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„Megőrizve megújulni”
Minősített könyvtár lett a Vachott Sándor Városi Könyvtár
Könyvtárunk helye, szerepe
A Vachott Sándor Városi Könyvtár 2020-ban ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Több költözés
után 1998. szeptember 25-én nyitotta meg kapuit
méltó helyen és méltó örökséggel – a Herman Lipót
magángyűjteménnyel gazdagodva − a Fő tér 10.
szám alatti Grassalkovich-palota 1. és 2. emeletén. Messziről is jól látható a Fő téren elhelyezkedő
impozáns épület, szemben a polgármesteri hivatallal. Szépen beleillik környezetébe, hasonló barokk
stílusú épületek között található. Mozgássérültek,
babakocsival közlekedők a könyvtárba lifttel tudnak feljönni, ami így számukra is megközelíthető.
A könyvtár terei tágasak, világosak. Nagyrészt
új könyvállványokkal, bútorokkal találkozik a látogató. Az első emeleten a bejárattal szemben kapott
helyet az információs és kölcsönző pult, innen nyílik a gyermekkönyvtár. Ezen a szinten található
a folyóirat-olvasó és a szépirodalmi részleg. Itt rendezzük időszaki kiállításainkat is. A második emelet
csendesebb, nyugodtabb részében kapott helyet
a zenei és a helytörténeti gyűjtemény, itt vannak
az ismeretterjesztő, és kézikönyvek, az olvasói számítógépek, helyet adva a tanulásnak, kutatásnak.
Itt található még a két nagy értékű muzeális gyűjtemény (a Herman Lipót Hagyaték, és a Huszár Lajos
Éremtár) kiállítóhelyéül szolgáló galéria és kisgaléria, ezek berendezése mobilizálható, így kisebb-nagyobb közösségi rendezvényeink színteréül is szolgálnak. A könyvtár terei tiszták, barátságosak.
A déli városrészt látja el a fiókkönyvtár, egyfajta kulturális bázis szerepét is betöltve, hiszen
a lakótelepen nincs más művelődési intézmény.
Itt több klub működik, fiatal szülők körében népszerű a havi rendszerességgel megtartott Babaolvasó, mely a pandémia idején a közeli játszótereken került megrendezésre. 2021 őszén indult két
új kör, a Gombolyító, ahol a kézimunkázó hölgyek
gyűlnek össze, és az Egészségklub, itt az egészséges életmóddal, táplálkozással, mentális egészséggel foglalkoznak a résztvevők, időnként meghívott
előadókkal.

A könyvtár hétköznap 9-től 18 óráig, szombaton 9-től 13 óráig tart nyitva, fiókkönyvtárunk heti
három napon 9-től 17 óráig látogatható. Csütörtökönként látogatói szünnapot tartunk.
Dokumentumállományunk 100 000 kötetes, rendelkezünk egy gazdag helyismereti gyűjteménnyel,
zenei részleggel, régi könyv gyűjteménnyel. A kölcsönzés mellett több szolgáltatásunkat is igénybe
veszik: internethasználat, irodai eszközeink használata, bőséges újság- és folyóirat-választék, népszerű a weboldalunkon keresztül otthonról is elérhető katalógusunk, és az előjegyzési lehetőség.

A könyvtár épülete a Fő téren

Tájékoztató tábla a bejáratnál
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A szépirodalmi részleg

Herman Lipót festmények és éremtári kiállítás

A felhasználói igények változásával párhuzamosan alakítjuk a könyvtár szolgáltatási rendszerét és folyamatosan fejlesztjük a technikai feltételeket. Tapasztalataink szerint az olvasás nem megy
ki a divatból, viszont míg régebben elsősorban az
ismeretszerzés, tanulás eszköze volt a könyv, ma
inkább a kikapcsolódásnál van nagyobb szerepe.
Könyvbeszerzési politikánkat tehát úgy alakítottuk
ki, hogy igyekszünk a legfrissebb, közkedvelt könyveket gyorsan, a helyi könyvesboltból beszerezni,
olvasóink konkrét kéréseit is teljesítve.
Minden hónapban új képzőművészeti kiállítás
megnyitására kerül sor, elsősorban a helyi és környékbeli alkotók munkáiból. Városi galéria híján
ugyanis itt van lehetőség időszaki kiállítások megrendezésére a városban, de még fontosabb, hogy az
alkotások megtekintése lényegében a könyvtárba
járással megvalósul minden korosztály számára. Így
szinte akarva-akaratlan nagyon sok látogató befogadóvá lesz, megszeretve a képzőművészet különböző ágait, vagy akár maga is alkotóvá válik.
A könyvtár az éremtárral, és a Herman Lipót
gyűjteménnyel együtt múzeumi feladatokat is ellát.

tárgy 1998 óta láthatók mai elrendezésükben, lehetőség szerint igyekszünk minél többet a nagyközönség számára meg is mutatni.
A Huszár Lajos Éremtár az ország legjelentősebb
numizmatikai kiállítása, 2007-ben vált magángyűjteményből közgyűjteménnyé. Különlegessége,
hogy anyaga felöleli a magyar államiság teljes történetét. Megismertet nemcsak a magyar uralkodók, illetve a magyar állam által kibocsátott hivatalos pénzekkel, de bepillantást ad az erdélyi fejedelmek pénzverésébe is. 15 külön tárlóban mutatja
be a kiállítás a történelmi emlékérmeket. Különösen szép kollekcióval rendelkezik a gyűjtemény
a magyar királyok és királynék koronázási érmeiből, valamint a török elleni felszabadító háborúk
korának emlékérmeiből. Az Éremtár hivatalosan
meghatározott gyűjtőköri feladata, hogy a magyar
pénzérméket és a magyar vonatkozású emlékérmeket is, különösen a gyöngyösi, Heves megyei
vonatkozású emlékérmeket, plaketteket, kitüntetéseket gyűjtse a továbbiakban.

Múzeumi gyűjtemények
A könyvtárban működő Kiállítóhely és Muzeális
Gyűjtemény összefogja Gyöngyös város két, adományozás révén birtokába került gyűjteményét,
a Huszár Lajos Éremtárat és Herman Lipót festőművész hagyatékát. Az épületben elhelyezett gyűjtemények jól kiegészítik egymást. A Vachott Sándor Városi Könyvtár Magyarország legfontosabb
Herman Lipót anyagával rendelkezik. A festő özvegye 1980-ban ajándékozta Gyöngyös városának
a férje hagyatékát képező 98 festményt, 100 grafikát, valamint Herman Lipót személyes tárgyait és
dokumentumait. A festmények és néhány személyes
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Alapítvány létrehozása
A könyvtárhoz kapcsolódva jött létre „AZ OLVASÓKÉRT” Alapítvány. Célja a kulturális örökség megőrzése, az olvasás népszerűsítése, a kulturált szabadidő
eltöltése és az ismeretterjesztés egy korszerű könyvtári környezetben. Az alapítvány 2016-tól folyamatosan nyújt be pályázatokat, forráshiány esetén
támogatni tudja a rendezvényeket, a könyvtár által
kiadott könyvek megjelenését, és mindezek által
szolgálja olvasóink érdeklődésének kielégítését.
Vachott Kör
A város és környéke költőiből, íróiból a könyvtárban 2018-ban alakult a Vachott Kör, irodalombarát és alkotó közösségünk, melynek tagjai segítő-

Szekeresné Sennyey M. „Megőrizve megújulni”
ként is részt vesznek a könyvtár rendezvényein,
de önálló programokat is szerveznek, új érdeklődők bevonásával. Több rendezvényünk szervezésében partnerünk a Gyöngyös Város Barátainak Köre,
a helyi Líra könyvesbolt. Csoportosan állandó kiállításainkat, és gyermekkönyvtári programjainkat
látogatják leginkább.
Dolgozók
A szervezet úgy lett kialakítva, hogy minden részterület működtetése szükség esetén szakszerűen
helyettesíthető legyen. A központi könyvtárban
két emeleten zajlanak a szolgáltatások, amelyek –
figyelembe véve a szabadpolcos rendszert és a nagy
értékű muzeális gyűjteményeket – vagyonvédelmi
és megfelelő tájékoztatási követelményeket írnak
elő. Alapelv és gyakorlat az is, hogy minden dolgozó
– innovatív módon, szükség esetén – más feladatokat is elvégezzen.
Ma már a könyvtárak alapvető feladatai közé tartozik a pályázatok gondozása, marketing-kommunikáció, rendezvényszervezés, kép- és filmarchiválás a rendezvényekről, reklámfilmek, plakátok készítése, szociális médiák gondozása, helytörténeti
kutatások publikálása, kiscsoportok, közösségek
működtetése, kiadványok megjelentetése, minőségpolitikai tevékenység.

A munkatársi gárda az elmúlt 7 évben szinte kicserélődött, a régi dolgozók pótlásáról úgy kellett gondoskodni, hogy a klasszikus könyvtári tevékenységeken túl (dokumentumbeszerzés, feldolgozás, tájékoztatás, könyvtári órák tartása stb.) egyéb feladatok megvalósítására is alkalmas legyen az új munkatárs. Ilyenek például a grafikai tervezés, a kép- és
filmrögzítés és -archiválás, marketing tevékenység,
rendezvényszervezés, képzőművészeti és numizmatikai ismeretek, kisközösségek működtetése stb.
Az új munkaerő kiválasztása egyre nehezebb,
szakmai elvárásainkat, küldetésünket, feladatainkat
szem előtt tartva alakítjuk ki elképzelésünket, ezzel
szemben áll az alacsony anyagi és társadalmi megbecsültség és a kedvezőtlen munkaidő-beosztás.
2021-ben megalkottuk a munkatársak tudástérképét, amely tartalmazza a dolgozó végzettségét,
szakképzettségét az általa elvégzett tanfolyamok
alapján, valamint a digitális kompetenciák szintjét.
A DISC-teszt és a Belbin-féle csapattagtípus-kérdőív
segítségével megállapítottuk a személyiségtípusokat. Az egyéni erősségek, hobbik figyelembevétele
a rendezvények szervezésénél, a szerteágazó munkában jó szolgálatot tesz, így a kompetenciák figyelembevételével létrejön a minőségi munkaszervezés. A dolgozók elnevezték magukat a munkájukra
jellemző tulajdonságaik alapján.
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Részlet a dolgozói tudástérképből

Dolgozóink képzése folyamatos, hogy lépést
tarthassunk a szakma fejlődésével, megfelelhessünk az új elvárásoknak. A képzések kiválasztásánál figyelembe vesszük a munkakört és az egyéni
irányultságot, érdeklődést is. Sajnálatos módon
a képzési terveinket a szerény anyagi lehetőségekhez is igazítani kell. Az utóbbi években a Könyvtári
Intézet ingyenes, támogatott képzései, a DJP-képzések, az Én könyvtáram, a megyei könyvtár Diskurzus programjai keretében számos tanfolyami
lehetőséget tudtak kihasználni dolgozóink.

▪ Országos Könyvtári Napok (október első
▪

hetében van, sok rendezvénnyel, kedvezménynyel).
Digitális írástudatlanság felszámolása, mentorálás keretében Okos nagyi képzések vannak
a központi és a fiókkönyvtárban is, havi rendszerességgel. Célja a digitális fejlődés, segítségnyújtás, elsősorban az időseknek. Egyéni
mentorálások is vannak. Mindkét könyvtárunk DJP-pont.

Fejlesztési irányok
Új stratégiánkban 4 fejlesztési irányt fogalmaztunk
meg, ezekbe szinte minden tevékenységünk, rendezvényünk besorolható, némelyik több helyre is.
Hasznos könyvtár: ide sorolhatók a hagyományos könyvtári szolgáltatások: kölcsönzés, helyben
olvasás, információszolgáltatás, kutatás, foglalkozások, könyvtári bemutató órák stb.:
▪ Hétvégi Fabrika: Szombati program, melyre
családok, apukák is jönnek. A Gyermekkönyvtár részéről nagy előkészületet igényel a kézműves alapanyagok előkészítése, hogy egyszerűen elkészíthető legyen a gyerekek számára.
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▪ Klubfoglalkozások, kicsoportjaink: Egész-

ségklub, Babaolvasó, Gombolyító klub működik a fiókkönyvtárban. A központi könyvtárban működő Kamasz olvasóklub célja az
olvasásnépszerűsítés és a hiteles önkifejezés,
hogy a kamaszok fedezzék fel újra a könyvtár
előnyeit.

Értékőrző könyvtár: helyi értékeink gyűjtése,
megőrzése és megmutatása:
▪ Muzeális gyűjtemények működtetése.
▪ Időszaki kiállítások.
▪ Könyvszerkesztés, kiadás: A könyvtár mint
könyvkiadó már 8 könyvet és 5 Éremtári füzetet jelentetett meg. Gyöngyöshöz kapcsolódó
helytörténeti, irodalmi vonatkozású művek
jelentek meg, legutóbb a Berze Nagy János
pályakezdő munkássága. 2020-ban jelent
meg Hét évtized című könyv – először jelent
meg könyvtártörténeti munka intézményünkről, a jelenlegi és a régi dolgozók közös szerkesztésében.
▪ Könyvbemutatók, kiemelten a helyi szerzők
könyveinek bemutatása.
▪ Író-olvasó találkozók (különösen a zenések
népszerűek).
▪ Helyi históriák előadássorozat.
▪ Vachott irodalmi- és alkotókör.
▪ Helytörténeti vetélkedő: minden évben más
várostörténeti témakörben versenyeznek az
általános- és a középiskolás fiatalok.
▪ Mesemondó verseny: évente rendezzük
meg, óvodásoknak és iskolásoknak.
Zöldülő könyvtár: Célunk, hogy „Zöld könyvtár”
legyünk.
▪ Életmód előadások.
▪ Családi vetélkedő.
▪ Öko-polc - környezetvédelmi szakirodalom.
▪ Zöld rendezvények - környezettudatosságot
formáló rendezvények.
▪ Egészségnap, egészséges életmód, prevenció, előadások a Covid témakörében.
▪ Környezetkímélő megoldások a könyvtárban, energiatakarékosság.
▪ Együttműködés környezetvédő csoportokkal, klubokkal: Életfa Egyesület, Gyöngyösi
Kosárszövetség, Környezettudatos anyák.

▪ Fenntartható fejlődés − szatyorkölcsönzés,
elemgyűjtő pont, energiatakarékosság stb.

Innovatív könyvtár: új megoldások keresése és
alkalmazása tevékenységünk minden területén
▪ Szünidei foglalkoztatók, Könyvtár a játszótereken: játszóterekre, parkokba visszük a könyveket, zenés, mesés programokat, kézműves
foglalkozásokat kicsiknek és még kisebbeknek. Természetesen lehetővé tesszük ilyenkor
a beiratkozást is.
▪ Babaolvasó a Fiókkönyvtárban, havonta
találkoznak. Pandémia idején ez is a játszótéren volt, ezzel kezdtük a Könyvtár a játszótereken programsorozatot.
▪ Vers tér, melyet a Költészet napján évente
rendezünk, verspályázattal, képzőművészeti
és zenei pályázattal kiegészítve, egész napos,
a várost megmozgató program.
▪ Marketingtevékenység.
▪ Könyvtári Hírmondó.
▪ Időszaki kiállítások: Helyi és környékbeli
alkotók lehetőséget kapnak. Havonta változó,
mindenki látja a fogadótérben.
▪ Pályázatok: Az utóbbi 20-25 évben az életünk
elképzelhetetlen lenne pályázatok nélkül. Céljaink megvalósítását segítik, sok fejlesztés csak
pályázat útján valósulhat meg. Könyvtárként,

Könyvtár a játszótereken

A Vers tér népszerűsítése molinón
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▪

múzeumként is tudunk pályázni, és az alapítvány segítségével a civil szférának kiírt pályázatokon is részt tudunk venni.
Kitelepülések: Kapcsolódva egyéb városi
rendezvényekhez a könyvtár falain kívül
mutatjuk meg magunkat, például: Városnap,
Vachott-szalon, Múzeumi nap, Bori Mami
Étterem GasztroArt fesztiválja

Marketing
Az utóbbi évek marketingtevékenysége indította
el azt a folyamatot, amelynek segítségével egyre
ismertebbek, népszerűbbek lettünk. A fiatal, kreatív munkatársak nagyon jó érzékkel próbálnak
újabb és újabb módon szólni látogatóinkhoz, elsősorban a világhálón keresztül.
A Vachott Sándor Városi Könyvtár stratégiájának megfelelően mindig törekszik a megújulásra,
így rendszeresen használja a közösségi oldalakat,
folyamatosan frissítve Facebook és YouTube csatornáját. Az online tartalmak létrehozásában szinte
minden munkatárs részt vesz, akár ötletekkel, akár
a megvalósítással. Egy-egy akciót, eseményt, könyvajánlót fotókon, fotómontázsokon örökítenek meg
a kollégák, a képeken a könyvtárosok és az enge-

A nagy gyöngyösi tűzvész
100. évfordulójára

délyt adó olvasóink szerepelnek, egyszerű közvetlenséggel (pl. Mikulás, könyvajándékozás napja,
nőnapi ajándék könyvjelzők). Ezek a képek, montázsok nagyon népszerűek a látogatóink körében.
A helyi televízióban, rádióban, elektronikus és
nyomtatott helyi és megyei sajtóban eddig is kellő
gyakorisággal jelen voltunk. A pandémiás időszakban különösen magas volt a médiamegjelenéseink
száma, a városban jóformán mi voltunk az egyetlen
(a körülményekhez alkalmazkodva) működő kulturális intézmény, így gyakrabban tudósítottak rólunk.
Facebook oldalunkon folyamatosan jelentkezünk, csak saját posztokat osztunk meg: könyvajánlásokat, programokat, érdekességeket, olvasással, könyvtárral kapcsolatos humoros dolgokat.
Népszerűsítjük Youtube csatornánk archív felvételeit, és helytörténeti gyűjteményünkből a régmúlt
helyi sajtóból érdekes cikkeket tárunk követőink elé.
Időnként egy-egy programról élőben is jelentkezünk, rövid tudósításokkal.
A plakátkészítés, az arculati elemek alakítása
Több munkatársunk kreativitását bizonyítja, hogy
saját magunk készítjük arculati elemeinkhez illeszkedő logóinkat, plakátjainkat.

Könyvtárunk névadója
születésének évfordulójára

A fiókkönyvtár „cégtáblája”
Saját készítésű logók
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A városi könyvtár megalakulásának
70. évfordulójára

A zenei részleg új logója
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A BME segédkönyvtáros-képzés könyvtár-marketing tantárgy tananyagába beépítették a Könyvtári Hírmondót, 2020-ban pedig kollégánk lett
„Az év fiatal könyvtárosa”.
Minősített könyvtár

Könyvtári Hírmondó

Könyvtári Hírmondó – 2020-ban munkatársunké
lett „Az év fiatal könyvtárosa” díj
2019 szeptemberében két munkatársunk elindította
a Könyvtári Hírmondót. A videós formátummal
több információt tudnak nyújtani az esemény iránt
érdeklődőknek, valamint figyelemfelkeltő hatása
sem elhanyagolható. Több fiatalt tudnak megszólítani, mint a hagyományos eszközökkel (hirdetések, plakátok), és a szociális média eszköztárának
köszönhetően egyből látni a visszacsatolásokat
mind a megtekintések, mind a kommentek által.
A rendezvények ajánlása mellett interjúk, nyereményjátékok, ismeretterjesztő adások, pályázatok
is szerepelnek a repertoárban, de készítettek kisfilmet a könyvtári házirendről is pontokba szedve,
amely nagy népszerűségnek örvend a világhálón.
A munkafolyamat több részből áll, először
az ötletelés jön, amikor eldöntik, hogy az adott
hónapban mely témákról legyen szó, illetve hány
videót készítenek. Ezután következik a „kreatív
rész”, amikor megírják a jeleneteket, és kitalálják
a beállításokat. A könyvtár minden zegét-zugát
használják a felvételekhez, amely néha meglepetéseket tud okozni a felvételek megtekintésekor,
például a hang vagy a fények tekintetében – lévén
egy fényképezőgép az összes technikai berendezésük –, de ezzel a „do it yourself” mentalitással
talán szerethetőbb is a produkció. A legvégén jön
a vágás, valamint a feliratozás és a zenék kiválasztása, majd jöhet a vegyes izgalommal teli örömteli
pillanat: amikor remegő ujjal megosztják a nagyvilággal az elkészített anyagot. A legfontosabb számukra az olvasás népszerűsítése, a könyvek megszerettetése, miközben szórakoztatnak, és alkotnak
valami maradandót is.

Könyvtári munkánkban mindig is a minőségre törekedtünk, de a tudatos felkészülést 2018-ban kezdtük el. Az egri könyvtárosok helyben tartottak
nekünk képzéseket, amelyen minden munkatársunk
részt vett. Közben megalakult a Minőségirányítási
Testület, négy csoporttal.
Nekiláttunk a szükséges dokumentumok elkészítésének, átvizsgálásának. Használói, partneri és
dolgozói elégedettségméréseket végeztünk.
Az intézményi önértékelésnél a KMÉR alapján
az egyes szempontokra adott pontjaink eleinte
„megengedőek” voltak, később beláttuk, nem az
a cél, hogy minél magasabb pontszámunk legyen,
hanem, hogy felismerjük, hol is kell változtatnunk,
fejlődnünk.
2021 októberében értesültünk róla, hogy könyvtárunk elnyerte a Minősített Könyvtár címet. Nagy
örömmel tölt el bennünket, hogy az évek óta tartó
munkának meglett a gyümölcse.
Biztatunk minden könyvtárat, hogy nem lehetetlen, megéri, önmagunkat, munkatársainkat, munkánkat is jobban megismertük ebben a folyamatban,
mindennapi tevékenységünkben, kommunikációnkban javulást hozott a minőségbiztosítási munka.
Köszönet jár elődeinknek, a régi könyvtárosoknak, akik ilyen könyvtárat hagytak ránk, hogy volt
mire építenünk. Köszönet a jelenlegi munkatársaknak, akik kreatív új ötleteikkel és azok megvalósításával színesítik a hagyományos könyvtári tevékenységet. Köszönet a külső segítőknek, mentoroknak,
akik többször lendítettek át minket a holtponton,
köszönet a szakmai és a helyi társintézményeknek,
akikre mindig számíthatunk.
Büszkén őrizzük a díjat, de tudjuk, a cím kötelez is bennünket a színvonal fenntartására, ennek
jegyében dolgozunk tovább.
További fejlődésünket is jelmondatunk szellemében képzeljük el: „Megőrizve megújulni”.
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Linkek:
https://brody.iif.hu/gyongyos/
https://www.facebook.com/vachottkonyvtar
https://www.youtube.com/channel/UCEvRpU92z2CGW5yccnj4Pwg
https://www.youtube.com/channel/UCcGO-oI-qnXzgkO6rjvfKCg
https://www.instagram.com/vachottkonyvtar/?hl=hu
Szekeresné Sennyey Mária
(Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös)
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