárati dátumokra ez nem vonatkozik.
A könyvtárközi kölcsönzést az ODR rendszeren keresztül bonyolítjuk, ami népszerű olvasóink
körében, hiszen ha nálunk nincs meg az adott könyv, akkor megkérjük egy másik könyvtártól és
pár napon belül szolgáltatni tudjuk postaköltség fejében. Ez nagyon kényelmes megoldás
számukra, hiszen nem kell elutazni és egy másik könyvtárba beiratkozni egy-két könyv miatt.
Internet elérést is biztosítunk látogatóinknak és olvasóinknak, viszont a használók száma évről
évre csökken, ami nem meglepő, hiszen manapság szinte minden háztartásban van internet.
A város általános- és középiskoláival jó kapcsolatot ápolunk, rendezvényeinkre sokszor
csoportosan is ellátogatnak.
Gyermekkönyvtár
2017. a családok éve volt a gyermekkönyvtár életében. Egyre szívesebben jönnek
többgyermekesek, és egyre kisebbeket is behoznak a könyvtárba. Az akadálymentesített bejárat, a
lift mind ennek a tendenciának kedvez. A gyermekkönyvtárban már nemcsak kölcsönözni lehet,
hanem míg anyuka, apuka a polcon válogat, a legkisebbek színezhetnek, játszhatnak. A sok
dekoráció, a színek, a barátságos hangulat, kedvező hatással vannak a családokra. Egyre több
mesés-játékos foglalkozást is szervezünk a részükre.
Legfőbb gondunk az olvasók megtartása, újak szerzése. Ennek érdekében:
 Lépést tartunk a könyvkiadással, életkori sajátosságoknak megfelelően vásároljuk havi
rendszerességgel a könyveket. 2-16 éves korig mindenki talál magának megfelelő
olvasnivalót, segítünk ezek kiválasztásában, de szívesen látjuk az idősebbeket is.
Fenntartjuk az előjegyzést, könyvfigyelést és értesítést küldünk az olvasóinknak.
 Külön válogattuk az életkornak megfelelő olvasmányokat, megkönnyítve ezzel a keresést
(kisgyermekek, kisiskolások, kiskamaszok könyvespolca, tinisarok).
 Rendezvényeket, foglalkozásokat szervezünk óvodás és iskolás csoportoknak,
kisgyermekes családoknak. Ezek nagyon népszerűek, egyre többen jönnek el rá.
 Családok jönnek hozzánk több gyermekkel kölcsönözni, s egyre kisebbeket szoktatnak a
könyvtárhoz, a könyvekhez. Jól érzik magukat nálunk.
 Jó kapcsolatot ápolunk az óvodákkal, iskolákkal, társintézményekkel, médiával.
Rendszeresen tájékoztatjuk őket a programjainkról.
 Hirdetjük magunkat a honlapunkon, a Facebookon, plakátokon, a médiában.
Rendezvényeinken fényképezünk, fontosabb előadáson videófelvételt készítünk, illetve a
TV-t is meghívjuk.
Fontos számunkra a hátrányos helyzetű, vagy fogyatékos gyermekcsoportok támogatása.

Évek óta partneri kapcsolatot ápolunk a Petőfi Sándor EGYMI egyes osztályaival, akik rendszeres
időközönként jönnek gyermekfoglalkozásra vagy kölcsönözni. Az iskolából 2017-ben egy főleg
autistákból álló csoport is szívesen jár hozzánk.
Környezetünket igyekszünk olyan bútorokkal felszerelni, ami kedvez a családoknak,
gyermekeknek. 2017-ben kaptunk klímaberendezést a nyári hőségek elviselésére. A régi, poros
padlószőnyeg helyett a bútorok színével harmonizáló padlóra cseréltük, melytől világosabb és
tágasabb hatást értünk el. A padlócsere a könnyebb takaríthatóságot is szolgálja.
Gyarapodtunk két babzsákfotellel, és egy szőnyeggel a foglalkozásokhoz. Szeretnénk még egy
pelenkázót a kisbabáknak és új játékokat.
Zenei részleg
A zenei részleg látogatói elsősorban idősebb olvasók, valamint kisgyerekes családok. Gyerekek
körében népszerűek a CD-melléklettel rendelkező mesekönyvek. Az ezoterikus hanganyagok,
relaxáló CD-k iránt is megnőtt az igény.
A könyvtárban dolgozó közfoglalkoztatottak adatrögzítő munkájának köszönhetően a bakelit
lemezek is feldolgozásra kerültek a Corvina adatbázisban, a kották analitikus feltárása pedig nagy
segítség a keresésben és a tájékoztatásban.
Az Autista Központból rendszeresen jönnek zenét hallgatni a sérült fiatalok, pedagógusaikkal.
Az Országos Könyvtári Napok keretében új vetélkedővel jelentkeztünk, a könnyűzenei Ki nyer
ma folytatását a továbbiakban is tervezzük.
Helyismereti részleg
A Vachott Sándor Városi Könyvtár Helyismereti gyűjteménye kiemelkedő céljának tekinti a
közeli és a távolabbi múlt írott és tárgyi örökségének felkutatását, összegyűjtését, feltárását,
állagmegóvását, valamint közkinccsé tételét.
Ebben az évben – közfoglalkoztatottak segítségével- megkezdődött a helyismereti
tárgyszókatalógus digitalizálása, így a Corvina adatbázisban a keresési lehetőségek kibővültek. Az
újságcikkek, hivatkozások, aprónyomtatványok tematikus dossziékba rendezése is folytatódott.
Év végén a helyismereti raktárba új, állítható magasságú fémpolcok kerültek, így sokkal
gazdaságosabban tudjuk elhelyezni a dokumentumokat.
A helyismereti részlegbe új kolléga került, történész végzettséggel. Szakértelme és érdeklődése a
helyi értékek iránt garanciát jelent a gyűjtemény további fejlődése szempontjából.
A tűzvészes emlékévhez kapcsolódó rendezvények, kiállítások lebonyolításában, a helyismereti
vetélkedő feladatainak összeállításában aktívan részt vettünk.
Huszár Lajos Éremtár és Herman Lipót Gyűjtemény
lásd: 2. sz. melléklet
Fiókkönyvtár
Fiókkönyvtárunk a déli városrészen helyezkedik el, állománya kb. 10 ezer kötet, ami tized része a
Központi könyvtárénak.
Az olvasók nagy része a nyugdíjas és az óvodás korosztályból tevődik össze. A kamaszkorú
fiatalokat manapság egyre nehezebb bevonzani a könyvtárba, mivel minden számukra szükséges
anyagot /kötelező olvasmányok, elemzések/ megtalálnak az interneten.
Évekkel ezelőtt kialakítottunk egy kedvezményt, ami úgy szól, hogy a Központi könyvtárba
beiratkozott olvasók ingyen igénybe vehetik a Fiókkönyvtár szolgáltatásait. Nagyon sokan élnek
ezzel a lehetőséggel, főleg a környékbeli lakosok, ami azt jelenti, hogy a Fiókkönyvtár olvasóinak
nagy része a Központi könyvtárban is tag. Mivel olvasóink többsége nyugdíjas korú, különös
figyelmet kell fordítanunk arra, hogy minden alkalommal beszélgessünk velük és könyveket
ajánljunk számukra, ha betérnek a könyvtárba.
Törekszünk arra, hogy az állomány a gyűjtőkörnek és az igényeknek megfelelően alakuljon és
bővüljön. Folyamatosan szerzünk be gyermekkönyveket, ifjúsági irodalmat és felnőtt
szépirodalmat. Szakkönyveket csak mértékkel vásárolunk, mivel egyrészt a költségvetés ezt
nem teszi lehetővé, másrészt akinek friss szakirodalomra van szüksége, pl. szakdolgozat

elkészítéséhez, az a Központi könyvtárban megtalálja a szükséges anyagot.
A környékbeli óvodákkal és általános iskolával folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Rendszeresen
tartunk óvodás és kisiskolás csoportoknak foglalkozásokat, remélve, hogy a kisgyerekek önállóan,
szüleikkel is visszatérnek a könyvtárba és olvasóvá válnak. Szerencsére ez sok esetben így is van.
Egy-egy ilyen foglalkozáson 15-20 fő vesz részt. Az óvodás foglalkozások nagy része egy mese
feldolgozásából és ehhez kapcsolódóan egy figura illetve mesehős elkészítéséből áll. A gyerekek
önfeledten vágnak, ragasztanak, színeznek és büszkén viszik haza alkotásaikat. Jellemzőek még
az évszakokhoz és ünnepekhez kapcsolódó kreatív foglalkozások is.
Ebben az évben indítottunk egy „könyvtármozi” sorozatot a NAVA adatbázis felhasználásával.
Ennek keretein belül 2-3 hetente levetítettünk egy-egy, az adatbázisban megtalálható filmet, amire
az idősebb korosztályból látogattak el néhányan.
A könyvtár nyitva tartási idejét évekkel ezelőtt létszámhiány miatt heti két napra kellett
csökkentenünk, ami sajnos az olvasói létszám csökkenésével is járt.
2.1 Gyűjteményfejlesztés
Állományunkat gyűjtőkörünknek megfelelően az olvasói igényeket is figyelembe véve alakítjuk.
Folyamatosan figyeljük az újonnan megjelenő könyveket egyaránt a szépirodalom és a
szakirodalom terén is. Lehetőség szerint az új kiadásban megjelenő klasszikusokat is
megvásároljuk, s ugyanazt a régi példányt kivonjuk az állományból. Tapasztalataink szerint egy
klasszikust régi, elhasználódott kiadásban nem szívesen kölcsönöznek ki, viszont ugyanazt a
művet új kiadásban annál inkább. Ha valamelyik olvasónk speciális, nem a mi gyűjtőkörünknek
megfelelő könyvet keres, akkor könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk számára.
Beszerzésünk nagy része a helyi Líra Könyvesboltból történik, ahol jelentős kedvezménnyel
tudunk vásárolni. A másik nagy előnye ennek a beszerzésnek, hogy pár napon belül az olvasó
kezében lehet egy-egy éppen megjelenő könyv, nem kell napokat, illetve heteket várni a
szállításra.
Másik kedvelt beszerzési forrásunk a Bookline, ahonnan főleg hiányos köteteket, antikvár
darabokat szoktunk beszerezni. Szállításban pontosak, gyorsak. Ezeket a rendeléseket online
intézzük.
A folyóiratoknak egy részét továbbra is a KELLO-tól rendeljük, viszont könyveket már nem
vásárolunk tőlük, mivel nem voltunk maradéktalanul elégedettek szolgáltatásuk minőségével.
2011-ben indult a Márai Program, amely mű- és olvasóközpontú program. A Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával jött létre. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar könyvpiacon megjelenő
legfontosabb művek eljussanak az olvasókhoz a könyvtárak közvetítésével. A Vachott Sándor
Városi Könyvtár is kedvezményezettje volt a programnak. 2017-ben 400 000Ft állt rendelkezésre,
amiből közel 100 új dokumentumot tudtunk beszerezni.
Ebben az évben is sor került tervszerű állományapasztásra, melyben a nagyon régi duplumok,
elhasználódott, rongált könyvek kerültek kivonásra. A leselejtezett könyveket átválogattuk, s a
még használható, olvasható példányokat egy alapítványon keresztül erdélyi falvaknak
ajándékoztuk.
Fontosnak tartjuk a helyismereti gyűjtemény folytonos gyarapítását és gondozását, hiszen ez nem
egy lezárt gyűjtemény. Teljességre törekedve gyűjtenünk kell korunk helyi vonatkozású
dokumentumait, s állandó figyelemmel kell követnünk az antikváriumokban, aukciós házakban és
a gyűjtőknél felbukkanó gyöngyösi vonatkozású kiadványokat, ritkaságokat.
Zenei állományunkat ebben az évben is az igényeknek megfelelően fejlesztettük, elsősorban
könnyűzenei és gyerekeknek szóló CD-k vásárlásával. A komolyzene legfontosabb újdonságait is
beszerezzük. Továbbra is keresettek a kották, igyekszünk új példányokkal megfelelni az
igényeknek.

Mutatók

2016. évi
tény

2017. évi
terv

Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
- ebből folyóirat (br. Ft)
- ebből CD/DVD/elektronikus
dokumentum (br. Ft)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok
száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

5.482.615
819.180
124.960

5.500.000
850.000
130.000

változás
%-ban
2017. évi
előző
tény
évhez
képest
5.342.695 -2,5%
1.154.628 +41%
165.392
+32%

699

700

555

-21%

371

380

389

+ 5%

0

0

0

0

62

80

304

+390%

2716 db
1602 db

2700 db
1000 db

2619 db
1058 db

-3,5%
-34%

2.2 Gyűjteményfeltárás
A beérkezett könyvcsomagok feldolgozása csak pár munkanapot vesz igénybe.

Mutatók

Épített elektronikus
katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok
száma
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum
feldolgozásának átlagos időtartama órában
kifejezve)
Beérkező új dokumentumok olvasók számára
történő hozzáférhetővé válásának időtartama
napokban kifejezve (átlagosan)
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

2016. évi
tény

2017. évi
terv

7210

7000

7514

változás %ban előző
évhez képest
+4%

1/6

1/6

1/6

0

3

3

3

0

90%

95%

99%

+10%

2017.
évi tény

2.3 Állományvédelem
A könyvkötészeti árak megemelkedésével nincs módunk, hogy újraköttessük a könyveket, pedig
nagy szükség lenne rá, a gyenge kötészeti technikák miatt előfordul, hogy már két- három olvasó
után szétesik a könyv. Egy közfoglalkoztatott kolléga – nyomdász szakmával – rendszeresen
javítja, házilagos kötészeti módszerekkel teszi alkalmassá a könyveket a többszöri használatra.
A gyermekkönyvek erős igénybevételnek vannak kitéve. Rendszeresen mossuk, ragasztjuk a
könyvek lapjait, borítóját. A gyakran használt fűzött könyveket már nem érdemes köttetni.

Mutatók

2016. évi tény

Tárgyévben
fertőtlenítés, kötés,
javítás, restaurálás,
savtalanítás vagy
egyéb aktív
állományvédelmi
intézkedésben
részesült
dokumentumok
száma
Muzeális
dokumentumok
száma
Restaurált muzeális
dokumentumok
száma
Az állományvédelmi
célból digitalizált és
a konvertált
dokumentumok
száma
Biztonsági jellel
ellátott
dokumentumok
száma

2017. évi terv
185

2017. évi tény

változás %-ban
előző évhez képest
+45%

200

269

0

0

0

0

0

0

0

76

75

82

+7%

0

0

0

0

3. Települési könyvtár területi feladatellátása
3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása)
Nincs nemzetiségi könyvtári feladatunk, a városban minimális létszámú ruszin és
lengyel nemzetiség él, valamint jelentősebb számban roma nemzetiségűek – számukra
gyűjtünk irodalmat, de az igények alapján elsősorban magyar nyelvűt. Olvasóink közt
szép számmal vannak roma nemzetiségűek (erről kimutatást nem vezetünk), a
gyermekkönyvtár rendszeres foglalkozásokat tart a Petőfi Sándor EGYMI
osztályainak és a Menház úti Óvoda csoportjainak.
3.2 Statisztikai adatszolgáltatás: (saját statisztikai feldolgozás megvalósult-e? Ha igen,
milyen formában?)
Igen, EMMI Kulturális statisztika.

4. Mutatók
4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

2016. évi tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest

3507

3500

3277

-6, 5%

5158

5200

5343

+3,5%

29000

29881

+4%

42

+35%

Beiratkozott olvasók
száma (fő)
A tárgyévben a könyvtárat
aktívan használók száma
(fő)
A könyvtári látogatások
száma (db)

28732

Ebből csoportok (db)

31

35

4.2 Dokumentumforgalom
Könyvtárhasználat

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %-ban
előző évhez
képest

105103

106000

101461

-3,5 %

0

0

0

0

37967

38000

38152

+0,5%

62

65

72

+11%

202

225

128

-37%

5

7

7

+40%

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

3
15

3
15

3
15

Kölcsönzött dokumentumok száma
(db)
E-dokumentumok kölcsönzése
(db)
Helyben használt dokumentumok
(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)
4.3 Olvasói számítógépek
Olvasói számítógépek száma
helyben használatra
Katalógus
Olvasói munkaállomás

változás %-ban
előző évhez
képest
0
0

4.4 Online szolgáltatások
Online
szolgáltatások
Távhasználatok
száma
A könyvtár honlapja
(teljes webhely)
mely nyelveken
érhető el

2016. évi tény

2017. évi terv

2017. évi tény

67211

68000

71110

magyar

magyar

magyar

változás %ban előző
évhez képest
+6%
0

A könyvtári honlap
tartalomfrissítéseinek
gyakorisága
(alkalom/hónap
átlagosan)
A könyvtári honlap
tartalomfrissítésének
száma összesen
A könyvtárban
használható
adatbázisok száma
A Web 2.0 interaktív
könyvtári
szolgáltatások száma
(db)
A Web 2.0 interaktív
könyvtári
szolgáltatásokat
igénybe vevő
használók száma (fő)
A könyvtári OPAC
használatának
gyakorisága
(használat/év)
(kattintás az OPACra)
Tárgyévben a
könyvtár által nyílt
hozzáférésű
publikációként
elérhetővé tett
dokumentumok
száma (db)

15,5

16

19

+23%

186

200

230

+23%

87

90

92

+0,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

8000

8266

+18%

1

0

1

0

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára
Fogyatékosok számára az alábbi eszközökkel rendelkezik könyvtárunk:
 indukciós hurok a siketek és nagyothallók számítógéphasználatához
 Braille írásjeles billentyűzet és számítógép vakok és csökkentlátók számára
 nagyítógép – szövegolvasáshoz, kisméretű ábra megtekintéséhez.
Akadálymentes szolgáltatásaink:
 akadálymentes bejárat, küszöbmentes közlekedés az olvasóterekben
 lift
 súlyos fogyatékossággal élők számára ingyenes beiratkozás
 súlyos fogyatékossággal élők számára ingyenes internetezés
Akadálymentes mosdónk nincs, szükség lenne rá.

Szolgáltatások száma

2016. évi
tény

Fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő IKT
eszközök száma
Fogyatékossággal élők számára
akadálymentes szolgáltatások
száma

2017. évi
terv

2017. évi
tény

3

4

3

4

5

4

változás %ban előző
évhez képest
0

0

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok
Nincs nemzetiségi könyvtári feladatunk, a városban minimális létszámú ruszin és lengyel
nemzetiség él, valamint jelentősebb számban roma nemzetiségűek – számukra gyűjtünk
irodalmat, de az igények alapján elsősorban magyar nyelvűt.

Dokumentumok

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest
0

Könyvek

0

0

0

folyóiratok

0

0

0

0

Elektronikus dokumentumok

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

13

15

17

212

250

308

+45%

0

0

5

+500%

0

0

75

+750%

4.7 Használói képzések száma
Kompetenciaképzés
A könyvtár által szervezett
olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését
támogató nem formális
képzések száma
A könyvtár által szervezett
olvasási kompetenciafejlesztést,
szövegértés fejlesztését
támogató nem formális
képzéseken résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzések
száma
A könyvtár által szervezett
digitális kompetenciafejlesztési,
információkeresési ismereteket
nyújtó nem formális képzéseken
résztvevők száma

változás %ban előző
évhez képest
+31%

A könyvtár által szervezett
engedélyezett képzések,
továbbképzések száma
A könyvtár által szervezett
akkreditált képzéseken,
továbbképzéseken résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati
foglalkozások száma
A könyvtár által szervezett
könyvtárhasználati
foglalkozásokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális
programok száma
A könyvtár által szervezett
hátrányos helyzetűeket célzó, a
társadalmi együttélést erősítő,
diszkrimináció-ellenes,
szemléletformáló, toleranciára
nevelő és multikulturális
programokon résztvevők
száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programok száma
A könyvtár által szervezett
nemzetiségi közösségi identitást
erősítő programokon
résztvevők száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzések, programok száma
A könyvtár által szervezett
fogyatékossággal élők
könyvtárhasználatát segítő
képzéseken, programokon
résztvevők száma
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programok, képzések száma
A könyvtár által a nyugdíjas
korosztály számára szervezett
programokon, képzéseken
résztvevők száma

0

0

0

0

0

0

0

0

5

6

7

+40%

78

90

154

+97%

6

6

7

+17%

60

60

80

+33%

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

7

+17%

60

60

80

+33%

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes képzés száma
A képzésen résztvevők száma
összesen
A könyvtároktatást, képzést,
könyvtári tevékenységeket
támogató kiadványainak
száma

30
350

30
415

43
617

+43%
+76%

0

0

0

0

4.8 Rendezvény, kiállítás
A 2017. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése.
A könyvtári tevékenységek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvények szervezésére is,
amelyek kapcsolódnak az olvasáshoz, irodalomhoz, kultúrához.
100 évvel ezelőtt, 1917-ben nagy tűzvész pusztított Gyöngyösön. A város épületeinek nagy része
leégett, az újjáépítés során kapta a hamvaiból újjáéledő Főnix nevet. Talán szimbolikusnak is
tekinthető, hogy a város könyvtára az idei évben lett újra önálló intézmény, kiválva a 10 éve
létrehozott kulturális központból. Reményeink szerint a függetlenség adta lehetőségekkel jól
tudunk majd sáfárkodni, és mint ahogy a polgármester a legutóbbi rendezvényen mondta: egy új
élet, egy új közösségi tér indul itt a könyvtárban, ahol jó összejönni.
Természetesen eddig is a legfőbb célunk az olvasók, látogatók megtartása és új könyvtárbarátok
szerzése volt. Folytatjuk az elmúlt években megkezdett irányvonalakat, s igyekszünk a
rendezvényekben is egyre nyitottabbak lenni.
A Nagy tűzvész emlékév egész évi tevékenységünk fő meghatározója volt. A városi programok
közül a nyitó és a záró rendezvény is könyvtárunkban volt, egy - egy- a tűzvészhez
kapcsolódó- könyvbemutatóval egybekötve. Ezeket a tűzvészről szóló könyveket a könyvtár
adta ki. Ezen kívül képzőművészeti és irodalmi pályázatokat írtunk ki, a beérkezett munkákból
kiállítás nyílt. A fődíjat a városi emléknapon a díszvendégtől, Habsburg Györgytől vehette át a
nyertes. Május 21-én, a katasztrófa emléknapján is jelentős részt vállaltunk az egész várost
megmozgató mementóból.
Természetesen a hagyományos könyvtári irányvonalat sem engedtük el, a költészet népszerűsítése
mindig is fontos a számunkra. Áprilisban a Költészet napja alkalmából a 80 éves Baranyi
Ferencet láttuk vendégül. Az ősz folyamán pedig vendégünk volt Jónás Zoltán a Hetek című
műsorával, Tóth Péter Lóránt Forr a dal már című, ’56-ra emlékező estjével, valamint Dr.
Fülöp Lajos nyelvész- tanár emlékezett a 200 éve született Arany Jánosra. Pálfy Margit
színművésznő Márai - estje is szép emlék lesz majd látogatóinknak.
Az Országos Könyvtári Napok idén is központi helyet foglalt el a naptárunkban, minden napra
jutott egy vagy két rendezvény.
A gyerekeknek kézműves, mesés foglalkozások voltak a gyermekkönyvtárban, Nyulász Péter
tartott jó hangulatú író-olvasó találkozót. A Népmese napjának témája idén az ördög volt, a rajzés makettpályázat is erről szólt.
Harmadik éve próbáljuk a fiatalokat, tiniket behívni a könyvtárba, kimondottan nekik
szervezett előadásokkal, rendhagyó irodalomórákkal. Ebben az évben a Tilos az Á Kiadó
főszerkesztője, a gyöngyösi származású Péczely Dóra volt a vendégünk, aki magával hozott
egy szerzőt: Nényei Pált, Az irodalom visszavág c. könyvek szerzőjét, aki maga is irodalomtanár.
Jó hangulatú, a fiatalok és az irodalom viszonyát firtató, problémákat boncolgató beszélgetés
alakult ki a vendégek és a középiskolás diákok közt.
Egészséges könyvtár – ezzel a mottóval tavaly indítottunk nagy érdeklődéssel övezett
rendezvényeket, bár a gyökerek messzebbre nyúlnak vissza, a könyvtári héten már régóta tartunk
egy egészségnapot. Eleinte csak délelőttre hívtunk egészségügyi szakembereket, de mostanra már
kibővült a program: egész nap vannak mérések, szaktanácsadások, véradás, stb. Kapcsolatba
kerültünk a gyöngyösi ZOOM Egyesülettel, az ő segítségükkel délután egy színvonalas
előadássorozat volt, félóránként váltották egymást az orvosok, s mindenkit érdeklő témákról
beszéltek.
Tóth Kata Sebaj haj című könyvének bemutatója a rákbetegséghez való hozzáállásról, a
gyermekek számára elfogadható magyarázatról szólt hihetetlenül optimistán és derűsen.

Novemberben, kapcsolódva az Egészséges könyvtár sorozathoz, Hegyi Barbara
színművésznővel zajlott le egy találkozás, ahol szakácskönyveit mutatta be, de ennek kapcsán az
egészséges étkezésről, a főzés szeretetéről, és a konyhai kreativitásról zajlott a beszélgetés.
Decemberben volt még egy találkozónk, ami az egészséghez kapcsolható: a kerekesszékes
világjáró, Nagy Bendegúz mutatta be könyvét.
Szabó Magda születésének 100. évfordulójához kapcsolódva sikerült meghívnunk Piros
Ildikót, az Abigél titkai című önálló előadóestjével. Ennyi ember még talán soha nem volt a
könyvtárunkban, több mint kétszáz ember élvezhette (egy részük már csak kivetítőn) a művésznő
frenetikus előadását.
A helyismereti vetélkedő a városban 27. alkalommal került megrendezésre általános- és
középiskolás csapatoknak. A szervezésben, a feladatok összeállításában és a lebonyolításban is
főszerepet vállal intézményünk. Ebben az évben a téma természetesen a tűzvész volt. A
csapatok előzetes feladatként bemutattak egy-egy, a tűzvészben érintett épületet, a verseny napján
pedig játékos formában adtak számot tudásukról. A tárgyi jutalmak mellett „élményt” is kaptak
ajándékba a résztvevők és a felkészítő tanárok, részt vehettek egy Nógrád megyei
kiránduláson.
Nagy örömet jelentett számunkra, hogy a városi és községi könyvtárak megyei továbbképzése
végre nálunk valósult meg. Reményeink szerint a kollégák jól érezték magukat falaink között,
miközben sok új ismerettel lettünk gazdagabbak.
Kiállítások.
Évről-évre lehetőséget biztosítunk helyi tehetséges alkotóknak, hogy kiállíthassák munkáikat a
könyvtárban, ezzel is növelve ismertségüket. Olvasóink kölcsönzés közben is szívesen nézegetik
az alkotásokat. Ezt mára odáig fejlesztettük, hogy egész évben, folyamatosan láthatók
kiállításaink egy-egy hónapos időtartammal.
(A rendezvények részletes ismertetése az 1. sz. mellékletben található.)
Mutatók

A könyvtárban a tárgyévben
szervezett helyi közösségi
programok, rendezvények
száma összesen
A könyvtárban a tárgyévben
szervezett helyi közösségi
programok, rendezvényeken
résztvevők száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások száma
A könyvtárban szervezett
időszaki kiállítások
látogatóinak száma
Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvények száma
Tárgyévben a családok
számára meghirdetett
rendezvényeken résztvevők
száma
Egyéb rendezvények száma
Egyéb rendezvényeken
résztvevők száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

102

105

99

Változás %ban az előző
évhez képest
-3%

4950

5000

5547

+12%

10

10

11

+10%

899

900

1190

+32%

11

14

14

+27%

585

600

629

+8%

1
102

0
0

0
0

-100%
-100%

4.9 Használói elégedettség mérés
2016-ot megelőző években volt, 2017-ben előkészítés alatt áll.
Használói elégedettség
mérések
A használói elégedettségmérések száma
A használói elégedettség-mérések
során a válaszadó használók
száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

0

0

0

0

0

0

változás %ban előző
évhez képest
0
0

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel
Települési könyvtárak
változás %2016. évi
2017. évi
2017. évi
számára nyújtott
ban előző
tény
terv
tény
szolgáltatások
évhez képest
Megyei hatókörű városi könyvtár
7
7
5
-29%
által szervezett műhelynapok
száma
Megyei hatókörű városi könyvtár
11
12
19
+72%
által szervezett műhelynapokon
résztvevők száma
4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség
Középiskolás diákok is részt vesznek a könyvtár munkájában, mivel sokan nálunk töltik a
kötelező 50 órás közösségi szolgálatot, aminek megléte nélkül nem érettségizhetnek. Egyre több
középiskolával van együttműködési megállapodásunk. A diákok, előzetes betanítás után, főleg
könyvpakolásban, polcok rendezésében valamint a gyermekkönyvtár kézműves foglalkozásaiban
vannak segítségünkre. Ügyelünk arra, hogy alaposan megtanítsuk nekik a könyvtári rendet,
elmagyarázzuk a Cutter-jelzetet, az Egyetemes Tizedes Osztályozást és felhívjuk figyelmüket
ezek jelentőségére a keresésnél és visszaosztásnál egyaránt. Diákjaink lelkesen dolgoznak, szinte
kivétel nélkül olvasónkká válnak és reményeink szerint más fiatalokat is bevonzanak
könyvtárunkba.

Közösségi
szolgálat/önkéntesség
Az iskolai közösségi szolgálatot a
könyvtárban teljesítők száma
Az iskolai közösségi szolgálat
fogadására a köznevelési
intézményekkel kötött
megállapodások száma
A könyvtárban dolgozó
önkéntesek száma

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

4

5

7

változás %ban előző
évhez képest
+40%

3

5

5

+66%

0

0

0

0

4.12 Partnerség
A könyvtárral írásos
együttműködést kötő partnerek
száma
Civil szervezetek

2016. évi
tény

2017. évi
terv

2017. évi
tény

változás %ban előző
évhez képest
0

0

0

0

Határon túli könyvtárak

0

1

0

0

Vállalkozók

0

0

0

0

Oktatási intézmények

3

5

5

+66%

A kistelepülési önkormányzattal
kötött megállapodások száma
Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

3

5

5

+66%

4.13 Digitalizálás (Digitalizálja-e dokumentumait?)
Igen, helytörténeti dokumentumok, folyóiratok, képeslapok digitalizálása folyamatosan zajlik.
IV. FEJLESZTÉSEK:
1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása
A könyvtárterasz befedését évek óta szeretnénk, hiszen így új, használható térhez jutnánk,
ahol jó időben újságokat, könyveket lehetne olvasni, és rendezvényeket tartani.
Az épület külső homlokzatai felújítást igényelnek.
A főbejárati ajtó szigetelése, a plexi kicserélése nagyon fontos lenne a hideg miatt. Az
ablakok kicserélése hang-és hőszigetelt nyílászárókra jelentős energia-megtakarítással
járna.
Szeretnénk folytatni a padlózat cseréjét, az olvasói terekben a szőnyegpadló elkopott és
nehezen tisztítható.
A klimatizálás folytatása is fontos, hogy a nyári melegben is komfortosan érezzék
magukat olvasóink.
2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések.
2017-ben (az érdekeltségnövelő támogatás terhére) újabb két klímaberendezés felszerelése
valósult meg, a gyermekkönyvtárban és a 2. emeleti szolgálati folyosón.
A 2016-ban megkezdett padlózatcsere is folytatódott, most a gyermekkönyvtárban lett
kicserélve a csúnya, már tisztíthatatlan padlószőnyeg korszerű, könnyen tisztítható
laminált műanyag padlóra.
A Huszár Lajos Éremtár és a Herman Lipót Gyűjtemény fokozott védelme érdekében –ezt
a szakmai ellenőrzés előírta – új kamerarendszer lett kialakítva, így a nyilvános térben
elhelyezett festmények és érmek teljességgel kamerás védelem alatt állnak már.
3. Jelentősebb eszközbeszerzések
Megnevezés
Gépjármű
ebből személygépkocsi
Számítógép

darab
0
0
1

forint
0
0
200.000

megjegyzés

kamerarendszer
bővítéséhez

ebből olvasói
ebből szerver
Fénymásoló
Szkenner
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)
IKR fejlesztés
egyéb:………..
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)
4.

0
0
0
0
1

0
0
0
0
22.441

5

500.000

0
7

2TB
5 új kamera a Herman
Lipót Gyűjteménybe

0
722.441

Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok
megnevezése

Pályázott
összeg

Érdekeltségnövelő

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
2.311.552

Támogató

Kezdete

Befejezése

2017.06.22

2017.12.31

Fiatalok a
könyvtárba(n)! III.
Herman Lipót
festményeinek és
képkereteinek
restaurálására
Vachott Sándor
Városi Könyvtár
Fiókkönyvtára
megújulására,
eszközfejlesztésére
A Vachott Sándor
Városi Könyvtár új
arculatának
kialakítása
Kubinyi II.
Éremtár és
Kiállítóhely
megújítása
Kubinyi III.
Éremtár és
Kiállítóhely
megújítása

800.000

0

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
NKA

2.000.000

1.000.000

NKA

2017.01.02.

2017.12.29.

3.149.000

2.984.074

NKA

2017.09.01.

2018.08.31.

500.000

500.000

NKA

2017.10.01.

2018.08.31.

4.000.000

1.000.000

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

2016.07.01.

2017.12.31.

4.000.000

700.000

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

2017.08.31.

2018. 12.31.

Európai Uniós
pályázatok
megnevezése
Digitális jólét
program GINOP

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)
eszközök

Támogató

Kezdete

Befejezése

KIFÜ

2018.01.01

2018.12.31.

Kezdete

Befejezése

Egyéb, nem hazai
forrásokra épülő
pályázatok
megnevezése

eszközök

Pályázott
összeg

Elnyert
összeg
(Ft-ban)

Támogató

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a
települési könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása
2017-ben megjelent 2 tűzvésszel kapcsolatos könyv, és egy éremtári füzet a könyvtár kiadásában.
A Gyöngyösi Műsorolóban, Gyöngyösi Újságban, a város honlapján, a Gyöngyösi Televízióban, a
Maxi és az FM7 rádióban rendszeresen megjelennek programjaink, valamint plakátjainkat
próbáljuk minél több helyre eljuttatni, közösségi helyekre, terekre, oktatási intézményekbe.
Honlap, facebook
A közösségi média térhódításával egyre nagyobb szerepet játszik a honlap és a facebook az
olvasók, felhasználók megszólításában, elérésében. Egy jól megszerkesztett honlap, egy érdekes,
aktív, színes facebook oldal sok új látogatót csábíthat, főleg a fiatal és közép korosztály köréből.
Ebben az évben korszerűsítettük honlapunkat, többek között egyszerűbbé vált a keresés és a
kölcsönzött dokumentumok hosszabbítása. Facebook oldalunkon folyamatosan posztolunk,
közzétesszük programjainkat, megemlékezünk bizonyos évfordulókról; könyvekről,
könyvtárakról, olvasásról szóló érdekességeket, idézeteket, képeket osztunk meg. Új
könyveinkről, a honlapon kívül, ezen a felületen is tájékoztatjuk olvasóinkat. A folyamatos,
kitartó munka meghozta az eredményét, mivel a múlt évben követőink száma 800-ról 1300-ra
emelkedett.

Kommunikáció
Kommunikációs költségek (Ft)
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések
nélkül)
Online hírek
Közösségi médiában megjelenő hírek
Hírlevelek
Fizetett hirdetések száma (médiumtól
függetlenül, becsült érték)
Egyéb: levél oktatási intézményeknek

2017. évi
tény
320.000
124
32
18

500.000
150
35
20

15
210
42
3 (120.000)

20
230
45
5 (200.000)

8

10

2018. évi terv

6. Elektronikus szolgáltatások
(Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése.)

Honlap
OPAC
Adatbázisok

2017-ben megvalósult
(I/N)
igen
igen
igen

Referensz szolgáltatás
Közösségi oldalak
Hírlevél
RSS

igen
igen
igen
nem

Szolgáltatás

Részletek
www.vk-gyongyos.bibl.hu
brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/eSearch
brody.iif.hu/gyongyos/node/33700
/képeslap
gyűjtemény/; brody.iif.hu/gyongyos/node22856
/digitalizált, kereshető folyóiratok/ stb.
Személyes és telefonos megkeresések alapján.
www.facebook.com/vachottkonyvtar/
meghívók, tájékoztatások

7. Innovatív megoldások, újítások:
A könyvek és az olvasás népszerűsítése jegyében „Az Olvasókért” Könyvtárpártoló”
Alapítvánnyal együttműködve hagyatékból származó, válogatott könyvek árusítása folyik az
intézményünkben.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük
A 2016-os év integrált költségvetésként a GYÖNGYÖK összevont intézményei között történt.
2017. év első hét hónapjában osztott megjelenésű módon, de még integrált intézményként
működtünk, 8. hónaptól önálló intézményként gazdálkodott a könyvtár, de még az év során nem
saját tervezéssel, erre 2018- tól lesz lehetőségünk.
Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)

Bevétel

Kiadás

Az intézmény működési bevétele
Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)
– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)
– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
– ebből fenntartói támogatás
– ebből felhasznált maradvány
– ebből pályázati támogatás
– a pályázati támogatásból EU-támogatás
Egyéb bevétel összesen
Bevétel összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő összes járulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás
Kiadás összesen

2016. évi 2017.
tény
évi terv

2017. évi
tény

eltérés %ban 2016hoz képest
+13%

1.602.

1.651

1.807

1.448

1500

1.233

206
838
1.145
1.145

200
850
1.200
1.200

202
732
5.084
1.100

-2%
-12%
+344%
-4%

3.984
2.747
32.394
9.290
15.709
2.842
60.235

2.851
39.424
8.838
14.998
190
63.451

6.891
38.915
8.853
16.833
3.709
68.310

+151%
+20%
-5%
+7%
+31%
+13,4%

Létszám és bérgazdálkodás
Az összevonást követő önálló működésünk velejárójaként a gazdasági ügyintéző
részmunkaidőben végzett tevékenysége egész munkaidősre növekedett.

Dátum:
………………………….
aláírás
Intézményvezető

Az intézmény beszámolóját……………………………………… település képviselő testülete
……………………..sz. határozattal elfogadta.

1. melléklet

Rendezvények táblázata 2017.
Dátum
Január

Február

Március

6.
17 óra
28.
9-12
3.
17 óra
13.
17 óra
18.
25.
9-12
3.
17 óra
22- 29.
20- 31.
25.

Április

Május

7.
17 óra
12.
17 óra
24 – 25.
28.
14 óra
29.
20.
21.
16 óra
27.
10 óra
28.

Június

Rendezvény

Jellege

Résztvevők
létszáma

Törőcsik Anikó fotókiállítása

kiállítás

126

Hétvégi fabrika
Notesztartó bagoly
Gyenesné Barna Mariann
festménykiállítása
A Nagy tűzvész emlékév megnyitása
Könyvbemutató: „Mit láng elpusztít, láng
felépíti újra”
Helen Doron nyelviskola bemutatkozása
Hétvégi fabrika
Halak papírtányérból
Nagy Réka fotókiállítása: Madeira

Kézműves
foglalkozás
kiállítás

48
180

könyvbemutató

90

gyermekprogram
Kézműves
foglalkozás
kiállítás

21
22
135

Mesefoglalkozás

25
362

Internet Fiesta
Óvodások hete
A hétfejű sárkány
Hétvégi fabrika
Papírvirágok
Tóth Mária
festménykiállítása
Költészet napja
Baranyi Ferenc költő irodalmi estje
Mesemondó verseny
Mentőkutyák világnapja
Új Nap egyesület és Szushi mentőkutya
Hétvégi fabrika
Anyának szeretettel
Hétvégi fabrika
Gyereknek lenni jó
A nagy tűzvész emléknapja
pályázat eredményhirdetése, kiállítás
megnyitása
Olvasni jó! pályázat eredményhirdetése
Városnap

Kézműves
foglalkozás
kiállítás

142

író-olvasó találkozó

60

gyermekprogram
napköziseknek
Kézműves
foglalkozás
Kézműves
foglalkozás
emléknap,
megjelenés a Fő
téren
olvasáspályázat
eredményhirdetése
megjelenés a Fő
téren
előadás

33

163
82
22
24
60

56
160 + 104
gyerek
40

Nyugat
BNJ Színkör
Szünidei foglalkoztató( 12 alkalom)
Múzeumok éjszakája
Zodiákus vízió
Varga L. Zsuzsa festménykiállítása
Nyári napközi (8 csoport)

150

Július

7.
17 óra
19 - július 12
24.
9-17 óra
30.
17 óra
6 - 27

Augusztus

18.
17 óra

A 85 éves Fülöp Lajos köszöntése

45

foglalkozás óvodás

304
27

202

Dátum
Szeptember

Rendezvény

Jellege

15.
17 óra
20.

Színnel és lélekkel
Somlai Lajos kiállítás
MESEVARÁZS
BÉKAKÁNON
A piros kalapos békák - mese

23.
9-20 óra
30.

Múzeumi hétvége
HÉTVÉGI FABRIKA
Ceruzatartó készítése konzervdobozból

Résztvevők
létszáma

kiállítás

50

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak, barkácsolással

34

megjelenés a Mátra
Múzeumban
Kézműves
foglalkozás

125

óvodásoknak
Iskolásoknak

44
111

Pályázati értékelés, a
kiállítás megnyitása

115

Kiállítás

355

35

Október

O
R
SZ
Á
G
O
S

2-8.
2 – 8-ig
2.
3.
7.

7 – 26-ig

K
Ö
NY
V
T
Á
R
I
N
A
P
O
K

8.

2. hétfő
17 óra
3. kedd
17 óra
4.
szerda

6. péntek
8.
vasárnap

18.szerda
11 óra

Országos Könyvtári Napok
Megbocsátás hete
Gyerekkönyvtár ŐSZI KÖNYVÁRI NAPOK
Mesedélelőtt
NYULÁSZ PÉTER – találkozó
NÉPMESE NAPJA
Téma: Rászedett ördög mesék
Rajz- és maszkpályázat óvodásoknak,
iskolásoknak
A RÁSZEDETT ÖRDÖG
Rajz-és maszkkiállítás
MESEVARÁZS
KUFLIK

Könyves csevegés
Mangó Gabriella, Molnár Katalin, Gál Edit, B.
Király Györgyi, Pásztor Csilla
Dr. Tóth Kata: Sebaj Haj

Könyves vasárnapi
mesedélelőtt
kisgyermekes
családoknak,
beszélgetés

35

64

könyvbemutató

44

Egészségnap
vérnyomásmérés, életmód-tanácsadás,
szívállapot- felmérés, gyógyteák, grafológia,
íriszdiagnosztika, hallásvizsgálat, véradás,
elsősegélynyújtás bemutatása
Egészséggel kapcsolatos előadás
(népszerű, ismert előadóval)
Mangó Gabriella által ajánlott orvosok
Lisztóczky könyvbemutató

Egészséges könyvtár

155

könyvbemutató

39

Könyves Vasárnap
Rendkívüli nyitva tartás
Ingyenes beiratkozási lehetőség , ingyenes
internethasználat,ingyenes tárlatlátogatás
Irodalmi játék egy percben
Barkácskuckó a gyermekkönyvtárban
Könnyűzenei Ki nyer ma?
Rendhagyó irodalomóra középiskolásoknak
Péczely Dóra, Nényei Pál

Minden részleg

277

Fiatalok a
könyvtárban 3.

97

58

Dátum
18. szerda
17 óra
25. szerda
17 óra

Összesen

Piros Ildikó: Abigél titkai
Töredékek Szabó Magda életművéből,
születésének 100. évfordulója alkalmából
Jónás Zoltán előadói estje
HETEK

Résztvevők
létszáma
187

35

Marosits József kiállítás és verseskötet
bemutató
HÉTVÉGI FABRIKA
Halloween
Halloweenes filmvetítés

kiállítás,
könyvbemutató
Kézműves
foglalkozás

138

8.

MESEKUCKÓ
BÉKANÓTA
A piros kalapos békák - mese

30

9. csütörtök
9-12 óra
8.

Helyismereti vetélkedő

Mesefoglalkozás
kisgyermekes családoknak, barkácsolással – Fiókkönyvtár!
Városi vetélkedő

38

115

30.

December

Jellege

előadás

27. péntek
17 óra
28.

November

Rendezvény

14

50

nov. 15. szerda
17 óra
17. péntek

Hegyi Barbara: Alkalomadtán

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak, barkácsolással
Egészséges könyvtár

Tűzvészes kiállítás (Mátra Múzeum)

kiállítás

127

nov. 17. péntek

Kozéki Krisztián könyvbemutató

könyvbemutató

90

24.
17 ór5a
25.

Fülöp Lajos előadása Arany Jánosról

előadás

40

HÉTVÉGI FABRIKA
Libabuli

Kézműves
foglalkozás

33

29.
17 óra
1. péntek
17 óra
13.
17 óra
13.

MESEVARÁZS
DÍNÓK A KÖNYVTÁRBAN

32

Pálfy Margit színművésznő
Márai estje
Szarvas István újságíró
Beszélgetőtárs: Borbándi Erik
Kerekesszékes világjáró (Könyvbemutató)Líra
Mesevarázs: Télapó és az ezüstmackó

34
író-olvasó találkozó

23

író-olvasó találkozó

32
33

15.
17 óra
16.

Zilai Gabriella: Tűz – zománc - Gyöngyös

Mesefoglalkozás kisgyermekes családoknak, barkácsolással
kiállítás

HÉTVÉGI FABRIKA
Karácsonyi díszek

Kézműves
foglalkozás

23.

Vetítés: A szépség és a szörnyeteg

10

99 rendezvény

5547 fő

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

142
21

2. sz. melléklet

Huszár Lajos Éremtár és Herman Lipót Gyűjtemény beszámolója a 2017. évről
Szakmai munka:
A 2010 eleje óta „muzeális gyűjtemény és kiállítóhely” minősítésű intézményrészt 2015-ben is
igyekeztünk besorolásához és a gyűjtemény színvonalához méltó módon működtetni. Szakmai
oldalról ez az éremtár, valamint a Herman Lipót kiállítás tényleges és virtuális látogatóinak minél
szélesebb körű kiszolgálását és a gyűjtemény anyagának tudományos igényű feldolgozását jelenti.
Ezeket az év során minden tekintetben eredményesen valósítottuk meg.
Az éremtári anyag feldolgozása a korábbi években befejeződött, érdemi változás ezen a téren
nem következett be 2017-ben, attól eltekintve, hogy az év folyamán több, az állományba tartozó
éremmel kapcsolatban sikerült új információkat begyűjtenünk. A pénztörténeti részhez 2016-ban
elkészült már az átfogó kiállítás-vezető, ennek bővített szövegét honlapunkon is olvashatjuk
„Virtuális tárlatvezetés” címen. Az emlékérmeket bemutató rész megismertetéséhez 2016-ban
elindítottuk az Éremtári Füzetek című sorozatunkat. A 2016-ban megjelentetett első két füzet
mellé 2017-ben Koronázási érmek a Huszár Lajos Éremtárban címmel elkészítettünk egy
harmadikat is. Ezt a Gyöngyös Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága által kiírt
pályázatban nyert összegből sikerült megvalósítanunk.
A 2017-es évben ismét nagyobb energiát fordítottunk a Herman Lipót Hagyaték feldolgozására,
főleg az állomány védelmére és a kiállítás korszerűsítésére. Elsőként a Kubinyi Program
segítségével megújult a kiállítóterek világítása. A pályázaton elnyert 1.000.000 forintot az
éremtári tárlók megvilágításának, a Nagygalériában elhelyezett festmények megvilágításának,
illetve a paravánokon elhelyezett grafikák megvilágításának korszerűsítésére fordítottuk. A
legjobb árajánlatot csomagban a Knaurek Light & Sound System Kft.-től kaptuk, így őket bíztuk
meg az összes munka elvégzésével. Az éremtári tárlók régi, fénycsöves világítását korszerű ledes
világításra cseréltük. A cserét az tette szükségessé, hogy a fénycsövek gyakran túlmelegedtek és
kiégtek, emellett sokkal több áramot fogyasztottak. Átalakítottuk a kiállítótérben lévő 55 db
mennyezeti világítótestet energiatakarékos ledes elemekkel felszerelve azokat. A Nagygalériában
ledes reflektorokat szereltettünk fel a festmények megvilágítására. Végezetül 20 db paraván
megvilágításának megvalósítására is megbízást adtunk a Knaurek Light & Sound System Kft.nek. Ez utóbbi feladat egyedi tervezést igényelt, mivel a paravánok méretéhez és speciális
elhelyezéséhez kellett igazítani a ledes világítótesteket, úgy, hogy azok mobilak – tehát bármikor
fel- és leszerelhetőek – legyenek.
Mivel a Nagygaléria, melyben a fejlesztések legnagyobb része lezajlott, a könyvtár frekventált
részén van, a rendszeres látogatók számára szembetűnőek voltak a változások. Azok a látogatók
pedig, akik először jártak a kiállításban, örömmel nyugtázták azt, hogy a festmények és grafikák
igényesen vannak megvilágítva, azaz a világítótestek úgy vannak szakszerűen beállítva, hogy a
képek ne tükröződjenek.
Azon túlmenően, hogy a festmények, grafikák és érmek méltó megvilágítást kaptak, maga a
látogatótér is világosabbá vált, miközben az energiafogyasztás a felére csökkent. A világos
látogatótér előnyeit nem csak a kiállítás élvezheti, hanem az e térben tartott rendezvényeink is.
Az állományvédelem érdekében 2017-ben az NKA pályázatának segítségével elkezdtük Herman
Lipót festményeinek a restauráltatását. Első körben a leginkább restaurálandó képeket újíttattuk
meg, így a Kiszáradó fa fürdőzőkkel című nagyméretű festményt, amely a kiállítás
legfrekventáltabb helyén található, s különösen a díszkerete volt rossz állapotban, valamint a
Kertek alján című képet, mely ugyancsak javítást igényelt. Az önkormányzati pályázat
segítségével további két képet (Nőcsoport vízparton, Szerelmespár) tudtunk restauráltatni.
Gyarapodás:
A 2017-es év végén igen jelentős kollekcióval gyarapodott éremtárunk. Dely Károlytól 18 db
gyöngyösi vonatkozású érmet vásároltunk – köztük több unikális és ritka darabbal. Ezen kívül 1
db ugyancsak gyöngyösi vonatkozású emlékérmet ajándékba kaptunk az eladótól. Fontos
hangsúlyoznunk, hogy az éremtár állományának gyarapítása épp ebben az irányban, és az ilyen

típusú darabokkal lenne kívánatos a jövőben is! A Kubinyi Program segítségével tervbe vettük az
év folyamán egy speciális – látványraktározást és műtárgybemutatást egyaránt szolgáló –
szekrény elkészíttetését. Ennek megvalósítása azonban már a 2018-as esztendőre fog esni.
Az év folyamán a MÉE Gyöngyösi Csoportja letétbe helyezte nálunk a Tisztelet az elődöknek
című sorozatuk verőtöveit, illetve az érmek tervezője által a sorozat érmeinek hátlapjához
készített gipszmintát.
2017-ben a numizmatikai vonatkozású könyv- és katalógus-állományunk is tovább gyarapodott.
Bene Attila Carl Radnitzky éremművész munkásságát bemutató igen értékes munkáját, valamint a
magyar uralkodók koronázási érmeit bemutató elegáns könyvet, továbbá 7 db éremkatalógust
ajándékba kaptuk.
Programok:
A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is részt vettünk a Múzeumok éjszakája című országos
programon. Mivel a meghirdetett vetítés előadásra egy fő jött el – természetesen neki is
megtartottuk – a jövőben alaposabb átgondolást igényelne a rendezvényben való részvétel. Be kell
látnunk, hogy a nagyobb, gazdagabb programot kínáló múzeumokkal nem versenyezhetünk, a
nyitva tartásunk pedig nem teszi lehetővé a valódi esti, éjszakai programok megtartását. Ezért a
jövőben véleményünk szerint abban kellene gondolkodnunk, hogy a Múzeumok éjszakáján más
muzeális intézmények programjára rácsatlakozva, a saját programunkat hozzájuk elvíve jelenjünk
meg.
2017 júliusában rendezték meg a Város- és Faluvédők Országos Találkozóját Gyöngyösön. Erre
a rendezvényre kitelepültünk, és ingyenes szóróanyagaink disszeminációja mellett sikerült néhány
darabot értékesíteni is kiadványainkból, illetve látogatói érmeinkből. Hasonló módon hasznosnak
ítéljük meg a szeptemberi Orczy-kertbe való kitelepülésünket, amelyre a Mátra Múzeum 60.
születésnapja alkalmából rendezett program kapcsán került sor.
A 2016-ban sikeresen megtartott „Egy nyughatatlan szellem a XX. századból” című
kiállításunkat követően eltökélt szándékunk volt, hogy 2017-ben is legalább egy részét továbbra is
láthatóvá tegyük a Herman Lipót grafikáknak. Ezért mind a könyvtár olvasótermeiben, mind
pedig időszakonként a paravánokon igyekeztünk megmutatni ezekből minél többet.
Sajnos a kiállítás vándorkiállítás formájában való megjelenítését és más városokba való elvitelét
2017-ben nem sikerült elérni. 2018-ra viszont több vándorkiállításra van ígéretünk.
Marketing, médiában való megjelenés:
Az év folyamán – mint minden évben - tovább fejlesztettük, s tartalmasabbá tettük a
www.eremtar.eoldal.hu nevű honlapot. Itt szélesebb érdeklődésre is számot tartó numizmatikai
háttéranyagot, valamint numizmatikai témájú videókat helyeztünk el. Az informatív és esztétikus
honlap jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni. A virtuális látogatók jelentős része ugyanis
előbb vagy utóbb valódi látogató lesz. Ezt igazolják azok a beszámolók, amelyeket az év során a
látogatóktól kaptunk. A távolabbról érkező vendégek szinte kivétel nélkül jártak már a honlapon,
többen rendszeren olvassák. Rendszeresek azok a hol telefonon, hol személyesen történő
megkeresések, amelyek a honlap alapján történnek, s amelyekben szakmai tanácsot, értékbecslést,
tájékoztatást kérnek tőlünk numizmatika témakörében.
Az éremtár és a Herman-hagyaték helyi szinten és a környéken való népszerűsítésének egyik
eleme a városi televízió, valamint a helyi kereskedelmi és közösségi rádiók. Ezekben a
könyvtárral együtt igyekeztünk megjelenni 2017-ben is. 2017 decemberében a magyar televízió
Itthon vagy című műsora számára forgattak Gyöngyösön, így az éremtárban is. Ez 2018
januárjában volt látható a televízióban.
Látogatók, látogatottság:
Összességében megállapíthatjuk, hogy az éremtár látogatottsága az elmúlt évekhez képest nem
változott. Általánosságban elmondható, hogy az áprilistól októberig terjedő időszak a „főszezon”
az éremtárban, látogatóinknak zöme ekkor érkezik. Az ezen kívüli időszakban inkább csak az
egyéb rendezvények miatt idejövő látogatókra számíthatunk. Sajnos pontos adatokkal a
látogatottságot illetően azért nem rendelkezünk, mert a belépők megvásárlása nem tükrözi a
tényleges számot. (Nagyszámú az ingyenes látogató és a gyűjtemény sajátos elhelyezése folytán –

a könyvtár galériáján van elhelyezve – nincs szervesen elválasztva a könyvtárlátogatóktól.)
Ezáltal ugyanis nagyszámú látogató került „spontán kapcsolatba” a kiállított anyaggal.
Számszerűen valamivel több szervezett csoport látogatta meg a kiállítást, mint a korábbi években,
ezek mindegyike elég népes volt. Örömteli, hogy több helybeli nyugdíjas csoport is felfedezte
magának az éremtárat, s jelezték, szívesen visszajönnének minden évben.
A korábbi években sokszor panaszkodtunk a diákcsoportok alacsony számára. Ez sajnos ebben
az évben is igaz volt. A városban lévő középiskolák úgy tűnik, képtelenek beiktatni a tanév elején
már az éves programjukba a múzeumi órákat. Pedig azok, akik belevágtak – 2017-ben a Vak
Bottyán János Szakközépiskola egy osztálya – nem bánták meg. A viszonylag alacsony
látogatottság mellett ugyanakkor örömteli tény, hogy a látogatókönyv alapján, de a szóbeli
visszajelzések alapján is, akik végigjárták a kiállítást tárlatvezetéssel, rendre lelkendezve
számolnak be arról, hogy mekkora élmény volt számukra a látogatás.
Kapcsolatok:
Továbbra is pozitívumként kell értékelnünk a 2017-es év kapcsán, hogy sikerült megőriznünk a
jó kapcsolatot a MÉE Gyöngyösi Csoportjával és a szegedi Szabó Éremverdével. Előbbiekkel már
évek óta együttműködünk, s nem csak helyet biztosítunk összejöveteleiknek és könyvtáruknak,
hanem kitűnő szakmai kapcsolatban is vagyunk velük. A „Tisztelet az elődöknek” című
éremsorozatuk minden darabjából ajándékoztak az éremtárnak, s itt helyezték el letétbe a sorozat
verőtöveit is.
A Szabó Éremverdével való együttműködés is régi keletű. Ugyan 2017-ben sem a terve vett
kiállításuk, sem az általuk ígért szakmai csoportos látogatás a képzőművészeti egyetemistákkal
nem valósult meg, 2018-ban reménykedhetünk a további sikeres folytatásban.
A nagyobb városi és országos rendezvények kapcsán állandó és tartalmas együttműködést
tartunk fenn a többi gyöngyösi közgyűjteménnyel, mindenek előtt a Mátra Múzeummal, illetve a
Szent Bertalan Kincstárral. A Múzeumok Éjszakája című rendezvény kapcsán ennek jegyében
hangoltuk össze programjainkat is. Közösen megfogalmazott céljaink között szerepel egy
Gyöngyös város múzeumait, kiállításait együttesen bemutató szórólap, prospektus megjelentetése,
továbbá egy – az összes helyszín látogatását biztosító – komplex belépőjegy megvalósítása.

