Könyvtári tevékenységünk 2014-ben
A munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak
megfelelően végeztük a 2014-es év során is.
Főbb adataink (2014. december 31.)
Regisztrált használóink száma: 2.154 fő (2013-ban 2.267 fő volt). Személyes (helybeni használat):
29.874 (2013-ban 33.397 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 43.601 (2013-ban 47.642
db). Dokumentumállományunk 2014. december 31-én: 74.449 db (2013-ban 76.250 db).
Gazdálkodás
A Szindbád Könyv- és Ajándékbolt bevétele nagyságrendileg őrzi a tavalyi szintet: idén 39.000 Ft
volt. Rendkívül sikeres volt a Diadal Napja ideje alatt rendezett könyvvásárunk, melynek során az
állományunkból kivont könyvekből mintegy 700 db-ot adtunk el.

Gyűjteményszervezés
A 2014-es év során teljes körű állományellenőrzést hajtottunk végre. A számlákkal igazolható
dokumentum-beszerzés az év folyamán: 2.335.000 Ft (Előző év 879.000 Ft). A Márai IV. program
során 149.045 Ft értékben jutottunk dokumentumhoz (ez túlnyomórészt könyveket jelent).
2014. június 23-tól 2014. július 23-ig teljes körű állományellenőrzést tartottunk a Krúdy Gyula
Városi Könyvtárban a 3/1975. KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az
állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló jogszabály alapján.
Könyvtárunk használóinak véleményét kértük egy online elégedettségi felmérés keretében,
amelyre 90 válasz érkezett. Ennek eredményeit felhasználtuk munkánk és szolgáltatásaink
javításához.
(http://krudylib.hu/sites/default/files/files/konyvtari_elegedettsegvizsgalat_2014.pdf)
Helyismereti tevékenység
Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok (másodlagosan a
kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak digitális térben történő
közreadását.
A helyismereti dokumentumok feldolgozása során idén is folytattuk a Napló és a Várpalotai Hírek c.
periodikák kurrens feldolgozását. Elkészítettük a 2015. évre vonatkoztatva az évfordulónaptár
összeállítást, mely időszakokra bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségéhez,
intézményéhez kapcsolódva az évfordulókat.
2014 márciusában tartottuk meg „A Reneszánsz Palota” pályázat keretében megrendezett, a
„Bakony közepe – Várpalota” című online helyismereti vetélkedő általános iskolásoknak
eredményhirdetését.
Ünnepi könyvhét rendezvényünk szintén a helyismerethez kapcsolódott: Petrovics László: A
Várpalotai Bányász Szakszervezet kulturális érdekképviselet történetéből című könyv, valamint
Budai László: Várpalota múltból örökölt értékei című könyv bemutatója (a várpalotai Városszépítő
és -védő Egyesülettel közös rendezvény).
A THURY-VÁR Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár 2014. június 14-ére Diadal Napi
vetélkedőt hirdetett Sétálj a várban, és fedezd fel a múltat! címmel, melyre 2-5 fős csapatok
jelentkezését vártuk, és végül összesen hatvan fő vett részt.
Az év folyamán kiemelten figyeltünk az I. Világháború évfordulójára. Ennek keretében az Országos

Képző- és Iparművészeti Társaság és a ZONTA International Hévíz Térségi Klubja társszervezésében
tartottuk meg az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság In Memoriam (Az első világháború
emlékezete) című kiállításának, valamint a Krúdy Gyula Városi Könyvtár Várpalota I. világháborús
hőseinek arcképcsarnoka című kiállításának 2014. október 10-én a Thury-várban, melyet Budai
László állított össze. A kiállítást Berek Lajos ny. docens, Mednyánszky-díjas szobrász, az OKIT
alelnöke nyitotta meg.
Értéktár mozgalom
A 2014-es év elején felvettük a kapcsolatot Bazsó Gabriellával, Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat
vezetőjével, 2014. február 7-én sikeres Értéktár Napot szerveztünk a Thury-várba, majd részt
vettünk az ösküiek Értéktár napján is.
Kezdeményezésünk révén került be a „Várpalotai céhhagyományok emlékei”, „Várpalotai vár XIV.
századi világi témájú freskói”, illetve a „Bakonyi cifraszűr” a várpalotai, majd a két utóbbi a
Veszprém megyei értéktárba. A honlapunkon a VárpalotaiWiki oldalon elkezdtük az értékek
feltárását, bemutatását a nagyközönségnek (http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekekjegyzeke).
Névadónk, Krúdy Gyula hagyományának őrzéséről
2014. október 18-án megtartottuk a XV. Szindbád vacsorát a Két Bagolyban. Közreműködtek a TIT
Váci Mihály Irodalmi Színpad színészei, Rábai Zsanett és Horváth Imre Nagy kópé című műsorukkal,
majd 2014. október 27-én Krúdy Gyula emlékműsort rendeztünk Hoffmann Katalin, Stancsics
Erzsébet és Szántai Sándor közreműködésével. (Ők az Ősi Kovács Alkotóműhely tagjai).
60 éves a könyvtár rendezvénysorozat eseményei
A jubileumi ünnepségeket az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretein belül
bonyolítottuk. Kerekasztal-beszélgetés, visszaemlékezések, könyvtártörténeti kamarakiállítás.
Meghívott vendégek: Csővári János, dr. Huszár Pál, Koncz Józsefné, Kriszt Istvánné, Madaras
Annamária, Neményi László, Szajp Istvánné.
Kiadásra előkészítettük a Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár című könyv kéziratát.
Gyermekkönyvtári tevékenység
A gyermekek számára 2014-ben is folytattuk az olvasáshoz kötődő programok szervezését.
2014-ben 21 alkalommal tartottunk formális gyerekrendezvényt, ezek közül
könyvtárhasználati foglalkozás 8 db, tematikus foglalkozás 9 db, egyéb rendezvény 3 db zajlott le. A
tematikus foglalkozások évszakokhoz, ünnepekhez, névadónkhoz kötődő könyvtári irodalmi
foglalkozások. A Gyermekirodalom Napjához kapcsolódva vendégül láttuk Lackfi Jánost. A
rendezvényeken résztvevők száma mindösszesen: 471 fő volt.
2014-ben 15. alkalommal került megrendezésre az Olvasólámpa pályázat. A pályázat célja a
könyvek, az olvasás szeretetére nevelés. Eredményhirdetése 2014. június 2-án volt.

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton Tehetségpontja tevékenységéről
Felfedezettjeink pályázat
Öröm volt számunkra, hogy Tehetségpontunk „Felfedezettjeink 2014.” pályázatában Molnár Janka
Sára különdíjat kapott, és ösztöndíjat nyert.
2014. május 26-án az Írisz Nőegyesület szervezésében Molnárné Dr. László Andrea tartott előadást
a könyvtárban „Tehetség! Pont!” címmel.
Ugyancsak 2014 májusában a „Tehetséghidak Program” projekt keretében részt vettünk a

Magániskola Tehetségtanácsa által megvalósított térségi Tehetségnapok programsorozatban.
melynek részeként Partneri Klubot szerveztünk.
Tehetségfejlesztő programunk "jó gyakorlattá" minősítése
Tehetségpontunkat az ott folyó munka egyedisége, kiválósága és színvonala miatt a MATEHETSZ jó
gyakorlattá minősítette 2014 júniusában.
Konferenciarészvételek (2014)
Részt vettünk a Pannon Egyetem szervezésében 2014. október 17-én Vonyarcvashegyen
tartott "Fókuszban a pedagógus mesterség" című nemzetközi konferencián, ahol Molnárné Dr.
László Andra a mentorok egy kevésbé publikált feladatára hívta fel a figyelmet: a szabadalmi jogok
tudásának átadására. A téma nagy érdeklődést váltott ki.
Szintén részvételi lehetőséget kaptunk az ELTE Tanárképző Központ szervezésében
megvalósult "Tudós tanárok – tanár tudósok" Konferencia a minőségi tanárképzésről című
konferencián 2014. november 10-11-én.
Gazdagító programpárok II. pályázat
A 2013. október 21 – 2014. április 7. között lezajlott programsorozat célja elsősorban az inter- és
intraperszonális tehetségterület fejlesztése volt.
Tömbösített alkalmainkat a Várpalotai Várban, a Bakonybéli Csillagdában és a Zirci
Természettudományi Múzeumban töltöttük, melynek során szintén sok játékos feladattal,
kísérlettel és tanulással erősítettük a gyerekek előadói és érvelési képességeit.
Térségi Tehetségnapok - tehetségpontok együttműködésében (2014)
A TÁMOP-3.4.5- 12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt projekt
keretében a várpalotai Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola Tehetségtanácsa szervezett
tehetségfejlesztő projektet a Térségi Tehetségnapok megvalósítása és koordinálása „A tehetség
hónapja” programsorozat részeként címmel több megyebéli tehetségponttal karöltve. A
programsorozaton belül a Winkler Márton Tehetségpont feladata a Partneri Klub megszervezése és
levezénylése volt.
Partnerség
Hagyományosan jó kapcsolatokkal rendelkezünk a civil szervezetekkel. Kiemelt partnereink: a
Városszépítő és -védő Egyesület, az Írisz Nőegyesület, a TIT várpalotai szervezete, a várpalotai
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat. Együttműködtünk még az év folyamán az Ősi Kovács Alkotó
Műhellyel, helyi Települési Értéktár Bizottsággal.
2014. évi beszámolóhoz

Rendezvényeink 2014-ben
2014. január 10-én a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 "A Reneszánsz Palota" pályázat keretében új
Bölcs Bagoly olvasópályázatot hirdettünk meg általános iskolás gyerekeknek (alsó és felső tagozat)
2014. február 7. – Értéktár Nap a Thury-várban a Krúdy Gyula Városi Könyvtár szervezésében.
2014. február 24-én Ármás János: Ötven év, ötven írás című posztumusz könyvének bemutatóját

tartottuk meg, mely a Könyvtárpártoló Alapítvány kiadásában jelent meg.
2014. március 11-én a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0322 "A Reneszánsz Palota" pályázat keretében
tartott a négy fordulós „A Bakony közepe - Várpalota” c. helyismereti vetélkedőnket ünnepélyesen
lezártuk.
2014. március 24-én a Magzatgyermekek Napja alkalmából "Mennél több, annál szebb!" Születés
és gyermekvárás a paraszti világban címmel Gyöngyössy Orsolya néprajzkutató előadását tartottuk
meg.
2014. április 14-én a Költészet Napja alkalmából Dinnyés József daltulajdonos A szeretet és a
küzdelem dalai c. műsorát hallgathattuk meg a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban. Társrendező
partner: TIT Várpalotai Szervezete
2014. április 25-én Csutorás György pszichológus és lélekgyógyász Harc vagy együttműködés a férfi
és nő kapcsolat (Küzdelem a boldogságért) c. előadását tartottuk meg társrendezőként a Várpalotai
„Írisz” Nőegyesülettel közösen
2014. április 28-án a TIT Várpalotai Szervezetének programját, Sárvári Zita esztéta, kortárs kurátor
„A kortárs képzőművészet helyzetéről dióhéjban” címmel tartott előadását fogadtuk be
2014. május 15-én Szárnyalás – Verses délután az Ősi Kovács Alkotó Műhely irodalmi tagozatával
2014. május 26-án Tehetség! Pont! Molnárné dr. László Andrea előadása a tehetséggondozásról
(Winkler Márton Tehetségpont tevékenysége keretében)
2014. június 2-án Olvasólámpa pályázat eredményhirdetése
2014. június 14-én „Sétálj a várban és fedezd fel a múltat!” címmel a városi könyvtár népszerű

vetélkedőt tartott a Diadal Napja rendezvényen a Thury-várban
2014. június 17-én Az AkusztikArt formáció bemutatkozó koncertje. A zenekar tagjai: Lohonyai Zoltán és
Rechner Csaba. Társszervező: a TIT Várpalotai Szervezete

2014. július – augusztus folyamán nem volt rendezvényünk.
2014. szeptember 15-én Adalékok Várpalota helytörténetéhez (Beszélgetés várpalotai emberekkel
a személyes emlékeikről) című sorozat első alkalma. Beszélgetés Antal Lászlóval, id. Borbás
Károllyal, Korbel Károlynéval és Sághy Zsoltnéval. A TIT Várpalotai Szervezete és a THURY-VÁR
Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár közös szervezésében
2014. október 10-én Az Országos Képző- és Iparművészeti Társaság "In Memoriam" (Az első
világháború emlékezete) című kiállításának, valamint a Krúdy Gyula Városi Könyvtár "Várpalota I.
világháborús hőseinek arcképcsarnoka" című kiállításának megnyitója a Thury-vár Thury termében
Az Országos Könyvtári Napok programsorozata:
2014. október 13-án Serdülőkor – a legnehezebb időszak? (Koncz Eszter pszichológus előadása
szülőknek, pedagógusoknak és fiataloknak)
2014. október 14-én Budai László: Várpalota múltból örökölt értékei című könyv bemutatója

2014. október 15-én „60 éves a Krúdy Gyula Városi Könyvtár” (kerekasztal-beszélgetés,
visszaemlékezések, könyvtártörténeti kamarakiállítás)
2014. október 16-án Író-olvasó találkozó Lackfi Jánossal gyermekolvasók számára
2014. október 17-én Könyvpatika (Seresné Zsidai Borbála biblioterápiás foglalkozása felnőtteknek
Örkény István egyperces novellája alapján)
2014. október 18-án Babanyaggató móka-torna (Ölbeli játékok, mondókák, gyermekversek
hangszerekkel) (A foglalkozást vezeti: Szebeni Villő)
2014. október 18-án Wersánszki Eduárd - András József - Mircea Baron: Zsil völgye a XX. század
elején című könyvének bemutatója
2014. október 18-án XV. Szindbád vacsora (Helyszín: Fogadó a Két Bagolyhoz) (belépődíjas
rendezvény)
2014. október 19-án Kassowitz László mesemondó előadása gyerekeknek
2014. október 27-én Krúdy Gyula emlékműsor. Előadják: Hoffmann Katalin, Stancsics Erzsébet,
Szántai Sándor (Ősi Kovács Alkotóműhely tagjai)
2014. november 3-án Dr. Szvetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus előadása a Magyar Tudomány
Napja alkalmából: „Szerep, tudás és változás a huszonegyedik században” azaz: Gondolatok a
család mai helyzetéről
2014. november 17-én Lendvai István fotókiállításának megnyitója a Thury-várban (A tárlatot Láng
Tibor nyitotta meg.)
2014. november 24-én Kilián László: A mitográfus följegyzései/Zibnayimut megtestesülései című
könyvének bemutatója
2014. december 3-án Fába vésett élet – Borbála napi „terefere”. Navratil Antal faszobrász
emlékezetére. Meghívott vendégek: özv. Navratil Antalné, Holler Józsefné, W. Holler Mónika
(a Várpalotai „Írisz” Nőegyesülettel közös rendezvény)

