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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR   

ÁLLOMÁNYSZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA  
 

 

Könyvtárunk a tudásalapú társadalom alapintézményeként Gyöngyös város és a 

térségünk valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja a szabad, korlátozás nélküli 

hozzáférést az információk és a dokumentumok teljes spektrumához. 

E cél elérése érdekében építünk a már meglévő gyűjteményre, a könyvtár gazdag 

állományára, a szakképzett, tapasztalt könyvtárosok szakmai tudására.  

  

 

 

            2010. 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. 

 

 

 

2010. december 31-én állományba vett dokumentumok száma:  

 

 Dokumentumok / db Értéke 

Felnőtt olvasószolgálat 2096 db 5.121.895.-Ft  

Gyermekkönyvtár  558 db    948.000.- Ft 

Összesen:  2654 db  6.069.895.-Ft  

 

 

Törlés: 

2010-ben az 1. sz. Fiókkönyvtárban 1.433 db dokumentum törlésére került sor 99.182.-Ft 

értékben.  

 

Állomány 2010. 12. 31-én: 

 

88961 db dokumentum 58.978.708,20 Ft értékben 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Az állomány feldolgozásáért felelős: Simon Andrásné 

 feldolgozó könyvtáros: Balázs Ibolya 
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2. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 
 

 

A  könyvtárba beiratkozott olvasók száma Gyöngyös lakosaihoz viszonyítva  10%. Ez 

az arány picit  magasabb, mint az országos átlag. Mi az utóbbi években is meg tudtuk tartani 

olvasóinkat, sőt az elmúlt évihez képest 224 olvasóval emelkedett a beiratkozott olvasók 

száma. Ezzel együtt nőtt a látogatók száma, a kölcsönzött és helyben használt 

dokumentumok száma is.   A pozitív változás köszönhető a közel 100 népszerű rendezvény 

megszervezésének, az Őszi Könyvtári Napok beiratkozási akciójának, a korszerű, piaci 

igényeket figyelembe vevő állománygyarapításnak.  

 

Az idén hat  alkalommal  szerveztünk „A világ hálójában – a könyvtárban”  

„Web- barangoló” címmel 20 órás számítástechnikai foglalkozásokat elsősorban az 

elektronikus ügyintézésben még kevésbé jártas érdeklődők, az idősebbek, a nyugdíjasok, a 

munkanélküliek, és a  fogyatékkal élők számára.  

Programjaink érdeklődésre tartottak számot, a visszajelzések minden esetben pozitívak 

voltak. 

 

A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is népszerű.  

Az elektronikus úton érvényesített megrendelések lehetőségét ismerik olvasóink, 

igénylik is ezt a szolgáltatást. 

Az országos dokumentum-ellátási rendszer segítségével 215 olvasói kérést sikerült 

teljesítenünk ebben az évben. Könyvtárunk más könyvtár számára  13 db könyvet küldött. 

 

 

Állománygyarapítás 

Az olvasószolgálat továbbra is nagy hangsúlyt fektet az állomány bővítésére. 

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 figyelemmel gyarapítjuk a helyismereti gyűjteményt és az Európai 

Információs Téka gyűjteményt is könyvtárunkban.  

 

 

Elektronikus feltárás - TEXTLIB integrált könyvtári rendszer 

 

Könyvtárunk  2010. december végéig  a Textlib integrált könyvtári rendszert 

használta.  

A könyvtárban található könyvek honosítása, számítógépre vitele már 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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A Vachott Sándor Városi Könyvtár pályázatai 2010-ben: 

 

 

Fejlesztési forrás 

neve 
Fejlesztés jellege 

Önerő 

összege 

(Ft) 

Összeg Megjegyzés 

EU   TIOP -1.2.3 

/08/1. 

Társadalmi 

Infrastruktúra 

Operatív Program 

informatikai 

infrastruktúra 

fejlesztése) 

 

- 
 

14.404.046.- 

Konzorciumban 

27.683.187.- 

Konzorcium 

vezető: 

Gyöngyös 

Város 

Önkormányzata 

Pályázat kezdő 

időpontja: 2008  

Befejezés: 

2010. december 

15.  

EU   TÁMOP 

3.2.4/08/01 

Társadalmi 

Megújulás 

Operatív Program 

 

web-alapú 

szolgáltatások 

bővítése, 

olvasásnépszerűsítő 

programok 

- 7.052.000.- 

Konzorciumban 

95.423.268.- 

Konzorcium 

vezető: 

Bródy Sándor 

Megyei 

Könyvtár 

Pályázat kezdő 

időpontja: 2008 

Befejezés: 2010. 

december 31.  

Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium 

Felzárkóztató pályázat 

dokumentumvásárlásra 

 

500.000.- 888.000.-  

Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium 

Minisztérium 

Érdekeltségnövelő 

pályázat 

dokumentum és 

technikai eszközök 

vásárlása (30%) 

- 560.000.-   

NKA- IKSZ 

Bródy Sándor 

Megyei és Városi 

Könyvtár 

Őszi Könyvtári Napok -    200.543.-   

Nemzeti Erőforrás 

Minisztérim 

 

Magyar Digitális 

Képkönyvtár 
- 1.170.000.- 

Meghívásos 

pályázat 

Pályázat kezdő 

időpontja: 2009 

Befejezés: 

2010. május 28.  
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Rendezvények 2010. -   Olvasószolgálat 

 

 

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

szervez rendezvényeket. Így volt ez 2010-ben is. Ebben az évben közel száz  rendezvényt 

szerveztek a könyvtárosok, melyeket pályázati támogatásokból valósítottunk meg: TÁMOP, 

NKA.  Emellett 12 kiállítással leptük meg olvasóinkat, és 5 alkalommal fogadtunk 

középiskolás csoportokat könyvtárhasználati bemutató órára.  

Rendezvényeinkkel a könyvtári szolgáltatások sokaságát kívánjuk bemutatni, célunk, 

hogy növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége, az olvasóink elégedettsége.  

 

 

 

Az Olvasószolgálat rendezvényei 2010-ben 
/Összesített táblázat/ 

 
 

Időpont Cím, pályázat Program 

Január 20.  
Pásztor József: A Mátra  

Könyvbemutató –  

A mű reprint kiadásának  

könyvbemutatója 

Január 21. 

Január 23. 

Január 28.  

- A világ hálójában - a 

könyvtárban - számítástechnikai 

előadások 20 órában  II.  

TÁMOP 

Célközönség: nyugdíjas 

korosztály 

20 órás számítástechnikai 

tanfolyam 

Február11. 

Február 13.  

Február 18.  

- A világ hálójában - a 

könyvtárban - számítástechnikai 

előadások  III.  

TÁMOP 

Célközönség: nyugdíjas 

korosztály, munkanélküliek 

20 órás számítástechnikai 

tanfolyam 

Március 10.  
Szekeres Sándor 

 Eltévedt időszámítás  

 

könyvbemutató 

Március 18.  

Március 22. 

Március 25.  

WEB-barangoló I.  

Ismerkedés a világhálóval 20 órás 

előadások 

TÁMOP 

Partnerek: 

Kistérségi Humán Szolgáltató 

Központ  

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Mozgássérültek Heves Megyei 

Egyesület Gyöngyösi Csoportja 

Bene Egylet 

 

Március 27.  
INTERNET FIESTA 

Naprakész – laprakész  

TÁMOP 

Bemutató – elektronikus 

folyóiratokról 

Március 29.  
INTERNET FIESTA 

NAVA Filmklub 

TÁMOP 

Lúdas Matyi című film vetítése 

Április 15.  
TOP 10 könyv Gyöngyösön  

Irodalmi vetélkedő  

Játékos irodalmi vetélkedő az 

olvasók által beszavazott 10 
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TÁMOP könyv alapján   

Középiskolások és családok 

részére: 8 csapat 

Április 22. 

Április 26.  

Április 29.  

WEB-barangoló II 

Ismerkedés a világhálóval 20 órás 

előadások 

TÁMOP 

Partnerek: 

Kistérségi Humán Szolgáltató 

Központ  

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Mozgássérültek Heves Megyei 

Egyesület Gyöngyösi Csoportja 

 

Április 23.  
Szőcs Géza 

A lélek hangjai 
Könyvbemutató 

Május 27.  

Május 31.  

Június 3.  

WEB-barangoló III.  

Ismerkedés a világhálóval 20 órás 

előadások 

TÁMOP 

Partnerek: 

Kistérségi Humán Szolgáltató 

Központ  

Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálat 

Mozgássérültek Heves Megyei 

Egyesület Gyöngyösi Csoportja 

 

Május 31.  
NAVA Klub 

Emberek a havason 
Filmvetítés 

Június 8.  

Schaffer Erzsébet 

Belvárosi Esték  

Empty Pabs 

Bor: Paulik Tibor 

Ünnepi Könyvhét 2010 

Zenés, belvárosi est a 

Szinyei Galéria 

a Líra Könyv Zrt 

és a Városi Könyvtár közös 

rendezvénye 

Június 28.  
NAVA Klub 

Ének a búzamezőkről 
Filmvetítés 

Július 26.  
NAVA Klub 

Valahol Európában  
Filmvetítés 

Augusztus 30.  
NAVA Klub 

Bizalom 
Filmvetítés 

szeptember 18.  
KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-

NAPPAL 2010 

A képzőművészet jegyében 

Ingyenes látogatás a könyvtár 

kiállító termeiben 

.  

Szeptember 19.  

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-

NAPPAl 2010 

 

A képzőművészet jegyében 

Történelmi séta a Felsővárosi 

Temetőben.  

Főhajtás Gyöngyös közéletben 

ismert szülöttei sírjánál 

Szeptember 21.  
Belvárosi Esték  

Vendég: Vág Bernadett 

Könyvbemutató 

Szinyei Galéria 

a Líra Könyv Zrt 

és a Városi Könyvtár közös 

rendezvénye 

Szeptember 29.  
„Angyalfütty” címmel  

BERECZ ANDRÁS  

Mesék felnőtteknek 

Zenei közreműködő:  
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Mesemondó vendégszereplése a  

Népmese Napja alkalmából   

TÁMOP 

LEGÁNYOK citerazenekar 

Október 1.  

1800-as járat 

ERKEL FERENC és a nemzeti 

romantika  

A Petőfi Irodalmi Múzeum 

mozgó kiállítása a  

Zene Világnapján 

A kiállítást délelőtt 9 órától este 

18 óráig félezer gyöngyösi diák 

látogatta meg szervezett 

formában. Sokan voltak 

kíváncsiak egyénileg is az 

interaktív kiállításra 

Október 4-10. 

ORSZÁGOS CSALÁDI 

KÖNYVTÁRI NAPOK 

Támogatók: 

NKA 

IKSZ 

Bródy Sándor Megyei és Városi 

Könyvtár 

Megbocsátás hete: olvasóink 

késedelmi díj nélkül hozhatták 

vissza a régen kikölcsönzött 

könyveket 

Ingyenes beiratkozási lehetőség 

Október 8.  Fókuszban a családfa Családfakutatási technikák  

Október 9.  
Egészségre hangoló délelőtt 

 

Ingyenes vércukor-mérés 

Teakóstolás 

Grafológus a könyvtárban 

Bach virágterápia 

Október 10.  KÖNYVES VASÁRNAP 
Rendkívüli nyitva tartás  

9-től 14 óráig 

Október 10  

OLVAS A CSALÁD  

Fotópályázat 

Kiállítás- ünnepélyes 

eredményhirdetés 

19 pályamunka 

Könyvtár honlapján is 

Október 10.  
Irodalmi rejtvényfüzet 

Eredményhirdetés, sorsolás 

A helyes megfejtők sorsolással 

jutalmat kaptak 

Október 21.  

Helyismereti vetélkedő általános és 

középiskolások számára 2010* 

KINCSES MÁTRAALJA 

Gyöngyös Város Önkormányzata 

TÁMOP 

14 iskolai csapat versenye  

Partnerek:  

Mátra Múzeum 

Pátzay János Zeneiskola 

Október 23.  

NAVA  

X 

X 

x 

 

Ünnepi filmvetítések  

November 23.  
TOLVALY Ferenc 

könyvbemutató 

Az íróval  Molnár Katalin 

beszélget. 

Folyamatosan 

elérhető játék  

Kattanj a könyvtárra 

Interaktív játék a könyvtár 

honlapján 

Témák:  

Gyöngyös és a történelem 

Gyöngyös – régen   

Gyöngyös irodalma 

A  Mátra 

A mai Gyöngyös 

Névadónk, Vachott Sándor 

Gyöngyös köztéri szobrai 
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Tudáspróba könyvtárunkról 

 

 

 

KIÁLLÍTÁSOK - OLVASÓSZOLGÁLAT 

 

Időpont Téma 

Április 21- május 21.  Virágok – Géczi Magdolna festménykiállítása 

Október 10-től november 10   Olvas a család. fotókiállítás 

December Könyvillusztrációs vándorkiállítás Heves megye öt 

kiemelkedő irodalmi alkotójának szabadon választott 

műveihez: Apor Elemér, Bródy Sándor,Gárdonyi Géza, 

Remenyik Zsigmond, Zalár József 

December Adventi várakozás – a Karácsony megjelenése könyvekben 

 

 

FOGLALKOZÁSOK 

 

Dátum Intézmény/csoport Téma 

április 12. 
Károly Róbert 

Szakközépiskola 
Könyvtárhasználati bemutató foglalkozás 

április. 14.  
Károly Róbert 

Szakközépiskola 
Könyvtárhasználati bemutató foglalkozás 

május 17.  
Károly Róbert 

Szakközépiskola 
Könyvtárhasználati bemutató foglalkozás 

Szeptember 16.  
Berze Nagy János 

Gimnázium 
Könyvtárhasználati bemutató foglalkozás 

Október 11.  
Berze Nagy János 

Gimnázium 
Könyvtárhasználati bemutató foglalkozás 

 

Tervezett programjaink 

 

2011-ben tervezett programjainkkal,  tevékenységünkkel is a könyv, a könyvtár, az 

olvasás fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni, pozitív könyvtárkép kialakítására 

törekszünk. Szolgáltatásainkkal újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni  

Azt szeretnénk, hogy  nyilvánvalóvá váljon  a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal 

növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.  

Bízunk benne, hogy újabb sikeres pályázatok is támogatják elképzeléseinket.  

 

Helyismereti vetélkedő megrendezésében az idén is szívesen vállalunk szervezési 

feladatokat, ahogyan tesszük ezt már 18 éve. (irodalomjegyzék, vetélkedő kérdések  
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összeállítása,  zsűrizés)  Ezt a vetélkedőt a hagyományok alapján a város és a kistérség 

általános és középiskolás korosztályának szervezzük.  

 

Márciusban kapcsolódunk az Internet Fiesta országos rendezvényéhez. Ezen a héten 

nyílt napokat szervezünk, ahol a különféle adatbázisok bemutatását tervezzük (NAVA Pont, 

Magyar Elektronikus Könyvtár).  

Könyvbemutatókat a hagyományok alapján továbbra is szervezünk. 

Folytatni kívánjuk a már harmadik éve zajló Belvárosi esték programot, melyet a Fő 

téri könyvesbolttal és a Szinyei Galériával együtt szervezünk.  

 

Az évek óta zajló Ünnepi Könyvhét, Kultúrházak éjjel-nappal, a Múzeumok 

éjszakája országos rendezvényekhez idén is kapcsolódni fogunk.    

 

 

 

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 2010-ben a TIOP pályázat eredményeként kicserélődött. 36 db 

korszerű géppel gyarapodtunk. Olvasóink számára 16 gépen internet-hozzáférést, hét gépen 

pedig elektronikus katalógushasználatot tudunk biztosítani.  Felsőfokú végzettségű 

informatikus kollégánk, illetve a könyvtáros szakmai gárda segítséget tud adni az ide érkező 

vendégeknek információs problémáik megoldásában.  

 

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 
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3. A ZENEI ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG 

 

Zenei gyűjtemény 
 

A korábbi elektronikus feltárás tovább folytatódott ez évben. A kották teljeskörű feldolgozása 

megtörtént, majd ezt követte ez év nyarán a CD lemezek gépre vitele. December végéig a 

műsoros kazetták is elkészülnek. 

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

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

ban kezdődött el, 2010-ben az alábbi témakörökkel bővült a kínálat: 

 Dalok a békéről I. - II. rész 

 Pedagógusnap 

 Nyugdíjasbúcsúztató – Idősek napja (okt. 1.) I., + II. rész 

 Karácsony I. – V. részek 

A hanganyagok – a többi CD lemezhez hasonlóan – kölcsönözhetőek. 

 

 

Helyismereti gyűjtemény 
 

A gyűjtemény fejlesztése - 1999 óta minden évben nyertünk a fejlesztésére pályázati úton a 

Kulturális Bizottságtól. Most először fordult elő az a szomorú helyzet, hogy a Bizottság nem 

adott támogatást a gyűjtemény fejlesztésére. Beszűkült a gyűjtemény fejlesztése, elmaradt a 

szokásos jelentős mértékű antikvár anyag vásárlása, a gyarapodás a régi dokumentumok 

köréből lényegében az adományok körére korlátozódik. 

  

Elektronikus feltárás  
A gyűjtemény elektronikus feltárása befejeződött az elmúlt évben (bibliográfiai tételek 

felvitele), megkezdődött az analitikus feltárás (pl. Gyöngyösi kalendáriumok). 

 

Régi gyöngyösi újságok digitalizálása mikrofilmről 

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.  

Az oszk.hu oldalon az Elektronikus Periodika Adatbázisban (epa) már jelezve vannak az 

alábbi gyöngyösi lapok, reméljük az „offline” kattintás hamarosan eltűnik, és a tényleges 

megtekintés is lehetővé válik. Addig is a könyvtár helyismereti gyűjteményében – a korábbi 

mikrofilmek helyett – már digitális formában is olvashatók múltunk fontos dokumentumai:  

 
Mátra, 1863-64. 
Gyöngyös, 1872-89. 
Gyöngyösi Közügy 1879. – 1880. 
Gyöngyösi Lapok, 1880-1938. 
Mátra, 1888-91. 
Mátravidék, 1907-19. 
Gyöngyös, 1912-15, 1915-17. 
Gyöngyösi Híradó, 1913-15. 
Gyöngyös és Vidéke, 1917-20, 1922-26.  
Vörös Mátravidék, 1919. 
Gyöngyösi Új Lap, 1919-25.  
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Gyöngyösi Néplap, 1921-24. 
Mátravidéki Sport, 1933. 
Hevesvármegye, 1939-44. 
Hevesvármegye Képes Híradója 1939. 
Gyöngyösi Néplap, 1944-49.  
Mátravidék 1946-47. 
Gyöngyösi Barátság, 1947-48. 

 

 

Mindezeken túlmenően további megrendelésre is sor került az év végén a felzárkóztató 

pályázat  terhére, mintegy 230.000,-Ft összegben. Két nagy évfolyamú újság: Gyöngyösi 

Újvilág (1926-1945), Gyöngyösi Újság (1897-1919), és három másik kisebb terjedelmű lap 

készül el az év utolsó napjáig digitalizált formában, amelyek megjelennek a könyvtár, ill. az 

OSZK Elektronikus Periodika Adatbázisában is. 

 Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy a régi gyöngyösi sajtóanyag minél nagyobb 

mértékben legyen tanulmányozható új, korszerű formában olvasóink számára. 

 

Rendezvények, programok.  Folytattuk a helytörténeti vetélkedő szervezését és 

megrendezését az előző évekhez hasonlóan. ez évben a „Kincses Mátraalja” címmel 

készülhettek fel a diákok a megmérettetésre.  8  általános iskolás, és 6 középiskolás csapat, 

versenyzett október 21-én a zeneiskolában. 

Kiállítások. A korábbi évekhez hasonlóan, kiállításokkal kapcsolódtunk az intézményi 

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

tere, ill. a 2. emeleti éremtár.  

 

 

A HELYISMERETI RÉSZLEG PROGRAMJAI 2010-BEN 

 

KIÁLLÍTÁSOK  - helyismeret:  

 

Időpont Téma 

2009. dec. 01. – febr. 28.  Új év – régi naptárak : A kártyanaptáraktól a falinaptárakig 

Válogatás régi gyöngyösi darabokból 

Helyismereti gyűjtemény 

márc. 01. – ápr. 30. „Nagys. Máhr Esztike úrleánynak … Gyöngyös, Búza piac 

tér” 

Nagyszüleink képeslapjai 

Válogatás Szabó Gyuláné gyűjeményéből 

Helyismereti gyűjtemény 

jan. 14. – febr. 24. A legkisebbektől a legnagyobbakig 

Válogatás a könyvtár kicsi és nagy könyveiből 

Színes képriport róla: H. M. Hírlap, jan. 23. 

I. emeleti információs tér 

febr. 25. – ápr. 1. Nők a századfordulón – Életmód és olvasmányok 

I. em. információs tér 

máj. 28. – júl. 1. Irány a Mátra! 

Útikönyvek, térképek, képeslapok, fotók és más 

dokumentumok a mátrai természetjárás történetéből 

I. emeleti információs tér 
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júl. 05. – júl. 07. Richter Gedeon emlékkiállítás 

A Richter emlékérem bemutatója alkalmából 

II. emeleti Huszár Lajos Éremtárban (2 tárló) 

nov. 18. – jan. 10. Adventtől újévig 1.  

Régi gyöngyösi hangulatok és mai karácsonyok 

I. emeleti információs tér 

nov. 18. jan. 10. Adventtől újévig 2. 

Régi karácsonyi és újévi üdvözlőlapok (1910-1950) 

Válogatás Szabó Gyuláné gyűjteményéből 

A régi téli Mátra – Válogatás a könyvtár képeslapjaiból 

Helyismereti gyűjtemény 
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4. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKATERVE 
 

 

 Forgalmi adatunk javult az elmúlt évihez képest. Nagyon sok beiratkozót nyertünk a 

rendezvényeinken részt vevő gyermekek köréből, valamint a felnőtt könyvtár olvasóiból. 

Népszerűek a bestsellerekből kialakított kéthetes kölcsönzésű könyveink, a barkács- 

sorozataink, a műsoros füzeteink, melyeket a középiskolások és a felnőttek is egyaránt 

kölcsönöznek. Egyre több az óvodás és a bölcsődés korú gyermek, ezért az életkoruknak 

megfelelő könyvekből többet vásároltunk. Családi programmá váltunk, szívesen időznek itt a 

szülők és a nagyszülők is a gyermekekkel.  

 

  

 14 éven aluli Összesen 

Látogatók száma 10885 15982 

Beiratkozott olvasók száma 821 1404 

Kölcsönzések száma/db 5259 6783 

Kölcsönzött dok. száma/db 21006 27042 

Helyben használt dok. száma/db 2501 2993 

 

 A barátságos környezet és a törődő kiszolgálás miatt népszerű a gyermekkönyvtár 

minden életkorú olvasó és látogató körében. A legkisebbeknek sikerült kialakítani egy 

mesesarkot, valamint színezésre, játékra alkalmas kisasztalt vásároltunk a TÁMOP 

pályázatból négy székkel. Ennek az óvodások örülnek a legjobban.  

 

 A nagyobbak a kézikönyvtárban időznek szívesen, a nekik szánt folyóiratok 

nézegetése és az Internet használata a legnépszerűbb időtöltés. 2010-ben 2337 főt 

regisztráltunk, akik összesen 1388 órát töltöttek a gép előtt. Javarészt játszottak, cseteltek, 

emaileztek, és kiselőadáshoz töltöttek le anyagot. Az internetezés 16 éves korig díjtalan a 

gyermekkönyvtárban, de csak beiratkozott olvasóink vehetik igénybe. 

 

 Programjaink, rendezvényeink népszerűek, látogatottak. Főleg a 2009. 

szeptemberétől indult TÁMOP pályázat keretén belül tudtuk megvalósítani az ötleteinket.  

 

- Az óvodásoknak Mesevár címmel hirdettünk meg komplex mesés-kézműves 

foglalkozásokat. Nyolc, állatokkal kapcsolatos meséből lehetett választani.  

- Az Ügyes kezek kézműves foglalkozásainkra óvodások és kisiskolások jöttek el 

szüleikkel, nagyszüleikkel. A szinte családias légkörben szívesen alkottak a gyerekek. 

Nyolc alkalommal tartottunk foglalkozást, az évszaknak megfelelő ünnepekhez 

készítettünk apró tárgyakat.  

- A város 675. évfordulójának tiszteletére jelentettük meg a Tájoló c. feladatlapunkat. 

Nyolc, Gyöngyöshöz kötődő híres emberről szóltak a felsőseknek szánt feladatok. 

- Tavasszal megtartottuk a hagyományos Mesemondó versenyünket óvodás, alsós és felső 

tagozatos tanulóknak. Gyöngyös és körzete intézményeiből lehetett jelentkezni.  

Májusban került sor a Megyei mesemondó versenyre. A konzorciumban levő öt Heves 

megyei város általános iskolás tanulói mérhették össze tudásukat. 

- Szeptember 25-én tartottuk meg a Népmese Napját. A programhoz kapcsolódva „Az én 

mesém” címmel meseíró pályázatot hirdettünk. 

- Októberben Nógrádi Gábor és fia író-olvasó találkozót szerveztünk. A népszerű ifjúsági 

regényíróra sokan voltak kíváncsiak. Az értő közönség főleg azokból a gyermekekből 
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tevődött össze, akik részt vettek az „Ismered Nógrádi Gábor írót?” című feladatlap 

megoldásában, vagy a „Nógrádi Gábor illusztrációs pályázat”-ra adtak be rajzot.  

Kiállításra négy alkalommal került sor. Februárban Forgács Fanni rajzait lehetett 

megnézni, áprilisban Kenyeres Babettét. Májusban Király Ágnes gyermekfotóit mutattuk be. 

Októberben a Nógrádi Gábor illusztrációs pályázatra beérkezett legjobb rajzokat tekinthették 

meg az érdeklődők. 

 

Csoportos foglalkozást a nyolc Mesevár-foglalkozáson túl nyolc alkalommal tartottunk.  

Ezeken megismerkedhettek a gyermekek a gyermekkönyvtár állományával, a beiratkozás 

módjával, és a könyvtár használatával. A sok szép és érdekes könyv vonzotta a gyermekeket, 

többen visszajöttek beiratkozni a könyvtárba. A Petőfi Sándor Általános Iskolával továbbra is 

jó a kapcsolatunk. A hátrányos helyzetű tanulócsoportokat a pedagógusok hozzák el a 

könyvtárba, ahol minden gyermek választhat magának könyvet elvitelre.  

 

(A rendezvényekről részletesebben a mellékletben lehet olvasni.) 

 

Gyarapodás. Idén a Könyvtárellátó mellett a Könyvellátótól rendeltünk több 

alkalommal, mert 35% kedvezményt kínáltak a könyveikre. A vásárlásainknál a megállapított 

éves összegen felül 100.000,-Ft-ot kaptunk az Érdekeltségnövelő Pályázatra, illetve 150.000,-

Ft-ot a Felzárkóztató Pályázatra. Többségében népszerű ismeretterjesztő sorozatokat, kedvelt 

ifjúsági regényeket vásároltunk. 2010-ben 558 db könyvet leltároztunk be 920.000.- Ft 

értékben.  

 
 

 

A GYERMEKKÖNYVTÁR RENDEZVÉNYEI 2010-BEN 

 
 

Időpont Cím, pályázat Program, résztvevők 

 

Január  TÁJOLÓ 4.  

(TÁMOP) 

Feladatlap Török Ignác életéről és 

munkásságáról 

 

Január 27. ÜGYES KEZEK 4. 

(TÁMOP) 

„Hull a hó és hózik”  

kézműves foglalkozás 

 

Február TÁJOLÓ 5. 

(TÁMOP) 

Feladatlap Vachott Sándor életéről 

és munkásságáról 

 

Február 24. ÜGYES KEZEK 5. 

(TÁMOP) 

„Farsangi maskarák” 

kézműves foglalkozás 

 

Március  TÁJOLÓ 6. 

(TÁMOP) 

Feladatlap Almásy Pál életéről és 

munkásságáról 

 

Március 31. ÜGYES KEZEK 6. 

(TÁMOP) 

„Kosaramban hímes tojás” 

kézműves foglalkozás 

 

Április TÁJOLÓ 7. Feladatlap Berze Nagy János 
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(TÁMOP) életéről és munkásságáról 

 

Április 19. „Hol volt, hol nem volt…” 

városi mesemondó verseny 

(TÁMOP) 

de.: Gyöngyös város óvodásainak 

du.: Gyöngyös és körzete alsós 

tanulói részére 

 

Április 20. „Hol volt, hol nem volt…” 

városi mesemondó verseny 

(TÁMOP) 

de.: Gyöngyös körzetének óvodásai 

részére 

du.: Gyöngyös és körzete felsős 

tanulóinak 

 

Április 28. ÜGYES KEZEK 7. 

(TÁMOP) 

„Ajándék anyunak” 

kézműves foglalkozás 

 

Május TÁJOLÓ 8. 

(TÁMOP) 

Feladatlap Bajza József életéről és 

munkásságáról 

 

Május 20. „Hol volt, hol nem volt…” 

megyei mesemondó verseny 

(TÁMOP) 

Mesemondó verseny Heves, 

Hatvan, Eger, Bélapátfalva és 

Gyöngyös legjobb alsós és felsős 

mesemondóinak 

Vendégszereplők: 

Tomory Gábor Néptánciskola 

Borostyán csoportja és a 

gyöngyöspatai Apraja-Nagyja 

Színjátszó Csoport 

Május 26. ÜGYES KEZEK 8. 

(TÁMOP) 

„Gyermeknek lenni jó” 

kézműves foglalkozás 

 

Június 8. TÁJOLÓ 

(TÁMOP) 

Könyvsorsolás a legtöbb pontot 

elért tanulók között 

 

Szeptember 25. A NÉPMESE NAPJA 2010. 

(TÁMOP) 

Program: 

- A mesemondó verseny győztesei 

mesélnek, 

- „Az én mesém” c. meseíró 

pályázat eredményhirdetése, 

- Csipkerózsika - mesedramatizálás, 

- Barkácsolás: korona, királylány, 

- Filmvetítés,  

- Színezés. 

 

Október 11. „Ismered Nógrádi Gábor 

írót?” 

(TÁMOP) 

Játékos feladatlap általános 

iskolásoknak az író életéről és 

munkásságáról – eredményhirdetés, 

díjátadás az író jelenlétében 

 

Október 11. „Nógrádi Gábor illusztrációs 

pályázat” 

(TÁMOP) 

A rajzpályázat eredményhirdetése, 

díjak átadása és a kiállítás 

megnyitása az író jelenlétében 
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Október 11. Nógrádi Gábor és fia író-

olvasó találkozó 

(TÁMOP) 

Író-olvasó találkozó, dedikálás és 

kedvezményes vásárlási lehetőség 

 

December 15. SZÁNCSENGŐ Vidám karácsonyi készülődés 

Kézműves foglalkozás 

 

 

 

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK 

 
 

Időpont Cím, pályázat Program, résztvevők 

 

Február 8. MESEVÁR 4. 

(TÁMOP) 

„A mezei nyúl és a sündisznó” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Maci csoport 

 

Február 10. MESEVÁR 4. 

(TÁMOP) 

„A mezei nyúl és a sündisznó” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Katica csoport 

 

Február 24. MESEVÁR 2. 

(TÁMOP) 

„A makacs kiselefánt” 

Résztvevő: GYVÓ Menház Úti 

Tagóvoda 

 

Március 3. Csoportos foglalkozás Könyvtárbemutatás, könyvajánlás  

Résztvevő: Egressy B. Ált. Isk. 7. a 

 

Március 17. MESEVÁR 5. 

(TÁMOP) 

„Micimackó” 

Résztvevő: GYVÓ Tündérkert 

Tagóvoda – nagycsoport 

 

Március 17. MESEVÁR 5. 

(TÁMOP) 

„Micimackó” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Katica csoport 

 

Március 22. Csoportos foglalkozás Hogyan gyűjtsünk anyagot az 

ismeretterjesztő könyvekből? 

Résztvevő: II. Rákóczi F. Á. I. 3. o. 

 

Március 23. MESEVÁR 5. 

(TÁMOP) 

„Micimackó” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Katica csoport 

 

Április 27. MESEVÁR 6. 

(TÁMOP) 

„A róka meg a nyúl” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Katica csoport 
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Május 5. MESEVÁR 6. 

(TÁMOP) 

„A róka meg a nyúl” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Maci csoport 

 

Május 28. Csoportos foglalkozás Könyvtárbemutatás, könyvajánlás 

Résztvevő: Egressy B. Ált. I. 6. o. 

 

Június 7. Csoportos foglalkozás Könyvtárbemutatás, könyvajánlás 

Résztvevő: Egressy  B. Ált. I. 7. b 

 

Október 6. Csoportos foglalkozás Könyvtárbemutatás, könyvajánlás 

Résztvevő: II. Rákóczi F. Á: I. 5. o. 

 

Október 13. Csoportos foglalkozás Állatok. Mese, vers, könyvek 

nézegetése. 

Résztvevő: GYVÓ Fecske Úti 

Tagóvoda – Nyuszi csoport 

 

Október 15. Csoportos foglalkozás Könyvtárbemutatás, 

könyvnézegetés, színezés 

Résztvevő: Petőfi S. Á. I. 1-2. o. 

 

Október 21. Csoportos foglalkozás Könyvtárbemutatás, könyvajánlás 

Résztvevő: Berze N. J. Gimn. 6. o. 

 

 

 

Október 27. MESEVÁR 7. 

(TÁMOP) 

„A szomorú királykisasszony” 

Résztvevő: Szent Erzsébet Róm. 

Kat. Óvoda – Maci csoport 

 

 

Október 27. MESEVÁR 7. 

(TÁMOP) 

„A szomorú királykisasszony” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Maci csoport 

 

November 9. MESEVÁR 8. 

(TÁMOP) 

„A kesztyű” 

Résztvevő: GYVÓ Epreskert Úti 

Tagóvoda – Katica csoport 

 

 

 

KIÁLLÍTÁSOK 
 

 

 

Időpont Téma, pályázat 

 

Február 12 – március 5-ig Forgács Fanni rajzkiállítása 
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Április 26 – május 21-ig Kenyeres Babett rajzkiállítása 

 

Május 26 – június 15-ig Király Ágnes gyermekfotói 

 

Október 11 – nov. 20-ig „Nógrádi Gábor illusztrációs pályázat” legjobb rajzai 

(TÁMOP) 

 

 

 

 

5. Az I. sz. FIÓKKÖNYVTÁR MUNKATERVE 
 

                   A könyvtárba beiratkozott olvasók száma, valamint a könyvtár látogatottsága 

hasonló az előző évihez. Beiratkozott olvasók száma: 153  fő. 

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

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

 

2010-ben megtörtént a fiókkönyvtárban található mintegy 10.000 db dokumentum 

adatbázisba történő feldolgozása. Ezzel lehetővé válik a számítógépes kölcsönzés bevezetése, 

és az állomány megjelenítése a megyei közös webes felületen, ami várhatóan 2011-ben 

valósul meg.   
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6. STATISZTIKA  -  2010. ÉVI ADATOK 
 

 

 

 

A könyvtár összesített forgalmi adatai 2010. december 31.  

 

 

 

Beiratkozott 

olvasók száma 

Látogatók 

száma 

Kölcsönzők 

száma 

Kölcsönzött és 

helyben 

használt  

dokumentumok 

száma 

Internetezők 

száma 

Felnőtt részleg 1456 19943 10575 82710 1275 

Gyermekkönyvtár 1404 15982 6783 30035 2337 

Helyismereti és zenei r 222 2529 803 5529     --- 

I. sz. Fiókkönyvtár 153 1867 1053 7597 290 

Összesen:  3235 40321 19214 125871 3902 
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7. SZAKMAI BESZÁMOLÓ: TÁMOP 3.2.4 /08/01. 
 

TÁMOP (TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM) 3.2.4 /08/01. 

 

 
Összehangolt könyvtári 

szolgáltatásfejlesztés és az olvasáskultúra 

népszerűsítését támogató programsorozat 

lebonyolítása Heves megyében a Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

vezetésével 
TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0056 

 

 
                    

 

GYÖNGYÖK 

Vachott Sándor Városi Könyvtár 

Gyöngyös, Fő tér 10.  

 

 

Beszámoló a TÁMOP pályázat eseményeiről 

2009. 10. 26. – 2010. 04.26. 

 

 

Könyvtárunk a tudásalapú társadalom alapintézményeként Gyöngyös város és a 

térségünk valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja a szabad, korlátozás nélküli 

hozzáférést az információk és a dokumentumok teljes spektrumához. 

A  korszerűen felszerelt, a használók igényeinek megfelelően kialakított könyvtár, 

információs központ, közösségi színtér igényes, sokszínű szolgáltatásaival, kreatív és 

sokoldalúan képzett munkatársakkal nélkülözhetetlen intézménye kíván lenni a változásokhoz 

folyamatosan alkalmazkodó, tudásukat állandóan bővítő, a szabadidejüket élménydúsan 

eltölteni kívánó embereknek.  

E cél elérése érdekében építünk a már meglévő gyűjteményre, a könyvtár gazdag 

állományára, sokszínű szolgáltatásaira, az együttműködések terén meglévő hagyományokra, a 

korszerű tudással rendelkező, képzett könyvtári és információs szakemberekre. 

 

Fenti céljaink megvalósítását segíti a 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 című pályázat nagymértékben segíti.  

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

nyújtotta be. Gyöngyös Város Önkormányzata könyvtárunk fejlesztése érdekében 

konzorciumi tagként kapcsolódott a projekthez.  

TÁMOP pályázat 2010. évben szervezendő rendezvényötleteink megvalósítását, 

olvasásnépszerűsítő programjainak  megszervezését, a fiatalok olvasáskultúrájának  és 

digitális írástudásának fejlesztését is  támogatja. 

 

Események 
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Gyöngyös, az én városom címmel irodalmi pályázatot hirdettünk Gyöngyös várossá 

nyilvánításának 675. évfordulója alkalmából.  

Gyöngyösi pillanatok című fotópályázatunkra beérkezett alkotásokból kiállítást rendeztünk. 

 

Ősszel négy alkalomból álló pszichológiai előadássorozatot szerveztünk.  

 

Programjaink sorát könyvbemutató színesítette. Dr. Lisztóczky László Hol van az a régi 

zászló címmel megjelent munkáját mutattuk be az érdeklődőknek.  

 

Interaktív városismereti játék a könyvtár honlapján 

A könyvtár honlapján folyamatosan tesztelhetik tudásukat azok az érdeklődők, akik 

megkeresik a „Kattanj a könyvtárra” interaktív játékunkat. A TOTÓ játékok Gyöngyös 

történelmét, irodalmát öleli fel, de híres gyöngyösi emberekről, köztéri szobrokról, 

könyvtárunkról is találnak kérdéseket a játszani kívánók.  

 

Témák:  

Gyöngyös és a történelem 

Gyöngyös – régen   

Gyöngyös irodalma 

A  Mátra 

A mai Gyöngyös 

Névadónk, Vachott Sándor 

Gyöngyös köztéri szobrai 

Tudáspróba könyvtárunkról 

 

TOP10 könyv Gyöngyösön 

Április 15-én került sor egy irodalmi vetélkedőre, melynek alapját az a 10 szépirodalmi könyv 

adta, amelyet az olvasók szavaztak be a gyöngyösi TOP 10-be.  

 

A világ hálójában – a könyvtárban  

Web- barangoló  

 

Felsőfokú végzettségű informatikus kollégánk, illetve a könyvtáros szakmai gárda 

segítséget tud adni az ide érkező vendégeknek információs problémáik megoldásában. 

Segítjük eligazodásukat az elektronikus kultúra világában. 

A számítástechnikai ismeretek foglalkozásaira elsősorban azokra a társadalmi hátrányokkal 

küzdő csoportokat invitáltuk, kik ma még kimaradtak az információs társadalom nyújtotta 

előnyök ismeretéből.    

Az eddigi programokon az elektronikus ügyintézésben még kevésbé jártas érdeklődő 

polgárok, az idősek, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a fogyatékkal élők (értelmi 

fogyatékosok, siketek és nagyothallók) számára szerveztük.  

Programjaink érdeklődésre tartottak számot, a visszajelzések minden esetben pozitívak 

voltak.  

 

 

Internet Fiesta 

Márciusban kapcsolódunk az Internet Fiesta országos rendezvényéhez.  

Ezen a héten nyílt napokat szerveztünk. Ingyenes volt az internetszolgáltatás. Első Web-

barangoló programunk is ezen a héten indult. Az érdeklődők számára elektronikus 
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adatbázisok használatát, online folyóiratok lehetőségét ismertettük, játszottunk, és levetítettük 

a Ludas Matyi című első magyar színes filmet a NAVA lehetőségével.   

 

Bútorvásárlás 

Lehetőségünk volt új bútorok vásárlására is több mint félmillió forint értékben. 

(számítógépasztalok, székek, olvasóasztalok) A gyermekkönyvtárban felújítottuk  a 

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

bővítettük a készletet.  

 

 

 

További terveink:  

 

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.   

 

Helyismereti vetélkedő szervezésében is részt kívánunk venni. Ezt a vetélkedőt a 

hagyományok alapján a város és a kistérség általános és középiskolás korosztályának 

szervezzük.  

 

Népmese Napján vendégünk lesz Berecz András, mesemondó. 

 

A TÁMOP pályázat támogatja a könyvtáros kollégák továbbképzését is.  

 

Az egész életen át tartó tanulás szerepe napjainkban – a technikai, gazdasági 

változások hatására - újra felértékelődött. A könyvtáros kulcsfontosságú szerepet fog betölteni 

az iskolán kívüli oktatás folyamatában.  Egyrészt folyamatosan képezni kell magunkat, hogy 

hatékonyan elsajátítsuk az információs és kommunikációs technikát. Másrészt a megszerzett 

ismereteket tovább kívánjuk adni a társadalom azon rétegeinek, akik valami miatt lemaradtak 

az új eszközök kínálta lehetőségek használatából. Gondolnunk kell elsősorban azokra a 

társadalmi hátrányokkal küzdő csoportokra, akik ma még kimaradtak az információs 

társadalom nyújtotta előnyökből.  Az ő motiválásuk és személyre szabott segítségnyújtásuk 

elvárandó feladat a könyvtárostól. 

A könyvtárosi szaktudás fejlesztését a Nemzetvédelmi Egyetem tanfolyamain sajátítjuk el. 

Hat könyvtáros májustól kezdődően az alábbi tanfolyamokon kíván részt venni.  

 

Szöveg és kép digitalizálás elmélete: 2 fő 

Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása: 3 fő  

Angol szaknyelv könyvtárosoknak : 1 fő  

 

 

 

Gyermekkönyvtári rendezvények 

 

Szeptemberben zajlott a Népmese napja 1. rendezvény. Benedek Elek, a legnagyobb 

meseírónkra emlékeztünk ezen a napon. Zalka Csenge Virág különös mesemondó előadásával 

kápráztatta el a nagyszámú közönséget.  
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Az Égigérő fa eseményen Benedek Elek egy meséjéhez készült illusztráció (meseposzter) 

tetszőleges technikával.  

A gyermekkönyvtárban folyamatosan zajlik a Mesevár, Ügyes kezek címmel fémjelzett 

kreatív foglalkozások sokasága.  

A Tájoló című havonta megjelenő feladatlapok a helyismereti ismeretek bővítését szolgálja a 

fiatalok körében. 

A gyermekkönyvtár megyei szintű mesemondó versenyt szervez, melyre májusban 

kerül sor. A városi esemény már lezajlott.    

 

Ősszel író-olvasó találkozóra várjuk az érdeklődőket, Nógrádi Gábor fogadta el a 

meghívásunkat. A rendezvényt kiegészítő esemény lesz egy irodalmi feladatlap Nógrádi 

Gábor munkásságáról, illetve könyvillusztrációs pályázatot is hirdetünk.  

 

Minden programunkkal a könyv, a könyvtár, az olvasás fontosságára kívánjuk a 

figyelmet felhívni.  Programjainkkal pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. 

Szolgáltatásainkkal újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni  

Azt szeretnénk, hogy  nyilvánvalóvá váljon  a könyvtári szolgáltatások sokasága, s ezáltal 

növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.  

 

 

Gyöngyös, 2010. április 27.  

  

 

 

Beszámoló a TÁMOP pályázat gyöngyösi eseményeiről 

2010. 04. 26. – 2010. 10. 26.  

 

 

Események 

 

 

Gyermekkönyvtári rendezvények 

 

A gyermekkönyvtár májusban „Hol volt, hol nem volt” címmel megyei szintű 

mesemondó versenyt szervezett a TÁMOP pályázatban résztvevő Eger, Hatvan, Heves, 

Bélapátfalva és Gyöngyös városok számára. A versenyen a városok négy-négy legjobb alsó és 

felső tagozatos tanulói nevezhettek be egy-egy magyar népmesével. A megmérettetésre 16 

alsós és 9 felsős vállalkozott. A gyerekeknek és kísérőiknek az ajándékokon kívül néptáncos 

műsorral és színjátszó előadással is kedveskedtek a könyvtárosok.    

 

2010. szeptember 26-án a Népmese Napján – a hagyományok alapján - a 

gyermekkönyvtár  ünnepre hívta  olvasóit.  A délelőtt folyamán sok-sok mese hangzott el, 

közös mesedramatizálásra, és barkácsolásra is sor került. Ezen a napon volt  „Az én mesém” 

című meseíró- pályázat eredményhirdetése. A pályázatra benyújtott alkotások közül a kilenc 

legsikeresebb mese  a gyermekkönyvtár honlapján is olvasható.  

 

Október 11-én a kortárs ifjúsági irodalom egyik jeles képviselőjével, Nógrádi 

Gáborral, és fiával, Nógrádi Gergellyel találkozhattak a gyerekek.  

Az írók műveit a gyerekek jól ismerik, rendszeresen kölcsönzik a 

gyermekkönyvtárból. Különösen Nógrádi Gábor PetePite című díjnyertes regénye és a 
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Segítség, ember! című humoros írása népszerű. Az író-olvasó találkozót két  pályázat tett 

teljessé.  

Az „Ismered Nógrádi Gábort?” című játékos irodalmi feladatlap kérdésein keresztül az író 

munkásságáról, életéről adhattak számot a gyerekek.  

A másik pályázat Nógrádi illusztrációk elkészítésére motiválta a gyerekeket.  

A feladatlapokat tizenkilenc gyermek juttatta vissza, az illusztrációs pályázatra 53  munka 

érkezett.  

A pályázatok eredményhirdetését a rendezvény előtt hirdette ki a zsűri.  A két író 

érdeklődve figyelte a nyerteseket, amint átveszik a megérdemelt Nógrádi köteteket, melyeket 

a találkozó végén dedikáltak a szerzők.  

 

A Tájoló című havonta megjelenő feladatlap a helyismereti ismeretek bővítését, 

Gyöngyös város kulturális értékeinek, hagyományainak  őrzését  szolgálta a fiatalok 

körében. 

A gyermekkönyvtár munkatársai a rejtvényfüzet megalkotásával játékos, színes, 

ötletes formában irányítják a gyermekek érdeklődését a város története felé. A feladatlap 

nyolc témakörben  hívta búvárkodásra az olvasókat. A szerencsés megfejtők havonta 

részesültek jutalomban,  a hónapról-hónapra jelentkező megfejtők pedig egy külön sorsoláson 

is részt vehettek.  

A gyermekkönyvtárban nyolc hónapon keresztül, nagy érdeklődés mellett zajlott a Mesevár, 

Ügyes kezek címmel fémjelzett kreatív foglalkozások sokasága.  

Olvasószolgálat rendezvényei: 

Az idei Népmese Napján Berecz András, mesemondó „Angyalfütty” címmel 

elsősorban felnőttek számára mesélt. Erdély csodálatos embereit, életérzéseit hozta közelebb 

hozzánk a mesék által. Ízes, humoros előadásával elvarázsolta a nagyszámú közönséget. A 

népmesék kincsestárából hallott meséken keresztül feltöltődést, tudást kaptunk, erőt 

meríthettünk. Mi, felnőttek is áhítattal hallgattuk elődeink ránk örökített bölcsességeinek 

válogatott gyöngyszemeit.  

A magyar néphagyomány több oldalát megcsillantotta az előadó. A magyar népdal 

kincsestárából is hallhattunk ízelítőt.  Az egyik erdélyi mese a magyar népi táncok eredetét, 

keletkezését mutatta be, amely nevetéssel és csodatévő örömmel töltötte el a hallgatóságot.  

Az előadás előtt a kiváló minősítéssel rendelkező LEGÁNYOK citerazenekar muzsikált. Az 

öttagú együttes gyöngyösi és hatvani középiskolás diákokból áll.  

A zenei aláfestés jó hangulatot varázsolt a máig is dicsért könyvtári programhoz, 

amire több mint százan voltak kíváncsiak.  

 

 

 

Városunkban 18. alkalommal szerveztük meg a helytörténeti vetélkedőt. Ezt a 

vetélkedőt a hagyományok alapján a város és a kistérség általános és középiskolás 

korosztályának szervezzük.  

Célunk az, hogy az általános és középiskolás korosztállyal megismertessük 

szülőföldünk, Gyöngyös és környéke  nevezetességeit, a városban található közgyűjtemények 

értékeit.  

A 14 résztvevő csapat (8 általános iskolai, 6 középiskolai 4-4 fővel)  május 26-án 

könyvtárunkban sorsolással „kiválasztotta” azt a témát, amiről mai technikai eszközök 

segítségével digitális  formában bemutatót kellett készíteniük. Ez a munka belépő volt a 
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szóbeli versenyhez. A diákok által készített alkotásokról külön értékelés készült. A  könyvtár 

honlapján keresztül elérhetővé tesszük a diákok munkáit az érdeklődők számára. Sőt, 

december 31-ig szavazni lehet a legjobbnak ítélt bemutatókra.  

A vetélkedőre a megadott szakirodalom alapján készülhettek a gyerekek. Az elvárás az volt, 

hogy minden csapat járja be a szakirodalom által is ismertetett gyöngyösi és mátrafüredi 

helyszíneket, forduljon meg ott, vegye észre a különleges látnivalókat, értékeket.  

Ez a vetélkedő komplex módon segíti Gyöngyös város történetének megismerését, s 

alakítja ki a gyermekekben a szülőföld iránti szeretetet, értékeink megőrzésének fontosságát,  

a tudás megszerzését.  

 

Örömünkre szolgál, hogy a TÁMOP pályázatban kiemelt szerepet kapott a könyvtárosok és a 

könyvtárhasználók továbbképzése.  

 

Az egész életen át tartó tanulás szerepe napjainkban – a technikai, gazdasági 

változások hatására - újra felértékelődött. A könyvtáros kulcsfontosságú szerepet fog betölteni 

az iskolán kívüli oktatás folyamatában.  Ezért folyamatosan képezni kell magunkat, hogy 

hatékonyan elsajátítsuk az információs és kommunikációs technikát. Mi magunk, az 

Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány tanfolyamain gyarapítottuk tudásunkat, 

ahol szöveg és kép digitalizálásának technikájával, s a digitális dokumentumgyűjtemények 

kialakításának lehetőségeivel ismerkedtünk.  

Szöveg és kép digitalizálás elmélete és gyakorlata tanfolyam hallgatói: Farkas István, Szőke 

György.   Időpont: 2010. május 03 – május 06.  

Digitális dokumentumgyűjtemények kialakítása tanfolyamon részt vettek: Balázs Ibolya, 

Lovász Béláné, Szőke György. Időpont: 2010. május 10- 13.   

Angol szaknyelv könyvtárosoknak tanfolyam – jelentkezők hiányában nem indult -  sem a 

Nemzetvédelmi Egyetem, sem az OSZK szervezésében.  

E tanfolyam helyett az Internet, mint a könyvtári menedzsment eszköze című tanfolyamot 

céloztuk meg, melynek várható indulása november közepén lesz.  

 

Felsőfokú végzettségű informatikus kollégánk, illetve a könyvtáros szakmai gárda 

segítséget tud adni az ide érkező vendégeknek információs problémáik megoldásában. 

Segítjük eligazodásukat az elektronikus kultúra világában. 

A számítástechnikai ismereteket tovább kívánjuk adni a társadalom azon rétegeinek, 

akik valami miatt kimaradtak az információs társadalom nyújtotta előnyök ismeretéből, az új 

eszközök kínálta lehetőségek használatából.  

Az ő motiválásuk és személyre szabott segítségnyújtásuk elvárandó feladat a könyvtárostól. 

Ezért szerveztünk hat  alkalommal  „A világ hálójában – a könyvtárban” és  

„Web- barangoló” címmel 20 órás számítástechnikai foglalkozásokat elsősorban az 

elektronikus ügyintézésben még kevésbé jártas érdeklődők, az idősebbek, a nyugdíjasok, a 

munkanélküliek, és a  fogyatékkal élők számára.  

A projekt második időszakában zajlott a WEB-barangoló 2. befejező része, és a WEB-

barangoló 3. program is.  

Programjaink érdeklődésre tartottak számot, a visszajelzések minden esetben pozitívak 

voltak.  

 

Új bútorok vásárlására  több mint félmillió forint értékben volt lehetőségünk. 

Számítógépasztalokkal, kényelmes székekkel, olvasóasztalokkal gyarapodtunk. A 

gyermekkönyvtárban felújítottuk  a mesesarkot, így  a könyvtárba látogató apró gyermekek   

igazán otthonosan  érezhetik   magukat  a könyvek közelségében.  Új játékok, bábok 

vásárlásával is kedveskedtünk gyermek  olvasóinknak.  
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Májusban lehetőség nyílt kerti olvasó terasz berendezésére, azáltal, hogy négy bambusz 

széket és egy üvegasztalt vásárolhattunk. Egyéb időszakban a bútor az olvasói térben 

szolgálja olvasóink kényelmét.   

 

További terveink:  

 

A pályázat eredményeként egy eddig példa nélküli informatikai összefogás jön létre a 

megye könyvtárai között. A gépparkok korszerűsítése után a technikai fejlesztés első szintjén 

rákapcsolódunk a megyei korszerű könyvtár-informatikai szoftver által nyújtott szolgáltatási 

felülethez, aminek eredményeként tagjai  leszünk a teljes megyei könyvtári hálózatnak. A 

megyei hálózaton belül  saját elektronikus adatbázist és olvasói nyilvántartást építünk ki.  A  

könyvtárhasználóknak  a használó központúság szellemében a könyvtári épületben és a nyitva 

tartástól függetlenül a nap 24 órájában biztosítani fogjuk a hozzáférést az információkhoz, az 

adatokhoz, és a könyvtári szolgáltatások nagy részéhez. A könyvtárhasználók a közös webes 

felületen egyidejűleg kereshetnek könyvet a megye könyvtárainak teljes állományában. Ezen 

a felületen kérhetnek előjegyzést egy-egy dokumentumra, hosszabbítást a kikölcsönzött 

könyvek határidejére, illetve  igényelhetik a könyvtárközi kölcsönzést.  

A pályázat következő lépcsőjében lehetőségünk lesz az országos adatbázisokhoz, 

közös katalógusokhoz való kapcsolódásra is. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a 

könyvtáraktól elvárt XXI. századi kihívásoknak a mi könyvtárunk is meg fog felelni.  

Az egységes megyei portál kialakítása azt a célunkat is megvalósítja, hogy a 

helyismereti információk, dokumentumok, pótolhatatlan szellemi értékek minden érdeklődő 

számára elérhetők lesznek.  A helyi tartalmak hozzáadásával településünk ismertsége a megye 

határain is túl nő.  

 

Minden programunkkal, tevékenységünkkel a könyv, a könyvtár, az olvasás 

fontosságára kívánjuk a figyelmet felhívni.  Programjainkkal pozitív könyvtárkép 

kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkkal újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk 

kielégíteni  

Azt szeretnénk, hogy  nyilvánvalóvá váljon  a könyvtári szolgáltatások sokasága, s 

ezáltal növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége.  

 

 

Gyöngyös, 2010. november 4.  

 

 

A pályázat nyújtotta lehetőségeket olvasóink és a könyvtárosok nevében ezúton is 

köszönöm:  

 

Kiss Péterné 
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8. SZAKMAI BESZÁMOLÓ:  TIOP-1.2.3-08/1-2008-0072 
 

 

 

 

 

GYÖNGYÖK 

Vachott Sándor Városi Könyvtár 

Gyöngyös, Fő tér 10. 

 

 

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

infrastruktúra fejlesztése) 

 

2009. szeptember 29-én a projektnyitón adtunk hírt a Társadalmi Infrastruktúra 

Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt 

infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz című TIOP 1.2.3/08/01 kódszámú, az 

Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázat sikeréről.  

Az azóta eltelt másfél évben több akadályt leküzdve, most 2010 adventi időszakában 

jutottunk el a pályázat megvalósításához. Úgy gondolom minden konzorciumi könyvtárat 

örömmel tölt el a pályázat sikere, és az, hogy a számítástechnikai eszközök rendben 

megérkeztek a könyvtárak fenyőfái alá.   

Köszönjük ezt mindazoknak, akik sokat tettek érte.  

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári 

szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – Tudásdepó-Expressz című TIOP 

1.2.3/08/01 kódszámú, az Európai Unió támogatásával megvalósuló pályázaton megyei 

összefogással vettünk részt.   

Heves megyében 2 konzorcium nyújtotta be  a pályázatot.  

Összehangolt könyvtári 
infrastruktúra fejlesztés Heves 

megyében—Gyöngyösi 
konzorcium 

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0072 
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Gyöngyös Város Önkormányzata és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

külön konzorciumban , de közös, a megyei könyvtárfejlesztési tervben kitűzött célokkal 

pályázott és nyert.  

A konzorciumi tagok összefogása a közös szakmai elképzelések megvalósítására 

született, amelynek célja a tagok számítógépes infrastruktúrájának fejlesztése mellett a 

megyei, térségi, kistérségi könyvtári szolgáltatások összehangolása.  

Gyöngyös Város Önkormányzata – a gyöngyösi konzorcium vezetőjeként -  a 

megyében két város, és öt községi település könyvtárainak informatikai infrastruktúrájának  

fejlesztését, az ott élők információhoz való hozzájutásának biztosítását, az egész életen át 

tartó tanulás lehetőségének megteremtését célozta és valósítja meg a pályázat által.  

A gyöngyösi konzorcium tagjai:  Bélapátfalva, Detk, Domoszló, Halmajugra, Kisnána, 

Markaz Önkormányzata.  

 

Megnyert összeg konzorciumban: 27.683.187.- Ft 

 

Gyöngyös Város Önkörmányzata: 14.404.046.- 

Bélapátfalva Város Önkörmányzata: 2. 961.270.- 

Detk Község Önkormányzata: 1.619.013.- 

Domoszló Község Önkormányzata: 2.569.099.- 

Halmajugra Község Önkormányzata: 1.618.179.- 

Kisnána Község Önkormányzata: 2.228.927.- 

Markaz Község Önkormányzata: 2.282.653.- Ft 

 

* 

 

 

 

Informatikai fejlesztések  GYÖNGYÖS 

 

A pályázat a  GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár  életében is az  

informatikai infrastruktúra fejlesztésére biztosított  lehetőséget. 

A számítógépek, mint könyvtári eszközök már az ezredforduló idején megjelentek  

intézményünkben, ám a technikai fejlődéssel nem tudtunk lépést tartani, az évek alatt elavult a 

rendszer. Most a támogatásnak köszönhetően korszerűsítettük, kicseréltük a teljes  gépparkot,  

korszerű munkaállomások kialakítására nyílt lehetőség és új szolgáltatásokat tudunk 
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bevezetni. Kicseréltük szervergépünket, valamint egy  többfunkciós színes, A/3-as 

nyomtatóval  gazdagodtunk.  

Olvasóink a könyvtárban 12 új gépen vehetik igénybe az internetezés, kiegészítő 

szolgáltatásként pedig a szkennelés, a színes nyomtatás lehetőségét. 7 db számítógép szolgálja  

a katalógushasználatot.  Technikailag megoldottuk a vezeték nélküli internet elérést is.  

A könyvtárban  elektronikus ügyintézési tanácsadást vállalunk, és biztonságossá vált az  on-

line kormányzati szolgáltatások elérése.  

A korábbi évek jó tapasztalatai alapján tovább folytatjuk a „Világ hálójában, a 

könyvtárban” címmel meghirdetett tanfolyamok szervezését elsősorban azon érdeklődők 

számára, akik még most ismerkednek a világháló nyújtotta lehetőségekkel. 

A gyermekkönyvtárban és a fiókkönyvtárunkban is sor kerül munkaállomások és olvasói 

gépek cseréjére is.  

 

Speciális szolgáltatások 

A pályázat lehetőséget biztosít speciális könyvtári szolgáltatások kialakítására is. 

Intézményünk kiemelt figyelmet fordított a múltban és fordít a jövőben is fogyatékkal élő 

látogatóira. Az épületben lift található, a könyvtár szolgáltató helyei kerekesszékkel is 

elérhetők. 

Az esélyegyenlőség jegyében a vakok és csökkent látó felhasználók számára olyan 

számítógépet állítottunk be, amely képernyőolvasó szoftverrel, Braille billentyűzettel ellátott. 

Ezzel a fejlesztéssel a fogyatékkal élők számára kívánunk könyvtári szolgáltatást nyújtani.. 

Hallássérült olvasóinkat   indukciós hurok segíti a kommunikációban, a biztonságosabb 

közlekedésben 

Digitalizálás: 

 

A Helyismereti gyűjteményben  az utóbbi időben felerősödött a kutatás, a 

helytörténeti érdeklődés igénye.  

Településünk, a városkörnyék múltjának őrzését és ápolását elsőrendű feladatnak tekintjük, 

hiszen később pótolhatatlan veszteségeink származhatnak, ha nem figyelünk a még a jelenben 

összegyűjthető értékekre és azok korlátozás nélküli hozzáférésének biztosítására.  

Ezért nagyon örülünk, hogy a  pályázatnak köszönhetően digitalizáló műhely 

kialakítására nyílt lehetőségünk. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a helyismereti tartalmak 

elektronikus megjelenítésére. Elsőként képeslapgyűjteményünk digitális változatával 

rukkoltunk ki néhány évvel ezelőtt. A Magyar Digitális Képkönyvtár című pályázati program 

kapcsán közel húsz, 1939 előtt megjelent Gyöngyösi újság archiválására volt lehetőségünk. A 

korábbi mikrofilmek helyett – a Helytörténeti részlegben -  már elektronikus  formában is 

olvashatók múltunk fontos dokumentumai. 
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Az új gépek beüzemelésével  kigyűjtöttük azoknak a könyveknek  a listáját, melyek a 

digitalizáló műhely első termékei lesznek. Elsőként Gyöngyös város privilégium levelét 

fogjuk digitalizálni és elérhetővé tenni minden érdeklődő számára a könyvtár honlapján 

keresztül. Ezt követi majd az a 1916-ban megjelent dokumentum, ami a gyöngyösi Magyar 

Királyi Állami Főgimnázium az első világháború idején hadba vonult tanulóinak névsorát 

tárja fel.  

A sort a hatszáz éves Gyöngyös című kiadvány, és néhány az 1900-as évek elején megjelent 

Gyöngyösről és a Mátráról szóló ismertető fogja követni.  

 

A pályázatnak köszönhetően szélesedni fog a helyismereti kutatás lehetősége. Az 

eddigi hagyományos helyszín – a könyvtár – mellett immár a világhálón is lehetővé válik 

a régmúlt helyi információinak felfedezése, lapozgatása, szakszerű tanulmányozása: 

megvalósulni látszik az a célunk, hogy a múlt értékeit a jövő nemzedékének átörökítsük.  

 

 

eCorvina könyvtári integrált  

A pályázat eredményeként egy eddig példa nélküli informatikai összefogás jött létre a 

megye könyvtárai között. A gépparkok korszerűsítése után – 2011. január 3-án - a technikai 

fejlesztés első szintjén rákapcsolódtunk a megyei korszerű könyvtár-informatikai szoftver 

által nyújtott szolgáltatási felülethez, aminek eredményeként tagjai  leszünk a teljes megyei 

könyvtári hálózatnak. A megyei hálózaton belül  saját elektronikus adatbázist és olvasói 

nyilvántartást építünk ki.  A  könyvtárhasználóknak  a használó központúság szellemében a 

könyvtári épületben és a nyitva tartástól függetlenül a nap 24 órájában biztosítani fogjuk a 

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

A könyvtárhasználók a közös webes felületen egyidejűleg kereshetnek könyvet a megye 

könyvtárainak teljes állományában. Ezen a felületen kérhetnek előjegyzést egy-egy 

dokumentumra, hosszabbítást a kikölcsönzött könyvek határidejére, illetve  igényelhetik a 

könyvtárközi kölcsönzést.  

Az egységes megyei portál kialakítása azt a célunkat is megvalósítja, hogy a 

helyismereti információk, dokumentumok, pótolhatatlan szellemi értékek minden érdeklődő 

számára elérhetők lesznek.  A helyi tartalmak hozzáadásával településünk ismertsége a megye 

határain is túl nő.  

A Corvina integrált könyvtári  rendszerhez a konzorcium könyvtárai is kapcsolódtak.  

A pályázat következő lépcsőjében lehetőségünk lesz az országos adatbázisokhoz, közös 

katalógusokhoz való kapcsolódásra is.  

Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a könyvtáraktól elvárt XXI. századi 

kihívásoknak a mi könyvtárunk is meg fog felelni.  
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Könyvtárunk a tudásalapú társadalom alapintézményeként Gyöngyös város és a térség 

valamennyi lakosa számára biztosítani kívánja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést az 

információk és a dokumentumok teljes spektrumához. 

A korszerűen felszerelt, a használók igényeinek megfelelően kialakított könyvtár, 

információs központ, közösségi színtér igényes, sokszínű szolgáltatásaival, kreatív és 

sokoldalúan képzett munkatársakkal nélkülözhetetlen intézménye kíván lenni a változásokhoz 

folyamatosan alkalmazkodó, tudásukat állandóan bővítő, a szabadidejüket élmény-dúsan 

eltölteni kívánó embereknek.  

E cél elérése érdekében építünk a már meglévő gyűjteményre, a könyvtár gazdag 

állományára, sokszínű szolgáltatásaira, az együttműködések terén meglévő hagyományokra, a 

korszerű tudással rendelkező, képzett könyvtári és információs szakemberekre.  

 

Fejlesztéseinkkel pozitív könyvtárkép kialakítására törekszünk. Szolgáltatásainkkal 

újabb olvasói rétegek igényeit is szeretnénk kielégíteni  

Azt szeretnénk, hogy  nyilvánvalóvá váljon  a könyvtári szolgáltatások sokasága, s 

ezáltal növekedjék a könyvtár, és az olvasás népszerűsége, a könyvtár használóinak 

elégedettsége. 

 

 

Gyöngyös, 2011. január 5.  

 

 

      Összeállította: Kiss Péterné 
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9. BESZÁMOLÓ A HUSZÁR LAJOS ÉREMTÁR  

2010. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL 
 

 

A 2010-es esztendő a Huszár Lajos Éremtár életében elsősorban nem a mennyiségi, 

hanem a minőségi javulásról szólt. 

A legfontosabb, hogy az MKM-től megkaptuk a „Muzeális gyűjtemény és 

kiállítóhely” minősítést, ami 2010-től az éremtárral kapcsolatos további fejlesztéseknek 

teremtette meg az alapját. Az év folyamán az éremtár anyagának ehhez a minősítéshez 

alapvetően szükséges tudományos feldolgozása tovább folytatódott. Elkészült az érmek 

leírása, leltárkönyvbe való bevitele. Ehhez kapcsolódóan tovább folytatódott a teljes 

éremanyag fényképezése és a fotóanyag feldolgozása, ami az éremtárral kapcsolatos 

kiadványok (ismertető füzetek, katalógusok) fényképanyagának az alapja. 

2009 tavaszán indult el – és azóta folyamatosan fejlesztés alatt van – az éremtár honlapja. Az 

www.eremtar.hupont.hu cím alatti oldal nem hivatalos látogatottsága 2010 novemberére 

meghaladta a 100 ezret, de a hivatalos látogatottsága is ezres nagyságrendű. A célunk az 

érdeklődők mindennemű tájékoztatása mellett egy igényes, virtuális éremtár kialakítása.  

Ennek érdekében 2010 májusától kezdve egy ún. tüköroldalt hoztunk létre a 

www.huszarlajoseremtar.eoldal.hu domainnév alatt. Ez a korábbinál áttekinthetőbb, 

esztétikusabb kivitelű felületen mutatja be az éremtár anyagát, ráadásul külön képgalériával is 

bővíthető volt. Az internetes kapcsolat révén szereztünk több tényleges látogatót is az 

éremtárnak, amely 2010 novembere óta a facebook nevű társasági oldalon is jelen van. A 

leggyakoribb a magánszemélyek megkeresése, akik egy-egy érem meghatározásában, 

felbecslésében kérnek segítséget. Különös az erdélyi Kriterion Könyvkiadóval interneten 

keresztül létrejött kapcsolat. Ők az éremtár honlapjára bukkantak rá, s ez alapján kértek 

segítséget: képanyagot egy új könyv kiadásához. Ezt sikeresen megoldottuk, így hamarosan 

meg is jelenhet a könyv, amely sok ezer emberhez fogja eljuttatni a Huszár Lajos Éremtár jó 

hírét.  

Az éremtár helyi szinten való népszerűsítésének egyik eleme a Gyöngyösi Műsorban 

megjelenő A hónap érme című írássorozat. Ezek az írások kivonatolva az éremtár látogatói 

számára a tárlat megismerését segítő kiállítás-vezetőkként szolgálnak. Az éremtári látogatás 

élményszerűvé tétele érdekében valósítottuk meg a szegedi Szabó Éremverde segítségével azt 

az éremverő alkalmatosságot, amelynek segítségével a látogatók maguk készíthetik el a 

helyszínen az emlékérmüket.  

Az év folyamán több alkalmunk is volt egyszerre nagyobb számú látogatót fogadni. 

Májusban és szeptemberben a MÉÉ Gyöngyösi Csoportjának szervezésében országos börze 

volt a művelődési központban. Ennek révén az ország minden részéből érkező gyűjtők 

jutottak el az éremtárba is, s vitték a gyűjtemény és a város jó hírét sokfelé. A korábbi évekkel 

ellentétben azonban idén nem vettünk részt a júniusi „Múzeumok éjszakája” című 

rendezvényen, viszont kinyitottunk a „Kultúrházak éjjel nappal” című programon. Erre az 

alkalomra egy érdekes pénztörténeti előadást szerveztünk Címerek és azok változásai a 

magyar pénzeken címmel.  

A pénzhiány volt az oka, hogy ebben az évben az éremtár anyagának gyarapítását is 

visszafogtuk. Sikerült néhány darabot ajándékba megkapnunk (dr. Bálint Györgytől, a MÉE 

Gyöngyösi Csoportjától) és továbbra is ígéret van még egy nagyobb anyag ajándékozására is 

a 2009-es jubileumi kiállításon szereplő érmekből. 2010 elejétől a MÉE Gyöngyösi Csoportja 

az MMK helyett a Huszár Lajos Éremtárban tartja gyűléseit havi két alkalommal. Ennek 

nyomán itt lett elhelyezve a csoport könyv- és folyóirat gyűjteménye is, amely jelentős 

segítséget nyújt az éremtári munkában is. 

        Borbándi Erik, muzeológus 

http://portal.hivatal.gyongyos.hu:8088/AC_TDEV/portal/AC_TDEV.nsf/$All/A9C36FE2560DBB24C12578E90058BF4D/$FILE/www.eremtar.hupont.hu
http://portal.hivatal.gyongyos.hu:8088/AC_TDEV/portal/AC_TDEV.nsf/$All/A9C36FE2560DBB24C12578E90058BF4D/$FILE/www.huszarlajoseremtar.eoldal.hu

