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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2007-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY
SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
A 2006-os 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.
.
2006-ban állományba vett dokumentumok:

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

forint

2.143
3.943.530.158
323.323.14
289.663.71
43.765.___________________________
2.386 db

4.600.281 Ft

2006-ban az állományból 3696 db könyvet, 30 db hangzó anyagot, 81 db folyóiratot töröltünk
334.675.75 Ft értékben.
A törölt állomány katalógus vonzatát a raktári és az olvasói katalógusból visszaszedtük.
A központi könyvtár állománya 2006. dec. 31-én. (A gyermekkönyvtári
adatok itt nem szerepelnek.)
Könyv:
81.630 db.
Folyóirat:
3.761 „
Hanghordozók
6.540 „
Mikro dokumentum
112 „
Egyéb:
Videó:
10 „
CD-ROM:
174 „
Kotta:
1.100 „
Képeslap:
1.885 „
_____________________95.212 darab 46.599.411,75 Ft értékben.
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2007-es 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, melyet a feldolgozás 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.
A CD-ROM –ok, a folyóiratok és a raktáron lévő állomány honosítását 2007-ben tervezzük.
Feladataink közé tartozik a folyóiratok rendelése, kötészetre való előkészítése. A kötészetről
visszaérkező folyóiratok állományba vétele és feldolgozása.
A beérkező könyveket és más dokumentumokat először az egyedi leltárkönyvbe vesszük
állományba, 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.
Minden évben összesített statisztikát készítünk a megyei könyvtár részére, melyet
a fenntartó felé is továbbítunk.
A feldolgozói munkát 2 fő végzi.

Gyöngyös, 2007. január 19.

Az állomány feldolgozásáért felelős:
feldolgozó könyvtáros:

Simon Andrásné
Juhászné Balázs Ibolya
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2. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE
2006 – a számadatok tükrében

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Olvasók

Látogatók

Kölcsönzők Kölcs.dok.

Helyben

Internetezők

2685
3715
4308
3592
3059
2832

21826
36126
43674
29297
26453
27723

17925
20920
21957
18057
16969
16334

15356
17689
14598
14785
16228
16945

8364
13899
6436
4394
5205

60799
69396
67792
65608
62969
56390

2006-ban a beiratkozott olvasók számának csökkenését tapasztalhatjuk. 227 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 száma növekedést mutat. Olvasóink nagyobb gyakorisággal kerestek fel
bennünket mint előző évben.
Internetezők száma a tavalyi csökkenés után újra emelkedést mutat. 2006-ban 811
internetezővel többen kerestek fel bennünket, mint előző évben.
Az internetszolgáltatás területén, a kézikönyvtárban nincs sorban állás. Az olvasók
igényeit, akik a digitális kultúra, az információgyűjtés, az e-mailezés, a vizsgára való
bejelentkezés, elektronikus adóbevallás, 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, szakmai segítséget is nyújtva, megfelelő nyitva tartással, elérhető áron
biztosítja a szolgáltatást.
Gyöngyös Város Képviselőtestülete 2006. április 26-án az alábbi szolgáltatási díjakat
határozta meg: (változás: USB kulcs használat, szkennelés)
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
Szkennelés: 100.-Ft/kép
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Könyvtárközi adatok
A könyvtárközi kölcsönzések száma évről évre nő. Az elektronikus úton érvényesített
megrendelések lehetőségét ismerik olvasóink, igénylik is ezt a szolgáltatást, hiszen kényelmes
körülmények között, rövid idő lefolyása alatt juthatnak hozzá a keresett dokumentumokhoz.
Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer segítségével 337 olvasói kérést sikerült
teljesítenünk ebben az évben. Eredetiben 287 db dokumentumot, másolatban nyomtatott
formában 35 db, elektronikus formában pedig 15 db dokumentumot kértünk és kaptunk.

2001
2002
2003
2004
2005
2006

Könyvtárközi kérések Teljesítés eredetiben

Teljesítés másolatban

80
185
270
295
298
349

20
32
51
57
54
50

60
153
219
238
212
287

Változás:
2007-től a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatást eredeti formátumban igénybe vevő
könyvtárat terheli a dokumentum visszaküldésének postaköltsége.
Könyvtárunkban a postaköltség saját költségvetésből való fedezése nem megoldható. Ezért az
igénylő könyvtárhasználóval kívánjuk megtéríttetni a postai szolgáltatás díját.
A változásról tájékoztattuk az Intézmény és Humán Kapcsolatok Igazgatóságát. A
Képviselőtestületi döntést követően sort kerítünk a könyvtárhasználati szabályzat újbóli
módosítására is.
RENDEZVÉNYEINK

2006. január 18.
TOLVALY FERENC: EL CAMINO – AZ ÚT című könyvének bemutatása.
Számos érdeklődő vendég volt kíváncsi évnyitó programunkra. A Fő téri Könyvesbolt
jóvoltából láthattuk vendégül Tolvaly Ferenc írót, filmrendezőt, producert.
A rendezvény filmvetítéssel kezdődött. Megismertük a Szent Jakab utat, melyet
spanyolul El Camino-nak ismerünk. Ez középkori zarándokút, mely Spanyolország Galícia
tartományának fővárosába Santiago de Compostelába vezet.
Tolvaly Fernc író a filmvetítésen keresztül, és kérdésekre válaszolva vallott
spanyolországi élményeiről, a keresztény zarándokút filozófiájáról, a lelki feltöltődés, a
megtisztulás lehetőségeiről.
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2006. június 8.
ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Gyöngyös XIX. századi irodalmának büszkeségei közül az Ünnepi Könyvhéten
VAHOT IMRE : Magyar táj-és életképek : Vallomások, tanulmányok és útirajzok című
kötetének bemutatására került sor.
A könyvnaphoz méltó szép kiállítású kiadványt június 8-án vehették kézbe az első olvasók.
A kötetet dr. FÜLÖP LAJOS és dr. LISZTÓCZKY LÁSZLÓ irodalmi szerzőpáros
válogatta, szerkesztette és gondozta.
Az irodalmi estet Szabó Viola zenetanár és Kőrösi Ágota előadóművész színesítette.

2006. június 9.
Az ÜNNEPI KÖNYVHÉT második eseményeként
KISSZŐLŐSI SZÁNTHÓ LÓRÁNT: ALULNÉZETBŐL
című verseskötetének bemutatójára került sor.
„A mostani kiadvánnyal ismét gyarapodott a gyöngyösi alkotók tábora, egy elhivatott,
tehetséges tollforgatóval.” – ajánlja a kötetet Dr. Fülöp Lajos az Olvasók számára.
A könyvbemutatón beköszöntőt Németi László mondott, a megzenésített verseket
Schubert Henrik előadásában hallhattuk.

2006. október 6.
LISZTÓCZKY LÁSZLÓ: SZABADSÁG ÉS IGAZSÁG FÉNYEI
KÖNYVBEMUTATÓ
„A kötetbemutatóval gyarapodott azoknak a „gyöngyösi legendák”-nak a sora,
amelyeknek szép dokumentuma a bemutatott kötet.” vallotta az új könyvről Dr. Fülöp Lajos
nyelvész, folklorista,
Az antológia az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcot mutatja be
gyöngyösi költők verseiben”. A kötetben tanulmányok, versek, néhány magyarázó jellegű
prózai szemelvény is található, mégpedig nyolc szerző összesen harminckilenc írása.
Ismereteket találunk azokról a Gyöngyöshöz és környékéhez kapcsolódó írókról, akik
mindmáig jelen vannak a helyi hagyománytudatban, mint: Bajza József, Pájer Antal, Spetykó
Gáspár, Vachott Sándor, Zalár József, Sárosi Gyula.
Az irodalmi betéteket Kőrösi Ágota tolmácsolásában hallottuk.
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2006. október 10.
SZABÓ ISTVÁN: MILYEN ÉVEK VÁRNAK?
Könyvbemutató
Közel ötven érdeklődő előtt zajlott egy újabb helyi író (könyvtáros!) új könyvének
bemutatója. A vámosgyörki költőnek eddig két prózakötete jelent meg. Korábbi önéletrajzi és
útikönyve után most versekkel lepte meg közönségét.
Stílusát így értékelte édesapja, aki magyar szakos tanár: „Tág horizontú költészetében
s változatos versritmika és műfaj uralkodik. Egy olyan modern önreflexiós énlírát teremtett,
melyben a főhős maga a költő, aki saját érzéseire reflektál.

2006. november 24.
EURÓPA MUZSIKÁJA
HANGVERSENY
Novemberben a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztály
támogatásával zenés, irodalmi est megrendezésére került sor könyvtárunkban.
EURÓPAI NÉPEK ZENÉJE címmel a gyöngyösi Musica Mansueta Zenekar –
Matinné Szabó Katalin koncertmester vezényletével- a tagállamokra jellemző zenei
összeállítással lepte meg az érdeklődő közönséget.
Karmester: Ménesi Gergely
A műsor keretén belül többek között elhangzott:
Bihari János: Kesergő
Elgar, Sir Edward Willion: Szerenád
Erkel Ferenc: Palotás
Handel: F-dur Concerto grosso.
Janacek, Leos: Szvit
Vivaldi, Antonio Lucio: G-dur szimfónia című műve.
Az estet Márai Sándor zenével kapcsolatos filozófiai írásai színesítették.
Az irodalmi betétek előadói:
Matúz Viktória
Kőrösi László
A hengversenynek, mint újszerű könyvtári rendezvénynek sikere volt, több mint száz
érdeklődő volt kíváncsi Európa zenéjét bemutató estre.
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2006. november 27.
TOLVALY FERENC: TIBETBEN A LÉLEK
című munkájának bemutatása
A több mint száz érdeklődőt vonzó esten megismerhettük az író zarándokútján készült filmet.
A Tibetben a lélek spirituális utazás, amelyben két a világ kultúráiból érkező, önmagát kereső
ember találkozik a titokzatos Tibetben.
A filmvetítés és az író önvallomásai révén bepillantást nyertünk a szellemi
megtisztulás, az önmagunk jobb megismerésének lehetőségébe.

2006. december 2.
ADVENTI VIRÁGKÖTÉSZETI BEMUTATÓ
Igazi karácsonyi lelki ráhangolódásban volt mindazoknak része, akik eljöttek e
rendezvényre. Kellemes karácsonyi zene kíséretében, adventi gyertyák fényében csodálhattuk
meg a BOKRÉTA VIRÁGBOLT dolgozóinak karácsonyi virágkötészeti csodáit.
Közel száz érdeklődőt vonzott a hangulatos esemény, ahol mindenki nagyon jól érezte
magát, ötleteket gyűjtve a családi karácsony szebbé tételéhez.

2006. december 14.
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. Gratulálunk!
A csoportos könyvtári látogatások száma évek óta stagnál. 2006-ben a Vak Bottyán János
Szakközépiskola, a Berze Nagy János Gimnázium és a Kereskedelmi Szakközépiskola 4
osztálya keresett fel bennünket ilyen célból.
TEXTLIB integrált könyvtári rendszer
2005. december 31-én 33.555 db, 2006. december 31-én 38513 honosított dokumentum volt
található a TEXTLIB adatbázisban a felnőtt könyvtár állományából. Tehát 4958 db 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 L 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 2006-ban

Pályázatot kiíró
szervezet

Téma

Pályázott
összeg
(Ft)

Miniszterelnöki
Közkönyvtárak
Hivatal EU
uniós
Kommunikációs
programjának
Főosztály
támogatása
Nemzeti
Nemzeti
Kulturális
Kulturális
Örökség
Örökség
Minisztériuma
Minisztériuma
1956-os
1956-os
Közművelődési
Közművelődési
Pályázat
Pályázat
NKA
Tájékoztatás.
Igazgatósága
Információs
Könyvtári
rendszer: külsőSzakmai
belső arculat
Kollégium
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
helyismereti
300.000,Kulturális és
gyűjtemény
Ft
Idegenforgalmi
pótlása
Bizottság
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete Wass Albert vers-és
Kulturális és
prózamondó
Idegenforgalmi
verseny
Bizottság
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Európa zenéje
Kulturális és
hangverseny
Idegenforgalmi
Bizottság
Gyöngyös Város
Képviselőtestülete
Népmese Napja
Kulturális és
2006
Idegenforgalmi
Bizottság

Önerő
összege
(Ft)

A pályázat
beküldésének
időpontja

Státusz

Megjegyzés

2006. 01. 25.

sikeres

100.000.-Ft

2006. 01.30.

sikeres

150.000.-Ft

2006. 02. 24.

sikeres

250.000.-Ft

-

2006. 04. 12.

sikeres

100.000,Ft

-

2006. 04. 12.

elutasított

-

2006. 04. 12.

elutasított

-

2006. 04. 12.

elutasított
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A könyvtár honlapja
Könyvtárunk honlapját a Berze Nagy János Gimnázium informatikus csapata készítette
néhány évvel ezelőtt. A frissítések nehézségei (a távolság következtében), és az aktualitások
megjelenítése miatt 2005-ben 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 készítője, gondozója. 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 2007. 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:
2006-ban 14 db multimédiával szaporodott a CD-ROM állományunk. Gyarapítását
továbbra is tervezzük, és gondolkodunk a kölcsönzés lehetőségének bevezetésén.
Európai Unió Információs Téka
A gyűjtemény szakszerű gyarapítására természetesen továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk.
2006-ban a Miniszterelnöki Hivatal újabb sikeres pályázatának eredményeképp 30.000.-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 márciusban megjelenik Vahot Sándorné Csapó Mária életét
bemutató kiadvány Dr. Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László kutatásai nyomán. A
könyvbemutató megszervezését természetesen örömmel vállaljuk.
Az ősszel megrendezendő Wass Albert vers és prózamondó verseny városi
fordulójának megszervezését vállaljuk. Ennek megvalósítására helyi pályázatot fogunk
benyújtani.
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.
Az idei évben várhatóan Vekerdy Tamás pszichológus is vendégünk lesz.
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
2006-ban a részleg 126 db hangfelvétellel gyarapodott 257.625,- Ft értékben (melyből olvasói
ajándék 15 db, 22.100,- Ft). Ezek az adatok azt mutatják, hogy az éves keretösszeg ismét
csökkent az előző évihez képest, és az utóbbi évek legkisebb mértékű gyarapodása figyelhető
meg a zenei gyűjteményben.
A beiratkozott olvasóink száma ez évben 518 fő, amely viszont 30 fővel több az előző évihez
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 bővítjük, a
források függvényében, egyre inkább csökkenő mértékben. A meglévő LP bakelit lemezek
archiválását egy hiányzó készülék (keverő-berendzés) miatt végeredményben nem tudtuk
érdemben megkezdeni.
Technikai fejlesztés
A zenei rendszer terén két ponton történt jelentős fejlesztés:
1. A keverő készülék megvásárlása és beépítése a rendszerbe, melynek hiánya az
archiválási programot is akadályozta.
2. 2006 tavaszán az immár 12 éve használatos SONY magnónk már nem tudott tovább
működni, és selejteznünk kellett. Pótlására novemberben került csak sor, reméljük,
az új SONY készülék is minőségi szolgáltatást fog eredményezni.
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A honlap szerkesztése
A tervezett könyvtári honlap még az év első felében megvalósult. A “részlegek” oldalán
igyekeztünk olyan információkat közzétenni, amelyek tájékoztatják olvasóinkat
különgyűjteményeinkről, és az egyes adatbázisokba is betekintést nyújtanak.
A zenei részleg oldalán tettük közzé:
 a kották adatbázisát, amely analitikus feltárás, mintegy “tartalom-mutatója” az egyes
meglévő kiadványainknak – folyamatos frissítésssel;
 népzenei LP hangfelvételeink analitikus gyűjteménye;
 hangfelvételek listája (újdonságok folyamatos regisztrálása, analitikus feltárással,
folyamatos frissítéssel).
A helyismereti gyűjtemény oldalán az alábbi dokumentációk-adatbázisok készültek el:
 a “Vachott Sándor Városi Könyvtár képeslapgyűjteménye” Tóth Gusztáv kolléga
szerkesztésében (2005), amely 665 képeslapot mutat be. Ez a teljes jelenlegi
gyűjtemény kb. 1/3 részét teszi láthatóvá és használhatóvá. Gyöngyös város mellett
természetesen a környező községek, és a Mátra települései is megjelennek az
érdeklődők előtt.
 a helyi sajtóadatbázis (mikrofilmek, bekötött helyi újságok, és a kurrens lapok
felsorolása).
 a képviselőtesütet üléseinek tartalommutatója – frissítéssel.
 újdonságok a helyismereti gyűjteményben – folyamatos frissítéssel, karbantartással.
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HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
A gyűjtemény fejlesztése
2006-ben immár nyolcadik alkalommal ismét jelentős összeggel, 100.000,- Ft-tal tudtuk
fejleszteni a gyűjteményt Gyöngyös Város Képviselőtestülete Kulturális Bizottsága
támogatása által, a Közművelődési pályázat részeként. A rendelkezésre álló összeg ez évben
csak a fele volt az előző évinek, de ez is szép eredményeket hozott a beszerzésben.
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 antikváriumi vásárlásokra került sor, melyek jelentős része on-line módon
folyt le.
A gyűjtemény intenzív gyarapítását tovább szeretnénk folytatni, várhatóan 2007-ben is
fogunk pályázni.
Kiállítások
Gyűjteményünk egyes darabjait, újdonságait immár állandó kiállítás keretében – bár szerény
körülmények között – mutatjuk be a helyismereti gyűjteményben. Így pl. az elmúlt évben
 az 1900-as századforduló világát, és az
 50. évforduló jegyében az 1956-os forradalmat mutattuk be a
látogatóinknak, természetesen a helyi dokumentumok és érdekességek
tükrében.
Vetélkedő, kalendárium
2006-ben immár 16. 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 kollégák részvételével). A téma ezúttal: az 1956-os forrdalom
Gyöngyösön és környékén címmel fogalmazódott meg. A vetélkedő 9 + 6 csapat részvételével
zajlott le, ahol 3 vidéki iskola: Detk, Gyöngyössolymos és Nagyréde csapatai is jelen voltak.
2006. decemberében jelent meg a Gyöngyösi Kalendárium 2007. c. kiadvány, melynek
szerkesztési munkálataiban ugyancsak részt vállaltunk.
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4. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2007. ÉVI MUNKATERVE
A 2006. év forgalmi adatai
összesen
Látogatók száma:
Beiratkozott olvasók:
Kölcsönzések száma:
Kölcsönzött dok. száma:
Helyben használt dok. száma:

13987
1399
8370
23124
4186

14 éven aluli
8581
795
5218
14711
2735

Az előző évihez hasonló a statisztikánk. Kis visszaesés a 14 éven aluliak körében
tapasztalható. Ennek oka a számítógép-használat, az internetezés, ami értékes időt vesz el az
olvasástól. Van, aki csak e miatt iratkozik be a gyermekkönyvtárba. Még mindig szép
számmal iratkoznak be a középiskolások, szeretik a gyermekkönyvtár nagyobbaknak szóló
regényeit, és bátrabban mernek kérdezni a könyvtárostól. Sok pedagógus látogat el hozzánk,
főleg a műsoros füzeteket keresik. Az iskolai feladatok megoldásához, versenyekhez,
pályázatokhoz nagy segítséget jelent a jó kézikönyvtári állományunk. Egyre többen itt írják
meg a leckéjüket a buszuk indulásáig. Barkácskönyveink a felnőttek körében is egyre
népszerűbbek, sokan ezért jönnek be. Az esti órák és a hétvége főleg a családos
könyvtárlátogatásoknak kedvez, egyre többen választják a kikapcsolódásnak ezt a formáját.
Gyarapodásunk
A gyermekkönyvtár állománygyarapítása és a könyvek feldolgozása folyamatos és
naprakész volt az év folyamán. A Könyvtárellátónál ismét 700.000,- Ft-ot köthettünk le, amit
az Önkormányzat kiegészített az év eleji tartozásunkkal. Az Internetről pontosan
tájékozódhattunk a folyószámla-egyenlegünkről, a rendelési állapotokról és az új
könyvkínálatról. 100.000,- Ft-ot költhettünk az Érdekeltségnövelő támogatásból. A Nagy
Könyv akcióhoz kapcsolódó rendezvényünk eredményeképpen több mint 50.000,- Ft
ajándékkönyvvel gazdagodtunk. Egyéni vásárlással és további ajándékkönyvekkel is
gyarapodott az állományunk. Selejtezés 2006-ban nem volt.
2006-ban állományba vett dokumentumok
db
Könyvtárellátó:
Érdekeltségnövelő tám.:
Egyéni vásárlás:
Ajándék:

555
74
20
61

Ft
820.037,100.464,44.885,67.765,-

Állományunk 2006. 12. 31-én 16454 db dokumentum 8.767.175,85 Ft értékben.
2006-ban eszközeink közül cserélni kellett egy monitort és egy nyomtatót
meghibásodás miatt, melyeket az Érdekeltségnövelési támogatásból tudtunk megvalósítani.
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Rendezvényeink


Jan. 12., 19., 26. és febr. 2. TEXTLIB tanfolyamot szerveztünk könyvtárosoknak, a
rendszer jobb megértése végett. Előadónk Thék György, az Infoker Szövetkezet tagja
volt Budapestről.



Febr. 16. Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulója a Heves Megyei
Önkormányzat Pedagógiai Intézete szervezésében, a könyvtárosok aktív részvételével.
A versenyen szép sikereket értek el a gyöngyösi tanulók is, ketten továbbjutottak az
országos döntőre.



Ápr. 4-5. Megtartottuk a hagyományos tavaszi mesemondó versenyünket városi és
körzeti óvodásoknak, alsó és felső tagozatos tanulóknak. A rendezvényünk színvonalát
és sikerét mutatja, hogy már januártól érdeklődnek és készülnek a megmérettetésre a kis
mesemondók.



Szept. 29. „Hol volt, hol nem volt…” címmel népmesei rajzpályázatot hirdettünk alsó
tagozatosok részére a Népmese Napja alkalmából. A beérkezett színvonalas munkákból
kiállítást rendeztünk a gyermekkönyvtár területén.



Dec. A bonyhádi ÁMK pályázatot hirdetett Wass Albert Erdők könyve és Tavak könyve
c. kötetek meséinek illusztrálására. Felhívásunkat továbbítottuk az iskoláknak. A
beküldött munkák közül 1 nyert és 19 kiállításra került.

Csoportos foglalkozás
Hat alkalommal tartottunk csoportos foglalkozást óvodások és iskolások részére. A
foglalkozásokon megismerkedtek a gyerekek a könyvtárral, a beiratkozással, a könyvek
elhelyezésével. Belelapozhattak a számukra érdekes könyvekbe, mesét hallgathattak és
játékosan számot adhattak az ismereteikről.
A hátrányos helyzetű tanulókkal külön foglalkozunk. A Petőfi Sándor Általános
Iskolából rendszeresen járnak osztályok könyvet kölcsönözni. Nagyon örülnek a szép
könyveknek és a barátságos környezetnek.
TEXTLIB integrált könyvtári rendszer
A 2001-ben megkezdett munkát folytattuk, minden könyvünket honosítottunk. Az
olvasók adatait is felvittük, frissítettük, így bármikor elkezdhetjük a gépi kölcsönzést. A
rendszer bonyolultsága és az ebből adódó hibázási lehetőség tart vissza minket ettől. A
mindennapi munkánkban így is nagy segítségünkre van. Miután a katalógusunkat 2005.
január 1.-én lezártuk, az újabb könyvekről a rendszer nyújt felvilágosítást.
E-Magyarország Pont
Sikeresen teljesítettük a pályázatban vállalt feltételeket. Naponta kb. 15 olvasó tudta
igénybe venni az internetes szolgáltatásunkat. Többre is lenne igény, sokszor sor áll a gépek
használatáért. Segítségünkkel többen megismerkedtek az internetes kereséssel. 2006-ban
2222 fő internetezőnk volt 1847 órában.

Vachott Sándor Városi Könyvtár

Munkaterv 2007

17. oldal

Honlap
Új honlapunkat (www.vk-gyongyos.bibl.hu) folyamatosan frissítettük, rendszeresen
jelentkeztünk könyvajánlással és a rendezvényekről is tájékoztattuk az érdeklődőket.
Továbbtanulás
Csordás Lászlóné megkezdte tanulmányait a KKDSZ által szervezett egy éves
felsőfokú kulturális menedzser képzésben Budapesten. Előreláthatóan 2007. júniusában
végez.
Feladatok, tervek 2007-re
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
kölcsönzés kérhető.



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 emelését 2006-ban a következőképpen
módosítottuk:
1. felszólító után:

300,- Ft

2. felszólító után:

500,- Ft

3. felszólító után (szülői):

700,- Ft

4. felszólító után (leveles):

1000,- Ft

Bírósági eljárásnál: a hatályos jogszabályok szerint.


Az elveszett, vagy rongáltan, mocskosan visszahozott dokumentumoknál a
könyvtár által megállapított gyűjteményi értéket kell megtéríteni.
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A kívánt oldalakról fénymásolatot készítünk, a számítógépről pedig nyomtatás
kérhető az alábbi díjak alapján:
Fénymásolat (fekete-fehér, A/4-es)

15,- Ft/oldal

Nyomtatás (fekete-fehér, A/4-es)
kép

szöveg 20,- Ft/oldal
50,- Ft/oldal

(színes, A/4-es)

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. Az internetes rendelés lehetősége meggyorsítja a
dokumentumokban való tájékozódást és a könyvek kiszállítását.



Folyamatosan végezzük a könyvek rendelését, leltározását, és honosítását. A piszkos,
rongált könyveket javítjuk vagy selejtezésre összegyűjtjük. 2007-ben selejtezni
kívánunk, mely munkát a helyhiány is indokolja.



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



Környezetünket rendben tartjuk és igyekszünk barátságossá tenni játékokkal és
díszekkel. Faliújságunkon megemlékezünk az aktuális évfordulókról, ünnepekről.
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A TEXTLIB integrált könyvtári rendszert továbbra is használjuk, könyveinket
honosítjuk, olvasóink adatait felvisszük. Katalógusként nélkülözhetetlen a
munkánkban.



Rendezvényeinket idén is folytatjuk. Február 6-án és 13-án kerül sor a Bod Péter
Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójára. Áprilisban tervezzük a hagyományos
mesemondó találkozónkat. Szeptember 30-án, a Népmese Napján, újabb pályázattal
lepjük meg az olvasókat. Ha anyagi lehetőségünk engedi, egyéb programot is
összeállítunk az év folyamán.



„Kölcsönös bizalom” címmel megismételjük az öt évvel ezelőtti felmérésünket,
melyben az olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. Felmérjük olvasási,
könyvtárhasználati szokásaikat, véleményt nyilváníthatnak a munkánkról, a
könyvtárról.



2007-ben változások elébe nézünk: intézmény-összevonás, nyugdíjazások,
átszervezések nehezítik meg az eddig kialakított rendet. Próbálunk az új helyzethez
igazodni, de 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
2006. év statisztikai adatai
Olvasói létszám alakulása:
A beiratkozott olvasók száma 505 fő, az előző évhez képest 75 fővel gyarapodott.
Az átlagos évekhez képest ezt a magas olvasói létszámot - valószínűleg -az Internet-használati
szabályzat beiratkozási kitétele okozza.
Megoszlás szerint:
14 éves és fiatalabb: 92 fő
14 éven felül
: 413 fő
Összesen:
505 fő
Forgalom alakulása:
Látogatók száma:
5482 fő
Kölcsönzők száma: 2517 fő
Kölcsönzött kötetek: 8686 db
Megoszlás szerint:
14 éves és fiatalabb:
Látogatók száma: 1232 fő
Kölcsönzők száma: 446 fő
Kölcsönzött kötetek: 783 db
14 éven felüli:
Látogatók száma:
4250 fő
Kölcsönzők száma: 2071 fő
Kölcsönzött kötetek: 7903 db
Helyben használt dokumentumok:
Összesen:
1906 db
14 év felett:
1457 db
14 év alatt:
449 db
A távhasználat 116 alkalom.
14 év alatt:
2 alkalom, mely többnyire a határidő meghosszabbítására korlátozódik.
A látogatói létszám is az Internet használat miatt ilyen kiugróan magas. Minden valószínűség
szerint ez a szám is, és a beiratkozott olvasók száma is csökkenni fog, ha az Internet
használata költségtérítéses lesz.
Az év elején személycsere történt a fiókkönyvtárban. Tóth Jánosné az Olvasószolgálatba
került, helyét Jakus Sándorné tölti be.
Ebben az évben 274 db új dokumentum érkezett az I.sz. fiókkönyvtárba. Törlésre került 991
db, 85 574,05 Ft értékben. A 86,85 Ft-os átlagár mutatja, hogy az állománynak a legrégebbi
részéből történt a selejtezés.
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A könyvkölcsönzők örömmel vették a gyarapodást. Sajnálatos, hogy a beiratkozott
olvasóknak talán 40%-a kölcsönöz rendszeresen. Az Internet-használók, és a fiatalok egy
része sem akar kölcsönözni.
A szorgalmasabbak használják a kézikönyvtárat, és feladatmegoldásaikhoz böngésznek az
Interneten.
A folyóiratokat olvasók rendszeresen látogatják a könyvtárat. Igény lenne egy ellenzéki
napilap, vagy folyóirat beszerzésére
A nem túl magas kölcsönzői létszámhoz képest is magasnak mondható a késedelmes olvasók
száma. 2004-2005-re visszamenőleg is van 18 olyan olvasó, aki vagy címváltozás, vagy más
ok miatt nem reagál a felszólításokra.
.
Az év során vásárolt új
könyveket, klasszikusok
sorozatok beszerzését is
csábítani.
Az iskolai tananyaghoz
könyvtárban.

könyvek jelentős része ifjúsági irodalom volt. Új ismeretterjesztő
új kiadását vásárolhattam meg. A fiatalok által felkapott, népszerű
indokoltnak láttam, mert szeretnék minél több gyereket olvasásra
kapcsolódó könyvek, kötelező olvasmányok is megtalálhatóak a

A nyugdíjas olvasók rendszeres és hűséges kölcsönzők. Az igényeiknek megfelelő választék
kielégítő.
Állománygyarapítás – katalógusépítés
Az új könyveket könyvtári célra felszerelve, katalógus cédulákkal együtt kapom. A raktári
katalóguson kívül szerzői és címkatalógust építek. A katalógus építése naprakész.
Az elődöm által elkezdett tervszerű állomány apasztási munka lebonyolításával és
befejezésével kezdtem az állomány megismerését. 2005-ben válogatta le a kolléganő a
selejtezésre szánt könyveket. Mintegy 700 kötet könyv került selejtezésre. A jegyzékek
elkészítése és a selejtezési munka cédula vonzata a jegyzékek elkészülte után folyamatosan
megtörtént.
Az év folyamán újabb selejtezést végeztem. 250 db, részben avult könyvet vontam ki az
állományból. A törlési munka elvégzésében a Feldolgozó részlegben dolgozó kollégák is
segítettek.
2007. ÉV TERVEI
Az INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM által az e-Magyarország Program
keretében meghirdetett pályázatot megnyertük, ezáltal fiókkönyvtár 2 db számítógéphez, és
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;
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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.
A kapaszkodó nagyon jó szolgálatot tesz az idős olvasóknak, kár, hogy javíttatása a
vandalizmus miatt folyamatossá vált.
Az év során a hibás nyílászárók megjavíttatására is lehetőség nyílt.
A 2007. évben a rendszergazda közreműködésével –a technikai lehetőségek megléte eseténmeg szeretném kezdeni az állomány számítógépes feldolgozását.
A hálózat kiépítésének jelenleg nincs meg sem a technikai, sem az anyagi lehetősége.
Szívügyem a hátrányos helyzetű könyvtári olvasók ellátása. Könyvekkel látom el azokat az
olvasókat, akiknek eddig is házhoz vittem a könyveket. A könyvcsere lebonyolítása többnyire
a saját autómmal történik, de továbbra is igénybe kívánom venni a Mátra Művelődési
Központ autóját. Az MMK gépkocsivezetőjének segítségével szállítottam a MÉH telepre
a selejtezett könyveket.
A Platán úti Óvodával jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanom. Az év során három
alkalommal látogattak meg. Együttműködési megállapodásunk értelmében az óvoda
valamennyi csoportját várhatom a könyvtárba.
Az olvasóvá nevelés fontos lehetősége, hogy a könyvek megszerettetésével beszoktassam a
gyerekeket a könyvtárba.

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 31 olvasót regisztrálhatunk,
kiknek többsége középkorú felnőtt és nyugdíjas. A kölcsönzött dokumentumok
száma tavaly 341 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 164 db. kézikönyvből, 417 db. szakkönyvből és 470
db. szépirodalomból áll, összesen 1051 db. könyvből. A 2006-os beszerzés 10
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
könyvtárat, 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: Nagy Gyula
Mátrafüred, 2007. január 30-án
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7. STATISZTIKA - 2006. ÉVI ADATOK

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

Összesen:

2832
1399
518
505
31
5285

Látogatók

Kölcsönzők

száma

27723
13987
5121
5482
168
52481

16334
8370
2287
2517
119
29627

Kölcsönzött
dokumentumok
száma

56548
23124
6918
8686
341
95617

Helyben
használt dok.
száma

16949
4186
4176
1906
25
27242

