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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2006-RA TERVEZETT ÁLLOMÁNY
SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

A 2005-ös évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt.
A Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól – szerződés alapján – kapott és egyéb helyről
vásárolt, valamint a pályázatok útján nyert összegekből beszerzett könyveket és más
dokumentumokat vettünk állományba.
.
2005-ben állományba vett dokumentumok:

darab
Könyvek :
Folyóirat:
Hanghordozó:
Videó
Mikro dokumentum
Kotta:
CD_ROM
Képeslap

forint

2.245
4.194.185.16
81.400.95
281.628.18
387.679.181
143.806.___________________________
2.555 db

5.088.698 Ft

2005-ben az állományból 87db könyvet, 117 db hangzó anyagot , töröltünk 36.282 Ft
értékben
A központi könyvtár állománya 2005. dec. 31-én. ( A gyermekkönyvtári
adatok itt nem szerepelnek.)
Könyv:
83.183 db.
Folyóirat:
3. 842 „
Hanghordozók
6.412 „
Mikro dokumentum
112 „
Egyéb:
Videó:
10 „
CD-ROM:
160 „
Kotta:
1.100 „
Képeslap:
1.814 „
_____________________96.633 darab 42.333.806,50 Ft értékben.

Vachott Sándor Városi Könyvtár

Munkaterv 2006

3. oldal

2006- os tervek
Állományunk gyarapítását több helyről tervezzük. Továbbra is szerződést kötünk
a KELLÓ – val. Könyvesbolti és antikváriumi vásárlások szerepelnek terveink
között. Sikeres pályázatokat szeretnénk elnyerni az állománygyarapítására és a
technikai eszközök bővítésére.
Minden évben kapunk olvasói ajándékokat, amelyet az állományba vétel után olvasóink
nagy érdeklődéssel kölcsönöznek.
Az állomány feldolgozást számítógépre visszük, melyben segítségünkre van a
TEXTLIB adatbázis. A könyvtári állományt folyamatosan honosítjuk.
A honosított állomány raktári katalógusépítését – a kurrens anyaggal együtt – folyamatosan
végezzük.
Feladataink közé tartozik a folyóiratok rendelése, kötészetre való előkészítése és a
visszaérkező folyóiratok állományba vétele és feldolgozása.
A beérkező könyveket és más dokumentumokat először az egyedi leltárkönyvben
szerepeltetjük, ahol a soron következő leltári számot kapják, majd a csoportos leltárkönyvbe
vezetjük, a kísérő számla alapján.
Minden dokumentumot raktári lapon szerepeltetünk A raktári katalógus az állomány egészét
tükrözi.
2005-től megszüntettük az olvasók felé épülő katalógust. Az olvasószolgálat 1 számítógépet
kapott, melyen a honosított állomány egésze szerepel, így fölöslegessé vált az amúgy is
költséges cédulakatalógus.
Reméljük, hogy e változás olvasóink gyorsabb tájékoztatását szolgálja.
A selejtezett dokumentumok állományból való kivonása ebben az évben realizálódik.
(Raktári katalógusból való megszüntetés, majd az olvasói katalógusból való cédulakiemelés)
Minden évben összesített statisztikát készítünk a megyei könyvtár részére, melyet
a fenntartó felé is továbbítunk.
A feldolgozói munkát 3 fő végzi . A GYES-en lévő kolléganőnk - Juhászné Balázs Ibolya
- visszajött és napi 8 órában dolgozik. Tóth Gusztávot, mint adat-feldogozót- 156 órában
megbízási díjjal foglalkoztatjuk.

Gyöngyös, 2006. január 30.

Az állomány feldolgozásáért felelős:
feldolgozó könyvtáros:
Számítógépes adatfeldolgozó:

Simon Andrásné
Juhászné Balázs Ibolya
Tóth Gusztáv
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2. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE
2005 – a számadatok tükrében

2001
2002
2003
2004
2005

Olvasók

Látogatók

Kölcsönzők Kölcs.dok.

Helyben

Internetezők

2685
3715
4308
3592
3059

21826
36126
43674
29297
26453

17925
20920
21957
18057
16969

15356
17689
14598
14785
16228

8364
13899
6436
4394

60799
69396
67792
65608
62969

2005-ben a beiratkozott olvasók számának csökkenését tapasztalhatjuk. 533 olvasóval
kevesebb beiratkozót regisztráltunk mint az előző évben. Ennek egyik oka vélhetően az, hogy
az internet szolgáltatást igénybevevők jelentős része nem kölcsönöz könyvet, ezért nem
iratkozik be a könyvtárba. A Széchenyi Terv pályázat befejeztével (2004. május 15.) az
internet használóknak nem kötelező a beiratkozás.
Látogatóink számának csökkenése is a térítéses internet szolgáltatás bevezetésének
következménye
Internetezők száma 2042-vel kevesebb, mint előző évben. A változás oka a térítéses
szolgáltatás bevezetése. ( 2004. május 15-ig ingyenes volt ez a szolgáltatás, addig év elejétől
4464 fő vette igénybe az internetezési lehetőséget).
Változások: A bérelt vonal helyett, széles sávú internet elérhetőséget biztosítottunk olvasóink
számára. A NIIFI-től megrendelt , 512 ADSL vonal gyorsabb, hatékonyabb, mint elődje volt.
2005-ben az érdekeltségnövelő pályázat adta lehetőségeket kihasználva fejlesztettük a gépek
memóriáját.
Az internetszolgáltatás területén, a kézikönyvtárban nincs sorban állás. Az olvasók igényeit,
akik a digitális kultúra, az információgyűjtés, az e-mailezés, a vizsgára való bejelentkezés,
vagy nyomtatás miatt keresnek fel bennünket problémamentesen, gördülékenyen tudjuk
kielégíteni a rendelkezésükre álló 7 db számítógépen.
A városban található Internetezési lehetőségek közül, könyvtárunk ideális környezetben,
megfelelő nyitva tartással, elérhető áron biztosítja a szolgáltatást.
Gyöngyös Város Képviselőtestülete az alábbi szolgáltatási díjakat határozta meg:
Számítógép használat: 30 perc 200.-Ft
Fekete kép nyomtatás: 50.-Ft/oldal
Fekete szöveg nyomtatás: 20.-Ft/oldal
20 oldal felett: 15.-Ft
Színes kép nyomtatás: 150.-Ft/oldal
Színes szöveg nyomtatás: 50.-Ft/oldal
Mágneslemez: 100.-Ft/db
Saját USB kulcs használata: 100.-Ft/alkalom
Szkennelés: 20.-Ft/kép
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Könyvtárközi adatok
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer segítségével 266 olvasói kérést sikerült
teljesítenünk ebben az évben. Az elektronikus úton érvényesített megrendelések lehetőségét
ismerik olvasóink, és élnek is vele, hiszen kényelmes körülmények között, rövid idő lefolyása
alatt juthatnak hozzá a keresett dokumentumokhoz.

2001
2002
2003
2004
2005

Könyvtárközi kérések Teljesítés eredetiben

Teljesítés másolatban

80
185
270
295
298

20
32
51
57
54

60
153
219
238
212

RENDEZVÉNYEINK
2005. április 11.
JÓZSEF ATTILA EMLÉKNAP – A KÖLTÉSZET NAPJA
Előadó: Dr. Lisztóczky László
József Attila 100. születésnapjának tiszteletére irodalmi emlékestet szerveztünk. Dr.
Lisztóczky László irodalomtörténész – számos érdeklődő előtt – emlékezett József Attila
költészetére, bemutatva a költőóriás emberi, esendő arcát is. A jeles évforduló méltó
ünneplését Szabó Viola zenetanár megzenésített József Attila versekkel tette
emlékezetesebbé.
2005. június 2.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
„ERDÉLY HARANGOZ” A sepsiszentgyörgyi Albert és Medium Kiadó bemutatkozása.
Az Ünnepi Könyvhét első napján testvérmegyénkből, Kovászna megyéből
Sepsiszentgyörgyről az Albert és Medium Kiadó vezetői mutatták be műhelyeik
tevékenységét, kiadványaikat az érdeklődő vendégek számára.
A Medium Kiadó gondozásában Sepsiszentgyörgyről jelentek meg igényes kiadványok, s a
mai kor zenei és irodalmi életével is foglalkoznak.
Az Albert Kiadó Albert Ernő tanár, néprajzkutató, egyszemélyes műhelye
balladagyűjteményeket, történeti tárgyú munkákat ad ki. Kozák Albert történész írta Albert
Ernőről: „Olyan ember, aki magába szívta a Hargita fenyveseinek levegőjét, és érezni tudja
azt a belső feszültséget, ami az itt lakó székelyekben a mai napig él.”
A jó hangulatú, közvetlen beszélgetés nagy élményt nyújtott a rendezvény látogatóinak.
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A rendezvény megvalósítása Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok
és Idegenforgalmi Iroda támogatásával jött létre.
2005. június 29.
„A NAGY KÖNYV”
A Könyvtárellátó Kht és a Magyar Televízió 2005-ben egy jelentős kulturális
eseményt indított el.
A program március elején indult és december 17-ig tartott. Az egész éven át tartó játék és
szavazások eredményeként decemberben kiderült, hogy a magyar olvasók legkedvesebb
olvasmányélménye Gárdonyi Géza: Az egri csillagok című munkája.
Könyvtárunk az alábbi pontokon kapcsolódott a programhoz:





Promóciós anyagok, felhívások elhelyezése
„A Nagy Könyv” szavazólapjainak és szavazóládájának elhelyezése
irodalmi és könyvillusztrációs pályázat meghirdetése
TOP 12 vetélkedő megszervezése

Az országos esemény, A Nagy Könyv játék abból a célból fakadt, hogy az olvasást – a kultúra
megkerülhetetlen alapfeltételét – ismét divatossá, az érintetteket újra olvasóvá tegye és
visszavezesse a könyvek világához.
Könyvtárunk kapcsolódva a programhoz irodalmi és könyvillusztrációs pályázatot hirdetett
gyermek és felnőtt olvasók számára. Közel ötven pályamunka érkezett be, melyet szakmai
zsűri értékelt. A beérkezett irodalmi pályamunkák minden érdeklődő olvasó számára
hozzáférhetőek voltak. A rajzpályázat legjobb alkotásaiból kiállítást rendeztünk, mely egy
hónapon keresztül volt látható.

2005. szeptember 30.
A ZENE BŰVÖLETÉBEN
Vendégünk: Musica Mansueta Zenekar Matinné Szabó Katalin vezetésével.
Az irodalmi betétek előadója: Kőrösi Ágota
A Zene Világnapjának előestéjén zenés, irodalmi est megszervezésével leptük meg
olvasóinkat. Az újszerű esemény híre eljutott a zenét, irodalmat kedvelőkhöz, hiszen több
mint 70 érdeklődő jelent meg a rendezvényen.
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2005. október 6.
VACHOTT SÁNDOR: EMLÉKEIM
kötetbemutató
Hiánypótló kötet megjelenése jött létre Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László áldozatos,
két esztendőn át tartó kutatómunkája eredményeként.
Ez a könyv Vachott Sándor lírai életművének a foglalata. A szerkesztők célja, hogy Vachott
verseinek negyedik kiadásával kísérjék el a mai olvasót egy főhajtásnyira az alkotóhoz, az
emberhez és a költőhöz.
Nagy szakmai ismeret, elkötelezett tisztelet tükröződik írásaikból Vachott élete és költészete
iránt. Köszönet érte…

2005. november 12.
WASS ALBERT VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY – VÁROSI FORDULÓ
A Wass Albert Törzsasztal, Bonyhád Város és a Solymár Imre Városi Könyvtár felkérésére
megszerveztük a Wass Albert vers-és prózamondó verseny városi- városkörnyéki fordulóját.
Wass Albert örökérvényű, mély érzelemmel teli költeményeiből hallhattunk egy csokorra
valót a 19 versmondó előadásában.
A három tagú zsűri – Nagy Gyula vezetésével- a következő előadókat juttatta tovább a
megyei versenyre. (melyet ugyancsak könyvtárunk rendezett)
Fiatal korosztály: 1. Dénes Alexandra, 2. Sebestyén Márton, 3. Bódi Máté.
24 év feletti korosztály: 1. Szabó Ferencné, 2. Kádár Rolandné Fliszár Odett, 3. Nagy
Józsefné.
A szavalóverseny megrendezését Detk Község Önkormányzata támogatta. Köszönjük.

2005. november 17.
„A NAGY KÖNYV” TOP 12 - VETÉLKEDŐ KÖNYVTÁRUNKBAN

OLVASNI JÓ ! Derült ki újra egy sikeres, színvonalas játékos vetélkedő lezajlása után.
November 17-én a Vachott Sándor Városi Könyvtárban „A Nagy Könyv” TOP 12-es listája
alapján, 6 fős baráti társaságból álló csapatok adtak számot olvasmányélményeikről,
tudásukról. A vetélkedő megmozgatta a város fiatal olvasóinak fantáziáját. A Berze Nagy
János Gimnázium és a Vak Bottyán János Közgazdasági és Műszaki Szakközépiskola 72
diákja képviselte magát a rendezvényen.
Az izgalmas versenyen a legapróbb, részletekbe menő kérdések sem fogtak ki a felkészült
játékosokon. A regény kezdő mondatai, a könyvekben „feltálalt” ételek, a főhősre
legjellemzőbb információk, a regények kelléktárában való böngészés, vagy a mű
alaphangulatához választott zenei betétek helyes kiválasztása egy percre sem hagyta lankadni
a fiatalok figyelmét.
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A zsűri, Begovné Kasza Ágnes vezetésével legjobbnak a „TÜNDÉK” csapatát értékelte.
Tagjai: Csipes Ágnes, Fótos Ágnes, Juhász Alexandra, Marcsó Emese, Nagy Viktória,
Oszlánczi Sára.
Két csapat végzett a 2. helyen, miután a remekül felkészült versenyzők között a sokadik
pótkérdés sem hozott döntést.
„FŐNIX” csapat tagjai: Balla Lilla, Bognár Anita, Fehér Sophia, Grizner Enikő, Kovács
Katalin, Szűcs Amanda.
„A NAGY 6-OS” csapat tagjai: Járon Adrienn, Kocsis Erika, Nyíri Petronella, Szigligeti
Andrea, Túri Kitti, Vaskó Barbara.
A jutalomkönyveket - az egri Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár ajándékkönyveit Kárpátiné Ézsiás Edit adta át valamennyi résztvevő számára.
A több mint két órás maratoni játék legjobbjai képviselték városunkat az Egerben rendezendő
megyei versenyen, melynek időpontja december 10-e volt.
A Berze Nagy János Gimnázium „Tündék” csapata izgalmas versenyen, szoros küzdelemben
az előkelő hatodik helyet vívta ki magának (a gyöngyösi szervezők örömére is!)
2005. november 26.
WASS ALBERT VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY – MEGYEI DÖNTŐ
Könyvtárunk örömmel vállalta fel a megyei döntő megszervezését is.
Eger, Heves, Lőrinci, Pétervására, és Gyöngyös város legjobb, Wass Albert verseinek
tolmácsolói képviselték Heves megyét a bonyhádi országos versenyen.
14-24 éves korosztály: Oláh Ákos Pétervására, Dénes Alexandra Gyöngyös.
24 év feletti korosztály: Szabó Ferencné Gyöngyöshalász, Sipos Lajosné Kömlő.
Az országos versenyen – Bonyhád, 2006. január 6. – a Heves megyeiek közül
Dénes Alexandra különdíjat kapott. Gratulálunk!

2005. december 14.
SZABÓ ISTVÁN: SZÉLSODORTA VÁNDOR-NAPOK Könyvbemutató
Közel ötven érdeklődő előtt zajlott egy újabb helyi író (könyvtáros!) új könyvének
bemutatója.
A Szélsodorta vándor-napok az író
úti írásait, európai utazásainak élményeit,
legszemléletesebb eseményeit tartalmazza.
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2005. december 15.
GYÖNGYÖSI KALENDÁRIUM Könyvbemutató
Értékes, érdekes ajándék kerülhetett mindazok fenyőfája alá, akik megvásárolták a Gyöngyösi
Kalendárium legújabb kötetét.
A könyvtár munkatársai közül (az eddigi hagyományoknak megfelelően) Lovász Béláné,
valamint Szőke György írását olvashatjuk a kalendáriumban.

2004. december 19.
ALLIANZ HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ
Az Allianz Hungária Biztosító képviseletében Drotár István gyöngyösi fiókigazgató értékes
karácsonyi ajándékkal lepte meg intézményünket. 120.000.- Ft értékben ajándékozott
könyveket három kiadó kínálatából, bővítve ezzel a könyvtár állományát, segítve a helyi
lakosok kulturális igényeinek kielégítését.
A kultúra ápolásának e módja egyedülálló, példaértékű.
Örömmel fogadtuk a felajánlást.
A csoportos könyvtári látogatások száma évek óta stagnál. 2005-ben, a Berze Nagy János
Gimnázium és a Kereskedelmi Szakközépiskola 4 osztálya keresett fel bennünket ilyen
célból.
A Gyöngyösi Műsor
könyvajánlásokkal.

kiadványban

havonta

jelentkeztünk

aktuális

programokkal,

TEXTLIB integrált könyvtári rendszer
2004. december 31-én 20.718, 2005. december 31-én 33.555 db honosított dokumentum volt
található a TEXTLIB adatbázisban a felnőtt könyvtár állományából. Ebben az évben 12.837
könyv honosítása történt meg.
2004-ben megkezdtük az első emeleten található könyvek honosítását. 2005-ben befejeződött
a szabadpolcon található szakirodalmi könyvek honosítása. A szépirodalom területén
december végéig a D betűig jutottunk el, év végére szeretnénk ennek az állományrésznek a
munkálatait is befejezni, hogy megkezdhessük a számítógépes kölcsönzést.
A munkaidőkeret bevezetésével, valamint a megbízási munkaviszonyban álló kisegítő
kollégák munkaviszonyának megszüntetésével lassult ez a folyamat.
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PÁLYÁZATOK 2005-ben

Pályázatot kiíró
szervezet
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Kulturális és
Idegenforgalmi
Bizottság
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Kulturális és
Idegenforgalmi
Bizottság
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Kulturális és
Idegenforgalmi
Bizottság
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Kulturális és
Idegenforgalmi
Bizottság
NKA
Alapprogram
Igazgatósága
NKÖM NKA
Igazgatósága
NKÖM NKA
Igazgatósága
Miniszterelnöki
Hivatal EU
Kommunikációs
Főosztály

Téma

Pályázott
összeg
(Ft)

Önerő
összege
(Ft)

A pályázat
beküldésének
időpontja

Státusz

Megjegyzés

helyismereti
gyűjtemény pótlása

300.000,Ft

-

2005. 04. 13.

sikeres

200.000,- Ft

NYUGATOSOK
irodalmi
előadássorozat

180.000.Ft,- Ft

-

2005. 04. 13.

elutasított

NAGY KÖNYV
irodalmi és
rajzpályázat

100.000.Ft,- Ft

-

2005. 04. 13.

elutasított

könyvtári
tájékoztató
kiadvány
megjelentetése

450.000,Ft

-

2005. 04. 13.

sikeres

50.000.- Ft

2005.02 28.

sikeres

400.000.-Ft

2005.04.29

sikeres

800.0000.Ft

2005.04.29.

Elutasított

2005.06.10

sikeres

Szakmai
eszközfejlesztésre 800.000.- 400.000.(Projektor)
Az
esélyegyenlőtlenség 888.000.csökkentése
Ft
1.Nagyítókészülék
Az
esélyegyenlőtlenség 3. millió
csökkentése 2.
Ft
Akadálymentesítés
Közkönyvtárak
uniós programjának
támogatása

150.000.Ft

-

150.000.-ft

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság támogatásával régi tervünk vált valóra.
Könyvtárunkról színes, jó minőségű, informatív kiadványt sikerült megjelentetni. A
nyomdai munkálatokat a helyi Konturs Nyomdaipari Kft végezte teljes
megelégedettségünkre.
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Könyvtárunk honlapját a Berze Nagy János Gimnázium informatikus csapata készítette
néhány évvel ezelőtt. A frissítések nehézségei (a távolság következtében), és az aktualitások
megjelenítése miatt elhatároztuk, hogy saját honlapot készítünk.
A NIIFI-vel felvettük a kapcsolatot. A támogatási szerződés keretében ingyenesen biztosított
számunkra tárhelyet a honlap megjelentetésére.
Új honlapunk címe: www.vk-gyongyos.bibl.hu
A honlap első oldalainak létrejötte is ennek az évnek a gyümölcse. Szőke György
informatikus állandó karbantartással, rendszeres feltöltéssel frissíti a honlapot, bízva abban,
hogy olvasóink, találnak érdeklődésüknek megfelelő információt könyvtárunkról, a könyvtár
aktuális rendezvényeiről.

TERVEINK A 2006. ÉVRE

Információs szolgáltatásaink, gyűjteményünk
Könyvek:
Legfontosabb feladatunk, hogy megfelelő információt tudjunk nyújtani az érdeklődő
olvasók, a város lakói, és a könyvtárba betérő látogatók számára. Ezért továbbra is biztosítani
kell a korszerű állománygyarapítást, állandóan figyelemmel kisérve a könyvkiadást.
Az egyre emelkedő könyvárak ellenére továbbra is meg kell vásárolnunk a legújabb
kézikönyveket, a keresett szakirodalmi kiadványokat. Jelentősen megnőtt az igény a
vállalkozástan, a marketing, a turizmus, a közgazdasági az Európai Unióval kapcsolatos
kiadványok iránt. Úgy tűnik célszerű a kézikönyvtárban elhelyezett 2. példányok
jogosultsága. Így lehetőségünk van ezen könyvek 1 hetes kölcsönzésére, melyet olvasóink
szívesen vesznek igénybe. Természetesen a megjelenő új szépirodalmi művek megvásárlására
is sor kerül, hiszen az érdeklődés ezután is fokozódik.
Folyóiratok:
Folyóirat olvasónk látogatottsága is jó. A folyóirat kínálat bővítése folyamatos igény
az olvasók részéről, aminek csak részben tudunk megfelelni.
Örülünk, hogy elektronikus úton is tudunk olvasói kéréseket kielégíteni. Számos
folyóirat elérhető, olvasható az Interneten. (Magyar Elektronikus Könyvtár, Újságosstand).
Ennek biztosítását számítógépparkunk száma korlátozza. Lehetőség van a folyóiratcikkek
kinyomtatására is 20.-Ft/oldalanként, vagy a cikkek lemezre mentésére 100.-Ft/lemez árral.
Több honlapon tartalomszolgáltatásokat tudunk elérni, (MATARKA, IKER) ezzel is segítve
olvasóink tájékoztatását.
A folyóiratok köttetéséről továbbra is folyamatosan gondoskodunk.
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CD-ROM-ok, adatbázisok
2005-ben 18 db multimédiával szaporodott a CD-ROM állományunk. Gyarapítását
továbbra is tervezzük.
Európai Unió Információs Téka
A gyűjtemény szakszerű gyarapítására természetesen továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk.
2005-ben a Miniszterelnöki Hivatal sikeres pályázatának eredményeképp 150.000.-Ft-ot
költhettünk uniós könyvek gyarapítására. Így lehetővé vált, hogy a leginkább keresett
könyvekből kölcsönözhető példányokat vásároljunk, illetve a hiányzó területek
szakirodalmának pótlását elkezdtük.
Találkozók – kiállítások

Február hónapban kerül sor a Bod Péter könyvtárhasználati vetélkedő megrendezésére,
melynek az idei évben is könyvtárunk ad otthont.
Elképzeléseink szerint az Ünnepi Könyvhétre megjelenik Vahot Imre életét bemutató
kiadvány Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László kutatásai nyomán. A könyvbemutató
megszervezését természetesen örömmel vállaljuk.
A Zene Világnapja alkalmából hangverseny szervezését tervezzük. Az Europe Direct
Heves Megyei Központjának támogatásával (esetleg helyi pályázat segítségével) Európa
népeinek zenéjét kívánjuk megismertetni az érdeklődő hallgatókkal. A Musica Mansueta
Zenekar ebben szívesen partner lesz.
Irodalmi alkotások, népek meséiből való válogatás színesíti majd a programot.
Az ősszel megrendezendő Wass Albert vers és prózamondó verseny városi
fordulójának megszervezését természetesen felvállaljuk. Ennek megvalósítására helyi
pályázatot fogunk benyújtani.
A megyei verseny megszervezését – reményeink szerint – más Heves megyei könyvtár
vállalja föl.
Könyvbemutatókat, író-olvasó találkozókat anyagi lehetőségeinken belül szervezünk.
A Líra és Lant Fő téri könyvesbolttal kialakított jó kapcsolatunkat tovább ápoljuk. Közös
elképzeléseink alapján, sok olvasót vonzó író vendéget a könyvtár galériájában fogadnánk.
Január hónapban Tolvaly Ferenc, az El Camino: Az út című regény írója lesz a vendégünk. A
galéria adta lehetőségek, és a pályázaton nyert projektor megléte lehetőséget ad arra, hogy a
könyvből készült filmet is megnézhessék vendégeink.
Az idei évben várhatóan Vekerdy Tamás pszichológus is vendégünk lesz.

Vachott Sándor Városi Könyvtár

Munkaterv 2006

13. oldal

Pályázatok
Természetesen minden elérhető, városi könyvtárakat megcélzó kiírást meg fogunk pályázni.
A sikeres pályázatok eredményeként, remélhetőleg könyvtárunk továbbra is fejlődni,
gazdagodni fog – az olvasók megelégedettségére.

A feladatok megvalósításában csapatmunkában együtt dolgozunk:

Balog Jánosné
Kiss Gertrúd
Kiss Péterné
Szekeresné Sennyey Mária
Szőke György
Takácsné Fodor Csilla
Tóth Jánosné
Tóth Józsefné
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3. A ZENEI ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG
ZENEI GYŰJTEMÉNY
Állománygyarapítás, beszerzés
2005-ben a részleg 94 db hangfelvétellel gyarapodott 280.893,- Ft értékben (melyből olvasói
ajándék 13.300,- Ft). Ezek az adatok azt mutatják, hogy 129 ezer Ft-tal csökkent az éves
keret, a darabszám viszont csak a fele az előző évinek. Évről-évre megfigyelhető a csökkenés
tendenciája, most azonban mértéke különösen szembetűnő.
A beiratkozott olvasóink száma ez évben 488 fő, amely 44 fővel marad el az előző évhez
viszonyítva.
Szolgáltatások
A másolási tevékenységet a szerzői jogi törvények figyelembevételével, csak korlátozott
mértékben végezzük (iskolák, intézmények - műsorösszeállítások).
Új szolgáltatásként vezettük be 2002 januárjában a CD lemezek kölcsönzését, amely iránt
egész évben, azóta is folyamatosan nagy érdeklődés mutatkozik, és jelentős számú érdeklődőt
vonz a könyvtárba.
Mindkét szolgáltatásunk (másolás, CD kölcsönzés) változatlanul továbbra is ingyenes.
A 2001-ben megkezdett archiválási programot folyamatosan tovább bővítjük. Az újdonságok
archiválását folyamatosan végezzük.
A kölcsönözhető CD lemezek számát az említettek következtében folyamatosan
bővítettük/bővítjük. A meglévő LP bakelit lemezek archiválását remélhetőleg 2006-ban meg
tudjuk kezdeni – a szükséges technikai átalakítások elvégzése után.
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HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
A gyűjtemény fejlesztése
2005-ben immár hetedik alkalommal jelentős összeggel, mintegy 200.000,- Ft-tal tudtuk
fejleszteni a gyűjteményt Gyöngyös Város Képviselőtestülete Kulturális Bizottsága
támogatása által, a Közművelődési pályázat részeként. Ez az összeg ez évben a korábbi év
kétszerese.
Ily módon tovább folytathattuk azt az állományfejlesztési programot, amelyet 1999ben indítottunk el, és az 1945 előtt megjelent, Gyöngyösre és környékére vonatkozó
nyomtatott dokumentumok beszerzésére (pótlására, fénymásoltatására és köttetésére) irányul.
Ebben az évben elsősorban antikvár vásárlásokra került sor, melyek jelentős része on-line
módon folyt le.
Ennek keretében jutottunk birtokába – többek között - pl.
o Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék térképe (1802)
o Helyismereti, családtörténeti adattárak DVD-ROM-on (Arcanum Kiadó):
- Az 1715. évi országos összeírás;
- Az első katonai felmérés a Magyar Királyság teljes területén,
1782-1785
- Családtörténet, heraldika, honismeret
o Vachott Sándorné: Fenn és alant – Regény.
o Magyar népviselet – palóc viselet
o 99 db régi képeslap Gyöngyös városról és környékéről.
Értékes dokuementumaink egy részét (közel 30 kötetet)
újraköttettük, ill.
állagmegóvást végeztettünk azokon Holló Zsuzsanna helyi könyvkötő által, aki szép
munkát végzett.
A gyűjtemény intenzív gyarapítását tovább szeretnénk folytatni, várhatóan 2006-ban is
fogunk pályázni.

Terveink
Képeslapgyűjteményünk egyre jelentősebb értéket képvisel. Éves gyarapodásunk 181 db volt.
Közöttük jelentős értéket képvisel Boári Heléna gyöngyösi olvasónk ajándéka (67 db),
amelynek gerincét az I. világháborús és azt követő évek magyar és külföldi, részben családi
vonatkozású lapjai teszik ki. Továbbra is gyűjtjük a hiányzó darabokat.
2004-ben Csuzdi Gyula olvasónk beszkennelte képeslapjaink jelentős részét, melyet 2005-ben
Tóth Gusztáv kollégánk megszerkesztett és információkkal kiegészített ki. A digitalizált, kész
változat cd lemezen olvasható, kereshető. Tervezzük, hogy 2006-ban az anyagot a könyvtár
honlapján is közzétesszük.
Tervezzük, hogy a könyvtár készülő honlapján a helyismereti és zenei gyűjteményt egy-egy
információs fejezettel szerepeltessük, amelyben meglévő adatbázisainkat is közzé tudjuk
tenni.
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Kiállítások
Gyűjteményünk egyes darabjait, újdonságait immár állandó kiállítás keretében – bár szerény
körülmények között – mutattuk be a helyismereti gyűjteményben az év első felében. Az
installációt tovább bővítettük, így ha valóban szerény körülmények között is, de be tudjuk
mutatni gyűjteményünk érdekességeit.
2005-ben kiállításaink:
 1848/49 a korabeli dokumentumokban – Válogatás a Dr. Hugai Pál által
ajándékozott dokumentumokból
 “Hangulatok és dallamok a múlt század elejéről” – Válogatás Boári Heléna
által ajándékozott képeslapokból
 Mezőgazdasági oklevelek a századfordulóról – (Dr. Hugai Pál anyaga)

Vetélkedő, kalendárium
2005-ben immár 15. alkalommal került megrendezésre a Helytörténeti vetélkedő, amelynek
előkészítésében és lebonyolításában jelentős részünk volt (bibliográfia és a feladatlap
összeállítása, a forgatókönyv elkészítése, zsűrizés (Lovász Béláné, Farkas István, Kiss
Gertrúd és Kiss Péterné). A téma ezúttal: Gyöngyös és környéke története 1526-ig címmel
fogalmazódott meg. Új formában, ezúttal a vetélkedő szervezői járták végig a környék
nevezetességeit, és készítettek olyan feladatlapot, amely csak a helyszínek bejárásával volt
megoldható. A helyszínek, műemlékek: Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Mátrafüred –
Benevár, Abasár, Kisnánai vár, detki Régészeti Múzeum, és természetesen Gyöngyös város
nevezetességei voltak.
2005 decemberében jelent meg a Gyöngyösi Kalendárium 2006. c. kiadvány, az immár
jubileumi, XX. évfolyammal, melynek szerkesztési munkálataiban ugyancsak részt vállaltunk.
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4. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2006. ÉVI MUNKATERVE

A 2005. év forgalmi adatai
2005-ben hasonlóan alakult a statisztikánk. A beiratkozott olvasók száma csak a 14
éven felüliek között nőtt egy kissé. Közülük főleg a középiskolások veszik igénybe a
szolgáltatásainkat, de egyre több a szülő is, aki a gyermeke elfoglaltsága miatt maga
kölcsönöz neki, vagy írja meg a házi feladatát. Legaktívabb a 12-16 év közötti korosztály,
főleg a lányok szeretnek olvasni. Látogatóink száma jelentősen nőtt, sokan kísérik el a
családtagok közül és a baráti körből a beiratkozni vagy kölcsönözni kívánó olvasókat. Akik itt
vannak, természetesen maguk is szívesen böngésznek a dokumentumok között. A kölcsönzött
dokumentumok száma ennek ellenére csökkent, miközben a kölcsönzések gyakorisága
növekedett. Voltak olyanok, akik az Internet miatt iratkoztak be, de többségük az aktív
kölcsönzők közül kerültek ki.
Összesen
Látogatók száma
Beiratkozott olvasók
Kölcsönzések száma
Kölcsönzött dok. száma
Helyben használt dok. száma

13539
1468
8213
23757
3802

14 éven aluli
8647
897
5348
15670
2572

Gyarapodásunk
Évek óta nem változik a Könyvtárellátónál leköthető dokumentumvásárlási
összegünk, amely 700.000,- Ft. Ezt egészítette ki az Önkormányzat a 2004-es tartozásunk
összegével, ezen kívül az érdekeltségnövelő pályázatból sikerült még vásárolnunk. Összesen
756 db dokumentumot leltároztunk be 1.082.062,- Ft értékben, ami kevesebb az előző évinél.
2005-ben ismét sor került törlésre, az állományból 939 db rongált, avult és behajthatatlan
könyvet töröltünk 96.957,80,- Ft összegben.
Könyvtárellátó
Érdekeltségnövelő p.
Egyéni vásárlás
Ajándék

819.895,- Ft
248.907,- Ft
6.340,- Ft
6.920,- Ft

Rendezvényeink


Febr. 10. A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Megyei fordulójára került sor a
könyvtárunkban, melyet a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete
szervezett. Két korcsoport mérte föl a tudását könyv- és könyvtártörténetből, könyvés folyóiratismeretből, valamint katalógushasználatból. A színvonalas versenyen a
gyöngyösi tanulók is eredményesen szerepeltek.



Febr. 15-26-ig
maszkjaiból.

Kiállítás a II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 2. c osztályának farsangi
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Márc. 16. A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli fordulója.



Ápr. 1. Az „Andersen rajzpályázat” eredményhirdetése és a kiállítás megnyitása.



Ápr. 4. 15. alkalommal rendeztük meg a mesemondó versenyünket. Délelőtt a városi
óvodások vetélkedtek, délután Gyöngyös és körzetének alsó tagozatos diákjai mérték
össze a mesemondói tehetségüket.



Ápr. 5. A mesemondó verseny folytatása, délelőtt a körzeti óvodások szerepeltek,
délután felsősök mesemondásában gyönyörködhettünk.



Október „Benedek apó mesefája” címmel játékos feladatlapot adtunk ki a Népmese
napja alkalmából alsó tagozatos diákoknak. 47-en vettek részt a pályázatunkban.



Nov. 17. „TOP 12” címmel közös rendezvényünk volt a felnőtt könyvtárral. 12
középiskolás csapat vett részt játékos versenyünkön a 12 legnépszerűbb regényből
összeállított játékos feladatokban.

Csoportos foglalkozás
Óvodások és iskolások részére 10 alkalommal tartottunk szervezett foglalkozást,
melyen megismerkedhettek a könyvtár szerepével, állományaival, a kölcsönzés módjával a
gyerekek, valamint belenézhettek az őket érdeklő könyvekbe.
TEXTLIB integrációs könyvtári rendszer
2001-ben kezdtük a munkát, azóta sikerült minden könyvet honosítani és az olvasók
adatait is gépre vinni. A gépi kölcsönzést még sem kezdtük el a rendszer bonyolultsága és az
egyedi nyilvántartásunkból eredő problémák miatt.
Újdonságok
Bővítettük az idegen nyelvű könyvek állományát olvasói ajándék és Könyvtárellátós
vásárlás révén.
A regénytömörítvények és epikai művek elemzésének bibliográfiája után elkészült a
verselemzések bibliográfiája is, mely nagy segítségünkre van a tájékoztató munkánkban.
Mihályi Mária gyermekkönyvtáros érdeme.
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Internet
Az E-Magyarország Pont nagyon kedvelt tevékenység volt 2005-ben is a gyermekek
körében, sokszor kevésnek bizonyult a két számítógép. Iskolai feladatokhoz még kevesen
használják, inkább a levelezés és a nézelődés a fő cél, miután játszani és chetelni nem lehet.
1852 főt regisztráltunk az év folyamán, ugyanennyi órában.
Többen kívántak nyomtatni az Internetről, vagy a szövegszerkesztőt vették igénybe. Népszerű
a letöltés nálunk vásárolható floppyra vagy egyéb eszközökre.

FELADATOK, TERVEK 2006-RA
Szolgáltatásaink


A gyermekkönyvtár használata minden olvasó számára díjtalan. A beiratkozás
feltétele: személyi- vagy diákigazolvány bemutatása, ezzel nem rendelkező
olvasóknál személyes szülői jótállás, ezen túl a könyvtár szabályzatának
megismerése, elfogadása, betartása.



Kölcsönözni csak érvényes olvasói igazolvánnyal lehet. A kölcsönzési határidő 4
hét, maximum 6 könyvet és 6 diát lehet elvinni. A kölcsönzést egyszer lehet
meghosszabbítani a határidő lejárta előtt. Kötelező olvasmányt és keresett,
előjegyzett könyvet nem hosszabbítunk.



A könyvtár kölcsönző és olvasó tereiben az őrjegy használata kötelező. Olvasói
cédulakatalógusunkat lezártuk, a TEXTLIB rendszerrel segítjük az olvasókat a
kívánt dokumentum megtalálásában. Ha a keresett dokumentum kölcsönzés alatt
áll, előjegyeztethető. Ha a dokumentummal nem rendelkezünk, könyvtárközi
kérhető, melynek postaköltsége az olvasót terheli.



Ha a kölcsönzött dokumentumot az olvasó a határidő lejártáig nem hozza vissza és
nem hosszabbítja meg, akkor a könyvtár felszólító lapot küld, mely után fizetni
kell. A késedelmi díjtételek és egyéb díjak emelése szükségessé vált, indokolja a
postai és nyomtatási költségek, a nyomtatványok árának emelkedése, valamint az
olvasók nagyfokú pontatlansága.



Az elveszett, vagy rongáltan, mocskosan visszahozott dokumentumoknál a
könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket kell megtéríteni.



A kívánt oldalakról fénymásolatot készítünk, a számítógépről pedig nyomtatás
kérhető az alábbi díjak alapján:
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Fénymásolat (fekete-fehér, A/4-es)
Nyomtatás

(fekete-fehér, A/4-es)

15,- Ft/oldal
szöveg 20,- Ft/oldal
kép

(színes, A/4-es)

50,- Ft/oldal

szöveg 50,- Ft/oldal
kép

150,- Ft/oldal.



A gyermekkönyvtár E-Magyarország Pont-os Internetes gépeit beiratkozott,
általános iskolás korú, számítógépes ismerettel rendelkező olvasók vehetik
igénybe a használati szabályzat elfogadásával, díjtalanul.



Kiemelt állományokkal segítjük az olvasókat, melyeket gondozunk, bővítünk.
Ezek:
helyismereti dokumentumok,
műsorfüzetek, színdarabok,
barkácsfüzetek,
öregbetűs könyvek.

Feladataink


Elsősorban a Könyvtárellátó szolgáltatásait kívánjuk idén is igénybe venni, de
reméljük lesz módunk egyéb vásárlásra és pályázatra is. A könyvek közül a
szakirodalom és az értékes szépirodalom mellett népszerű, olvasókat megtartó
regények, sorozatok beszerzését is tervezzük. A hiányzó témákat, könyveket pótoljuk
a kínálatnak megfelelően.



Folyamatosan végezzük a könyvek rendelését, leltározását, és honosítását. A piszkos,
rongált könyveket javítjuk vagy selejtezésre összegyűjtjük.



Csoportokat igény szerint, előre bejelentkezés alapján fogadunk. Hátrányos helyzetű,
fogyatékos gyermekek továbbra is kölcsönözhetnek csoportosan, a pedagógus
felelősségvállalása mellett.



Környezetünket rendben tartjuk és igyekszünk barátságossá tenni. Megemlékezünk az
aktuális évfordulókról, ünnepekről.



A TEXTLIB integrált könyvtári rendszerrel tanfolyam keretében sajátítjuk el a
kölcsönzés folyamatát, hogy el tudjuk kezdeni a gépi kölcsönzést. Az olvasókat és a
könyveket folyamatosan visszük fel a gépre.
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Rendezvényeket szervezünk. Február 16-án kerül megrendezésre a megyei Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny. Áprilisban tartjuk a hagyományos mesemondó
versenyünket óvodás és általános iskolás tanulók részére Gyöngyös és körzetének.
Szeptember végén a Népmese napja alkalmából rajzpályázatot és vetélkedőt hirdetünk
általános iskolásoknak. Ha anyagi lehetőségünk engedi, egyéb programot is
összeállítunk az év folyamán.



Ápoljuk a kapcsolatot az iskolákkal, az óvodákkal és a társintézményekkel.
Programjainkról számot adunk a televízióban és a sajtóban.

Terveink megvalósításához mindhármunk összehangolt munkájára szükség van.

Felelősek:

Begovné Kasza Ágnes
Csordás Lászlóné
Mihályi Mária

Határidő:

folyamatos
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5. Az I. sz. FIÓKKÖNYVTÁR MUNKATERVE

2005. év statisztikai adatai
Olvasói létszám alakulása:
A beiratkozott olvasók száma az előző évhez képest 89 fővel gyarapodott.
Számuk összesen: 430 fő
Megoszlás szerint:
14 éves és fiatalabb: 99 fő
14 éven felül
: 331 fő
Forgalom alakulása:
Látogatók száma: 5025
Kölcsönzők száma: 2143 fő
Kölcsönzött kötetek: 11697 db
Megoszlás szerint:
14 éves és fiatalabb:
Látogatók száma: 928 fő
Kölcsönzők száma: 399fő
Kölcsönzött kötetek: 857db
14 éven felüli:
Látogatók száma: 4097 fő
Kölcsönzők száma: 1744fő
Kölcsönzött kötetek: 10840 db.
Ebben az évben 177 db új dokumentum érkezett.
A könyvtár látogatottsága jó, a beiratkozott olvasók rendszeresen járnak, - kölcsönöznek,
helyben olvasnak kézikönyveket és folyóiratokat.
Az iskoláskorúak is gyakran használják a kézikönyvtárat, és feladatmegoldásaikhoz az
Internetet.. A nyugdíjas olvasók rendszeresen és gyakran járnak a könyvtárba. . A választék
megfelelő.
Az iskolai tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kötelező olvasmányok is megtalálhatóak.
Állománygyarapítás – katalógusépítés
Az új könyvekkel együtt a katalóguscédulák is megérkeznek, így a katalógus naprakész.
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2006. ÉV TERVEI

Az INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM által az eMagyarország Program
keretében meghirdetett pályázatot megnyertük, ezáltal fiókkönyvtár 2 db számítógéphez, 1 db
nyomtatóhoz jutott.
2004. november 9-étől vehetik igénybe a felhasználók napi 1-1 órára a számítógépeket.
A támogatási szerződés alapján 2006. december 31-ig érvényes. az ingyenesség.

Szolgáltatásaink:
szövegszerkesztés, táblázatkezelés;
internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón;
elektronikus levelezés;
mágneslemezre másolás (helyben vásárolt floppyra, 100 Ft/db.);
nyomtatás, fénymásolás
saját USB kulcs használata
Az évek óta kért kapaszkodó felszerelése megtörtént, rögzítése ideiglenes, a hideg időre való
tekintettel a végleges rögzítése csak később várható.
Az év elején személycsere történt a fiókkönyvtárban.
Az elődöm által elkezdett tervszerű állomány apasztási munka végzése az aktuális feladat.
Mintegy 700 kötet könyv kerül selejtezésre. A jegyzékek elkészítése és a selejtezési munka
cédula vonzata a jegyzékek elkészülte után folyamatosan megtörténik. Az ősszel még
szeretném az állományt átnézni, avult és rongált könyveket kívánok leszedni. Ezzel
előkészítem az állományt a TEXTLIB integrációs könyvtári rendszer alapján készülő
feldolgozásra. A jövő évben a rendszergazda közreműködésével –a technikai lehetőségek
megléte esetén- meg akarom kezdeni az állomány számítógépes feldolgozását.
Hátrányos helyzetű könyvtári olvasóinkat továbbra is látogatom. Könyvekkel látom el azokat
az olvasókat, akiknek eddig is házhoz vittem a könyveket. A könyvcsere lebonyolítására
továbbra is igénybe kívánom venni a Mátra Művelődési Központ autóját.
Óvodás csoportok fogadása jelenleg akadályba ütközik. Az Internet használat miatt nincs
olyan holtidő, amikor az Internetezők zavarása nélkül tarthatnánk foglalkozást. Az
ingyenesség megszűnése után valószínűleg lesz olyan időpont, amikor a hagyományosan
megtartott csoportfoglalkozásokat újra bevezethetjük.

Jakus Sándorné
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6. A II. sz. FIÓKKÖNYVTÁR MUNKATERVE
Tisztelt Igazgató úr!
2004. márciusa 1. óta dolgozom a mátrafüredi fiókkönyvtárban könyvtárosként
heti négy órában. Az elmúlt időszakban, ha szerény mértékben is, sikerült a
beiratkozott olvasók számát növelni. Jelenleg 32 olvasót regisztrálhatunk,
kiknek többsége középkorú felnőtt és nyugdíjas. A kölcsönzött dokumentumok
száma tavaly 121 volt.
2004. július 1-től jár a könyvtárba a Heves Megyei Hírlap, mely nagy hiányt
pótol, korábban nem volt lehetőség napilap olvasására.
A könyvállomány jelenleg 163 db. kézikönyvből, 415 db. szakkönyvből és 463
db. szépirodalomból áll, összesen 1041 db. könyvből. A 2005-ös beszerzés 20
db. Sajnos a könyvtár mindössze 10 négyzetméteres alapterülete nem teszi
lehetővé jelentősebb állomány tárolását. A hely szűke akadályozza azt is, hogy a
kölcsönzésen kívül egyéb tevékenységre, például előadások szervezésére
gondolhassak.
Az idei év jelentős eseménye lenne, ha a fiókkönyvtár a jelenleginél méltóbb és
szakmailag elfogadható helyre költözhetne. Lehetőségként adódik ugyanezen
épület földszinti és utcára néző helyisége, mely jelenleg üresen áll. A helyi
részönkormányzat támogatja az ötletet, Hiesz György polgármester úr tavaly
javaslatunkat érdemben nem tárgyalta, idén újra kísérletet teszünk a helyiség
megszerzésére.
Amennyiben sikerül a földszintre költöznünk, az minőségileg emelné a
szolgáltatások színvonalát. Azok az idős lakótársak is látogathatnák a könyvtárt,
akik jelenleg az emeletre nem tudnak feljönni. A részönkormányzat az
igazgatási költségvetésének terhére vállalja az internetszolgáltatás biztosítását,
sőt szóba került PC vásárlása is a könyvtár részére.
Az internetszolgáltatás révén vonzó lenne a könyvtár a füredi fiatalok számára
is.
A munkatervben foglaltakhoz kérem igazgató úr támogatását! Egy ideális
helyen lévő, megfelelő állományú, internetszolgáltatást biztosító könyvtár lehet
a fejlődés alapja Mátrafüreden, ellenkező esetben a jelenlegi szerény
eredményeket nem tudjuk számottevően túllépni.
Tisztelettel:
Mátrafüred, 2006. január 17-én
Nagy Gyula
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7. GAZDASÁGI IRODA
2004. jan. 1-étől intézményünk az új alapító okirat szerint az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodási
jogkörét tekintve pedig részben önálló intézmény.
Az intézmény működésével kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, szolgáltatási tevékenységet a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságának Kincstári Csoportja látja el.

1. A 2005. évi év végi számszaki- és szöveges beszámoló elkészítése.
2. Intézményi költségvetés elkészítése a 2006. évre
3. Adóbevallás elkészítése.
4. Az 2006. első féléves gazdálkodás szöveges elemzése.
5. Folyamatos pénzügyi és számviteli munkák végzése.
6. Analitikus nyilvántartások vezetése.
7. Személyi jövedelemadóval kapcsolatos teendők bonyolítása a TÁH előírásai alapján.
8. A pályázatok kidolgozásához és elszámolásához adatszolgáltatás.
9. Az éves statisztikai jelentéshez adatszolgáltatás.
10. Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.
11. Kapcsolattartás pénzügyi, számviteli és bérszámfejtési témákban a Városi Kincstárral.
12. Továbbképzéseken való részvétel.
13. A szabályzatok folyamatos karbantartása. Törvények és rendeletek figyelemmel kísérése.
Gyöngyös, 2006. február 15.

Egyed Antalné
gazdasági vezető
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8. STATISZTIKA - 2005. ÉVI ADATOK

Beiratkozott
olvasók
száma
Felnőtt részleg
Gyermekkönyvtár
Zenei részleg
I. sz. Fiókkönyvtár
II. sz. Fiókkönyvtár

Összesen:

3059
1468
488
430
31
5476

Látogatók

Kölcsönzők

száma

26453
13539
5699
5025
110
50826

16969
8213
2658
2143
102
30085

Kölcsönzött
dokumentumok
száma

62969
23757
8641
11697
121
107185

Helyben
használt dok.
száma

16228
3802
4258
3087
24
27399

