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1. VÁLTOZÁSOK KÖNYVTÁRUNK ÉLETÉBEN A 2007. ÉVBEN 
 

Névváltozás 

 

2007. januárjában Gyöngyös Város Képviselőtestülete megtárgyalta az Intézményi és Humán 

Kapcsolatok Igazgatóság előterjesztésében „Javaslat az önkormányzati intézményhálózat 

felülvizsgálatára, átalakítására című előterjesztést és a következő határozatot hozta:  

Határozati javaslat:  

D . 4. pont. 

Gyöngyös Város Önkormányzata megszünteti a Vachott Sándor Városi Könyvtárat 2007. 

február 28-i határidővel.  

Az intézmény feladatainak jövőbeni ellátását  a Mátra Kulturális és Közgyűjteményi Központ 

kapja meg.  

A 16/2007. (I.25.)KT határozattal elfogadottá vált a (Mátra) Gyöngyösi Kulturális és 

Közgyűjteményi Központ Alapító okirata.  

 

A 7/603-122/2007 számú „Javaslat a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ 

további működtetésével kapcsolatos döntésekre” című előkészítő anyag könyvtárunk 

névhasználatra vonatkozó javaslata, mely a 129/2007. (IV.26.) KT. sz. határozat értelmében:   

 

Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ 

Vachott Sándor Városi Könyvtár 

3200 Gyöngyös, Fő tér 10.  

Névváltozatok:  

1 

GYKKK  

Vachott Sándor Városi Könyvtár 

  

2. Június 4-től: 

GYÖNGYÖK 

Vachott Sándor Városi Könyvtár 

 

Az összevont intézmény igazgatója 2007. március 1-től Patkós Magdolna. 

 

 

Kitüntetés 

 

2007. augusztus 20. 

SZINNYEI JÓZSEF-DÍJ 

 

Az állami kitüntetést PELLE SÁNDOR, Vachott Sándor Városi Könyvtár címzetes igazgatója 

kapta.  

 

 

Szervezetünkben történt változások: 

 

2007. március 1-től az intézményi összevonások kapcsán a Vachott Sándor Városi 

Könyvtárban személyi változásokra is sor került.  
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A könyvtárosok száma 16 főről 13 főre csökkent (3 személy korengedményes nyugdíjaztatása 

miatt. Egy fő jelenleg felmentési idejét tölti.).  

Az egyéb szakalkalmazottak száma - a gazdasági ügyintéző felmondása miatt – szintén 

csökkent 1 fővel. Igaz ezt a státuszt azóta betöltötték, de az új kolléga helyileg a Művelődési 

Központ területén tevékenykedik.  

2007. augusztus 31-ével a takarítás kiszervezése is létrejött. Ennek következtében a 

könyvtárban alkalmazott takarítószám 2-ről 1-re csökkent. A másik takarító a kiszervező 

takarító céggel kötött munkaszerződést, és továbbra is intézményünkben dolgozik.  

 

 

 

Fiókkönyvtárak 

 

I. sz. Fiókkönyvtár. Gyöngyös, Platán u. 2/2. 

 

Változások 2007-ben: 

 

A könyvtári nyitva tartás - Gyöngyös Város Képviselőtestületi döntése alapján- csökkent.  

Az olvasókat szerdai és pénteki napon 10 órától 17 óráig tudja fogadni. Ezeken a napokon 

nagyon sokan keresik fel az intézményt, a forgalmi adatok így nem csökkentek, hanem erre a 

két napra korlátozódnak.  

2007-ben megtörtént az érintésvédelem szempontjából nagyon fontos armatúrák cseréje. 

Az IHM által az e-Magyarország Program keretében meghirdetett pályázaton 2 db 

számítógépet nyert a fiókkönyvtár. 

2004. november 9-étől vehetik igénybe a felhasználók napi 1-1 órára a számítógépeket. Az 

internet-szolgáltatás továbbra is népszerű, nyitva tartási időben folyamatos a használata.  

 

A program folytatásaként 2007-ben a fiókkönyvtár újabb  pályázatot nyújtott be az 

eMagyarország Ponthoz az elektronikus kultúra további fejlesztése érdekében.  

 

Az 1. sz. Fiókkönyvtár vezetője - új szolgáltatás bevezetéseként - a kistelepülések 

mozgókönyvtári ellátásában is szeretne tevékenykedni. 

* 

 

 

II. sz. Fiókkönyvtár: Mátrafüred, Béke u. 4.  

 

Változások 2007-ben 

 

Gyöngyös Város Képviselőtestülete 2007. április 26-i ülésén a 129/2007.(IV.26.) KT. számú 

határozat 3. pontjában az alábbi rendelkezést hozta: 

 

„Gyöngyös Város Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Gyöngyösi Kulturális 

és Közgyűjteményi Központ II. sz. Fiókkönyvtárát (Mátrafüred, Béke u. 4.) 2007. december 

31-től megszünteti.” Gyöngyös Város Képviselő-testülete utasítja a Gyöngyösi Kulturális és 

Közgyűjteményi Központ igazgatóját, hogy a könyvtárosi feladatokra létesített megbízási 

jogviszonyt a II. sz. Fiókkönyvtár vonatkozásában szüntesse meg.” 
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Az Intézményi és Humán Kapcsolatok Igazgatójával, Pásztor Ferenc Úrral  közösen 

kialakított  vélemény alapján a II. sz. Fiókkönyvtárban található bútorok és  dokumentumok 

további könyvtári szolgáltatás céljából átadásra kerülnek a  Mátrafüredi Részönkormányzat 

számára. Felvettük   a kapcsolatot a Mátrafüredi Részönkormányzat vezetőjével, Krigovszky 

Sándor Úrral. 

 

 

Feladataink 

 

1. Raktári katalógus alapján januárban tételes állományrevízióra kerül sor a fiókkönyvtárban 

található állományról. A munka befejezése után a könyvekről a 3/1975 (VIII.17.) KM-PM sz 

együttes rendelet alapján selejtezési jegyzőkönyv készül. Az elkészített jegyzék aláírása után 

a dokumentumok törlésre kerülnek a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ 

Vachott Sándor Városi Könyvtár egyedi és csoportos leltárkönyveiből.  

 

2. A 2007. december 31. állapotnak megfelelő „Szoba-(helyiség) leltár – Mátrafüred II. sz. 

Fiókkönyvtár, Mátrafüred, Béke u. 4 – leltári íven felsorolt eszközök is kerüljenek átadásra, 

melyről készüljön selejtezési jegyzőkönyv. 

Felelős: Kiss Gertrúd 

              Balázs Ibolya 

 

Határidő: 2008. január 31.  

 

 

Szolgáltatásokban történt változások: 

 

2007. június 4-én a könyvtár épületében kapott helyet a Huszár Lajos Éremtár. A kiállítás 

Magyarország 1000 éves történelmét mutatja be érméken és emlékérméken. 

 

 

Az éremtár nyitva tartása:  

hétfő: szünnap 

kedd, szerda, csütörtök, péntek: 9-17.  

szombat:9-13 

vasárnap: 10-14.  

 

 

 

Statisztika: 

 

 Látogatók száma  

június 235 fő 

július 71 fő 

augusztus  14 fő 

szeptember 159 fő 

október 116 fő 

november  80 fő 

december 10 fő 

 

Júniustól  22 vasárnapi napon 7 alkalommal voltak látogatók: 
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Kultúrházak éjjel-nappal program . 2007. szeptember 16 (vasárnap): 38 fő 

Könyves Vasárnap: 18 fő. 

A további 5 vasárnapon 2-2 vendég látogatta az éremtárat. A látogatók  az ügyeletben lévő 

könyvtárosok személyes vendégei voltak.  

A vasárnapi nyitva tartást a forgalom nem támasztja alá. 2008-ban szeretnénk elérni, hogy az 

éremtár a könyvtári nyitva tartás időszakában legyen látogatható.  

 

Bevételek a belépő árából:  

 

240.- Ft-os belépő  68 db 16.320.- Ft 

480.-Ft-os belépő  7 db   3.360.- Ft 

Összesen: 75 db 19.680.-Ft 

 

 

 

* 

 

Könyvtárhasználati szabályzat 

 

Gyöngyös Város Önkormányzata Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága 2007. 

májusában megtárgyalta és elfogadta az új Könyvtárhasználati Szabályzatot.  

A szabályzat meghatározza a szolgáltatási díjakat is.  

Változások:  

A könyvtárba való beiratkozás 2007. június 4-től (fél évre) 600 Ft-ra, diákoknak 300.- Ft-ra 

emelkedett. (16 év alatt, 70 év felett a törvény értelmében ingyenes.) 

A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is ingyenes. Viszont az olvasót terheli a visszapostázás 

költsége.  

 

 

 

Új feladat: 

 

Bugát Pál Kórház Orvosi Könyvtár 

átadás-átvétele 

 

 

 

2007. november 29-én Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatalában elvi megállapodás 

született a Bugát Pál Kórház Orvosi Könyvtár átadás-átvételének ütemtervéről.  

 

A megállapodás résztvevői:  

Kovács Andrea ügyvezető igazgató. Bugát Pál Kórház KHT 

Pásztor Ferenc igazgató. Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatal Intézményi és Humán 

Kapcsolatok Igazgatósága 

Patkós Magdolna igazgató.  Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ 

Kovács Mariann könyvtáros. Bugát Pál Kórház Orvosi Könyvtár 

Kiss Péterné könyvtáros. Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ  

Vachott Sándor Városi Könyvtár  
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A megbeszélés során az alábbi ütemterv született meg: 

 

1. 

2008. január 31-ig a Gyöngyösi Kórház KFT 4 mátrix osztálya kiválogatja könyvtár 

állományából a számára szükséges könyveket és folyóiratokat, melyeket az osztályok leltár 

szerint vesznek át. 

Az osztályok tájékoztatásáért és az átadás-átvétel személyi, valamint technikai feltételeinek 

biztosításáért felelős: Kovács Andrea ügyvezető igazgató. 

Az átadás-átvétel lebonyolításáért és dokumentálásáért felelős: Kovács Mariann könyvtáros.  

 

2. 

2008. február 1. és 28. között zajlik a könyvtárban maradt könyvek és folyóiratok 

átválogatása, egyúttal szállításra való előkészítése az átadó és átvevő könyvtár képviselőjének 

közös munkája mellett. 

A válogatás legfőbb szempontja a kötetek eszmei és használati értéke. 

A könyvtárban található muzeális értékű és helyismereti jellegű könyv- és folyóirat-

gyűjtemény teljes egészében a Városi Könyvtár állományába kerül. 

A válogatás felelősei: Kovács Mariann és Kiss Péterné. 

A szállítódobozok folyamatos beszerzése és gyűjtése szintén Kovács Mariann és Kiss Péterné 

feladata. 

 

3.  

2008. március 1-től a kiválogatott könyvek folyamatosan átszállításra kerülnek a Gyöngyösi 

Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtár épületébe. 

A gyűjtemény átadás-átvételének dokumentálása a két könyvtáros feladata. 

A könyvektől felszabadult, még használható polcok is átkerülnek a Városi Könyvtárba. 

A polcok a Bugát Pál Kórház KFT leltárából törlésre kerülnek.  

Felelős: Kovács Andrea igazgató asszony. 

A polcok és a könyvek szállítását Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatala oldja meg a 

könyvtárosok felügyelete mellett. 

A dokumentumok, bútorok átszállításának, a gyűjtemény átadás-átvételének várható 

befejezési határideje: 2008. március 31.  

 

4.  

A kórház könyvtárában maradt könyvek és folyóiratok felajánlásra kerülnek a kórházban 

dolgozók számára. A végleg megmaradt könyvek selejtezésre kerülnek. 

Felelős: Kovács Andrea ügyvezető igazgató. 

 

5. 

A Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ Vachott Sándor Városi Könyvtárába 

átkerült folyóiratok és könyvek leltározás és feldolgozás után bekerülnek a könyvtár 

állományába, és így hozzáférhetővé válnak az érdeklődő olvasók, kutatók számára.  

Felelős: Kiss Péterné, Farkas István 

Határidő: 2008. március vége 
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2. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2008-RA TERVEZETT ÁLLOMÁNY 

SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 
 

 

A 2007-es évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt. A 

Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól – szerződés alapján – kapott és egyéb helyről vásárolt, 

valamint az érdekeltség növelő útján nyert összegekből beszerzett könyveket és 

másdokumentumokat vettünk állományba. 

. 

 

2007-ban állományba vett dokumentumok: 

 

 Darab Forint 

Könyvek : 1.935 3.332.117.- 

Folyóirat: 118 501.614.- 

Hanghordozó: 111 205.274.- 

Videó - - 

Mikro dokumentum - - 

Kotta: 7 19.220.- 

CD_ROM 22 185.658.- 

Képeslap 60 12.210.- 

 2.253 db 4.256.093 Ft 

 

2007-ben az állományból 2.606 db könyvet, 20 db hangzó anyagot ,16 db folyóiratot 

töröltünk 278.814  Ft értékben. 

  

A központi könyvtár állománya 2007. dec. 31-én. (A gyermekkönyvtári adatok itt nem 

szerepelnek.) 

 

 

Könyv:  80.959 db. 

Folyóirat:  3.863„ 

Hanghordozók  6.631 „ 

Mikro dokumentum 112 „ 

Egyéb: 

Videó: 10 „ 

CD-ROM: 196„ 

Kotta: 1.107 „  

Képeslap: 1.945 „ 

 

94.823 darab  50.576.690,35 Ft értékben. 

 

 

 

2008- as tervek 

 

Állományunk gyarapítását több helyről tervezzük. Továbbra is szerződést kötünk a 

KELLÓ – val. Könyvesbolti és antikváriumi vásárlások szerepelnek terveink között.  Sikeres 
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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.  

 

Ebben az évben a Kórházból – megállapodás útján – áthozott könyveket fogjuk 

folyamatosan állományba venni. Feldolgozásuk hosszabb időt vesz igénybe, mert ezek a 

könyvek nem szerepelnek a Textlib adatbázisban, és az állományba vétel előtt be kell vinni az 

adatbázisba. Feldolgozásuk után a helyismereti gyűjtemény kutatási anyagaként fog 

szerepelni.  

 

2008-ban indul a mozgókönyvtár program a kistérségben, ami ismét bővíti a 

feldolgozási feladatainkat. Jelenleg 4 község csatlakozott a programhoz, az ő könyvtári 

ellátásuk történi könyvtárunkon keresztül. 

 

A CD-ROM –ok, a folyóiratok és a raktáron lévő állomány honosítását 2008-ben 

tervezzük. Feladataink közé tartozik a folyóiratok rendelése. 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. 

2008-ban ismét nagyobb mértékű selejtezést kívánunk megvalósítani. Ezt a raktáron 

lévő könyvek elavultsága és elhasználtsága indokolja. Ennek lebonyolítási munkái a 

feldolgozó könyvtárosok feladata. (Törlési jegyzék elkészítése, a cím és csoportos leltárból 

való törlés.) 

Minden évben összesített statisztikát készítünk a megyei könyvtár részére, melyet a 

fenntartó felé is továbbítunk. 

 

A feldolgozói munkát 2 fő végzi. A 2007-es létszámcsökkenés következtében az 

olvasószolgálat munkájában Balázs Ibolya vesz részt.  

A dolgozókkal kapcsolatos ügyintézéséket, - szabadság nyilvántartás, létszámjelentés a 

MÁK felé, étkezéssel kapcsolatos kimutatás elkészítése, levelek iktatása és az iktató kezelése 

- Simon Andrásné végzi. 

A 2007-ben elhelyezett éremtár vasárnapi ügyeletében is részt veszünk. 

 

 

 

Gyöngyös, 2008-02-12.  

 

 

 

 Az állomány feldolgozásáért felelős: Simon Andrásné 

 feldolgozó könyvtáros: Balázs Ibolya 
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3. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 
 

 

2007 – a számadatok tükrében 

 

 

 Olvasók Látogatók Kölcsönzők Kölcs.dok. Helyben Internetezők 

       

2001 2685 21826 17925 60799 15356  

2002 3715 36126 20920 69396 17689 8364 

2003 4308 43674 21957 67792 14598 13899 

2004 3592 29297 18057 65608 14785 6436 

2005 3059 26453 16969 62969 16228 4394 

2006 2832 27723 16334 56390 16945 5205 

2007 2366 26201 14541 50637 20.597 3884 

 

 

2007-ben is a beiratkozott olvasók, és az általuk kölcsönzött dokumentumok  

számának csökkenését tapasztalhatjuk.  

466 olvasóval kevesebb beiratkozót regisztráltunk mint az előző évben. Az olvasói 

létszám csökkenésének oka - amellett, hogy ez sajnos országos tendencia – valószínű a 

beiratkozási díj bevezetése lehetett.   

Internetezők száma sem éri el a tavalyi használók számát. Valószínűsíthető, hogy 

otthon is egyre többen élnek az internet bekötés lehetőségével.  

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. 

 

A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 2007. június 4-től az alábbi szolgáltatási 

díjakat határozta meg:  

 

Számítógép használat:            30 perc 240.-Ft 

Fekete kép nyomtatás:            60.-Ft/oldal 

Fekete szöveg nyomtatás:       24.-Ft/oldal 

20 oldal felett:                         18.-Ft 

Színes kép nyomtatás:           180.-Ft/oldal 

Színes szöveg nyomtatás:        60.-Ft/oldal 

Mágneslemez:                         120.-Ft/db 

Szkennelés:                             120.-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 270 olvasói kérést sikerült 

teljesítenünk ebben az évben. Eredetiben 155 db dokumentumot, másolatban 115 db, ebből  

nyomtatott formában 48 db, elektronikus formában pedig 67 db  dokumentumot kértünk és 

kaptunk.  

 

 

 

 

 Könyvtárközi kérések Teljesítés eredetiben Teljesítés másolatban 

    

2001 80 60 20 

2002 185 153 32 

2003 270 219 51 

2004 295 238 57 

2005 298 212 54 

2006 349 287 50 

2007 315 155 115 

 

 

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 könyvtárhasználó téríti meg a visszaküldés   postai szolgáltatási  díját. 

Ezt a szabályt Kulturális és Idegenforgalmi és Sportbizottság 2007. június 4-én el is fogadta.  

 

 

RENDEZVÉNYEINK  

2007 

 

Március 9. 

„Ahol a hősök születnek” Az egri magyar királyi „Dobó István” 14. honvéd gyalogezred a 

második világháborúban című könyv bemutatója.  

A könyv szerzői: BABUCS ZOLTÁN – MARUZS ROLAND.  

 

Március 22-től március 31-ig 

Kiállítás a Vidár Waldorf Általános Iskola növendékeinek munkáiból 

 

Március 27. 

VEKERDY TAMÁS pszichológus a Vidár Iskola vendége. Az íróval Molnár Katalin az Ady 

Endre Könyvesbolt vezetője beszélgetett. 

Könyvkiállítás, könyvvásár. 
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Április 16.  

Író-olvasó találkozó DOMONKOS LÁSZLÓ-val, a „Kommandó a kárpátokban – A 

Maderspach-történet” című könyv írójával. 

Könyvbemutató a Fő téri Könyvesbolt szervezésében. 

A könyvbemutató díszvendége: MADERSPACH KATALIN. 

Filmvetítés: visszaemlékezés családi történetekre, helyszínekre. 

 

Május 11.  

A Vachott Sándor Városi Könyvtár kiadásában jelent meg   

VACHOTT SÁNDORNÉ: Rajzok a múltból. Emlékiratok: szemelvények című munka.   

A könyvet a két szerkesztő mutatta be: Dr. FÜLÖP LAJOS nyelvész, folklorista és Dr. 

LISZTÓCZKY LÁSZLÓ irodalomtörténész.  

Közreműködött: Kalocsai Mária népdalénekes, Kőrösi Ágota előadóművész.  

Ez a kiadvány befejező része a gyöngyösi, reformkori irodalmi életet bemutató 

kiadványoknak. Az irodalomtörténeti kiadvány a Vachott-triásznak” nevezett csoport 

harmadik alkotójának – Vachott Sándorné Csapó Mária írónőnek állít emléket.  

(Korábban Vachott Sándor és Vahot Imre, Gyöngyös szülötteinek irodalmi, politikai szerepét 

mutatta be a két szerző.) 

 

Június 2.  

Állandó kiállítás 

Ezen a napon nyílt meg a könyvtár épületében a Huszár Lajos Éremtár. 

Az állandó kiállítás a könyvtár második emeletén, a Herman Lipót festőművész kiállítási 

termében kapott helyet. A gyűjteményt Dobál Miklós adományozta a városnak.  

A kiállítás. Magyarország  1000 éves történelmét mutatja be  érméken és emlékérméken 

(Vasárnap is nyitva: 10-től 14 óráig)  

 

Szeptember 15-16. 

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 

Könyvtárunk is csatlakozott az Európa-szerte népszerű hétvégéhez.  

 

Programjaink:  

Városi séta 4 alkalommal. Útvonal: GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ – Fő tér 

– GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár: Herman Lipót Hagyaték, Huszár 

Lajos Éremtár. A séta 90 perces volt, közel 30 érdeklődő vett részt. 

 A könyvtári épület bemutatása. A barokk lakóházat báró Grassalkovich Antal építtette. 

A nagyméretű , kőkeretes, rokokó, dúsan faragott kapuzatban a földesúri család címere 

látható.  

Nyitva tartás: szeptember 15-én 9-22 óráig, 16-án 9-18 óráig. Ezen időpontokban a 

kiállítást ingyenesen lehetett megtekinteni.  Látogatóink száma: 120 fő.  

 

Szeptember 21-22.  

LEADER Magyar Vidéki Turizmus Napjai 

Könyvtárunk – az intézményben található két állandó kiállítás népszerűsítése miatt is – 

kapcsolódott az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz. Ezeken a napokon is 

ingyenes volt a tárlatlátogatás.  
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Október 2-12.  

NAGY OLVASHOW 

Programjaink:  

A fenti időpontban „Megbocsátás időszaka”, amikor is késedelmi díj megfizetése nélkül 

hozhatták vissza olvasóink a már régen kikölcsönzött könyveket. 

CSALÁDI OLVASHOW REJTVÉNYEK: Irodalmi játékok, irodalmi, zenei kérdések 

felnőtteknek és gyermekeknek.  

A legeredményesebb megfejtőket a Könyves Vasárnapon jutalmaztuk (könyv, 

könyvutalvány, beiratkozási lehetőség, NKA reklámok…) 

 

 

Október 7.  

KÖNYVES VASÁRNAP 

Rendkívüli nyitva tartás: 10-14 óráig.  

Programjaink:  

Könyvtárunk EX LIBRIS pályázatot hirdetett a Nagy Olvashow „Összefogás a 

könyvtárakért” program keretében.  

A beérkezett – tetszőleges technikával készített – munkákból kiállítást rendeztünk. A 

legjobb alkotók könyvjutalomban részesültek.  

 

Irodalmi TOTÓ 

Irodalmi játék egy percben 

Ingyenes beiratkozási lehetőség 

Ingyenes internethasználat 

Ingyenes tárlatlátogatási lehetőség: Herman Lipót festőművész állandó kiállítása, 

Huszár Lajos Éremtár látogatása 

Könyvajánlások 

Selejtezett könyvek értékesítése  

 

November 17.  

A könyvtár vendége az ACCORDIA Kiadó.  

Könyvbemutató. 

IPACS MÁRIA KATALIN: Gyalogszer, meztélláb indultam című verseskötetét bemutatta 

Dr. Balázs Tibor (PhD) a Magyar Írószövetség tagja, az Accordia Kiadó igazgatója.  

Bemutatásra kerül még Dr. Balázs Tibor: Ábel tornya (versek), és A romániai magyar 

létköltészet története 1919-1989 című tanulmánykötet, valamint A fogfájós vaddisznó című 

gyermekverseket tartalmazó kötet.  

Az Accordia Kiadónál publikáló gyöngyösi és a város környezetében élő szerzők egy-egy 

alkotásukkal mutatkoztak be az irodalmi eseményen.  

 

November 22.  

Helytörténeti vetélkedő a Pátzay János Zeneiskolában. 

Az idén  17. alkalommal megrendezésre kerülő helytörténeti vetélkedő témája: „Történeti és 

művészeti értékeink és kincseink Gyöngyös és környéke gyűjteményeinek tükrében”.  

Könyvtárunk a vetélkedő előkészítésében, lebonyolításában jelentős szerepet vállalt 

(bibliográfiák, feladatlapok, forgatókönyv, zsűrizés.)  
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December 12.  

BÁRYNÉ dr. GÁL EDIT történész és GUSZMANNÉ NAGY ÁGNES helytörténész 

szerkesztésében megjelent GYÖNGYÖS RÉGI KÉPESLAPOKON című könyv 

bemutatója. A könyv az Agenda Natura Kiadó gondozásában jelent meg.  

Közreműködtek: Kováts Krisztina (fuvola), Kerek Norbert (zongora), Szaplonczai Csaba 

(vers). 

A kiadványban kronológiai és tematikus elrendezésben kaptak helyet a város történetét, 

fejlődését ábrázoló képeslapok.  

 

December 18. 

GYÖNGYÖSI KALENDÁRIUM 2008.   Könyvbemutató 

A könyv szerkesztési munkálataiban a könyvtár is nagy szerepet vállalt. Két fejezet, a Naptár, 

és a Szép szavak anyaga arra a kutatómunkára épült, amely a szépirodalmi alkotásokban 

előforduló gyöngyösi és mátrai vonatkozású műveket gyűjti össze és tárja föl - Lovász Béláné 

szerkesztésében.  

 

TEXTLIB integrált könyvtári rendszer 

 

Technikai – informatikai változások: 

Számítógépparkunk az évek során 29-re gyarapodott. A gépek szinte mindegyikét 

pályázati támogatásból vásároltuk. Sajnos az utóbbi években technikai fejlesztésre – anyagi 

korlátaink miatt – nem került sor, ezért a gépek nagy része elavult, nem felel meg a kor 

kihívásainak.   

2007 nyarán a zárva tartás idején a TEXTLIB integrált adatbázis feltöltésével 

foglalkoztunk.  

 2007. október 15-én 64.126 db dokumentum található az adatbázisban. Ez 80%-os 

készenlétet jelent (a könyvek tekintetében) A szabadpolcon található könyvek adatbevitele 

2007. nyarán befejeződött. A raktárban található könyvek, illetve egyéb dokumentumok 

(lemezek, folyóiratok, cd-k…) honosítása folyamatosan történik.  

 

PÁLYÁZATOK 2007-ben 

 

Pályázatot kiíró 

szervezet 
Téma 

Pályázott 

összeg 

(Ft) 

Önerő 

összege 

(Ft) 

A pályázat 

beküldésének 

időpontja 

Státusz Megjegyzés 

 

Gyöngyös Város 

Képviselőtestülete 

Kulturális és 

Idegenforgalmi 

Bizottság 

 

helyismereti 

gyűjtemény 

pótlása 

 

300.000,- 

Ft 

- 
 

2007. 04. 12. 

 

sikeres 

 

80.000,- Ft 

Gyöngyös Város 

Képviselőtestülete 

Kulturális és 

Idegenforgalmi 

Bizottság 

Népmese 

Napja 

2007 

100.000.- - 2006. 04. 12. sikeres 30.000.-Ft 

Gazdasági és 

Közlekedési 

Minisztérium 

eMagyarország 

Pontok 

támogatása 

280.000.- -  

Megállapodás 

köthető 

február 

közepétől 

X 
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A könyvtár honlapja 

Statisztika (honlap) 

 
 

A NIIFI  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. 

 

 

A KÖNYVTÁR TERVEI A 2008. ÉVRE 

a könyvtárfejlesztési stratégia 2008-2013 dokumentuma alapján 

 

 

Célok:  

1. A könyvtár közvetítsen minden nyilvánosságra került információt és adatot, 

kiemelten biztosítson hozzáférést a nemzeti kultúra dokumentumaihoz. 

 

Beavatkozások: 

 

 Legfontosabb feladatunk, hogy megfelelő információt tudjunk nyújtani az 

érdeklődő olvasók, a város lakói, és a könyvtárba betérő látogatók számára. 

Ezért továbbra is biztosítanunk 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 

könyvek iránt.  

http://www.vk-gyongyos-bibl.hu/
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 A folyóirat kínálat bővítése is folyamatos igény az olvasók részéről. 2007-ben 

az NKA jóvoltából 46 folyóirat színesíti a választékot. Elektronikus úton is 

tudunk olvasói igényeket kielégíteni. Számos folyóirat elérhető az interneten. 

(Mek, Újságosstand). Több honlapon tartalomszolgáltatást tudunk elérni, 

(Matarka, Iker) ezzel is segítve olvasóink tájékoztatását. A folyóiratok 

köttetése, a Megyei Könyvtár kötészetének megszűnése miatt csökkenni fog. 

megőrzésükről, továbbra is – tékázva – gondoskodunk.  

 

 CD-ROM-ok, adatbázisok: 2007-ben 22 db multimédiával szaporodott a CD-

ROM állományunk. A keresettebb, nem kézikönyv jellegű CD-k kölcsönzését 

bevezettük. 

 

 Európai Unió Információs Téka. A gyűjtemény további gyarapítására 

figyelmet fordítunk.  

   

 A TEXTLIB olvasói katalógus retrospektív konverziójának befejezése (a teljes 

állomány már csak 20%-a vár feldolgozásra, adatbázisba kerülésre.) Sor 

kerülhet a számítógépes kölcsönzés bevezetésére. 

 

 A hozzáférhetőség jegyében a könyvtárban nem található dokumentumokat 

továbbra is a közkedvelt, jól működő ODR szolgáltatás segítségével kívánjuk 

megoldani. 

 Kapcsolódás a NAVA központhoz. Könyvtárunk 2007. októberében 

regisztrált, így olvasóink számára biztosítani tudjuk az M1, M2, Duna TV 

adásainak, filmjeinek közvetítését számítógépen keresztül. 

 Olvasói igények kielégítése az országos könyvtári szolgáltatások segítségével: 

tartalom-nyilvántartás, Magyar Elektronikus Könyvtár, Nemzeti Periodika 

Adatbázis…. 

 Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (mozgókönyvtári) szolgáltatás 

kialakítása Gyöngyös kistérségben az önkormányzati kívánalmaknak 

megfelelően. (Nagyfüged, Pálosvörösmart, Vámosgyörk, Vécs, Visznek). A 

mozgókönyvtári szolgáltatás kialakításának célja: a községekben élők 

közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek olyan hatékony és minőségi 

könyvtári ellátáshoz, amely elsősorban a felhasználók igényeit elégíti ki. 

Kialakítása folyamatban.  

 

2. A könyvtár a használóközpontúság szellemében a könyvtári épülettől és a nyitva 

tartási időtől függetlenül biztosítson hozzáférést az információkhoz és adatokhoz, 

valamint a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez 

 

  

Beavatkozások: 

 Információs infrastuktúra fejlesztése, (pályáztunk újabb eMagyarország pontokra) 

 Web-alapú szolgáltatások bővítése (hosszabbítás, kérés, e-mail, könyvtárközi) 

 Elektronikusan elérhető 24 órás szolgáltató könyvtárrá alakulás. Feltétele: 1 db 

szerver gép beállítása a TEXTLIB katalógussal, szolgáltatásának díja ismereteink 

szerint havi 20.000.- Ft.  
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3.  A könyvtár új módszerekkel járuljon hozzá az olvasáskultúra fejlesztéséhez. 

 

Beavatkozások:  

 Partnerség kialakítása a megye könyvtáraival, a könyves szakma érintett területeivel 

a városban ( eddigi jó kapcsolat tovább ápolása a könyves boltokkal, a múzeum, az 

iskolák, a főiskola könyvtárával) 

 Gyűjteményfejlesztési stratégia többletforrásból. Pályázati lehetőségek kihasználása, 

érdekeltségnövelő támogatás. 

 Olvasási akciókban való részt vétel. 2008-ban indul a „Nyisd ki a könyvet” 

program. Ez az EU által is támogatott projekt folytatása az intézményünkben is nagy 

sikerrel zajlott Nagy Könyv (2006), vagy az OLVASHOW (2007) könyves akcióknak.  

 Családi könyvtári látogatások erősítése.  Évek óta tapasztalat, hogy miután a 

gyermekkönyvtár egy épületben van a felnőtt könyvtárral, ezért szombati napokon 

már eddig is érezhetően családok veszik igénybe szolgáltatásainkat. Továbbra is 

nyitottak leszünk óvodai, iskolai csoportok fogadására.  

 Kulturális rendezvények szervezése különös tekintettel a Nemzeti évfordulóink 2008 

kiadvány alapján, melyet az Oktatási és Kulturális Minisztérium adott ki. 2008 a 

RENESZÁNSZ éve. Ezzel kapcsolatosan helyi pályázatot kívánunk beadni írásos és 

szóbeli vetélkedő megrendezésére. A hagyományoknak megfelelően olvasóink 

számára egyéb pályázatokat írunk ki: rajz, báb, irodalmi (Nyugat folyóirattal 

kapcsolatban). Helyismereti vetélkedő, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók 

szervezését tervezzük.   

 

4. A könyvtár közösségi szolgáltatásaival és a felnőttképzés támogatásával segítse elő az 

életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését.  

 

Beavatkozások: 

 Partnerség a képzésben érintett szervezetekkel, kulturális intézményekkel, 

közgyűjteményekkel 

 Folyamatos pályázatfigyelés, eredményes pályázatok – olvasóink megelégedésére.  

 Az állampolgári jogok és kötelességek érvényesülésének biztosítása a közhasznú 

információk, és az on-line kormányzati szolgáltatások elérésén keresztül. 
eMagyarország Pontok, Ügyfélkapu, APEH elektronikus adóbevallás 

szolgáltatásainak továbbítása, használatának biztosítása, segítségnyújtás.  

 eTanácsadói képzés. 2008-ban részt kívánunk venni eTanácsadói tanfolyamon, ami 

több pályázat feltétele is lehet (eMagyarország, NKA.) Pályázatot adunk be az NKA 

Könyvtári Szakmai Kollégiumához. Pályázni 1.000.000.- Ft összegre lehet, melynek 

70%-át számítógépekre lehet költeni. A pályázat feltétele, hogy e-ügyintézői 

tanfolyamokat szervezzünk legalább 50 fő részvételével.  

 A felhasználók segítése, információval, dokumentumokkal való ellátása az életen át 

tartó tanulás folyamatában (ODR), a digitális írástudás széleskörű oktatása 

(eMagyarország tanfolyamok).   

 A könyvtárak kulturális turizmusba való bekapcsolódása információszolgáltatóként, 

különösen a helyismereti információk szétsugárzása érdekében.  
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 A könyvtár épületében tervezett változások 

 

 

o az udvarra néző belső terasz olvasói szolgáltatóhellyé alakítása. 

o A bejárati kapu belső részének felújítása, újrafestése 

 

A terasz árnyékolóval, esővédővel történő bevonása lehetővé tenné a hírlapolvasó 

területének megnövelését. Felöltöztetve alkalmas lenne beszélgető klub kialakítására, nyári 

rendezvények megtartására. 

Ide költözésünkkor már álltak a teraszon a vaskonzolok, melyek jelen állapotukban nem 

esztétikusak, rontják a könyvtár képét. 

A könyvtár belső képére, arculatára továbbra is nagy gondot fordítunk. A lehetőségek 

bővítésére pályáztunk és nyertünk. A munka elkészült, az információs táblák 2007. 

novemberétől segítik az olvasók tájékoztatását.   

Az évenkénti nyári nagytakarítást, nagyhatású atkátlanító porszívózást az olvasók és a 

magunk egészsége, a tiszta könyvtárkép megőrzésének érdekében továbbra is tervezzük. 

 

Herman Lipót kiállítása az interneten 

Huszár Lajos Éremtár az interneten 

A virtuális kiállítást a könyvtár honlapján kívánjuk elkészíteni és bemutatni az 

érdeklődőknek. Feladatunk a művész hagyatékának ápolása, az éremtári gyűjtemény minél 

szélesebb körben való népszerűsítése a nagyközönség ill. minden érdeklődő számára.  

 

 

Személyi változásokat a könyvtári szolgáltatási színvonal megtartása, és a 

többletfeladatok elvégzése miatt nem tudunk elfogadni.   

Nyitva tartással kapcsolatos változások: Huszár Lajos Éremtár vasárnap legyen zárva. Az 

eddigi forgalom nem indokolja.  

 

A feladatok megvalósításában csapatmunkában együtt dolgozunk: 

 

 

 

Kiss Gertrúd 

Kiss Péterné 

Szekeresné Sennyey Mária 

Szőke György 

Takácsné Fodor Csilla 

Tóth Jánosné 

Tóthné Fehér Éva 
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4. A ZENEI ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG 
  

 

ZENEI GYŰJTEMÉNY 

 

 

Állománygyarapítás, beszerzés 

 

2007ben a részleg 111 db hangfelvétellel gyarapodott a gyűjtemény 205.274,- Ft értékben 

(melyből olvasói ajándék 25 db, 35.400,- Ft). Ezek az adatok azt mutatják, hogy a zenei 

részleg gyarapítására fordított összeg tovább csökkent az előző évihez képest, és az utóbbi 

évek legkisebb mértékű gyarapodása figyelhető meg.   

 

A beiratkozott olvasóink száma ez évben  365 fő, amely lényeges csökkenést mutat az előző 

évihez viszonyítva. A visszaesés oka a június 1-én bevezett beiratkozási díj. 

 

 

Szolgáltatások 

 

A másolási tevékenységet a szerzői jogi törvények figyelembevételével, csak korlátozott 

mértékben végezzük (iskolák, intézmények - műsorösszeállítások).  

 

Új szolgáltatásként vezettük be október 1-től a meglévő kazettáink kölcsönzését, amely úgy 

tűnik, elnyerte olvasóink tetszését.  

 

Mindkét szolgáltatásunk (másolás, CD és kazetta kölcsönzés) változatlanul továbbra is 

ingyenes, azokért külön díjazást nem kérünk. A beiratkozás feltételével vehető igénybe a 

kölcsönzés.  

 

A 2001-ben megkezdett archiválási programot folyamatosan tovább bővítjük. Az újdonságok 

archiválását folyamatosan végezzük.    

 

Ez évben nem történt technikai fejlesztés.  

 

Honlapunkat, az azokon lévő adatbázisokat folyamatosan frissítjük. Az olvasói 

megkeresések azt mutatják, hogy ezekre szükség van, olvasóink látogatják honlapunkat, és az 

e-mailes referensz szolgáltatás száma növekszik. Vonatkozik ez mindkét gyűjteményre – 

zenei- és helyismereti részleg – egyaránt.  

 

A “Nagy Olvashow” játékban (2007. október) zenei párosító rejtvénnyel színesítettük a 

megoldandó feladatok sorát.  
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HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY 

 

A gyűjtemény fejlesztése 

 

Sajnos, ez évben elmaradt az a jelentős összegű támogatás, amelyet nyolc éven át 

Közművelődési pályázat útján kaptunk a Kulturális Bizottságtól. Így a gyűjtemény csak 

nagyon szerény mértékben gyarapodott (újonnan megjelenő kiadványok, ill. ajándékozás).  

 

2007 nyarán megtörtént a számítógépes adatbázis teljes kiépítéséhez szükséges 

munkálatokhoz a zenei és a helyismereti gyűjtemény (olvasóterem és raktár) teljeskörű  

kódolása. További feladat az adatbázisba történő teljes bevitel.  

 

Kiállítások 

 

Gyűjteményünk egyes darabjait, újdonságait immár állandó kiállítás keretében – bár szerény 

körülmények között – mutatjuk be a helyismereti gyűjteményben. Az elmúlt évben 

“Gyöngyös... : 1960-1970” címmel mutattuk be a városépítés egy fontos időszakát. A 

kiállítás január 23-tól volt látható.  

 

Tervezzük: Bajza József halálának 150. évfordulójára (március 3.) a könyvtári információs 

térben történő bemutatását.   

 

Sajtóbibliográfia 
 

2007-ben komolyabb gyűjtő- és feldolgozó munka történt az 1945-2007. közötti gyöngyösi és 

Gyöngyös környéki sajtóbibliográfia összeállítására. Tanácsi-önkormányzati, üzemi- és 

vállalati, párt-, iskolai és reklámújságok tartoznak ebbe a körbe. A jelenleg 130 tételes, 

annotált bibliográfia továbi pontosításokra, kiegészítésekre, és elsősorban az eredeti számok – 

lehetőség szerinti – begyűjtésére szorul. A kutatást mindenképpen folytatni szeretnénk.    

 

Vetélkedő, kalendárium 

 

2007-ben immár 17. 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: Történeti és művészeti értékeink és kincseink Gyöngyös és környéke 

gyűjteményeinek tükrében címmel fogalmazódott meg. A gyöngyösi és a környékbeli 

gyűjteményeket, tájházakat kellett a résztvevőknek megismerniük (9 helyszín). A vetélkedő 9 

+ 6 csapat részvételével zajlott le, ahol 4 vidéki iskola: Mátraszentimre, Detk, 

Gyöngyössolymos és Nagyréde csapatai is jelen voltak.  

 A vetélkedőről két írás jelent meg, a Kapcsolat c. szakmai lapban, ill. a Gyöngyösi 

Mozaikban (Lovász Béláné). 

 

2007. decemberében jelent meg a Gyöngyösi Kalendárium 2008. c. kiadvány, melynek 

szerkesztési munkálataiban ugyancsak részt vállaltunk. Két fejezet, a Naptár, és a Szép szavak 

anyaga arra a kutatómunkára épült, amely a szépirodalmi alkotásokban előforduló gyöngyösi 

és mátrai vonatkozású műveket gyűjti össze és tárja fel (versek, novellák, elbeszélések). 

Továbbra is figyeljük a jeles magyar költők és írók szülőföldünkről szóló alkotásait.   
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5. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2008. ÉVI MUNKATERVE 
 

 

A 2007. év forgalmi adatai 

Forgalmi adatok  

 

       14 éven aluli         Összesen 

 Látogatók száma/fő            8813               13835  

 Beiratkozott olvasók/fő     733                1244 

 Kölcsönzések száma/db                 4537                7117 

 Kölcsönzött dok. száma/db        13178                20346 

 Helyben haszn. dok. száma/db          2974                4320 

  

 Az előző évekkel összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a könyvtárba iratkozók 

száma évente csökkent egy kicsit. Az országos tendencia nálunk is érvényesült. Van egy 

olyan csoport viszont, akik szívesen időznek a könyvtárban, sőt, napi látogatóink. Az 

iskolások közül többen itt tanulnak, olvasgatnak a buszuk indulásáig, vagy az Internetet 

böngészik. Olvasóink egyharmada 14 éven felüli. Elsősorban középiskolások, de sok felnőtt 

jár a gyermeke helyett könyvet kölcsönözni. A pedagógusoknak is nagy segítséget nyújt a 

gyermekkönyvtár állománya. Nőtt a legifjabb korosztály száma, többen már két éves kortól 

szoktatják a gyermeküket a könyvekhez, mesékhez. Az esti órákban és a hétvégén főleg 

családok látogatnak el hozzánk, közösen választva ki az olvasnivalót. 

 

Gyarapodásunk 

 

            2004.             2005.            2006.             2007. 

   db             836              756             710              398 

   ár       1.141.451,- Ft       1.082.062,-Ft       1.033.151,- Ft        617.149,- Ft 

 

 

 Több éven át 700.000,- Ft-ot köthettünk le a Könyvtárellátónál, de a megszorítások 

miatt idén már csak 300.000-et. Ez az összeg többnyire a népszerű sorozatok megvásárlására 

volt elég, a korábbi három helyett egy példányban, illetve válogatva rendeltünk még a 

színvonalas és népszerű kötetekből. A könyvárak növekedése is rontott a helyzetünkön. A 

beszerzési keret további csökkenése már az olvasók elmaradásával fog járni. 

 2007-ben selejteztünk, 581 db avult, rongált és behajthatatlan könyvet töröltünk az 

állományból 112.596,40 Ft értékben. 

 

Internet 

 

 Teljesítettük az eMagyarország Pontban vállalt feltételeket. A szolgáltatás egyre 

népszerűbb, vannak rendszeresen visszajáró internetezőink, a délutáni időszakban pedig 

várakozni is kell a gép használatáért. Az e-mailezésen, zenélésen kívül egyre többen 

használják tájékozódásra és az iskolai feladatok elkészítéséhez. 2007-ben 2637 főt 

regisztráltunk, internetezőink 1360 órát töltöttek el a két gép előtt. 

 Honlapunkon rendszeresen tájékoztattuk az olvasókat a programjainkról, és minden 

hónapban könyvajánlással jelentkeztünk. 
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Csoportos foglalkozás 

 

 12 alkalommal kerestek meg minket óvodák és iskolák. A foglalkozásokon 

megismerkedtek a gyerekek a könyvtárral, az állománnyal és a kölcsönzés módjával.  

 Jó kapcsolatunk van a Petőfi Sándor Általános Iskolával, egyre több osztály jár havi 

rendszerességgel a megadott feltételekkel könyvet kölcsönözni. 

 

Rendezvények 

 

 Febr. 6.    Bod Péter Könyvtárhasználati verseny megyei fordulója a Heves Megyei 

Önkormányzat Pedagógiai Intézete szervezésében, a könyvtárosok aktív 

közreműködésével. 

 

 Márc. 19.   A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli fordulója. 

 

 Ápr. 23.   Tavaszi mesemondó verseny a városi óvodásoknak és az alsó tagozatos 

gyerekeknek. A versenyre szép számmal jelentkeztek a kis mesemondók, és sok kísérő 

volt kíváncsi rájuk. 

 

 Ápr. 24.    Mesemondó verseny a körzeti óvodásoknak és a felső tagozatos 

tanulóknak. Az óvodások közül továbbjutottak az egri versenyen is megállták a 

helyüket. 

 

 Szept. 29.  Népmese napja 2007. Az egynapos rendezvényen Mesetarisznya címmel 

érdekes programokkal vártuk az érdeklődőket. Nonstop mesemondást hirdettünk, 

lehetett színezni, mesetotót kitölteni, mesedramatizálásban részt venni. Ekkor tartottuk 

a Bábpályázatunk eredményhirdetését is. A programon sok gyermek és felnőtt vett 

részt. 

 

 Okt. 2-12. Nagy Olvashow – Országos Könyvtári Napok keretén belül a következőket 

kínáltuk: Ex Libris pályázat és kiállítás, megbocsátás hete, ingyenes beiratkozás, 

tárlatlátogatás, családi rejtvényújság, irodalmi egypercesek. 

 

Kiállítások 

 

 Szept. 29-okt. 29-ig „Kedves mesehősöm” címmel bábpályázatot hirdettünk általános 

iskolásoknak. A kiállítás megnyitója a Népmese napján volt. 

 

 Nov. 22-dec. 6-ig   Hablicsek Eszter rajzkiállítása: Manga 

 

 Dec. 8-dec. 22.    Kovács Luca rajzkiállítása: Lovak 

 

 Dec. 20-jan. 15-ig    Oscar Wilde: A boldog herceg című meséjéhez készített rajzokat 

a II. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti iskola 3. a osztálya 

 

Személyi állomány 

 

 Mihályi Mária kolléganőnk nyugdíjba vonult, ezért a gyermekkönyvtári feladatokat 

ezután két fő fogja ellátni. 
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Feladatok, tervek 2008-ra 

 

Szolgáltatási díjak változása 

 

1.  Január 1-étől változott a beiratkozás díja:     1200,- Ft/év  (minden részlegbe érvényes). 

Díjtalan:  16 éves korig, 

    70 éven felül. 

 

Kedvezményes:  a nappali tagozatos diákoknak, 

    a 70 éven felüli nyugdíjasoknak. 

 

2.  Az Internet használata továbbra is díjtalan a gyermekkönyvtárban, melyet a beiratkozott, 

általános iskolás tanulók vehetnek igénybe, naponta fél órára. 

 Nyomtatási költség: 

 Fekete-fehér szöveg:  24,- Ft/oldal 

 Fekete-fehér kép:  60,- Ft/oldal 

 Színes szöveg:  60,- Ft/oldal 

 Színes kép:                   180,- Ft/oldal 

Fénymásolás (fekete-fehér): 

 A/4-es méretű:  18,- Ft/oldal 

 A/3-as méretű:  24,- Ft/oldal. 

 

TEXTLIB integrált rendszer 

 

 Folyamatosan bővítjük és frissítjük az olvasók és a dokumentumok adatait, minél 

előbb szeretnénk elkezdeni a gépi kölcsönzést. Katalógusként is nélkülözhetetlen a 

mindennapi tájékoztatásban a könyvtári rendszer. 

 

Rendezvények 

 

 2007-ben hirdettük meg a kiállítási lehetőséget az olvasóink körében. Akinek szép 

rajzai, kézműves munkái, fotói vannak, vagy érdekes gyűjteménnyel rendelkezik, azt 

szívesen kiállítjuk, propagáljuk. Az érdeklődés folyamatos. 

 

 Február közepén jelenik meg az utolsó Harry Potter kötet. Ebből az alkalomból 

rejtvényfüzetet adunk ki 12-16 éves tanulók részére, melyben érdekes feladatokkal 

feleleveníthetik az eddig olvasottakat. A beérkezett legjobb rajzokból, irodalmi 

alkotásokból és tárgyakból kiállítást rendezünk, illetve a Honlapunkra is feltesszük. 

Az eredményhirdetést „varázslatos” keretek között fogjuk megtartani. 

 

  Áprilisban a hagyományos tavaszi mesemondó versenyünkre fog sor kerülni. 

 

 Szeptemberben a Népmese napjához kötődve irodalmi pályázatot hirdetünk, és 

népmesékkel kapcsolatos programokkal várjuk a gyermekeket, valamint a családokat. 

 

 Októberben kapcsolódunk az Országos Könyvtári Napokhoz. Különféle pályázatokkal 

és programokkal várunk minden érdeklődőt. 

 

Felelősek:  Begovné Kasza Ágnes, Csordás Lászlóné                Határidő:  folyamatos 
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6. Az I. sz. FIÓKKÖNYVTÁR MUNKATERVE 
 

 

 

                                         2007. év statisztikai adatai 

 

Olvasói létszám alakulása: 

 

 

A beiratkozott olvasók száma 413 fő. Az előző évhez képest 92 fővel kevesebb. 

Az év közben történt nyitvatartási változás,- ami csak heti két nap nyitva tartást jelent - és az 

Internet használatának fizetőssé válása nagyon látszik a statisztikai adatokon.  

 

Amíg 2007. június1-ig 1100 fő használta a számítógépeket, a további hét hónapban csak 500. 

 

Megoszlás szerint: 

14 éves és fiatalabb:    56 fő 

14 éven felül           : 357 fő 

 Összesen:                 413 fő 

 

 

Forgalom alakulása: 

 

Látogatók száma:      4334 fő 

Kölcsönzők száma:   2275 fő 

Kölcsönzött kötetek: 9817 db 

 

Megoszlás szerint: 

14 éves és fiatalabb: 

Látogatók száma:       654 fő 

Kölcsönzők száma:    345 fő 

Kölcsönzött kötetek:  895 db 

 

14 éven felüli: 

Látogatók száma:      3680 fő 

Kölcsönzők száma:   1930 fő 

Kölcsönzött kötetek: 8922 db 

 

Helyben használt dokumentumok:  

Összesen:             1927 db 

14 év felett:          1614 db 

14 év alatt:            303 db 

A távhasználat      113 alkalom. 

14 év alatt:           2 alkalom,  

A távhasználat többnyire a határidő meghosszabbítására korlátozódik, esetleg bizonyos 

művek megléte iránt érdeklődnek. 

Nyitvatartási napok száma: 142 

A Platán úti Óvodából csoportos foglalkozás keretében 98 gyermek látogatott a könyvtárba.  
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A látogatói létszám csökkenését az Internet használati díj bevezetésével magyarázom. Amíg  

a gépekre, ill. az Internetre várakoztak, a fiatalok is többet használták a helyben lévő 

folyóiratokat, és lapozgattak könyveket.  

2007 évben 208 db új dokumentum érkezett a fiókkönyvtárba.(2006-ban 274 db.) Az év eleji 

bezárási huzavona miatt az első negyedévben alig vettünk könyveket. 

 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.  

Selejtezésre nem került sor, mivel a tavalyi év selejtezése miatt nagyon elhúzódott a 

háttérmunka.(Raktári lapok és az olvasói katalógusból való katalógus cédulák kiszedése.) 

 

A szorgalmasabbak használják a kézikönyvtárat, és feladatmegoldásaikhoz böngésznek az 

Interneten. 

A folyóiratokat olvasók rendszeresen látogatják a könyvtárat. Igény lenne egy ellenzéki 

folyóirat beszerzésére. 

 

Az év során vásárolt új könyvek jelentős része ifjúsági irodalom volt. Új ismeretterjesztő 

könyveket, klasszikusok új kiadását vásárolhattam meg. A fiatalok által felkapott, népszerű 

sorozatok beszerzését is indokoltnak látom, mert szeretnék minél több gyereket olvasásra 

csábítani. 

Az iskolai tananyaghoz kapcsolódó könyvek, kötelező olvasmányok is megtalálhatóak a 

könyvtárban. 

 

 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, szak- és címkatalógust építek. A katalógus építése naprakész. 

 

 

 

 

2008. 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.  

2007. június 1.-től kell fizetni az Internet használatért. A központi könyvtárétól eltérő , 

alacsonyabb szolgáltatási díjat. 
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Szolgáltatásaink: 

-       szövegszerkesztés, táblázatkezelés; 

-        internetes oldalak megtekintése, szörfözés a világhálón; 

-       elektronikus levelezés; 

-       mágneslemezre másolás (helyben vásárolt floppyra, 120 Ft/db.) 

-       nyomtatás, fénymásolás 

-       elektronikus ügyintézés 

-       saját USB kulcs használata 

 

 

Az év során az Intézményi és Humán Kapcsolatok Igazgatósága támogatásával megtörtént az 

armatúrák cseréje, és érintésvédelmi vizsgálata. 

Nagyon szeretném, ha az év során egy tisztasági festésre lehetőséget kapnék. 

 Újabb nagyobb selejtezést tervezek. A kézikönyvtár egyes része avult, az ifjúsági állomány 

különösen régi. Az a tervem, hogy a gyerekekkel megszerettetem a könyveket, csak kívül is, 

belül is igényes, szép könyvekkel lehetséges. Az állomány egy részét, pedig rongálódás miatt 

kell selejtezni.    

 

Az év során újabb pályázatot nyújtottunk be az eMagyarország pont bővítésére. Az 

elektronikus ügyintézésre és munkahelykeresésre egy ingyenesen működő gép nagyon jó 

szolgálatot tenne a lakótelepen állást keresők számára. A pályázat eredményéről még nincs 

tudomásom. 

 

Szívügyem a hátrányos helyzetű könyvtári olvasók ellátása. Könyvekkel látom el azokat az 

olvasókat, akiknek eddig is házhoz vittem a könyveket.  

Van, ahová havonta megyek, de van, akihez csak negyedévenként. (Kb.100db.könyvet 

vittem.) A könyvcsere lebonyolítása többnyire a saját autómmal történik, de továbbra is 

igénybe kívánom venni a Mátra Művelődési Központ autóját. 

 

A Platán úti Óvodával jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanom. Az év során négy 

alkalommal látogattak meg.(98 fő) Együttműködési megállapodásunk értelmében is 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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7. STATISZTIKA  -  2007. ÉVI ADATOK 
 

 

 

 

 

Beiratkozott 

olvasók 

Látogatók Kölcsönzők Kölcsönzött  

dokumentumok 

Helyben 

használt dok. 

 száma száma száma száma 

Felnőtt részleg 2366 26201 14541 50637 20597 
Gyermekkönyvtár 1244 13835  20346 4320 
Zenei részleg 365 4097  4742 4367 
I. sz. Fiókkönyvtár 413 4334  9817 1927 
II. sz. Fiókkönyvtár 32 79 45 257 81 

      Összesen:  4420 48546 45 85799 31292 

 

 


