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1. Vezetői Összefoglaló 

Jövőképünk, mely szerint: 

„A könyvtár gyűjteményeivel,  szolgáltatásaival,  szakembereivel,  közösségi 

tereivel meghatározó szerepet tölt  be a város hosszú távú szellemi és kulturális 

fejlődésében, fenntarthatóságában és értékeinek megőrzésében. A közösségi 

igényeknek és szükségleteknek megfelelve nyújtja szolgáltatásait a 

minőségmenedzsment elvei szerint multifunkcionális,  innovatív, komplex 

intézményként.” - a továbbiakban is meghatározza elkövetkező évünket.  

 

Ennek megfelelően:  

 A minőségbiztosítás megfogalmazott feladatait i lletően t eljességre kell 

törekedni a  

o dolgozók képzése, motiválása, minőségellenőrzése, önértékelése, 

elégedettségmérése, a mérések kiértékelése során,  

o társadalmi kapcsolatok  további építése, együttműködési 

megállapodások kötése, társadalmi felelősségvállalás a magunknak célul 

kitűzött „Hasznos könyvtár”, „Zöld könyvtár”, „Értékőrző könyvtár”, és 

„Innovatív könyvtár” elnevezésű programok mentén.  

 Folytatjuk a már megkezdett reklám-marketing  tevékenységünket, mely 

során nem csak megosztjuk a híreinket magunkról,  hanem készítünk 

beharangozókat, reklámokat is.  

 Programjaink témái a fentebb említett témacsoportok köré il leszthetők, 

helyszínei pedig épületünkben és külső, arra alkalmas helyeken, ahol 

minél több emberrel tudunk találkozni. Minden tevékenységünk egy cél t 

szolgál:  az olvasás népszerűsítését -  kölcsönzés, helyben használat, 

közösen eltöltött hasznos időtöltés megfelelő, kellemes környezetben.  

 Szakmai működésünk biztosítására továbbra is minden területen 

pályázunk, tehermentesítve  egyúttal a fenntartó önkormányzatot . 
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 Megvalósításra vár a főbejáratunk hőszigetelése, a rendezvénytereink 

padlózatának korszerűsítése, a padlástérben raktár kialakítása, a 

fiókkönyvtár előtti tér akadálymentesítése, ugyanitt családi mosdó 

kialakítása.   

 

 

Fiókkönyvtár bejárata 

 

2. Stratégiai célok, innovatív fejlesztések 

 Látogatók számának növelése intenzívebb marketingtevékenységgel 

 Szorosabb kapcsolat kiépítése a partnerintézményekkel, civil közösségekkel 

 Közösségi összetartozást erősítő rendezvények, programok szervezése 

 Kisközösségi programok (klubok, körök) számának növelése az érdeklődésnek 

megfelelően 

 Könyvtárhasználati, olvasást népszerűsítő programok szervezése (felnőtt/gyerek) 

 DJP programok – digitális kompetenciafejlesztés nyugdíjas/felnőtt 

 Időszaki kiállítások rendezése 

2022-ben is törekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni, könyvtárként és múzeumként 

is. „AZ OLVASÓKÉRT” Könyvtárpártoló Alapítvány a civil szféra számára kiírt pályázatokon való 

részvétellel tovább segíti a könyvtár munkáját.  
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2022-re áthúzódó, folyamatban lévő pályázataink:  

 CLLD Olvasásnépszerűsítő rendezvények 

 A múzeumi gyűjtemények virtuális megjelentetése 

 Festmények restaurálása 

 Múzeumi állományvédelmi eszközök 

 Ifjúsági olvasótábor 

 Petőfi 200 

 Arculatfejlesztés 

 Könyvrestaurálás 

 

 
  

          Könyvtárunk legrégebbi könyve restaurálás előtt 

3. Szervezet  

Fejlesztendő terület: 

 Átfogó emberi erőforrás stratégiai terv készítése, alkalmazása 

 Dolgozók képességeinek, tudásának jobb kihasználása 

 Indokolt lenne egy új munkakör létesítése, műszaki karbantartási feladatokra és 

teremőri tevékenységre.  

 Magasabb képzési költségvetési keret biztosítása, hogy ne csak az ingyenes 

képzésekből tudjunk válogatni. 

 Munkahelyen belüli képzés lehetőségeinek kihasználása. Képzéseken, konferenciákon 

résztvevő kollégák szervezettebben adják át a tudást a többi munkatársnak.  
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4. Infrastruktúra 

Fejlesztendő terület: 

 Fenntarthatósági terv elkészítése közösen a fenntartóval 

 Mosdók korszerűsítése 

 Terasz befedése és az udvar felőli homlokzat kijavítása 

 Padlástérben raktár kialakítása 

 Galambriasztó kiépítése 

 Nyílászárók cseréje (hő- és hangszigetelt) 

 Külső kamerák elhelyezése a múzeumi gyűjtemények védelme érdekében 

 Fiókkönyvtárban a bejárat akadálymentes kialakítása, a női mosdó felújítása, az 

ablakokról a rácsok leszedése, beázási károk kijavítása 

2022 év elsődleges tervei között három új weboldal: az intézményi, a Herman Lipót hagyaték, 

valamint a Huszár Lajos Éremtár honlapjainak elkészítése szerepel. Ezek most több nyertes 

pályázatunknak köszönhetően fognak megvalósulni. 

Ezen túlmenően szeretnénk folytatni elavult asztali számítógépeink felújítását, illetve 

lecserélését újakra. 

Egy új videokamera beszerzése is terveink között szerepel, mivel a régivel már nem tudunk a mai 

kor technikai és minőségbeli követelményeinek is megfelelő felvételeket rögzíteni. 

Szoftvereink körét Office 2021 licencekkel fogjuk bővíteni, ezzel biztosítva a folyamatos 

naprakészséget. 

Szintén tervben van internetes katalógusunk frissítése is újabb verzióra, mely a honlapunkon 

keresztül érhető el. 
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5. Gyűjteményi információk  

Központi könyvtár: 

2021-ben új Salgó polcokat vásárolhattunk, amik összeszerelésre is kerültek a raktárakba, így el 

tudjuk végezni az állomány szakszerű elhelyezését, melynek során a szakirodalom felkerül a 

második emeletre. Ez a munka nagyon jelentős, több embernek is hetekig fog tartani.  

2022 nyarán a 2021-ben, és 2022 elején selejtre jelölt dokumentumok kivezetése a 

leltárkönyvekből, a selejtezési jegyzőkönyv elkészítése a mellékelt dokumentumlistával. 

Állományunkat folyamatosan bővítjük a figyelembe véve a sikerkönyveket, a magyar és külföldi 

kortárs irodalmat, helyi írók, költők alkotásait, és természetesen az újonnan megjelenő 

szakirodalmat, valamint régebbi szakkönyvek újra kiadott, átdolgozott példányait is.  
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Fiókkönyvtár:  

 Az igényekhez jobban alkalmazkodó állományelrendezés kialakítása  

 régi, elavult, évek óta nem használt könyvek raktárba helyezése, illetve selejtezése 

 szépirodalom fokozottabb bővítése, ismeretterjesztő irodalomból keresett témakörök 

gyarapítása, gyerekirodalom folyamatos bővítése a 0-6 éves korúak számára 

A helyismereti dokumentumok gyarapításánál ebben az évben is előtérbe helyezzük a 

nagymértékű, régi könyveket, térképeket, fotókat, kéziratokat. Amit nem tudunk megvenni, azt 

kölcsönkérjük más könyvtáraktól, és ha lehet, digitalizáljuk. Beszerzéseinket a könyvtárnak 

ajándékozott dokumentumokkal, vásárlással - akár aukciókon való részvétellel valósítjuk meg.  

 A Hangzónát továbbra is a legjelentősebb hangzóanyagokkal és kottákkal, valamint a legújabb 

kiadványokkal bővítjük a megszokott forrásokból (Rózsavölgyi Zeneműbolt, az Editio Musica 

Budapest Zeneműkiadó és a Bookline webáruház). Itt is szívesen fogadjuk vásárlás vagy 

ajándékozás útján a magánszemélyektől beszerezhető kottákat, könyveket hangzó anyagokat.  

 

 

Könyvajánló a Facebook-on 
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6. Szolgáltatások (változások, trendek)  

Tevékenységeinket, rendezvényeinket továbbra is a stratégiai tervünkben megfogalmazott főbb 

fejlesztési irányok mentén szervezzük.  

 

 

„Hasznos könyvtár”: a hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett az élethosszig tartó tanulás 

és a digitális írástudás elterjedésének segítése, egyéni és csoportos foglalkozások, képzések, 

személyes mentorálás, információk a hétköznapi élethez. Könyvkölcsönzés, egyéni és csoportos 

foglalkozások, tanácsok, (Okos nagyi klub, Babaolvasó, Könyvtári Fabrika, Könyvtár a 

játszótereken). 
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 „Zöldülő könyvtár”: célunk, hogy zöld könyvtár legyünk. Környezettudatos szemlélet, életmód-

előadások, környezetkímélő megoldások a könyvtárban, energiatakarékosság. Csoportos 

foglalkozások, előadások, akciók (Környezettudatos anyák klubja, életmód-előadások, 

környezetkímélő megoldások a könyvtárban, energiatakarékosság).  

 

 

 

 

„Értékőrző könyvtár”: helytörténetünk értékeinek széleskörű megismertetése, valamint 

múzeumi gyűjtemények működtetése, népszerűsítése. Előadások, foglalkozások, vetélkedők, 

kiállítások, könyvbemutatók szervezése, kiadványok szerkesztése (Helyi históriák, 

műhelyfoglalkozások, Vachott-kör). 
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 „Innovatív könyvtár”: új megoldások keresése és alkalmazása tevékenységünk minden területén 

(Könyvtári Hírmondó, Vers tér, Könyvtár a játszótereken, Egészségnap, kiállítások minden 

hónapban, könyvkiadás, közösségi szolgálat- könyvajánló, Városnap, múzemi civil nap). 

 

Olvasószolgálat 

Legfontosabb feladatunk, hogy megfelelő állománnyal, szakmai tudással, jó marketinggel, 

színvonalas rendezvényekkel, kedvességgel minél több látogatót és olvasót nyerjünk meg 

magunknak. Ezen folyamatosan dolgozunk, és egyértelműen pozitív visszajelzéseket kapunk. 

2022-ben továbbra is próbáljuk bevonzani a fiatalabb korosztályt, ezért középiskolások számára 

újabb egy évre ingyenes lesz a beiratkozás, és biztosítjuk számukra a közösségi szolgálat óráinak 

letöltését. Nagy örömünkre közösségi szolgálatos diákjaink legtöbbje olvasóvá, és rendszeres 

könyvtárlátogatóvá válik.  

Honlapunkon és facebook oldalunkon továbbra is minőségi tartalommal jelentkezünk, így 

juttatva el minél több emberhez, hogy figyeljenek ránk és látogassák könyvtárunkat 2022-ben is! 

 

Gyermekkönyvtár 

Mindenképpen folytatjuk a 2021-ben elindított újdonságainkat, és természetesen a régi 

programjainkat is. Szeretnénk megtartani az iskola időszakban a nagysikerű Hétvégi fabrikát, 

minden hónap utolsó szombatján. A nagyobbaknak pedig folytatódik a Kamasz Olvasóklub, 

havonta új témával. Szeretnénk visszahozni a családi mesedélutánt. Tavasszal is tervezzük a 

Mesemondó verseny megszervezését. És remélhetőleg ezen a nyáron is kilépünk a könyvtárból, 

ismét ellepjük a játszótereket. Ebben az évben a legnagyobb újdonság az 1 hetes nyári tábor 

lesz, amelynek megvalósítására pályázat útján sikerült pénzt nyernünk. Ez egy közös projekt lesz 

a könyvtár többi részlegével egyben. Őszi állandó programunk egyike a Népmese Napja. Ezt is 

szeretnénk új formában folytatni, kiterjeszteni a pedagógusokra és előadókra is. Természetesen 

szeretnénk író- olvasó találkozókat tartani, előadókat meghívni óvodásoktól egészen a szülőkig, 

pedagógusokig. Tervben van egy kreatív olvasó, alkotói pályázat is. Célunk változatlan: minél 
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több gyerek látogasson el a könyvtárba akár csoporttal akár szülővel. Szeretnénk még inkább 

felhívni az iskolák, óvodák figyelmét a könyvtár látogatására, a foglakozásainkra egy kiadvány 

segítségével. A jövőben is törekszünk a gyermekkönyvtártól megszokott színvonal fenntartására.  

 

Hangzóna 

Még nagyon az út elején tartunk, de tervek között szerepelnek további zenés irodalmi műsorok 

(pl. Magyar kultúra napja januárban), hangszerbemutatók szervezése, podcastek gyártása, ifjú 

tehetségek bemutatkozása műfaji megkötések nélkül, a lényeg a zenei ismeretterjesztés. 

Elkészültek a zenei lejátszók, fejhallgatók is, melyek által ismét lehetővé válik a zenék helyben 

hallgatása. Mivel közösségi tér, így közösen is lesz alakítva a látogatókkal, olvasókkal és 

zenészekkel, hogy mindenki magáénak érezhesse a Hangzónát. 
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7. Minőségirányítás  

Az elnyert Minősített könyvtár cím után új ciklus kezdődik, 5 év múlva újra meg kell pályáznunk 

a címet.  

A Minőségirányítási Tanács (MIT) tagjait, csoportvezetőit újraválasztjuk, illetve a fiatal, új 

munkatársakat minél jobban bevonjuk a következő ciklus munkájába.   

A MIT folytatja munkáját, elsősorban a szakmai értékelésben megfogalmazott feladatok, 

hiányosságok mentén. Olvasói elégedettségmérést végzünk ebben az évben is, a 

visszajelzéseket figyelembe vesszük tevékenységeink tervezésénél.  

A KMÉR irányelvei alapján intézményi önértékelést végzünk 2022 őszén, a kiértékelés 

eredményeit összevetjük a két évvel korábbi, első önértékelésünk eredményeivel.  

Előadóként részt veszünk a Könyvtári Intézet által szervezett online Győztesek konferenciáján, 

2022. január 27-én, ahol értékeinket ismertetve átadjuk tapasztalatainkat más könyvtárak 

dolgozóinak. A Bródy Sándor Könyvtár által a megye könyvtárosainak szervezendő 

továbbképzésen is tartunk majd előadást.  

A Minősített Könyvtár címre beadott pályázatunkban is szerepelt, hogy az eredményesen 

elvégzett munka a lehetőségekhez mérten kerüljön elismerésre, akár anyagiak formájában is. 

Ezért tervezünk egy jutalommal együtt járó díjat átadni minden évben a legjobb munkát végző 

dolgozónak. Egy másik, évente visszatérő elismerés lenne egy, a kollektíva által kiválasztott 

munkatárs kiemelése, vándordíj átadásával.  

 

Dolgozók a Minősített Könyvtár díjjal 
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8. Tudományos kutatás és kiadványok  

A 2019-ben elkezdett Helyi históriák előadássorozatot folytatjuk, ezzel is megfelelve az 

értékőrző könyvtár elképzelésnek. A város birtokában lévő eredeti Bugát Pál kéziratos 

jegyzetgyűjtemény kiadása könyv formában reményeink szerint megvalósulhat az „Olvasókért” 

Alapítvány nyertes CLLD pályázatának köszönhetően.  

Honlapunkon és Facebook oldalunkon továbbra is folyamatos megjelenést tervezünk a részleg 

értékeit, érdekességeit bemutatva. 

Továbbra is legfőbb célunk a várossal és környékével kapcsolatos dokumentumok teljességre 

törekvő gyűjtése, feldolgozása és a látogatók rendelkezésére bocsátása. 

A helyismereti vetélkedő feladatainak összeállításában és a lebonyolításban is aktívan részt 

veszünk, hogy az általános és középiskolás fiatalok minél jobban megismerjék lakóhelyük múltját 

és értékeit. 2022-ben két vetélkedő lebonyolítására kerül sor.  

Ha a járványhelyzet megengedi, 2022-ben is szeretnénk részt venni- helytörténeti 

érdekességeinket bemutatva- civil szervezetek és más kulturális intézmények városi 

programjain. Pl. a Gyöngyös Város Baráti köre által szervezett Városnapon, vagy a Mátra 

Múzeum nyílt napján.  
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9. Partnerségi együttműködések  

Elégedettségi felmérésünkben a kapott válaszok alapján partnereink még több személyes 

kapcsolatot, több közös programot, rendezvényt szeretnének. Szélesebb körű 

marketingtevékenységet, 21. századibb környezetkép/atmoszférát, a tájékoztatás intenzívebbé 

tételét, a weboldalon és FB oldalon több szöveges tartalmat, az e-mail-es kommunikáció 

gyorsabbá tételét, a honlap gyakoribb frissítését várják tőlünk.  

Ezeket a javaslatokat munkánkba beépítjük a jövőben. 

Partnereink rendszeresen értesülnek a könyvtárban zajló tevékenységekről, a rendezvényekre 

meghívót kapnak.  

Továbbra is több társintézménnyel, szervezettel dolgozunk közös projekteken, rendezvényeken.  

Könyvtárszakmai kapcsolatainkban első helyet foglal el a Bródy Sándor Megyei Könyvtár, 

évtizedek óta nagyon jó kapcsolatban állunk. Mindig kérhetünk tőlük módszertani tanácsokat, 

képzéseket szerveznek a megye könyvtárosainak. Jogszabályi előírások betartásában is 

segítenek, könyvtárközi kölcsönzésben elsődleges partnerünknek tekinthetjük őket. A megyei 

szakmai lapban, a Kapcsolatban publikálási lehetőséget biztosítanak, és mi is értesülünk a 

megyében zajló könyvtárosi munkákról. A segítségnyújtás kölcsönös, megkeresésükre mindig 

rendelkezésre állunk.  

Az országos szakmai szervezetekben (MKE, IKSZ) tagok vagyunk, 2021-től minden dolgozónk 

tagja a Heves Megyei MKE-nek. A szervezet nyújtotta lehetőségeket minél jobban ki kell 

használnunk.  

Fejlesztendő terület:  

 Fenntartói partner lista ellenőrzése, folyamatos bővítése 

 Kommunikáció hatékonyságának növelése 

 Elektronikus felületekről szélesebb körű tájékoztatás 

 Meglévő partnerkapcsolatainknál (ahol eddig ez még nem történt meg) írásos 

együttműködési megállapodás megkötése.  
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 Szélesíteni kívánjuk a partnerséget a SZIE helyi campusának könyvtárával, a 

környékbeli könyvtárakkal és testvérvárosunk, Kézdivásárhely könyvtárával.  

 Benchmarking szemléletünk fejlesztésére a pandémiás időszakban elmaradt 

könyvtárlátogatások bepótolását tervezzük (Jászberény, Gödöllő, Kiskunfélegyháza).  

 

 

Közös kultúra napi rendezvény a kaszinóval 

 

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei 

Továbbra is minőségi tartalommal jelentkezünk elektronikus felületeinken, így juttatva el minél 

több emberhez, hogy figyeljenek ránk és látogassák könyvtárunkat 2022-ben is! 

Reklám - marketing tevékenységünk erősítésével, célirányosabbá tételével szélesebb rétegben 

kívánjuk terjeszteni szolgáltatásainkat, rendezvényeinket, és több együttműködő partnert 
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kívánunk bevonni ezek megvalósításába. Célunk, hogy a lehető legtöbb potenciális 

felhasználóhoz eljusson a mondanivalónk. 

2022-ben terveink szerint elkészülnek új, korszerű honlapjaink (könyvtár, Herman Lipót 

Gyűjtemény, Huszár Lajos Éremtár). 

A már országos hírű Könyvtári Hírmondó továbbra is érdekes, fiatalos, formabontó kisfilmekkel 

jelentkezik, a figyelmet könyvtárunkra, a kultúrára és az olvasás szeretetére irányítva.  

 

 

A Könyvtári Hírmondó sajtómegjelenései 
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11.  Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által a könyvtár 

tevékenységét segítő szolgáltatásairól 

2022-ben is számítunk a megyei könyvtár segítségére az alábbi területeken: 

 Szakmai kérdésekben és az aktuális teendőkről szóló információk átadásában.  

 Honlapunkkal és Corvina katalógusrendszerünkkel továbbra is kapcsolódunk 

központi szerverükhöz, érvényes szerződésünk van. Telefonos informatikai 

segítségnyújtásra továbbra is számítunk.   

 Az Országos Könyvtári Napok lebonyolítását ismét a Bródy Sándor Könyvtárhoz 

kapcsolódva tervezzük.  

 A megyei könyvtár 2022-ben több képzést tervez, némelyiket online formában.  

 A gyermekkönyvtári munkát segítő Diskurzusokon továbbra is jelen lesznek kollégá-

ink. 

 A könyvtárközi kölcsönzésben az elkövetkező évben is elsődleges partnerünk lesz a 

megyei könyvtár. 
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12. A koronavírus-járvány okozta változásokról  

Maszkviseléssel, rendszeres fertőtlenítéssel, takarítással igyekszünk gátat szabni a vírus 

terjedésének. A takarítók munkaidő-beosztása továbbra is olyan lesz, hogy a teljes nyitvatartási 

időben (szombaton is) jelen legyenek, állandóan fertőtlenítsék a közösségi tereket és a 

mosdókat.  

Az esetleges jogszabályi változásoknak megfelelően alakítjuk át a kölcsönzési, helyben használati 

előírásokat.  

Rendezvények tartásánál különösen ügyelünk a védekezésre. Egyelőre a vírus gyors terjedése 

miatt nagyobb rendezvényt nem tartunk, csak kiscsoportos foglalkozásokat. A jó idő 

beköszöntével igyekszünk minden programunkat a szabadban tartani (erkély, kisszínpad, 

játszóterek).  

Első tervezett nagyrendezvényünk az egész napos Vers tér, melyet április 11-én, a Magyar 

költészet napján tartunk a könyvtár belső udvarában és a Fő téren.  
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Nyáron a gyermekprogramok (Szünidei foglalkoztató, Könyvtár a játszótereken, Babaolvasó, 

foglalkozások, olvasótábor) nagy részét is a szabadban valósítjuk meg.  

Bízunk a jövőben. Bízunk abban, hogy olvasóink, látogatóink, partnereink továbbra is, és egyre 

inkább elégedettek lesznek velünk, észrevételeikkel, akár kritikus véleményükkel segítenek 

bennünket. Fenntartónk pedig támogatva munkánkat, biztosítja a további önálló munkavégzés 

feltételeit városunk társadalmának megelégedésére.  

Szeressük a könyveket, szeressük a könyvtárunkat! 

 

 

 


