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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2010-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY 

SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 
 

ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS - FELDOLGOZÁS 

A központi könyvtár 2009. évi állomány-szerzeményezése és feldolgozása  

 

2009. évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt. A 

Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól (KELLO) – szerződés alapján – kapott, és egyéb 

helyről vásárolt, valamint az érdekeltségnövelő, és felzárkóztató pályázat útján nyert 

összegekből beszerzett könyveket és egyéb dokumentumokat vettük állományba. 

 

2009-ban állományba vett dokumentumok: 

 

 darab forint 

könyvek : 1.701 3.173.090.- 

folyóirat: 18 110.000.- 

hanghordozó: 91 239.344.- 

kotta: 34 54.330.- 

CD-ROM 36  75.161.- 

képeslap 20 6.910.- 

 1.900 3.658.835.- 

 

Állományrevízió 

 

2009-ben a 3/1975 (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet alapján éves tervszerű 

állományapasztásra, másrészt a könyvtári állomány tételes ellenőrzésére  került sor, melynek 

következtében 4.218 db dokumentum került törlésre.  

A keletkezett hiány mértéke a rendeletben megengedett káló 20%-a. 

 

 

A központi könyvtár állománya 2009. dec. 31-én:   

 

könyv:  74.442 db 

folyóirat:  3.645 

hanghordozók  6.700 

mikro dokumentum 112 

videó: 10 

cd-rom: 238 

kotta: 1133 

képeslap: 2018 

Összesen:  88.298 db  

 

 

 

 

 Az állomány feldolgozásáért felelős: Simon Andrásné 

 feldolgozó könyvtáros: Balázs Ibolya 
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2. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 
 

2009 – a számadatok tükrében: 

 

 olvasók látogatók kölcsönzők kölcs.dok. helyben internetezők 

2008 1642 19741 11213 46942 14556 2106 

2009 1445  17490 9682 52307 16828 1430 

 

A beiratkozott olvasók számának csökkenése a számítógépes kölcsönzés bevezetésének 

tudható be. Ugyanis az elektronikus kölcsönzéssel áttértünk a fordulónapos érvényességre. 

Így az olvasójegy már nem naptári évre, hanem 12 hónapra szól.  

 

Az internetezők száma nem éri el a tavalyi használók számát. Valószínű, hogy otthonról is 

egyre többen érik el és használják a világháló által nyújtott szolgáltatásokat.  

Ezt a statisztikai adatot jól ellensúlyozza azok száma, akik a könyvtárunkban zajló különféle 

internetoktatás valamelyikét vették igénybe. Tanfolyamainkkal azokat az olvasókat céloztuk 

meg, akik még kevésbé ismerik a számítástechnika rejtelmeit, akik most döntöttek úgy, hogy 

megismerkednek az internet világával. Ezek a tanfolyamok igen népszerűek, ezt a 

szolgáltatást tovább kívánjuk folytatni.  

 

A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is népszerű.  

Az igénybevevők száma és a kért-küldött dokumentumok száma is növekedett.  Az 

elektronikus úton érvényesített megrendelések lehetőségét ismerik olvasóink, igénylik is ezt a 

szolgáltatást. 

Az országos dokumentum-ellátási rendszer segítségével 296 olvasói kérést sikerült 

teljesítenünk ebben az évben. Könyvtárunk más könyvtár számára 24 db könyvet küldött. 

 

 könyvtárközi kérések könyvtárunktól kért 

könyvek száma 

teljesítés 

eredetiben 

teljesítés 

másolatban 

2008 244 11 165 73 

2009 296  24 198 98 

 

Állománygyarapítás 

 

Az olvasószolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet a korszerű állománygyarapításra. 

Olvasóink igényeit szem előtt tartva igyekszünk a korszerű szakirodalmat, és a keresett 

szépirodalmat azonnal szolgáltatni. Az internet nyújtotta lehetőséggel, a jó kereskedelmi 

kapcsolatok kialakításával a keresett, könyvtári állományunkba is beilleszkedő könyveket 

akár egy-két napon belül is készek vagyunk olvasóink rendelkezésére bocsátani.  

Ugyanezzel a kitüntető figyelemmel gyarapítjuk az Európai Információs Téka gyűjteményt 

is könyvtárunkban.  

 

Elektronikus feltárás - Textlib integrált könyvtári rendszer 

 

Könyvtárunk a Textlib integrált könyvtári rendszert használja. A könyvtárban található 

könyvek honosítása, számítógépre vitele 2009 nyarán befejeződött.  

Az olvasók gyorsabb, pontosabb kiszolgálása érdekében bevezettük a számítógépes 

kölcsönzést. A gyermekkönyvtár 2008. júniusától, a felnőtt részleg 2008. szeptemberétől 

számítógépen kölcsönöz. 
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Informatika 

 

Eszközök - az információs társadalom kialakításában a könyvtár fontos és meghatározó 

szerepet tölt be. Naponta találkozunk olvasói kérésekkel, melyek a digitális kultúra 

eszközeivel valósíthatók meg. Népszerűvé vált az újságok, napi hírek olvasása a 

számítógépek segítségével. Legtöbben az elektronikus levelezés lehetőségeit használják a 

gépeken. Főiskolások gyakorta veszik igénybe vizsgára való bejelentkezés miatt. Az olvasói 

tájékoztatásban is nagy segítségünkre van az elektronikusan elérhető irodalmi, politikai, 

honlapok, adatbázisok sokasága. Az utóbbi években jelentősen megnőtt az elektronikus 

adóbevallások, az e-közszolgáltatások igénybevétele.  Munkánk során naponta találkozunk 

ilyen jellegű segítségkéréssel.  

Számítógépparkunk az évek során 29-re gyarapodott. Olvasóink számára 11 gépen internet-

hozzáférést, három gépen pedig elektronikus katalógushasználatot tudunk biztosítani.  A 

gépek szinte mindegyikét pályázati támogatásból vásároltuk. 

Felsőfokú végzettségű informatikus kollégánk, illetve a könyvtáros szakmai gárda segítséget 

tud adni az ide érkező vendégeknek információs problémáik megoldásában.  

Számos internethasználói tanfolyamot szerveztünk, s ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban 

is.  

 

 

Honlap - a NIIFI támogatási szerződés keretében ingyenesen biztosított számunkra tárhelyet  

a honlap megjelentetésére. Címe:  www.vk-gyongyos.bibl.hu  

A honlap készítője és gondozója informatikus munkatársunk, aki  karbantartja, rendszeresen 

frissíti azt.  

 

http://www.vk-gyongyos-bibl.hu/
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HONLAP-STATISZTIKA 2009 

 

 

Olvasásnépszerűsítő rendezvények a Vachott Sándor Városi Könyvtárban – 2009 

 

A  könyvtár az olvasóvá nevelés, illetve az olvasás népszerűsítése érdekében gyakran szervez 

rendezvényeket. Így volt ez 2009-ben is. Ebben az évben 55 rendezvényt szerveztek a 

könyvtárosok. 2009-ben az olvasásnépszerűsítő programok Gyöngyös várossá 

nyilvánításának 675. évfordulója köré csoportosultak.   

 

Részletesen: Melléklet: Rendezvények a városi könyvtárban 2009 

 

Rendezvényeinkkel a könyvtári szolgáltatások sokaságát kívánjuk bemutatni, célunk, hogy 

növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.  

 

A könyvtár pályázatai 2009-ben  

 

 

Gyöngyös Város Önkormányzata két Európai Unió által támogatott pályázatot nyújtott be 

könyvtári fejlesztésre. Mindkét pályázat eredményes lett.  

 

TIOP -1.2.3 _/08/1.(Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program) – informatikai 

infrastruktúra fejlesztése) 

 

A  pályázatot  konzorciumban nyújtotta be Gyöngyös Város Önkormányzata.  

Konzorciumi tagok: Bélapátfalva, Detk, Domoszló, Halmajugra, Kisnána, Markaz.  
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A pályázat lehetőséget biztosít a  könyvtárak informatikai infrastruktúra  fejlesztésére.  

A projekt eredményeként egy XXI. századi korszerű könyvtárkép, a településeken élők 

információhoz való hozzájutásának biztosítása, az egész életen át tartó tanulás lehetőségének 

megteremtése a cél.  

2010-ben sor kerülhet egy régóta várt munka megkezdésére: egységes könyvtár-informatikai 

rendszer kialakítására, egységes megyei adatbázis építésére, egységes helyismereti adatbázis 

létrehozására, olvasásnépszerűsítő programok lebonyolítására.  

 

A pályázaton elnyert összeg konzorciumban: 27.683.187.- Ft  

Gyöngyös Város Önkormányzata: 14.404.046- Ft 

 

 

TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 3.2.4 /08/01. 

A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig 

tartó tanulás érdekében 

 

Az Európai Unió által is támogatott pályázatot a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

nyújtotta be.  

Gyöngyös Város Önkormányzata könyvtárunk fejlesztése érdekében konzorciumi tagként 

kapcsolódik a projekthez.  

A pályázat  eredményeként könyvtárunk a használó központúság szellemében a könyvtári 

épülettől és a nyitva tartástól függetlenül,  a nap 24 órájában biztosítani kívánja a hozzáférést 

az információkhoz, az adatokhoz, és a könyvtári szolgáltatások nagy részéhez. Biztosítani 

kívánjuk a web-alapú szolgáltatások bővítését: otthonról elérhető elektronikus katalógus, 

elektronikus hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét.   

Olvasásnépszerűsítő programok megszervezésére is támogatást nyújt a pályázat.  Ebből a 

pályázatból valósult meg városunk jubileumára meghirdetett irodalmi és fotópályázat is.  

A pályázat támogatja a könyvtáros kollégák továbbképzését (digitalizálás).  

Lehetőségünk lesz új bútorok vásárlására is (számítógépasztalok, székek, olvasóasztalok) 

 

Megnyert összeg (konzorcium összese): 95.423.268.- Ft   

Megnyert összeg Gyöngyös Város Önkormányzat: 7.052.000.- Ft 

 

További eredményes könyvtári pályázatok:  

 

Felzárkóztató pályázat 

Könyvtárunk egy lakosra jutó állománygyarapítási összege  2008-ban elmaradt az országos 

átlagtól. Az önkormányzat  pályázatot nyújtott be a minisztérium felé önerőt is biztosítva. 

A pályázat eredményeként lehetőségünk volt új  könyvek, zenei hangzóanyagok  vásárlására.  

Megnyert összeg: 707.000.-Ft   

 

Érdekeltségnövelő pályázat 

Elnyert összeg: 536.000.- Ft.  

Ezt az összeget állománygyarapításra, 30%-át  technikai eszközök vásárlására fordítottunk.  

 

Önkormányzati pályázatok a 675 éves város tiszteletére  

6+7+5 interaktív játék a könyvtár honlapján 

Szimpozion: előadások Gyöngyös történelméről  

A megrajzolt Gyöngyös. Grafikai pályázat  

Felhasznált összeg: 200.000.- Ft  
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Gyöngyös Város Önkormányzata Kulturális, Idegenforgalmi és Sportbizottság 

Népmese Napja 50.000.-Ft 

Helyismereti gyűjtemény támogatására: 50.000.- Ft 

Összesen: 100.000.-Ft 

 

NKA pályázat a  Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével 

Őszi Könyvtári napok megszervezése:  

Eredmény: 270.000.-Ft  

Részletesen Lásd! Mellékletek. Könyvtári rendezvények  

 

Nemzeti Kulturális Alapprogram:  Elektronikus ügyintéző tanfolyamok szervezése  

Eredmény: 1.247.280.000.- Ft 

A pénzösszegből 5 db számítógép vásárlására volt lehetőségünk. A pályázat kapcsán  

számítógépes felhasználói képzettség javulását célzó tanfolyamokat szerveztünk. Több, mint 

50 olvasó sajátította el az internet nyújtotta lehetőségeket, ismerte meg  a közhasznú 

információk és on-line kormányzati szolgáltatások lehetőségeit.  

 

Meghívásos pályázataink:  

 

2009-ben könyvtárunkat megtiszteltetés érte. A Könyvtári Intézet és az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium  2 pályázati lehetőséget is felajánlott intézményünk számára.  

 

MENET 

 

A Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az eMagyarország program keretében, a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete szervezésében megvalósuló MENET pályázat lebonyolításában a 

GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár is szerepet kapott.  

 

A  támogatás eredményeként lehetőségünk volt digitális – kiemelten az e-közszolgáltatások 

megismerésére fókuszáló ismeretek, a számítógépes felhasználói képzettség javulását célzó  

tanfolyamok megszervezésére.   

A tanfolyamon 15 hallgató 20 órában sajátította el az eközszolgáltatás nyújtotta lehetőségeket 

meghatározott tematika alapján.  

 

Támogatás összege: 260.000.-Ft  

 

Magyar Digitális Képkönyvtár 

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium meghívásos pályázat alapján választotta ki 

könyvtárunkat a Magyar Digitális Képkönyvtár című programban való részvételre.  

A program célja, hogy a könyvtár gyűjtőkörének megfelelően dolgozza fel és reprezentálja 

Gyöngyös város képi információit az 1939 előtti dokumentumokra vonatkozóan. (fotó, 

képeslap, plakát, illetve gyöngyösi újságok feldolgozása az Országos Széchenyi Könyvtár 

segítségével: Gyöngyösi Közügy (1879-1880), és folytatása Gyöngyösi Lapok(1880-1939) 

 

A támogatás összege: 1.170.000.-Ft  
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Huszár Lajos Éremtár 

 

2009-ben benyújtottuk a Huszár Lajos Éremtár múzeummá alakítási kérelmét az OKM felé. A 

minisztérium 2009. december végén döntött. 

A múzeummá alakulás pályázati lehetőségeket rejt magában, melyeket szeretnénk kiaknázni a 

közeljövőben. 

 

AZ OLVASÓSZOLGÁLAT RENDEZVÉNYEI 2009-BEN 

 

Időpont Cím, pályázat Program 

Március 12 

Március 19 Elektronikus ügyintézés 

tanfolyam 

NKA pályázat 

1.csoport 

Március.26. 

Április.02. Elektronikus ügyintézés 

tanfolyam 

NKA pályázat 

2.csoport 

Április 09. 

Április 16. 
Elektronikus ügyintézés tanfolyam 

NKA pályázat 

3. csoport 

Április 23. 

Április 30 
Elektronikus ügyintézés tanfolyam 

NKA pályázat 

4.csoport 

Május 07. 

Május 14 
Elektronikus ügyintézés tanfolyam 

NKA pályázat 

5. csoport 

Április 7. EGÉSZSÉGNAP - Könyvajánló – kiállítás: 

egészséggel kapcsolatos könyvek 

- Relaxációs zene 

- Gyógytea kóstolás 

-Grafológus a könyvtárban 

Április 17. Dr. Lisztóczky László:  

Vachott Sándor és a XIX. századi 

magyar irodalom 

Könyvbemutató 

Közreműködők: 

Dr. Lisztóczky László 

Dr. Fülöp Lajos 

Kiss Gertrúd 

Június 9.  Belvárosi Esték 1 - Parti Nagy 

Lajos: A pecsenyehattyú és más 

mesék – könyvbemutató 

Zenei szolgáltatás: 

Empty Pabs 

Bor: Paulik Tibor 

Ünnepi Könyvhét 2009  
Zenés, belvárosi est a 

Szinyey Galéria 

a Líra Könyv Zrt 

és a Városi Könyvtár közös 

rendezvénye 

Június 27.  II. Mátrai múzeumok éjszakája Gyöngyösi Szüret 1969 

Fényképeken, korabeli zenei 

aláfestéssel 

Ingyenes tárlatlátogatás 

Emlék-éremkiállítás a 675 éves 

város tiszteletére 

Szeptember 2.  Nyelvet öltünk! - A Petőfi Irodalmi 

Múzeum mozgó kiállítása  

Kazinczy Ferenc születésének  

250. évfordulójára 

A kiállítást délelőtt 9 órától este 

18 óráig félezer gyöngyösi diák 

látogatta meg szervezett 

formában. Sokan voltak 

http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/archiv/2009/2009_eugyintezes.php?kod=1&link=1
http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/archiv/2009/2009_eugyintezes.php?kod=1&link=1
http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/archiv/2009/2009_eugyintezes.php?kod=1&link=1
http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/archiv/2009/2009_eugyintezes.php?kod=1&link=1
http://www.vk-gyongyos.bibl.hu/archiv/2009/2009_eugyintezes.php?kod=1&link=1
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kíváncsiak egyénileg is az 

interaktív kiállításra. 

Szeptember 10. 

Szeptember 19.  
MENET - 2008 

Képzés az e-közszolgáltatások 

megismerésére - tanfolyam 

Meghívásos pályázat 

Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete 

15 fő, 20 órás tanfolyam 

szeptember 19.  KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-

NAPPAL  

2009 –  

A magyar nyelvápolás és 

színjátszás jegyében 

Ingyenes látogatás a könyvtár 

kiállító termeiben 

Gyöngyösi szüret – 1969 – 

fotókon 

Történelmi séta a 675 éves város 

Fő terén 

Szeptember 24. Misóczki Lajos: Vallás- és 

egyházügy a Rákóczi-

szabadságharc idején - 

könyvbemutató 

Közreműködők: 

Kalocsai Mária, ének 

Kiss Gertrúd, vers 

Október 5-11 ORSZÁGOS NAGYI 

KÖNYVTÁRI NAPOK  

Támogatók:  

NKA 

IKSZ 

Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár 

Megbocsátás hete: olvasóink 

késedelmi díj nélkül hozhatták 

vissza a régen kikölcsönzött 

könyveket 

Október 9.  Egészségre hangoló délelőtt 

 

Ingyenes vércukor mérés 

Teakóstolás 

Grafológus a könyvtárban 

Október 11.  KÖNYVES VASÁRNAP Rendkívüli nyitva tartás  

ingyenes beiratkozás,  

megbocsátás hete 

Október 11.  Gyöngyös, az én városom 

Irodalmi pályázat 

Eredményhirdetés 

TÁMOP 

11 pályamunka 

A legszebb pályamunkák közül a 

Gyöngyösi Kalendárium is közöl 

néhányat 

Könyvtár honlapján is 

Október 11.  Gyöngyösi pillanatok 

Fotópályázat 

Eredményhirdetés, kiállítás 

TÁMOP 

A legszebb pályamunkák közül a 

Gyöngyösi Kalendárium is közöl 

néhányat 

Könyvtár honlapján is 

Október 11.  A megrajzolt Gyöngyös 

Grafikai pályázat 

Gyöngyös Város Önkormányzata 

675 program 

A legszebb pályamunkák közül a 

Gyöngyösi Kalendárium is közöl 

néhányat 

Könyvtár honlapján is 

Október 11.  Irodalmi rejtvényfüzet 

Eredményhirdetés, sorsolás 

A helyes megfejtők sorsolással 

jutalmat kaptak 

 ZAJA  

November 12 

November 15. 

November 19.  

- A világ hálójában - a 

könyvtárban - számítástechnikai 

tanfolyam  

TÁMOP 

Célközönség: nyugdíjas 

korosztály 

20 órás számítástechnikai 

tanfolyam 
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November 24.  Hol van az a régi zászló?  

Zalár József válogatott versei –  

 

Könyvbemutató 

Előadók:  

Dr. Lisztóczky László 

Dr. Fülöp Lajos 

Közreműködők: 

Kalocsai Mária 

Kaposváriné Kőrösi Ágota 

December 4.  Húsz éve szabadon Csíksomlyón 

Könyvbemutató 

Jakab Gáborral, a könyv 

szerkesztőjével Molnár Katalin 

beszélgetett.  

December 

hónapban 
Kattanj a könyvtárra  

Interaktív játék a könyvtár 

honlapján  

Témák:  

Gyöngyös és a történelem 

A mai Gyöngyös 

A Mátra 

Tudáspróba a könyvtárról 

Névadónk, Vachott Sándor 

 

KIÁLLÍTÁSOK 

 

 

Időpont Téma 

Október 11.  Gyöngyös, az én városom : irodalmi munkák 

Október 11.  Gyöngyösi pillanatok: fotókiállítás 

Október 11.  A megrajzolt Gyöngyös. grafikai kiállítás 

December Adventi várakozás – a Karácsony megjelenése könyvekben 

 

 

 

FOGLALKOZÁSOK 

 

Dátum Intézmény/csoport Téma, pályázat 

 

  Könyvtárhasználati bemutató foglalkozás 

 

 

 

 

Terveink a 2010. évre 

rendezvények 

 

Az Európai Unió által támogatott TÁMOP pályázat 2010. évben szervezendő 

rendezvényötleteink megvalósítását,  olvasásnépszerűsítő programjainak  megszervezését, a 

fiatalok olvasáskultúrájának  és digitális írástudásának fejlesztését. is  támogatja.  

 

Tervezett rendezvényeink – dióhéjban:  

 

TOP10 könyv Gyöngyösön 

Keressük városunk legolvasottabb, legnépszerűbb regényét! 
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Játék 

Január, február hónapban olvasóink, látogatóink szavazhatnak kedvenc olvasmányukra. 

A legtöbb szavazatot kapott top10 könyvből áprilisban játékos vetélkedőt szervezünk, 

melyre 3 fős csapatok jelentkezését  várjuk. 

(baráti társaságok, családok mérhetik össze tudásukat, irodalmi ismereteiket.) 

Jutalmazás: értékes könyvcsomagok 

 

 

Interaktív városismereti játék a könyvtár honlapján 

Könyvtárunk  játékra invitálja az érdeklődőket.  A tudáspróba-kérdések december és január 

hónapban folyamatosan kerülnek fel a könyvtár honlapjára.  

 

Témák:  

Gyöngyös történelme 

Gyöngyös irodalma 

Gyöngyösi híres emberek 

Gyöngyös és a Mátra 

A mai Gyöngyös 

Névadónk, Vachott Sándor 

Gyöngyös szobrai 

  

 

A játék TOTÓ formában 13 + 1  kérdést tartalmaz alkalmanként 

A tudáspróba  végén kiderül, a játékos  mennyire tájékozott az adott témában.  

 

 

Népmese Napján vendégünk lesz Berecz András, mesemondó. 

 

Internet-tanfolyamokat  egész évbe folyamatosan szervezzük. 

Témakörök 

A világ hálójában – a könyvtárban  

Web- barangoló  

 

Márciusban kapcsolódunk az Internet Fiesta országos rendezvényéhez.  

 

Helyismereti vetélkedő szervezésében is részt kívánunk venni.  

2010 választott témája: Kincses Mátraalja  

 

Könyvbemutatókat a hagyományok alapján továbbra is szervezünk.  
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3. A ZENEI ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG 
  

 

ZENEI RÉSZLEG 

 

A nyári teljeskörű állományrevízió ideje alatt számba vettük dokumentumainkat. Viszonylag 

kismértékű volt a hiány, törlésre került összesen 121 db dokumentum, melynek legnagyobb 

része a fizikailag rongált, selejt, és avult szakanyag. Kották példányadatainak fölvitele a 

TEXTLIB-re megtörtént. Jelenleg a kötet-adatok feldolgozása folyik, a feladat áthózódik 

2010-re. 

 

Zenei kínáló c. saját készítésű CD sorozatunkban iskolai és egyéb műsorokhoz készítünk 

válogatást, elsősorban az értékes bakelit és kazetták anyagából. A program szerkesztése 2008. 

őszétől folyamatosan történik, 2009-ben 9 témakörrel bővült a kínálat. Az így elkészített 

műsoranyagok – a többi CD lemezhez hasonlóan – kölcsönözhetőek. 

 

Zenei kínáló sorozat már elkészült darabjai: 

Tanévnyitó, Október 6., Október 23., Mikulás ünnepség, Március 15. I - III., Anyák 

napja I. - II., Nőnap, Ballagás I-III., Tanévzáró. 

 

Terveink 2010-re: Karácsony I-II.; Idősek napja; Dalok esküvőkre; Temetésre; Békedalok  

 

A Városi Egészségnap – április 7. programjához kapcsolódtunk, stresszoldó, meditáló, 

relaxáló zenét lehetett hallgatni egész nap a zenei részlegben. 

 

Részlegünk – intézményünk - nagyszabású rendezvénye volt október 7-én a Gyöngyösi 

dallamok c. program, amely korábbi és új kutatások alapján szólaltatta Gyöngyös város és 

környéke zenei hagyományait. Részletesebben ld.: rendezvények.  

   

 

 

HELYISMERET 

 

A gyűjtemény TEXTLIB-re vitele, teljeskörű feldolgozottsága megvalósult a zárva tartás 

(leltározás) ideje alatt. Csak ebben az időszakban mintegy 1300 tétel fölvitele történt meg.  

 

Kiállítások. A korábbi évekhez hasonlóan, kiállításokkal kapcsolódtunk az intézményi 

programokhoz. Helyszíneink: a helyismereti gyűjtemény, a könyvtár 1. emeleti információs 

tere, Mátra Művelődési Központ, Mátra Múzeum. Részletesebben: ld. táblázat. 

 

Rendezvények, programok. Kapcsolódtunk Gyöngyös város 675 évi jubileumi 

rendezvényeihez. Folytattuk a helytörténeti vetélkedő szervezését és megrendezését az előző 

évekhez hasonlóan. Kiemelkedő volt ez évben a május 15-én megrendezett szimpozion, 

valamint a 6+7+5 Interaktív dokumentált történelem c. internetes játékunk a könyvtár 

honlapján. Várostörténeti játékunkkal 4 témában, TOTÓ formájában kapcsolódunk ugyancsak 

a web-lapunkon zajló interaktív feladatokhoz. A programokról részletesebben: ld. táblázat.  
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A HELYISMERETI RÉSZLEG PROGRAMJAI 2009-BEN 

Időpont Cím, pályázat Program 

április 7.  Városi Egészségnap A  zene gyógyító ereje 

Stresszoldó zenehallgatás  

2009. május 15.  

16 órától  

a 675 éves város 

tiszteletére  

 

„A KÖVEKTŐL A SZAVAKIG” 

Előadások Gyöngyös évszázadaiból 

az új kutatások tükrében 

Témák, előadók: 

1. Ásatások, régészeti 

kutatások Gyöngyösön és 

környékén az elmúlt 

években 

Fodor László régész 

Dobó István Vármúzeum, Eger 

 

2. Gyöngyös és a Mátraalja 

középkori története 

Dr. Besze Tibor történész 

 Eszterházy Károly Főiskola, 

Eger 

 

3. A gyöngyösi ferencesek 

letelepedése, jelentősége a 

város életében 

Sarkadi József könyvtáros 

  Magyar Ferencesek   

Gyöngyösi Műemlék 

Könyvtárának vezetője 

 

4. Élet a török utáni 

Gyöngyösön 

Báryné dr. Gál Edit 

muzeológus 

 Mátra Múzeum, Gyöngyös 

 

5. A modern Gyöngyös 

kialakulása a tűzvész után 

Dr. Horváth László 

helytörténész 

Damjanich János Múzeum, 

Szolnok 
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május 21.  Helytörténeti vetélkedő 

A Mátraalja története kezdetektől 

1526-ig 

Gyöngyös és környékének  

9 általános iskolai és  

5 középiskolás csapat 

vetélkedője.  

Feladatlapok készítése, zsűrizés 

október 7. 

16 óra 

Gyöngyösi dallamok 

Népzene, szalonzene, mai dal – 

zenei rendezvény 

Új kutatások történtek: népdalok 

(Kalocsai Mária, Zenetudományi 

Intézet), ill. műdalok terén (OSZK, 

Lovászné), felkérésünkre új dal 

született Rákos Sándor versére - 

1954. április címmel – Nagy Tibor 

Wyrág szerzeményeként 

 

 

előadók: 

 Kalocsai Mária 

népdalénekes (km. Szabó Viola),  

 Zilai Györgyi 

operaénekes: nóták, szalonzene 

(km. Kerek Norbert),  

 Nagy Tibor Wyrág 

előadóművész: megzenésített 

versek  

 

márciustól 

május 15-ig 

6+7+5 

Interaktív dokumentált történelem 

Várostörténeti játék a könyvtár 

honlapján 

 

A helyes megfejtést beküldők 

jutalmazása: 

május 21-én a szimpozion 

napján, azt megelőzően 

- megjelent a Kálváriaparti isk. 

könyvtári blogján, 

műsorfüzetben. 

 Személyiségfejlesztő előadások a 

könyvtárban  

Zaja Roland pszichológus 

előadássorozata 

A meghívott előadó: Zaja 

Roland, fiatal markazi 

pszichológus, aki korábban 

dolgozott a gyöngyösi Autista 

Központban nevelőként, ill. 

fejlesztő pedagógusként a 

kisnánai Általános Iskolában. 

Jelenleg Budapesten oktat 

pszichológiát. 

október 21. Önkép – önképző 46 fő 

október 28. Magunkról-magunknak 54 fő 

november 4. A siker titka_ Te magad! 53 fő 

november 11.  A lélektan örömei 35 fő  
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KIÁLLÍTÁSOK 

 

Időpont Téma 

2009. febr. 19-től márc. végéig 1848-49 DOKUMENTUMAI 

Válogatás a könyvtár ritkaságaiból 

az 1. emeleti információs térben 

 

Költészet Napja -  április 11. 

 
Válogatás a gyöngyösi kötődésű költők műveiből  

az 1. emeleti információs térben 

Április 2-tól  Gyöngyös egészségügyének története 

Június 4-től június 15-ig  

Városi Pedagógusnap 
 A Hugai nyelviskola bemutatása - válogatás 

Gyöngyös iskolatörténetéből 

Augusztus 31 - december 4. Jeles városévfordulók – 1334, 1934, 1964, 1984. – 

Helyismereti gyűjteményben 

Április 16- június 30.  „ÖRÖKÖLT TÖRTÉNELEM” 

Emlékek Gyöngyös múltjából a könyvtár kincseinek 

tükrében 

1. em. információs tér 

Augusztus 31- október 30.    LEGYEN HOSSZÚ, VÍG SZÜRET” 

A szőlészet és borászat dokumentumai az 

egykori költő, Spetykó Gáspár 

megidézésével 
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4. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2010. ÉVI MUNKATERVE 
 

 

BESZÁMOLÓ A GYERMEKKÖNYVTÁR 2009. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

Forgalmunk, beiratkozott olvasóink száma az előző évihez hasonlóan alakul. 

Olvasóink zömét az általános iskolások adják, de visszajárnak még a középiskolások is. Idén 

nyitottunk az óvodás korosztály felé. Életkoruknak, érdeklődési körüknek megfelelő 

könyveket vásárolunk és nekik való foglalkozásokat tartunk. Fantasy könyveink, barkács 

sorozataink, műsoros füzeteink a felnőttek körében is népszerűek, sokan beiratkoznak a 

gyermekkönyvtárba ezért. Gyakran jönnek családok, főleg az esti órákban és a hétvégén. Míg 

a szülők a felnőtt részlegben böngésznek, addig a gyermekek itt töltik hasznosan az idejüket. 

Kialakítottunk egy mesesarkot, ahol rajzolhatnak, játszhatnak is. 

 

Forgalmi adataink (2009. december 31.) 

 

 14 éven aluli összesen 

Látogatók száma 8358 fő  11657 fő 

Beiratkozott olvasók száma 653 fő 1189 fő 

Kölcsönzések száma 3596 alkalom 4875 alkalom 

Kölcsönzött dok. száma 11233 db 15494 db 

Helyben haszn. dok. száma 2601 db 3359 db 

 

 Könyvvásárlásra biztos alapot nyújtott a Könyvtárellátóval kötött szerződésünk, ahol 

idén 500.000,- Ft-ot költhetünk el. Az internetes rendelés megkönnyítette és meggyorsította a 

munkánkat, gyorsan tudjuk teljesíteni az olvasói igényeket. Ezen kívül a helyi 

könyvesboltban és az új Könyvellátónál is vásárolhattunk. 2009-ben összesen 313 db 

könyvet leltároztunk be 545556,- Ft értékben. Ebből a Felzárkóztató pályázaton 57 db 

könyvet vettünk 109.557,- Ft-ért. 

 

 Technikai berendezéssel idén nem lettünk gazdagabbak, pedig szükségünk lenne a 

munkánkhoz nagy teljesítményű, gyors és megbízható számítógépekre, valamint a 

foglalkozásainkhoz nagyképernyős televízióra előfizetéssel, és DVD-lejátszóra. Bútorzatunk a 

régi maradt, de a TÁMOP pályázatból a mesesarokba kértünk egy asztalt négy székkel. A 

megvásárlásukra még nem került sor. 

 

 A kézikönyveket egyre kevesebben használják, helyette már az Interneten nyújt  

tájékozódási alapot. Az eMagyarországtól igényelt gépek jól kihasználtak, az iskola utáni 

időben sorban állnak a használatáért a gyerekek, bár továbbra is a játék a legfontosabb 

tevékenység számukra. Jól működik a honlapunk, frissen tartjuk az információkat, feltöltjük a 

rendezvényeken készült fényképeket is. A pályázatainkról is érdeklődhetnek itt a használók. 

Havonta jelentkezünk könyvajánlóval. 

 

 Idén két hónapig volt zárva a könyvtár állományellenőrzés miatt, de ezt a 

tevékenységet összekötöttük selejtezéssel is. A jegyzőkönyvet és az állománykivonással 

kapcsolatos munkákat december végéig elvégezzük. Pozitívumként értékeljük, hogy kevés 

hiányunk akadt. 
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 Csoportos foglalkozást az első félévben 8 alkalommal tartottunk óvodás és iskolai 

csoportoknak. Főleg a gyermekkönyvtárat mutattuk be, meséltünk, könyveket ajánlottunk. 

Ősztől a TÁMOP pályázatra készített MESEVÁR c. foglalkozásainkra érkeznek a csoportok, 

s egyre többen veszik igénybe. A komplex foglalkozáson egy állatos mese kerül 

feldolgozásra, ehhez mondókák, versek, dalok hangzanak el, képeket, bábokat mutatok. 

Alkotó tevékenység is társul hozzá. 

 

 Rendezvényeink népszerűek, látogatottak. Bár elég kis közösséget tud a 

gyermekkönyvtár befogadni, de annál otthonosabban mozognak benne a gyerekek, ettől lesz 

kicsit családias a légkör.  

 

- Havonta tartunk kézműves foglalkozást óvodások és kisiskolások részére ÜGYES 

KEZEK címmel, mindig az aktuális ünnephez kapcsolódva. Októbertől a TÁMOP 

pályázat keretén belül oldjuk meg. 

- Minden évben megtartjuk tavasszal a mesemondó versenyünket óvodások és iskolások 

részére. Idén a 675 éves városi rendezvénysorozat részeként Berze Nagy János meséiből 

készültek a gyerekek. 

- Szeptemberben a NÉPMESE NAPJÁRA került sor gazdag programmal. A helyi 

közművelődési és az Uniós TÁMOP-os pályázatból tudtuk megoldani.  

- Októberben Országos Nagyi Könyvtári Napokra került sor. „Mutassuk meg, Nagyi!” 

címmel nagyszülők és unokák szerepelhettek közösen egy-egy produkció erejéig. 

Meghatottan és jutalmakban gazdagon térhettek haza.  

- TÁJOLÓ címmel havonta aduk ki feladatgyűjteményt a TÁMOP segítségével általános 

iskolásoknak. Egy-egy feladatlap Gyöngyöshöz kötődő híres emberről szól. 

- A gyermekkönyvtár kisebb kiállításoknak is helyet ad. Aki szeretné a kézműves munkáit, 

rajzait bemutatni, továbbra is elhozhatja. Ezen kívül mi is hirdettünk rajzpályázatot 

Benedek Elek meséihez, az évfordulója kapcsán. 

 

Rendezvényeink, kiállításaink részletes listáját egy külön táblázatban foglaltuk össze. 

 

Feladatok 2010-re                  

 

 Barátságos környezettel és udvarias kiszolgálással várjuk az olvasókat. Az igényeket 

életkoroknak megfelelően próbáljuk kielégíteni. Nyitottak vagyunk az ötletekre, a 

lehetőségeink szerint próbáljuk teljesíteni azokat. 

 

 Tovább folytatjuk a MESEVÁR, és az ÜGYES KEZEK foglalkozásokat, valamint a 

TÁJOLÓ c. feladatlapunkat. Tavasszal megtartjuk a hagyományos mesemondó versenyünket, 

de megyei versenyt is hirdetünk a városok legjobb mesemondóinak. Ősszel író-olvasó 

találkozóra várjuk az érdeklődőket, Nógrádi Gábor fogadta el a meghívásunkat. A Népmese 

Napján a felnőtteknek is kedvezünk, Berecz András lesz a vendégünk. 

 

 Felújítjuk a mesesarkot, mert egyre több kisgyermek látogat el hozzánk. Új játékokkal, 

bábokkal bővítjük a készletet. 

 

 

 

        Begovné Kasza Ágnes 

                                                                                              gyermekkönyvtár-vezető 
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A GYERMEKKÖNYVTÁR PROGRAMJAI 2009-BEN 

 
Időpont Cím, pályázat Program 

 

Január 28. ÜGYES KEZEK – JANUÁR 

„Január elöl jár” 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás  

Február 25.  ÜGYES KEZEK – FEBRUÁR 

„Itt a farsang, áll a bál” 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás 

 

Március 25. ÜGYES KEZEK – MÁRCIUS 

„Szabad-e locsolni?” 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás 

 

Április 7. EGÉSZSÉGNAP - Könyvajánló: egészséggel 

kapcsolatos könyvek 

- Mandala: mandalaképek 

színezése relaxációs zenével 

- Játék: villámkérdések az 

egészséges életmóddal 

kapcsolatban – jutalom egy 

mosolygós alma 

Április 20. BERZE NAGY JÁNOS 

MESEMONDÓ VERSENY 

„A csudapikula” 

(Pályázat: Gyöngyös 675 éves város) 

Mesemondó verseny a városi 

óvodásoknak, valamint 

Gyöngyös és körzete alsós 

tanulóinak 

Április 21. BERZE NAGY JÁNOS 

MESEMONDÓ VERSENY 

„A csudapikula” 

(Pályázat: Gyöngyös 675 éves város) 

Mesemondó verseny a körzeti 

óvodásoknak, valamint 

Gyöngyös és körzete felsős 

tanulóinak 

Április 29. ÜGYES KEZEK – ÁPRILIS 

„Anyukám szeretlek, virággal 

köszöntlek” 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás 

 

 

Május 27. ÜGYES KEZEK – MÁJUS 

„Kicsi vagyok én, majd megnövök 

én” 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás 

Szeptember 26. A NÉPMESE NAPJA 

(Pályázatok: 

 Közművelődési pályázat, 

TÁMOP) 

 

- „Az égig érő fa” c. Benedek 

Elek meseillusztrációs 

rajzpályázat eredményhirdetése, 

a kiállítás megnyitása 

- „Gyere ülj ide mellém, és 

figyelj…” Zalka Csenge 

mesemondó előadása 
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- „Égigérő fa” – meseposztó 

készítése közösen 

- Közben színezés, játék a 

legkisebbeknek 

 

Október 5-11. 

 

 

        

Október 9. 

 

 

Október 11. 

        

 

ORSZÁGOS NAGYI 

KÖNYVTÁRI NAPOK  

(Pályázat: ONKN) 

 

„Mutassuk meg, Nagyi!” 

 

 

„Könyves vasárnap” 

 

Megbocsátás hete 

 

 

 

Nagyszülők, unokák közös 

bemutatkozása, előadása 

 

- Az irodalmi, grafikai és 

fotópályázat eredményhirdetése 

- Ingyenes beiratkozás 

- Villámkérdések jutalomért 

Október  TÁJOLÓ 

1. Károly Róbert 

(Pályázat: TÁMOP) 

Feladatlap általános iskolásoknak 

Gyöngyöshöz kötődő híres 

emberekről 

Október 28. ÜGYES KEZEK – OKTÓBER 

„Boszorkánytanya” 

(Pályázat: TÁMOP) 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás 

 

November TÁJOLÓ 

2. Báró Orczy Lőrinc 

(Pályázat: TÁMOP) 

Feladatlap általános iskolásoknak 

Gyöngyöshöz kötődő híres 

emberekről 

November 25.  ÜGYES KEZEK – NOVEMBER 

„Jöjj el kedves Télapó!” 

(Pályázat: TÁMOP) 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás 

December TÁJOLÓ 

3.   Bugát Pál 

(Pályázat: TÁMOP) 

Feladatlap általános iskolásoknak 

Gyöngyöshöz kötődő híres 

emberekről 

December 16. ÜGYES KEZEK – DECEMBER 

„Karácsonyváró” 

(Pályázat: TÁMOP) 

Játékos irodalmi-kézműves 

foglalkozás 
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KIÁLLÍTÁSOK 

 

 

Időpont Téma 

Február 20. – március 13-ig Hegedűs Márton természetfotói (11 éves) 

Május 11. – május 25-ig Kenyeres Babett rajzai (9 éves) 

Szeptember 26. – nov.15-ig „Az égig érő fa” c. Benedek Elek meseillusztrációs 

rajzpályázat legjobb alkotásai 

December 1. – dec. 20-ig Dr. Buhály Zoltánné kézműves munkái 

 

 

FOGLALKOZÁSOK 

 

Dátum Intézmény/csoport Téma, pályázat 

 

Március 4. Katona J. Úti Tagóvoda 

nagycsoport 

A könyvtár bemutatása, könyvajánló 

Március 20. Vidár Waldorf Ált. Isk. 

3-4. oszt. 

A könyvtár bemutatása, használata, 

kölcsönzés 

Április 6. Szent Erzsébet Kat. Óvoda 

középső csoport 

Beszélgetés könyvekről.  

Mesék, versek, dalok 

Április 28. ÁMK Gyöngyöstarján,  

1. oszt. 

A könyvtár bemutatása, mesélés 

Május 4. Dobó Úti Tagóvoda 

nagycsoport 

A könyvtár bemutatása, mesélés 

Május 12. Szent Erzsébet Kat. Óvoda 

nagycsoport 

A tavasz 

Június 9. Egressy Béni Ált. Isk. 

3. oszt. 

A könyvtár bemutatása, könyvajánló 

Szeptember 16. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. 

3. oszt. 

A katalógus 

Október 27. Epreskert Úti Tagóvoda 

Katica csoport 

MESEVÁR 1. 

(Pályázat: TÁMOP) 

November 2. Szent Erzsébet Kat. Óvoda 

Maci csoport 

MESEVÁR 1. 

(Pályázat: TÁMOP) 

November 3. Platán Úti Tagóvoda 

Pillangó csoport 

MESEVÁR 1. 

(Pályázat: TÁMOP) 

November 16. 

 

Katona J. Úti Tagóvoda 

Méhecske csoport 

MESEVÁR 2. 

(Pályázat: TÁMOP) 

November 17. 

 

Katona J. Úti Tagóvoda 

Maci csoport 

MESEVÁR 1. 

(Pályázat: TÁMOP) 

November 23. Katona J. Úti Tagóvoda MESEVÁR 1. 
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 Pillangó csoport (Pályázat: TÁMOP) 

November 24. 

 

Epreskert Úti Tagóvoda 

Maci csoport 

MESEVÁR 1. 

(Pályázat: TÁMOP) 

November 25. 

 

Epreskert Úti Tagóvoda 

Katica csoport 

MESEVÁR 2. 

(Pályázat: TÁMOP) 

November 30. 

 

Dobó úti Óvoda 

kiscsoport 

MESEVÁR 2. 

(Pályázat: TÁMOP) 
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5. Az I. sz. FIÓKKÖNYVTÁR MUNKATERVE 
 

                                          
A könyvtárba beiratkozott olvasók száma, valamint a könyvtár látogatottsága hasonló az 

előző évihez.  

Beiratkozott olvasók száma:  182 fő. 

 

A központi könyvtár nyári zárva tartási időszakában sok olvasó kereste fel a fiókkönyvtárat. 

Elsősorban a rendszeres folyóirat olvasók, és internetezők látogatták az intézményt.  

Szeptembertől ismét általánossá vált a napi 18-23 kölcsönző, 7-8 internetező, illetve 2-4 

folyóirat olvasó.  

Anyagi megfontolások miatt, a második félévtől, 12-ről 4-re csökkent a megrendelt folyóirat 

féleségek száma. A kínálat a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott néhány heti, ill. havi lappal 

bővül, ám ez a választék csak az év elején válik konkréttá, amikor a központi könyvtár 

megkapja a listát a térítésmentes folyóiratokról. 

 

Terveink:  

2010-ben szeretnénk a fiókkönyvtár állományát is beépíteni a Textlib integrált rendszerbe.  
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6. STATISZTIKA  -  2009. ÉVI ADATOK 
 

 

 

 

 

Beiratkozott 

olvasók 

Látogatók Kölcsönzők Kölcsönzött  

dokumentumok 

Helyben 

használt dok. 

 száma száma száma száma 

Felnőtt részleg 1462 17490 9682 52304 16828 
Gyermekkönyvtár 1189 11657 4875 15494 3359 
Zenei részleg 183 3058 1029 2562 3966 
I. sz. Fiókkönyvtár 167 2322 1318 7148 1220 

      Összesen:  3001 34527 16904 77508 25373 

 


