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1. A KÖZPONTI KÖNYVTÁR 2012-RE TERVEZETT ÁLLOMÁNY
SZERZEMÉNYEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA
A központi könyvtár 2011. évi állomány-szerzeményezése és feldolgozása
2011. évben könyvtárunk állománygyarapítása és feldolgozása folyamatos volt. A
Könyvtárellátó Közhasznú Társaságtól (KELLO) – szerződés alapján – kapott, és egyéb
helyről vásárolt, valamint az érdekeltségnövelő, és a Márai Program útján nyert
összegekből beszerzett könyveket és egyéb dokumentumokat vettük állományba.
Állományba vett dokumentumok száma: 2011. december 31.
Felnőtt olvasószolgálat
Gyermekkönyvtár
Összesen:

Dokumentumok / db
2125 db
408 db
2533 db

Értéke
3.634.934.-Ft
809.500.- Ft
4.443.834.- Ft

2011-ben állományba vett dokumentumok: Felnőtt részleg
dokumentumok
könyvek
folyóirat
hanghordozó
kotta
CD-ROM
képeslap
Összesen:

darab
1450
12
62
41
16
544
2125

értéke
2.915.117.61.320.138.335.50.600
109.732.359.830.3.634.934.-

Érdekeltségnövelő támogatás: 511.773.-Ft
Márai Program:
619.731.-Ft
A központi könyvtár állománya 2011. december 31-én:
dokumentum
könyv
folyóirat
hanghordozók
mikro dokumentum
videó
CD-ROM
kotta
képeslap
Összesen:

darab
75.652
3.597
6.553
112
10
292
1176
2704
90.096

értéke

61.927.024,20 Ft

Törlésre került: Zenei gyűjteményből: 351 db dokumentum 43.119.-Ft értékben
Felnőtt részleg:
639 db dokumentum 643.499.-Ft értékben
Az állomány feldolgozásáért felelős:
feldolgozó könyvtáros:

Simon Andrásné
Balázs Ibolya
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2. AZ OLVASÓSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE
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.
2011 – a számadatok tükrében:

2009
2010
2011

olvasók

látogatók

1445
1592
1683

17490
20544
16972

kölcsönzők Kölcsönzött
dokumentumok
9682
52307
8757
68480
10602
67772

2011-ben az olvasószolgálatban a beiratkozott olvasók száma mintegy 100 fővel
nőtt az előző évihez képest. Ezzel együtt nőtt a kölcsönzők, a kölcsönzött és helyben
használt dokumentumok együttes száma is. A pozitív változás köszönhető a népszerű
rendezvények megszervezésének, az Őszi Könyvtári Napok beiratkozási akciójának, a
korszerű, piaci igényeket figyelembe vevő állománygyarapításnak.
Az internetezők száma megegyezik az előző évi adatokkal. Átgondolandó lehet, a
számítógépes szolgáltatások árainak változtatása, csökkentése. Valószínű, hogy többen
vennék igénybe ezt a szolgáltatást, kedvezőbb fizetési feltételek mellett.
Az idén is szerveztünk „Web- barangoló” címmel 20 órás számítástechnikai
foglalkozást, elsősorban az elektronikus ügyintézésben még kevésbé jártas érdeklődők, az
idősebbek, a nyugdíjasok számára.
A könyvtárközi kölcsönzés továbbra is népszerű. Az elektronikus úton érvényesített
megrendelések lehetőségét ismerik olvasóink, igénylik is ezt a szolgáltatást. A könyvtárközi
kölcsönzés adatai pozitívak.
Az országos dokumentum-ellátási rendszer segítségével 191 olvasói kérést sikerült
teljesítenünk ebben az évben. Könyvtárunk más könyvtár számára 33 db könyvet küldött.
A Károly Róbert Főiskola hallgatóinak 361 db dokumentumot kölcsönöztünk.
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.
2011-ben indult a Márai Program, amely mű- és olvasóközpontú program. A
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. Alapvető célkitűzése, hogy a magyar
könyvpiacon megjelenő legfontosabb művek eljussanak a könyvtárak közvetítésével az
olvasókhoz. A Vachott Sándor Városi Könyvtár is kedvezményezettje volt a programnak.
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Közel kilencszázezer forintnyi összegben volt lehetőségünk válogatni elsősorban a magyar
szépirodalmi, és a magyar tény- és szakirodalmi kiadványokból.
A Márai program keretén belül láthattuk vendégül Varró Dániel költőt.
Elektronikus feltárás
Könyvtárunk 2010. december végéig a Textlib integrált könyvtári rendszert használta.
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.
2010. december 29-én megtörtént a konverzió. A Textlib rendszerről áttértünk az
eCorvina rendszerre. Így az év elején, 2011. január 3-tól már az eCorvina rendszerben
dolgoztunk. E korszerűbb lehetőséget a TÁMOP pályázat biztosította. A pályázatnak
köszönhetően a könyvtár állománya elérhetővé vált az interneten.

Új szolgáltatások a könyvtárban:
eCorvina integrált könyvtári rendszer – Könyvtárunk katalógusa a világhálón
A TÁMOP pályázat eredményeként egy eddig példa nélküli informatikai összefogás
jött létre a megye könyvtárai között. A gépparkok korszerűsítése után – TIOP pályázat - a
technikai fejlesztés első szintjén rákapcsolódtunk a megyei korszerű könyvtár-informatikai
szoftver által nyújtott szolgáltatási felülethez, aminek eredményeként tagjai lettünk a teljes
megyei könyvtári hálózatnak. A megyei hálózaton belül saját elektronikus adatbázist és
olvasói nyilvántartást építünk. A könyvtárhasználóknak a használó-központúság szellemében
a könyvtári épületben és a nyitva tartástól függetlenül a nap 24 órájában biztosítani tudjuk
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. Ez az új szolgáltatás mérföldkő könyvtárunk életében.
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 túlnő.
Rendezvények 2011. - Olvasószolgálat
A könyvtár az olvasóvá nevelés, illetve az olvasás népszerűsítése érdekében gyakran
szervez rendezvényeket. Így volt ez 2011-ben is. Ebben az évben a felnőtt olvasók számára 28
rendezvényt szerveztünk, melyeket pályázati támogatásokból valósítottunk meg: Márai
program, NKA. Emellett 10 kiállítást rendeztünk, melyből 3 alkalommal kreatív olvasóink
alkotó munkáit mutattuk be. 3 alkalommal fogadtunk középiskolás csoportokat
könyvtárhasználati bemutató órára.
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Dr. Fülöp Lajos 2011-ben, közművelődési munkásságának elismeréseként, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság által, 1981-ben alapított Toldy Ferenc-díjat vehette át
könyvtárunkban.
Nagy örömünkre szolgált, hogy gyöngyösi alkotó, Gyöngyös és a Mátravidék néprajzi,
nyelvi és irodalmi hagyományaival foglalkozó kutató kapta a kitüntetést, aki elhivatottságát
tekintve nyelvész, etnográfus, irodalmár, történész és pedagógus egyszerre. Örömünket
fokozta a kitüntetett azon kívánsága, hogy Gyöngyös városát, közelebbről a Vachott Sándor
Városi Könyvtárat jelölte meg helyszínül, ahol át kívánta venni a díjjal járó oklevelet és
emlékérmet. Ezt a természetes, Fülöp Lajos személyiségéből, és a városunk iránt érzett
mélységes szeretetéből fakadó kérést nagyra értékeltük és nagy örömmel fogadtuk.
„Az ember szíve mélyén örökké oda való, ahol született.” hangzott el a Tamási Áron
idézet a köszöntőben. Fülöp Lajos életgyökerei mélyek és erősek, soha nem szakadtak el, a
gyermekkorától fogva máig folyamatosan kötődik szülőföldjéhez. Több helyen többször vall
ekként: „Gyöngyöstől csak térben szakadtam el, lélekben sosem.”
Fülöp Lajos ma is, folyamatosan ápolja a kapcsolatot gyöngyösi kollégáival, a város
kulturális intézményeivel, a könyvtárral. Mindig örülünk, ha hallhatjuk őt előadóként, ünnepi
szónokként, rendhagyó irodalomórák megtartójaként. Munkatársai és tanítványai, a város
polgárai körében nagy népszerűségnek örvend, az egész város tiszteli és szereti őt.
E helyen is további sikeres alkotó éveket, eredményeket, a gyöngyösiség ápolásának
rendíthetetlen folytatását - s mindehhez jó egészséget kívánok Fülöp Igazgató Úrnak!
2011-ben még két könyv megjelenése, ezzel együtt két könyvbemutató is kapcsolódik
személyéhez.
Emlékkönyv Lisztóczky László hetvenedik születésnapjára című - a Tanár Úr
tisztelői, barátai és tanítványai által írt – tisztelgő írások szerkesztését, a könyv kiadásnak
megvalósítását vállalta magára. Köszönet érte.
Ez év novemberében jelent meg a Tudós tanárok a gyöngyösi gimnáziumból című
tanulmánykötet, Fülöp Lajos és Lisztóczky László szerkesztésében. A helyi értékek
ápolásában is felbecsülhetetlen értékű munka nagysikerű bemutatója november 24-én zajlott a
könyvtárban.
Gyöngyös Város Napján a könyvtár is kitelepült a Fő térre. A XIX. századi piac
hangulatát mi, könyvtárosok korabeli kiadványok, képeslapok, újságok, használati tárgyak
bemutatásával, látványával színesítettük. A piacon sétáló érdeklődőket könyvtárlátogatásra
invitáltuk ezen a vasárnapon, ahol további szolgáltatásokat tudtak igénybe venni.
A könyvtárban egy időutazást idéző kiállítás fogadta a vendégeket, mely Gyöngyös
Város Baráti Körének kezdeményezésére született meg. Az impozáns kiállítás Gyöngyösi
családok – régi fényképeken címet viselte, és a tizenkilencedik századi gyöngyösi családok
életébe engedett betekintést. A korabeli fényképészek technikai tudását, és művészi munkáját
egyszerre csodálhatta a tárlatlátogató.
Egész évben nagy siker övezte Molnár Katalinnal, a Fő téri könyvesbolt vezetőjével és
csapatával együtt szervezett Belvárosi esték címen zajló találkozókat. E rendezvénysorozat
kapcsán 2011-ben vendégeink voltak Rockenbauer Zoltán, Boldizsár Ildikó, Ungvári Tamás,
Szabó T. Anna, Grecsó Krisztián, Réthy István, valamint Al Ghaoui Hesna.
Az Ünnepi Könyvhét kiemelkedő eseménye volt Gajdóczki Zsuzsanna
Párbeszédkultúra című munkájának bemutatása. Örömünkre szolgált, hogy a város szülötte
elhozta kiváló munkáját szülővárosába. A kutató főiskolai tanárt népes számú közönség
fogadta nagy tisztelettel és szeretettel.
Kollarits Krisztina, irodalomtörténész, a bujdosó írónő, Tormay Cécile munkásságát
ismertette az érdeklődőkkel. Az előadást korabeli fényképekkel és dokumentumokkal tette
szemléletesebbé.
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A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár támogatásával 2011-ben is lehetőségünk
volt megszervezni az Őszi Könyvtári Napok eseményeit..
Október első hetében országszerte a könyvtárak felé terelődik a figyelem.
Olvasóink várják, milyen ötletekkel rukkolunk ki a figyelemfelkeltő, könyvtárra-hangoló
hétre. Az idén a tudás került a középpontba, így ezen a héten a praktikus az örökölt, a játékos
tudás témakörében igyekeztünk kedveskedni különféle rendezvényekkel, rejtvényekkel,
előadások szervezésével a könyvtár olvasói, látogatói számára. Könyvtárunk sokszínű
szolgáltatással, programmal várta az érdeklődőket.
Egész héten ingyenes beiratkozási lehetőség volt könyvtárunkban. Olvasóink felhívásunkra - meglepték családtagjaikat könyvtári tagsággal. 208 új beiratkozást
regisztráltunk a héten.
A könyvtári héten összesen 847 látogató fordult meg a könyvtárban.
Programjainkról:
Család és/vagy karrier
Zaja Roland előadása
Zaja Roland éppen egy évvel ezelőtt, 2010. október-novemberében volt vendégünk egy négy
előadásból álló sorozat előadójaként. Akkor a személyiség különböző vetületei, most pedig a
család állt a középpontban.
Az előadó kitért a szingli jelenség, az y-generáció területeire, a különböző társadalmi
értékek és szerepek változásaira. Hangsúlyozta a család meghatározó erejét a személyiség
fejlődésében, majd a férfi-női szerepek, a családi konfliktusok fő összetevőit ismertette. Kitért
a különböző házasságelméletekre (Winnicott, Freud) is. Néhány perces videofilmmel
szemléltette annak a gömöri férfinak az esetét, aki balesetéből saját maga és a családja
segítségével épült fel.
A Család és/vagy karrier című előadás érdekes, sőt, látványos volt, hiszen a
mondanivalót az előadó diavetítéssel (ppt) is színezte. Igazi, „profi” előadásban lehetett a
hallgatóságnak része.
Egészségre hangoló délelőtt
Nyüzsgés, beszélgető csoportok, gyógyfüvek, párolgó gyógytea illata lepte be szerda
délelőtt a könyvtár termeit. Olvasók, könyvtárosok és egészségügyi szakemberek találkozása
volt ez a nap.
A Centrum-LAB támogatásával ingyenes vércukor és vérnyomásmérést szerveztünk
beiratkozott olvasóink számára. A kórház szakembere, Szabó Katalin, a laboratórium vezetője
tanácsokkal látta el az érdeklődőket, és figyelemfelkeltő kiadványokkal kedveskedett
olvasóinknak. A szűrés lehetőségével harminchárom látogató élt.
Mi, könyvtárosok, legalább tízféle - általunk gyűjtött - teával vártuk az érdeklődőket.
Grafológus a könyvtárban címmel Lovász Béláné grafológus (és könyvtáros) tartott
„négyszemközti” íráselemzést az érdeklődőknek. A kézírás grafikai szempontú elemzésére
gyakran kíváncsiak az emberek, hiszen az hozzásegít az önismereten túl akár a nehéz
élethelyzetek elemzéséhez, megoldásához is. A vizsgálat kiterjed a személyiség
gondolkodásának fő jellemzőire, belső energiáira, kapcsolataira, énképére, valamint az
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anyagiak és az érzelmek területére. Mindezeken túl egy rövid önéletrajz-teszt keretében
lehetőség van az addigi életút elemzésére, a névaláírások vizsgálata pedig újabb
információkkal egészítheti ki adott személyiség fő vonásait.
Mai rohanó világunkban mindenki ismeri a stressz kártékony hatását. De, hogyan is
küzdhetnénk le a negatív hatásait? Ezen a délelőttön ez a probléma is megoldottnak látszott.
Salgáné Kósik Anikó, kineziológus szeretettel mesélt a Bach virágterápiáról,
alkalmazásának eredményeiről. Személyre szabott tesztjátékok segítségével szembesültünk
saját jellemvonásainkkal, értékeinkkel. Be nem vallott érzelmeinkre is rámutatott
virágválasztásaink kapcsán: úgymint harag, szorongás, önbizalomhiány, döntésképtelenség,
koncentrációs problémák, de a stressz-oldás lehetőségeit is feltárta az érdeklődők előtt. A 38
féle magas (gyógyító) rezgésű növényből készült virágesszencia segít lelki egyensúlyunk
helyreállításában – vallja a szakértő.
Az érdeklődés olyan szintű volt a Bach virágterápia iránt, hogy a szaktanácsadás jóval
túlnyúlt a meghirdetett időn – olvasóink és a szakember örömére is.
A délelőtt folyamán a Zenei részlegből relaxáló zene invitálta a kikapcsolódásra,
elmélyülésre vágyó olvasókat.
A hagyományoknak megfelelően az idén is összeállítottuk Családi rejtvényfüzet
címmel a leporelló küllemű feladatlapot. Ebben az évben is az irodalmi alkotások, a könyv, a
főszereplők, a mesehősök, és az internet-ismeretek témaköréből készült a keresztrejtvény, a
TOTÓ és a gyermekeknek szóló képes feladatsor. A legsikeresebb megfejtők
könyvjutalomban részesültek.
Ügyes kezek – nagy ötletek
Kézműves pályázat
A Könyves Vasárnapra mindig különleges programmal készülünk. Ez a különleges
program a mi könyvtárunkban általában egy kiállítás megnyitáshoz kapcsolódik. Az idei
évben „Ügyes kezek – nagy ötletek” címmel hirdettünk pályázatot. Most a kézműveskedni
szerető családoknak adtunk lehetőséget arra, hogy bemutathassák munkáikat, alkotásaikat. A
beérkezett munkákból kiállítás készült. A munkákat szakmai zsűri értékelte.
A zsűri elnöki tisztét Csépéné Bércesi Ágota, az Aranyecset Művészeteket Támogató
Alapítvány elnöke vállalta el. A Pincegaléria vezetőjeként az évek során rengeteg kiállítást
szervezett városunkban, s juttatott minket esztétikai élményekhez. Emellett maga köré
gyűjtötte a gyöngyösi és Gyöngyös környéki kiváló kézműveseket. Mecénásként támogatja
munkájukat, kiállításokat szervez számukra.
A pályázatra 50 alkotó, szülő és gyermeke, vagy nagyszülő és unokája adtak be
munkát.
Az alkotó szülők filozófiája, hogy akinek gyermekei, unokái vannak, az feltétlen ragadjon tűt,
cérnát, gyöngyöt, anyagot, termést és varázsoljon olyan kellemes otthont, s személyre szabott
gyerekszobát, amilyenre még felnőttkorban is szívesen emlékszik az ember.
A kisgyermek örömmel megy oda, ahol tevékenykedő felnőttet lát és utánozni akarja őt. Ki
szeretné próbálni, hogyan alakul az ő keze között is az anyag, az ecset, hogyan születik egyegy mű. Amíg kezünkkel dolgozunk sok ismeretet, tudást adhatunk át gyermekeinknek.
Munka közben kitartásra késztetjük őket, és sikerélményhez jutnak a tevékenység folyamán.
A gyermek által, vagy a közösen készített alkotások mindig előkelő helyet kapnak a
gyermekszoba polcain. S ezek lehetnek azok a munkák, melyek a felnőttek szobáiban is régi,
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jóleső emlékeket, családi eseményeket idéznek fel – a kiállítás kapcsán pedig olvasóink
gyönyörködtetésére szolgál.
A pályázatra különféle technikával készült alkotásokkal neveztek be. Látható itt akvarell és
selyemfestés, grafika, fazekas munka, gyöngyfűzés, batikolás, nemezelés, termésekből
különféle módon készült alkotások, kötést-horgolás, csipkekészítés, bőrművesség, varrás,
hímzés.
Mindegyikből a szeretet, az alkotásvágy, az örömszerzés, a gondos munka sugárzik.
A legifjabb alkotó 2,5 éves fiúcska, aki nagymamája festészetét látva papírra vitte az első
ecsetvonásait, melyből egész ízléses színharmónia kerekedett ki.
A közös munkák között figyelemre méltó a KÖNYV, mint családi alkotás. Két ilyen
munkával is találkozhattunk. Az egyik kézzel készített közös munka, rajzokkal díszítve,
idézetekkel tarkítva. A másik könyv modern technikával: szövegszerkesztéssel készült, és a
gyermek által készített remek könyvillusztráció alkotások díszítik lapjait.
Az „Ügyes kezek – nagy ötletek” kiállítás kulcsszavai: családi közös alkotás és öröm.
A kiállított munkákat nézegetve megállapíthatjuk, hogy örömforrás: készíteni, kapni,
használni vagy akár csupán csodálni az elkészített munkákat.
A szemet gyönyörködtető alkotás megszületése örömet szerez. A munka, az idő,
amely egy saját kezűleg elkészített alkotáshoz szükséges féltett kinccsé teszi a végeredményt.
Mégis gyakran ajándékká (kiállítási tárggyá) válik a kézzel készített munka. Az, akit saját
készítésű kézimunkával lepnek meg kitüntetve érzi magát, a készítő jutalma pedig mind az
alkotás, mind az esetleges ajándékozás öröme.
Az alkotó ember másképp nézi környezetét. Látja maga körül a harmóniát, a rendszert.
Másképpen él, nincs ideje a haszontalanságokra, soha nem unatkozik. Értékeli a szépet és
látja mögötte a sok munkát.
Ezért úgy gondoljuk, jó ötlet volt ez a pályázati kiírás!
A kiállítók örömére szolgál, hogy a könyvtár lehetőséget ad munkáik bemutatására, mi pedig
könyvtárosok jó szívvel ajánljuk, ajánlottuk, azokat a hasznos tudást felölelő könyvek
sokaságát, amelyek a kiállításon látott technikákkal, vagy más egyéb kézműves technikákkal
ismertetnek meg.
Az Őszi Könyvtári Napok a Könyves Vasárnap programjával zárult.
11 órakor zajlott az „Ügyes kezek – nagy ötletek” pályázatra beérkezett munkák
ünnepélyes megnyitója a munkák értékelése, a jutalmak átadása. A kiállítás alaphangulatát
Zilai Györgyi énekművész alapozta meg, aki énekhangjával elvarázsolt bennünket és még a
napsugarat is becsalogatta a könyvtárba.
Naponta 80-100 olvasó, szinte minden látogató megnézi, megcsodálja a kiállítást. Mindenki
szívesen mélyül el a kézzel készült alkotások látványában. Aki kíváncsi a beküldött
pályamunkákra az ne kerülje el könyvtárunkat, de legalább látogassa meg honlapunkat!
A családi rejtvényfüzet nyerteseinek nevét a legkisebb látogatók szerencsés kezének
választására bíztuk.
Mi, könyvtárosok úgy gondoljuk, hogy az idei őszi könyvnapok sikeres
programsorozata bizonyítja, hogy könyvtárba járni érdemes. Minden programunkkal a könyv,
a könyvtár, az olvasás fontosságára kívántuk az érdeklődők figyelmét felhívni. Célunk az
volt, hogy programjainkkal pozitív könyvtárképet alakítsunk, szolgáltatásainkkal újabb
olvasói rétegeket nyerjünk. Ezen a héten rávilágítottunk a könyvtári szolgáltatások
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sokaságára. S reményeink szerint ezáltal növekedett a könyvtár, és az olvasás népszerűsége, a
könyvtár használóinak elégedettsége.
Az Olvasószolgálat rendezvényei 2011-ben
/Összesített táblázat/

Időpont
Január

Március 10.

Március 17.

Március 24.

Március 30.
Március 31.
Április 01.
Április 4.
Április 7.
Április 09.
Április 14.
Április 15.

Cím

Program

Rockenbauer Zoltán
előadása
Partner: Könyvesbolt
Célközönség: nyugdíjas
korosztály,
Web-barangoló
munkanélküliek
számítástechnikai előadások
20 órás számítástechnikai
tanfolyam
Célközönség: nyugdíjas
korosztály,
INTERNET FIESTA
munkanélküliek
Web-barangoló
számítástechnikai előadások 20 órás számítástechnikai
tanfolyam
Célközönség: nyugdíjas
korosztály,
INTERNET FIESTA
munkanélküliek
Web-barangoló
számítástechnikai előadások 20 órás számítástechnikai
tanfolyam
INTERNET FIESTA
Kattanj a könyvtárra!
Játék
Gyöngyösi Irodalmi Esték
Partner: Könyvesbolt
Boldizsár Ildikó
Korábbi tanfolyamok
Haladó internet tanfolyam
résztvevőiből.
Volt egyszer egy
filmvetítés
NAPKELET
Könyvtárlátogatás
Könyvtárbemutató,
Károly Róbert
szolgáltatások
Kereskedelmi
Szakközépiskola
Bródy Sándor Megyei és
eCorvina tanfolyam
Városi Könyvtár
Toldy Ferenc-díj átadási
Magyar Irodalomtörténeti
ünnepség
Társaság
Kitüntetett: Dr. Fülöp Lajos
Bródy Sándor Megyei és
eCorvina tanfolyam
Városi Könyvtár
Könyvbemutató
Emlékkönyv Lisztóczky
Dsida -Kör
László hetvenedik
A halandó múzsa

Látogatók
száma
50 fő
8

8

8

8

65
8
20
33

20
105

20
35
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Április 28.
Május 10.
Május 17.
Május 25.
Június2.
Június 5.
Június 7.
Június 9.
Június 22.
Szeptember 13.
Szeptember 16.

Szeptember 17.

Október . 5

Október 6.
Október 9.

Október 18.

Október 17.
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születésnapjára
Gyöngyösi Irodalmi Esték
Ungvári Tamás
Gyöngyösi Irodalmi Esték
Szabó T. Anna
Natura Klub könyvtári
látogatása
Gyöngyösi Irodalmi Esték
Grecsó Krisztián
Gajdóczki Zsuzsanna
Gyöngyös Város Napja
Gyöngyösi irodalmi esték
Szendi Gábor
Varró Dániel
„Túl a Maszat-hegyen”
Gyöngyösi Irodalmi Esték
Réthy István
Gyöngyösi Irodalmi Esték
Al Ghaoui Hesna
Berze Nagy János
Gimnázium
Kulturális Örökség Napjai
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LÍRA KÖNYV ZRT
Könyvbemutató
LÍRA KÖNYV ZRT
Könyvbemutató

83

A könyvtár szolgáltatásai

8

LÍRA KÖNYV ZRT

65

Könyvbemutató
Magyar Irodalomtörténeti
Társaság Heves Megye
Rendkívüli nyitva tartás:
10-18 óráig, ingyenes
beiratkozási lehetőség
Könyvbemutató
LÍRA KÖNYV ZRT
Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár
Könyvbemutató
LÍRA KÖNYV ZRT
Könyvbemutató
LÍRA KÖNYV ZRT

64

37

340

60
85
55
120

Könyvtárlátogatás

30

Kiállítások:
Herman Lipót rajzai
Szegedi Éremverde
kiállítása

23

ingyenes vérnyomás és
vércukor mérés, Bach
virágterápia,
Őszi Könyvtári Napok
Egészségre hangoló délelőtt talpmasszázs, bonsai
virágkiállítás,
könyvkiállítás
Zaja Roland pszichológus
Őszi Könyvtári Napok
előadása
Család és /vagy karrier
Őszi Könyvtári Napok
Könyves Vasárnap
Ügyes kezek – nagy ötletek rendkívüli nyitva tartás 9pályázat: kiállítás és
14
ünnepélyes megnyitó
Ismerkedés a várossal,
OSZK könyvtárosainak
könyvtárak,
látogatása
Társadalomtudományi
közgyűjtemények
Egyesület
meglátogatása
Ismerkedés a könyvtárral,
Könyvtárlátogatás
a könyvtári
VBJSZ
szolgáltatásokkal.

427 felnőtt
358 gyermek

30
58 felnőtt
32 gyermek

40

25
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Könyvtárlátogatás
VBJSZ
Kollarits Krisztina előadása
Tormai Cecil
Tudós tanárok a gyöngyösi
gimnáziumból
Szerkesztők Fülöp Lajos,
Lisztóczky László

11. oldal

Könyvtári adatbázisok és
használatuk

25

Könyvbemutató

36
54

Könyvbemutató
Összesen:

2023 fő

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.
Informatikai fejlesztések - TIOP -1.2.3 _/08/1.(Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program) – informatikai infrastruktúra fejlesztése)
A projekt 2010. december 15-én zárult.
A pályázatot konzorciumban nyújtotta be Gyöngyös Város Önkormányzata.
Konzorciumi tagok: Bélapátfalva, Detk, Domoszló, Halmajugra, Kisnána, Markaz.
A pályázat lehetőséget biztosított 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 volt a cél.
A TIOP pályázat a mi könyvtárunk 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,
és új szolgáltatásokat tudtunk bevezetni.
Olvasóink a felnőtt részlegben 12 új gépen vehetik igénybe az internetezés
lehetőségét, kiegészítő szolgáltatásként pedig a szkennelés, a színes nyomtatás lehetőségét.
Technikailag megoldottuk a vezeték nélküli internet elérést is.
A könyvtárban elektronikus ügyintézési tanácsadást vállalunk, és biztonságossá vált az online kormányzati szolgáltatások elérésére.
A gyermekkönyvtárban és a fiókkönyvtárunkban is sor került munkaállomások és olvasói
gépek cseréjére is.
A pályázat lehetőséget biztosított 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.
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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.
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.
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.
Honlap
A TÁMOP pályázat kapcsán új honlap építésére nyílt lehetőség, azáltal, hogy a
konzorcium könyvtárai egy közös webes felületen jelennek meg. . Így a régi honlapunk
archívumként szolgál. A honlap készítője és gondozója informatikus munkatársunk, aki
karbantartja, rendszeresen frissíti azt.
Régi cím:
www.vk-gyongyos.bibl.hu
Az új honlap címe:
http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/
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Az új honlapunk (http://brody.iif.hu/corvinaportal/gyongyos/) statisztikája 2011-ről:
5824 db látogatás
Tervezett programok 2012. évre
2012-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.
A Márai Program folytatásaként további olvasásnépszerűsítő programok
szervezésére lesz lehetőségünk. Tavasszal Romsics Ignác, történésszel találkozhatnak
olvasóink.
Helyismereti vetélkedő – forrás hiányában - 2011-ben elmaradt. A könyvtár továbbra
is szívesen vállal szervezési feladatokat, ahogyan tesszük ezt már 18 éve. (irodalomjegyzék,
vetélkedő kérdések 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), és internet-használati tanfolyamokat indítunk.
Könyvbemutatókat a hagyományok alapján továbbra is szervezünk.
Folytatni kívánjuk a már harmadik éve zajló Belvárosi esték programot, melyet a Fő
téri könyvesbolttal együtt szervezünk.
Az évek óta zajló Ünnepi Könyvhét, Kultúrházak éjjel-nappal, a Múzeumok
éjszakája országos rendezvényekhez idén is kapcsolódni fogunk.
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Kreatív, művészeti ágakban tevékeny olvasóink számára kiállítási lehetőséget
biztosítunk.

További terveink:
A Tourinform korszerűsítésével galambriasztó felszerelésére is sor kerül az épület
tetőszerkezetén. A tapasztalatok alapján a galambok újabb, nyugodt helyet keresnek
maguknak, és arrébb költöznek. Így várhatóan a könyvtár épületének tetőszerkezete lesz újabb
lakhelyük. A higiéniai problémák elkerülése miatt célszerű lenne a könyvtár épületére is
galambriasztót helyezni.
A könyvtár bejárati ajtajának szigetelése már évek óta probléma. A rácsos vasajtó
mögötti nyitott bejáraton könnyedén távozik az épület melege. Erre megoldást keresünk és
támogatást kérünk.
A Fő tér felőli barna faajtó egyik szárnya gyakran beszorul a kapu ívébe. Rögzítése
célszerű lenne, mert félő, hogy a boltíves bejárat és a fölötte található Grassalkovich címer is
sérülhet.
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3. A ZENEI ÉS HELYISMERETI RÉSZLEG
ZENEI RÉSZLEG
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján kiállítással emlékeztünk. A kiállítás anyagát a
Liszt Ferenc Múzeumtól (Bp.) kaptuk ajándékként (16 db tabló), melyek köré a zeneszerzőről
szóló dokumentumokat helyeztünk.
Helye: 1-2. emeleti információs terek
HELYISMERETI GYŰJTEMÉNY
Fotógyűjteményünk rendezése, jelentős mértékű gyarapodása
Analitikus feltárás a Corvina rendszerbe: Gyöngyösi Műsor 1994-2010. évfolyamai
Digitalizálás – a jelen és a jövő útja
Napkelet c. folyóirat (1923) és a többi évfolyam digitalizálása
Gyöngyösi Népújság (1923-1939) évfolyamai (OSZK)
Gyöngyös Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága által elnyert pályázat
(50.000,-Ft) lehetőségével élve folytattuk a könyvtár Helyismereti gyűjteményének
állományfejlesztési programját.
Ennek keretében a nagy múltú, jelentős gyöngyösi hetilap, a
Gyöngyösi Népújság 1923 és 1939. között megjelent évfolyamait
digitalizáltattuk – pdf és tif formátumokban – az Országos Széchenyi Könyvtár Mikrofilmtára
segítségével.
A munka eredményeként lehetővé vált, hogy az újság korszerű, elektronikus
formában, jó minőségben, számítógépen könnyen olvashatóan és nyomtatható formában
álljon az olvasók rendelkezésére, segítve ezzel a helytörténeti kutatást, múltunk megismerését.
A két világháború közötti időszak, de különösen az 1917-es gyöngyösi nagy tűzvész
utáni városfejlődés Gyöngyös történetének egyik legjelentősebb fejezete, így eltűnt egy
jelentős „fehér folt” a kutatás útjából, hiszen az újság – hetilap lévén – rögzítette a város
történéseit, mindennapjait.
Kiállítások:
Csokoládépapír kiállítás (Nosztalgia 1960-70): Válogatás Szabó Gyuláné gyűjteményéből
1. em. információs tér + helyismereti gyűjtemény
2011. jan. 7. – febr. 24.
Régi gyöngyösi családok fotósorozat indítása:
A Hársfalvi és a Tóth család
helyism. gyűjteményben
2011. febr. 25. – júl. 25.
Régi gyöngyösi családok – fotókiállítás Gyöngyös Város Barátainak Körével együttműködve
25 család bemutatkozása; Megnyitása: a városnapon
jún. 5. – júl. 25.
1. em. információs tér
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A HELYISMERETI RÉSZLEG PROGRAMJAI 2011-BEN

Kiállítások
Időpont
2011. január 7
– február 24.
2011. 02. 242011. 03.31.
2011. február
25július 25.

Március
Június 5. –
július 25.
augusztus 22október 27.
2011.
szeptember 2szeptember 28.
Október 9 –
november 30.

Program

Kiállítási helyszín

Csokoládépapír kiállítás
(Nosztalgia 1960-70):

Válogatás Szabó Gyuláné
gyűjteményéből
1. em. információs tér +
helyismereti gyűjtemény

Kreatív olvasók kiállítása
Ácsné Kovács Ágnes
kiállítása
Régi gyöngyösi családok
fotósorozat indítása:
A Hársfalvi és a Tóth
család
Lisztománia
Kiállítás Liszt Ferenc
születésének 200.
évfordulója alkalmából
Gyöngyös Város Napja
Gyöngyösi családok – régi
fényképeken
Iskolatörténeti kiállítás
Kreatív olvasók kiállítása
Fiser Józsefné népi
iparművész kiállítása
Őszi Könyvtári Napok
Ügyes kezek – nagy ötletek
pályázat: kiállítás és
ünnepélyes megnyitó

Látogatók
száma
1.200 fő

1.200 fő
Kiállítás az első emeleten
80
Helyismereti gyűjtemény

1.200
Zenei gyűjtemény
Fotókiállítás
Gyöngyös Város
Barátainak Köre
Helyismereti gyűjtemény

1.800

50
1.200

Kiállítás az első emeleten
NKA
Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár

1.500

Október 27december 31.

Papírszalvéták a múlt
századból

Szabó Gyuláné
gyűjteményéből
Helyismereti gyűjtemény

48

December 01december 31.

Advent - Karácsony

Kiállítás az első emeleten

1.100

Összesen:

9.378 fő
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4. A GYERMEKKÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKATERVE
A GYÖNGYÖK Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára kiemelt
szerepet tölt be a fiatalok művelődésében, kulturális életében. A könyvtár a város
központjában, méltó környezetben fogadja a tanulni, kikapcsolódni vágyó olvasókat.
BESZÁMOLÓ A GYERMEKKÖNYVTÁR 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

2011-es statisztikai adatok
(2011. 12. 31-ei állapot)

Összesen

14 éven aluli

Beiratkozott olvasók száma 2011-ben /fő

1034

721

Látogatók száma / fő

8598

6254

Kölcsönzések száma / db

7500

8003

Kölcsönzött dokumentumok száma /db

32015

22451

Helyben használt dokumentumok /db

1487

1168

Rendezvényen résztvevők száma /fő

677

481

Internetezők száma és internetezési idő

1827 fő 1300 óra

A könyvek olvasásának az igénye nem csappant 2011-ben sem. Egyre több
kisgyermekes és több gyermeket nevelő család látogat el a részlegünkbe, de előszeretettel
használják a gyermekkönyvtárat a középiskolások és a felnőttek is. Népszerűek a kicsiknek
szóló kiadványok, a kötelező irodalmak és a kéthetes bestseller regények. Igyekeztünk
minden korosztály érdeklődési körének kielégítésére. Amennyire tudtuk, követtük a
könyvkiadást és beszereztük a népszerű sorozatokat a könyvárak ellenére is.
Könyvbeszerzési adataink
Fajta szerint (2011. 12. 10-ei állapot)
db
Ár
Önkormányzati előirányzatból

254

479659,-

Márai-program

90

230104,-

Érdekeltségnövelő pályázat

64

99737,-

408

809500,-

Összesen:

Csoportos foglalkozást 14 alkalommal tartottunk óvodás és iskolás csoportoknak, ahol
bemutattuk a könyvtárat és felkeltettük a figyelmet az olvasás iránt. Kívánságra adott
témakörből is állítottunk össze anyagot. A hátrányos helyzetű tanulók a pedagógus
vezetésével kölcsönöztek havi rendszerességgel tőlünk.
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A tájékoztatáson és a kölcsönzésen túl kiállításokat és népszerű rendezvényeket
szerveztünk a gyerekeknek. Pályázat hiányában 2011-ben kevesebb lehetőségünk adódott.
Rendezvényeink
Február
Kenyeres Babett rajzkiállítása
Április 18-19.
Tavaszi mesemondó verseny a város és körzete óvodásainak, alsó és felső tagozatos
tanulóinak.
Június 5.
Gyöngyös Város Napja – XIX. századi viseletek - Öltöztessünk papírbabát! kézműves foglalkozás.
Június 9.
„Túl a Maszat-hegyen” Varró Dániel író-olvasó találkozó
Október 1.
„Sárkányokkal a mesék birodalmában” – A NÉPMESE NAPJA 2011.
Program: Próba – szerencse: színezés, kirakók, mesetotó
Mesével kerek a világ – gyerekek mesélnek
A népmesék sárkányai – beszélgetés
Sárkányfej – közös barkácsolás
Sárkányos mesék - filmvetítés
Október 4-11.
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
Program:
„Mesék birodalmában” – mesedélelőttök óvodásoknak
„Varázskezek” – termésképek készítése
„Könyves vasárnap”
Jó kapcsolatot ápoltunk az óvodákkal, iskolákkal, kulturális intézményekkel,
támogattuk egymás munkáját, közművelődési tevékenységét.

Terveink 2012-re
Könyvtárunk mindent megtesz annak érdekében, hogy közhasznú és közérdekű
kulturális események terévé váljon. Nemcsak egyéni olvasókat, hanem családokat várunk,
akik otthon érzik magukat nálunk. Együtt válogatnak, játszanak, mesélnek a gyerekeknek és
közösen vesznek részt a kulturális programjainkon (mesemondó versenyek, kézműves
foglalkozások, kiállítások, író-olvasó találkozók… stb.) Az otthonosság érzetéhez az
igényesen kialakított, vagy éppen játékos belső kép is hozzátartozik.
A 16 éven aluliak továbbra is díjtalanul vehetik igénybe az internetezést. Olvasóink
számítanak rá, hogy a könyvesbolti megjelenéshez minél közelebb hozzájutnak a legfrissebb
dokumentumokhoz a könyvtárban is, ezért igyekszünk a lehetőségeinkhez mérten az
igényeiket kielégíteni. Előjegyzéssel, értesítéssel tovább növeljük a kedvező benyomást.
Továbbra is szeretnénk színvonalas rendezvényeket tartani, ehhez pályázati
lehetőségeket keresünk és szponzorokat várunk.
Felelős:

Gyöngyös, 2012. január 12.

Begovné Kasza Ágnes gyermekkönyvtár-vezető
Csordás Lászlóné gyermekkönyvtáros
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A GYERMEKKÖNYVTÁR PROGRAMJAI 2011-BEN

Időpont
Február
Április 18-19.

Cím, pályázat
Kenyeres Babett
rajzkiállítása
Tavaszi mesemondó verseny

Június 5.
Gyöngyös Város Napja
Június 9.

Varró Dániel
„Túl a Maszat hegyen”
író-olvasó találkozó

Október 1.
A NÉPMESE NAPJA 2011.
„Sárkányokkal a mesék
birodalmában” –

Október 4-11.
ŐSZI KÖNYVTÁRI
NAPOK

Program, résztvevők
Kiállítás
a város és körzete óvodásainak,
alsó és felső tagozatos tanulóinak
XIX. századi viseletek Öltöztessünk papírbabát! kézműves foglalkozás.
Márai Program

Program:
Próba – szerencse: színezés,
kirakók, mesetotó
Mesével kerek a világ: gyerekek
mesélnek
A népmesék sárkányai: beszélgetés
Sárkányfej: Közös barkácsolás
Sárkányos mesék:filmvetítés
Program:
„Mesék birodalmában”:
mesedélelőtt óvodásoknak
Varázskezek: Termésképek
készítése
Könyves Vasárnap: rendkívüli
nyitva tartás
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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: 151 fő.
Fiókkönyvtár statisztikai adatai 2011-ben:
Beiratkozott Látogatók Kölcsönzések Kölcsönzött
olvasók
száma
száma
dokumentuszáma
mok száma
151 fő

2215
alkalom

993 alkalom

4895 darab

Helyben
használt
dokumentumo
k száma
1011 darab

Rendezvény
en
résztvevők
száma
két
rendezvény
/ 46 fő

Inter
nete
zők
652
fő

A központi könyvtár nyári zárva tartási időszakában sok olvasó kereste fel a
fiókkönyvtárat. Elsősorban a rendszeres folyóirat olvasók, és internetezők látogatták az
intézményt. A Platán úti óvodások több alkalommal vettek részt könyvtárlátogatáson.
A TIOP pályázat eredményeképp a géppark felfrissült és két géppel gyarapodott is.
Terveink szerint bevezetjük a számítógépes kölcsönzést. A fiókkönyvtár katalógusa
elérhetővé vált a közös megyei portálon
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6. STATISZTIKA - 2011. ÉVI ADATOK

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

Összesen:

1683
1034
176
151
3044

Látogatók

Kölcsönzők

száma

17490
8598
2408
2215
30711

10511
7500??
??
993

Kölcsönzött
dokumentumok
száma

67772
32015
1767
4895
106449

Helyben
használt dok.
száma

27611
1487
4123
1011
34232

Vachott Sándor Városi Könyvtár

Munkaterv 2012

23. oldal

7. BESZÁMOLÓ A HUSZÁR LAJOS ÉREMTÁR
2011. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
A 2011-es esztendő a Huszár Lajos Éremtár életében látványos sikereket és ugyanilyen
látványos kudarcokat hozott.
A 2010 eleje óta „muzeális gyűjtemény és kiállítóhely” minősítésű intézményrészt
igyekeztünk besorolásához és a gyűjtemény színvonalához méltó módon működtetni.
Szakmai oldalról ez az éremtár tényleges és virtuális látogatóinak minél szélesebb körű
kiszolgálását és a gyűjtemény anyagának tudományos igényű feldolgozását jelenti. Ezeket az
év során minden tekintetben eredményesen valósítottuk meg. Ugyanezt sajnos nem
mondhatjuk el a pénzügyek tekintetében, ugyanis e téren a folyamatos ellehetetlenülés
jellemezte az évet.
Nézzük először a pozitívumokat! Miután az érmek leírása, leltárkönyvbe való bevitele már
2010-ben megtörtént, ebben az évben ennek folytatásaként felfrissítettük és feljavítottuk a
fotó dokumentációt. Ehhez kapcsolódóan megkezdődött egy átfogó kiállításvezető és egy
részletes képes katalógus megszövegezése. Ezek megjelentetésére 2011-ben még technikai
okokból nem volt lehetőség, 2012-ben azonban – ha másból nem, NKA pályázatból –
mindenképp szeretnénk megvalósítani ezeket. A kiállításvezető és a katalógus anyaga
azonban már most is olvasható az éremtár honlapjain. Az év folyamán a
www.huszarlajoseremtar.eoldal.hu honlap mellé felfejlesztettük, sőt bizonyos mértékig
tartalmasabbá is tettük a www.eremtar.eoldal.hu nevű honlapot, melyen kísérleti jelleggel
szélesebb érdeklődésre is számot tartó numizmatikai háttéranyagot, valamint numizmatikai
témájú videókat is elhelyeztünk, s nem utolsó sorban itt helyeztük el a Gyöngyösi Műsorban
2011. januárjával sajnálatosan megszűnt A hónap érme című írásokat. Az informatív és
esztétikus honlap jelentőségét nem lehet elégszer hangsúlyozni. A virtuális látogatók jelentős
része ugyanis előbb vagy utóbb valódi látogató lesz. Ezt igazolják azok a beszámolók,
amelyeket az év során a látogatóktól kaptunk. A távolabbról érkező vendégek szinte kivétel
nélkül jártak már a honlapon, többen rendszeren olvassák.
Az éremtár helyi szinten és a környéken való népszerűsítésének egyik eleme a Klub Rádió
gyöngyösi adása, melyben ugyan változó időközönként, de viszonylag rendszeresen szólalunk
meg, s tartunk virtuális tárlatvezetést. Emellett 2011-ben két-két alkalommal foglalkozott
velünk riportban a Heves Megyei Hírlap és a Városi Televízió.
2011-ben a szokásos „múzeumi napjainkból” csak egyet tartottunk meg. A júniusi
„Múzeumok éjszakáján” most nem vettünk részt, a szeptemberi „Kultúrházak éjjel nappal”
című rendezvényen viszont igen. Valójában ez utóbbi alkalomkor állítottuk munkába az
éremtár látogatottságát a jövőben vélhetően nagyban növelő „éremverő berendezést”. A saját
pénzből 60 ezer forintért megvásárolt golyósprés működését akkor is, azt követően is sokan
megcsodálták. Az általunk vert igényes kivitelű, szép látogatói érmekből az ősz folyamán
sokat vásároltak már. Meggyőződésünk, hogy a Huszár Lajos Éremtár – bármennyire is
értékes és különleges látnivalót is kínál – önmagában legfeljebb egy szűk gyűjtői kört képes
vonzani. Ahhoz, hogy a laikus, Gyöngyösre vetődő turistát is behozzuk, attrakció kell. Ezt
szolgálja az egyedi látogatói érem verése, mely éremképei folytán egyszerre köti a
múzeumhoz és a városhoz az embereket. A hétköznap turistákon kívül szeretnénk nagyobb
számban az éremtárban fogadni iskolásokat. Bár 2011-ben is több iskolai csoport látogatott el
hozzánk, sajnálatos módon helybeli és környékbeli iskolákból alig jöttek. E téren tehát még
van javulni valónk. Minden esetre a hagyományos múzeumlátogatásra és a meghirdetett
rendhagyó történelemórákra továbbra is várjuk a diákokat.
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Általánosságban elmondható, hogy az áprilistól októberig terjedő időszakban volt az éremtár
rendszeresen látogatva, a kettő közötti időszakban minimális a látogatók száma. Sajnos
pontos adatokkal a látogatottságot illetően azért nem rendelkezünk, mert a belépők
megvásárlása nem tükrözi a tényleges számot. (Nagyszámú az ingyenes látogató és a
gyűjtemény sajátos elhelyezése folytán – a könyvtár galériáján van elhelyezve – nincs
szervesen elválasztva a könyvtárlátogatóktól.) Ugyanakkor a látogatói könyvben olvasható
lelkendező bejegyzések sok mindenért kárpótolnak.
Pozitívumként kell még értékelnünk a 2011-es év kapcsán, hogy sikerült megőriznünk a jó
kapcsolatot a MÉE Gyöngyösi Csoportjával és a szegedi Szabó Éremverdével. Előbbiekkel
már évek óta együttműködünk, s nem csak helyet biztosítunk összejöveteleiknek és
könyvtáruknak, hanem kitűnő szakmai kapcsolatban is vagyunk velük. 2011-ben is több
időszaki kamara-kiállítást rendeztek az éremtár galériáján, s nálunk tartották a keletmagyarországi éremgyűjtő egyesületek titkárainak éves tanácskozását is. A Szabó
Éremverdével való együttműködés eredményének tekinthető a szeptemberben megnyílt, s
decemberig fennálló kiállítás a verde mestervereteiből. A kiállítás olyannyira sikeres volt,
hogy ennek nyomán 2012-ben is tervezzük hasonló anyag bemutatását a Huszár Lajos
Éremtárban. Külön kiemelendő, hogy a kiállítás számunkra semmi kiadással nem járt, minden
költséget a kiállító állt!
Nézzük most meg a 2011-es negatívumokat! Meg kell, hogy jegyezzük: 0 Ft dologi
kiadásokra szánt összeg mellett elég nehéz minőségi fejlesztést megvalósítani. Az éremtár
részére 2007 és 2011 között a költségvetés 1 forintot sem különített el,
állománygyarapításainkat kizárólag egy 2007-es banki szponzorációból tudtuk megoldani, ám
az az összeg 2010-re elfogyott. Így a 2011-es évnek úgy vághattunk neki, hogy csak
tartozásaink voltak. A pénzhiány volt az oka, hogy ebben az évben az éremtár anyagát nem
tudtuk gyarapítani. (Gyarapodásunk 3 db érem mind összesen, azokat is ajándékba kaptuk.) A
verőtő kifizetetlen 187500 Ft-os számlája – mely 2011 tavasza óta a mai napig nincs kifizetve
- , valamint az egyéb dologi kiadásaink szükségessége (tárlók, műanyag tartók a kiállítás
vezetőkhöz, az állományt kiegészítő érmek beszerzése) tette kikerülhetetlenné, hogy pályázati
úton próbáljunk pénzt szerezni. Az Oktatási és Kulturális Bizottság tavaszi pályázatán
mindezekre 200 ezer forint összegben pályáztunk, s végül 100 ezer forintot ítéltek meg
nekünk, amelyet azonban visszatartottak, majd novemberben 50 ezer forintra csökkentettek.
Mivel az eredetileg pályázott 200 ezer forint is csak részben fedezte volna a kiadásainkat, a
jelentősen lecsökkentett összeggel sok mindent nem tudtunk kezdeni, mivel a pályázatban
megjelölt célokat abból nem valósíthattuk meg.
Novemberig reménykedtünk a szeptemberben a Nemzeti Kulturális alaphoz beadott pályázat
sikerében. Sajnos Az állománygyarapításra beadott pályázatunk nem járt sikerrel, így 2011
végére biztosak lehettünk abban, hogy mínuszban zárjuk az évet. Jelen állás szerint a Szabó
Éremverde részére a verőtő és tartozékai továbbra sincsenek kifizetve, annak ellenére, hogy
októberben ígéretet kaptunk ennek az ügynek a megoldására, továbbá arra, hogy a saját
pénzből megvásárolt (megelőlegezett) golyósprést is valami módon az éremtár átveszi majd.
(Ez sem történt meg!)
Összegezve: 2012-ben csak úgy tudunk tovább működni, hogy ha a fenti problémákat
megoldjuk, s a költségvetés az intézményre a tényleges működéséhez szükséges összeget
biztosítja. Meggyőződésünk, hogy hosszú távon megéri!
Borbándi Erik
muzeológus, kurátor, HLÉ

