A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár
beszámolója a 2011. évi tevékenységéről
A munkánkat a Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően végeztük a 2011-es év során is.
Főbb adataink (2011. december 31.)
Regisztrált használóink száma: 2.137 fő. Személyes (helybeni használat): 32.800 alkalom.
Kölcsönzött dokumentumok száma: 43.750 db. Dokumentumállományunk 2011. december 31-én:
82.464 db.
Gazdálkodás
A korábbi években kialakult gazdálkodási eredmények, tendenciák tartása volt a kitűzött cél. Évrőlévre tudjuk növelni a Szindbád Könyv- és Ajándékbolt bevételét: a 2010-es év 426.000 Ft-ot míg
2011-ben már 729.000 Ft-ot hozott a büdzsé számára.
Gyűjteményszervezés
A 2011-es év során számlával kifizetett dokumentumbeszerzés bruttó összege: 2.962.518 Ft. Fontos
projekt volt a könyvtár életében a Márai-program, amelynek során 600 ezer Ft értékben jutottunk
könyvekhez. A Szíj Rezső Gyűjteményből sikeres NKA-pályázatunk révén 6 db muzeális könyvet
restauráltattunk, ezeket ajándékként összesen 1 400 000,- Ft értékben vettük állományba.
Helyismereti tevékenység
Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatódik a várpalotai dokumentumok (másodlagosan a
kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve – elsősorban a TÁMOP-pályázat
segítségével azoknak digitális térben történő közreadása. A helyismereti dokumentumok
feldolgozása során a fotóállományok feldolgozására került hangsúly, ennek eredménye a TÁMOPpályázatban finanszírozott http://helytortenet.krudylib.hu webhelyen elérhető helyismereti
adatbázis. Ebben a béta-verziójú adatbázisban elkezdődött a helyismeret fényképgyűjteményének
digitális feldolgozása és online elérhetővé tétele, valamint a közmunkások betanítása után
megtörtént a Várpalotai Képzőművészeti Gyűjtemény feltárása a fellelt nyilvántartó lapok alapján.
A 2011-es év folyamán állományba vettünk 68 db helyismereti dokumentumot. Fontos eredmény,
hogy befejeztük a gyűjteményünkben található várpalotai képeslapok feldolgozását. Folytattuk a
Napló és a Palotai Hírnök c. folyóiratok kurrens feldolgozását.
Városunk több híres, évfordulós személyiségéről emlékeztünk meg 2011-ben: Pacsuné Fodor
Sáráról, Winkler Mártonról a könyvtár kezdeményezésére, valamint a Városszépítő és -Védő
Egyesület Waldstein János megemlékezésének adtunk helyet. Bár már 2012-ben történt, de fontos
megemlíteni Hrabowszky György személyét, akiről méltón sikerült megemlékeznünk az
Evangélikus Egyházközséggel karöltve, az Önkormányzat hathatós segítségével.
Gyermekkönyvtári tevékenység
A gyermekek számára folytattuk az olvasáshoz kötődő programok szervezését. Ebben a TÁMOPpályázat jelentett fő költségforrást. A pályázat célkitűzésével összhangban a könyvtári,
könyvtárhasználati foglalkozások, vetélkedők megtartására, olvasásfejlesztésre helyeződött a
hangsúly a várpalotai iskolákkal együttműködve.
2011-ben 12 alkalommal tartottunk formális gyerekrendezvényt, ezek közül könyvtárbemutató
foglalkozás 5 db, tematikus foglalkozás 5 db. A rendezvényeken résztvevők száma: 367 fő.
A már nem gyerek, de még nem felnőtt olvasóknak szóló "14+" polc választékát
továbbfejlesztettük.
A kistérségi helyismereti vetélkedő, a két Háromgenerációs kistérségi vetélkedő szintén az
iskoláskorúakat érintette. 2011-ben is lebonyolítottuk az évről-évre nagy sikert arató Olvasólámpa
pályázatot, illetve a TÁMOP Tudásdepó Expressz pályázatból a kamaszkorúakat megcélozva

lezártuk az Olvasólámpa+ pályázatot. A gyerekkönyvtáros és a könyvtárvezető rendszeresen vett
részt a helyi versenyek zsűrijében.
Informatikai fejlesztések
Folyamatosan igyekszünk jelen lenni a közösségi oldalakon, elsősorban a legnépszerűbbnek
számító Facebookon. Ennek jegyében – illetve a helyismereti gyűjteményünk népszerűsítése
érdekében – létrehoztuk a Várpalota Helytörténeti Albuma oldalt.
A TÁMOP Tudásdepó Expressz pályázat jóvoltából kialakítottuk az iskolai könyvtárakkal közös
szakmai munkát lehetővé tevő Textlib integrált könyvtári modulrendszert, amelynek élesben történő
használata az idei évtől realizálandó. Örömmel jelentjük, hogy a 2012-ben beadott TIOP-pályázat
kapcsán a Közreműködő Szervezettől megérkezett értesítő levél alapján már nemcsak formailag,
hanem tartalmilag is befogadták a pályázatunkat, amelynek sikeressége esetén a könyvtár
számítógépes infrastruktúrája teljesen megújulhat, valamint alkalmassá válhat mozgóképek
professzionális digitalizálására, a digitális/digitalizált helyismereti információk biztonságos
tárolására, vakbarát informatikai eszközök beszerzésére.
Partnerség
Hagyományosan jó a kapcsolatunk a civil szervezetekkel és a helyi iskolákkal, óvodákkal, valamint
a pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárral. Kiemelt civil partnereink: a Városszépítő és -védő
Egyesület, az Írisz Nőegyesület, a várpalotai TIT, az Ukrán Kisebbségi (ma már: Nemzetiségi)
Önkormányzat, az 56-os Klub.
Könyvtári rendezvények 2011-2012.
2011. január 19-től március 10-ig láthatták az érdeklődők a városi könyvtár
kamaragalériájában Váradi Károly fotóművész „Ciprusi hangulatok” című kiállítása, melyet Ács
Viktória, a Ciprusi Idegenforgalmi Hivatal budapesti képviseletének vezetője nyitott meg.
2011. január 26-28-ig TextLib tanfolyamot szerveztünk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008
pályázatban részt vevő iskolai és községi könyvtárosoknak. A tanfolyamot Thék György, az Infoker
Számítástechnika-alkalmazási Szövetkezet munkatársa tartotta. A tanfolyam első napján, 2012.
január 25-én a Krúdy Gyula Városi Könyvtár munkatársai ismerkedtek meg a TextLib integrált
könyvtári program kistérségi moduljával.
2011. február 7-től háromfordulós kistérségi könyvtárhasználati verseny lebonyolítását
koordináltuk a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében. A „Barangolás az információ
világában”című kistérségi könyvtárhasználati versenyt a Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi
Telepi Tagiskolája (mint a pályázatban részt vevő konzorciumi partner) hirdette meg az általános
iskolák 7-8. osztályos gyerekeinek. A háromfordulós vetélkedő döntője 2011. május 4-én zajlott a
Rákóczi Telepi Tagiskolában, ahol Dombi Norbert informatikus tartott előadást a gyerekeknek az
internet napról-napra változó és dinamikusan gyarapodó tartalmairól, a keresőszoftverek hatékony
felhasználásáról ezen tartalmak kiaknázására, valamint az internetes biztonságról.
2011. február 24-én „Milyen változásokat hozott mezőgazdaságunkban és
állattenyésztésünkben az EU-hoz történő csatlakozás?” címmel Bátor Árpád, a Palota-Vidék
2000 Zrt. elnök-igazgatója, a magyarországi Juh Terméktanács elnöke tartott előadást a TIT
Várpalotai Szervezete meghívására a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban a "Beszélgetések a világról,
Magyarországról és önmagunkról" című sorozat keretében.
2011. február 28-tól március 21-ig 50 fő (elsősorban idősebb korosztály) számára tartottunk
ingyenes internethasználati tanfolyamot a városi könyvtárban a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008
pályázat keretében, melynek előadói a könyvtár munkatársai voltak. A tanfolyam lezárásaként 2011.
május 3-án értékelő összejövetelen és fogadáson láttuk vendégül a tanfolyamot elvégzett
hallgatókat, akik elégedettségi kérdőív kitöltésével, valamint kötetlen beszélgetés formájában
fejtették ki véleményüket az átadott tudásról és annak saját életükben való hasznosíthatóságáról.

2011. március 29-én a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület nyílt napjának adtunk
helyet, ahol Mezei László főépítésszel beszélgettek a résztvevők a műemlékvédelem fontosságáról.
2011. március 16-án a TIT Várpalotai Szervezetével közös rendezvényen zenés
megemlékezést tartottunk Liszt Ferenc születésének 100. évfordulóján. A megemlékezés előadója
Borbás Károly zenetanár, a Várpalotai Bányász Kórus karnagya volt.
2011. április 11-én költészet napi rendezvényen emlékeztünk meg Tóth Árpád születésének
125. évfordulójáról a TIT Várpalotai Szervezetével közös szervezésben. Itt helyi személyiségek
idézték meg a költő alakját kedvenc verseiken keresztül: Varga Károlyné nyug. tanár, Madaras
Annamária nyug. irodavezető, Várfi Gabriella tanár, Pócsik József tanár, iskolaigazgató, Fodor
Tamás tanár, iskolaigazgató és Budai László könyvtárvezető.
2011. április 20-án a TIT Várpalotai Szervezete szervezésében a „Beszélgetések a világról,
Magyarországról és önmagunkról” című sorozat keretében, a Föld Napja tiszteletére "Beszélgetés
környezetünkről és a környezet szennyezettségéről" címmel dr. Papp Sándor, a Veszprémi
Pannon Egyetem tanára tartott gondolatébresztő előadást a városi könyvtárban.
2011. április 26-án a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület nyílt napján a
Közművelődési koncepció tapasztalatait – benne a civil szervezetek szerepét vitattuk meg Katona
Csaba alpolgármesterrel a városi könyvtárban.
2011. május 17-én a TIT Várpalotai Szervezetével közös szervezésben Pintérné Erdélyi
Mária pszichológus tartott előadást „Hogyan jutunk túl napjaink krízisein?” címmel a városi
könyvtárban.
2011. június 9-én ünnepi megemlékezést és kiállítást szerveztünk Pacsuné Fodor Sára
helytörténész, városunk díszpolgára születésének 85. és halálának 5. évfordulóján.
2011. június 14-étől 2011. december 3-ig zajlott nagy sikerű „Olvasólámpa” pályázatunk
általános iskolás gyerekeknek. Az évtizedes hagyománynak örvendő olvasásnépszerűsítő játékon
összesen 50 gyermek vett részt: 45 fő alsó tagozatos és 5 fő felső tagozatos diák.
2011. szeptember 1-jén a Várpalotai Napok programsorozat keretében Najgyeszov
Vlagyiszlav ukrán festőművész „Kárpátaljai tájak” című kiállítását nyitottuk meg a városi
könyvtárban.
2011. szeptember 27-én a TIT Várpalotai Szervezete meghívására Gáspár Gáborral, a
Napló fotósával beszélgettünk pályájáról a „Beszélgetések a világról, Magyarországról és
önmagunkról” című sorozat keretében a városi könyvtárban.
2011. október 3-tól 9-ig zajlottak le az Országos Könyvtári Napok rendezvényei
könyvtárunkban, melynek során Zacher Gábor toxikológus tartott előadást „East Balkán – egy
tragédia margójára” címmel, könyvbemutatót rendeztünk Kilián László: Tengeri című regényéből,
vándorkiállítás és mesedramatizálás keretében mutattuk be a gyermekkönyvtárban az „Elemér, a
legborzalmasabb sárkány” című kötet illusztrációit, Winkler Márton emlékünnepséget tartottunk,
valamint fogadtuk a II. Könyvtárút résztvevőit. Az Országos Könyvtári Napok alkalmából új
könyvtári bútorzatot adtunk át (fogadópult, pelenkázó) a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat
keretében, és az új könyvtárismertető prospektus használatával könyvtárbejáráson ismertettük meg
a városi könyvtár szolgáltatásait és gyűjteményét az érdeklődő olvasókkal.
2011. október 11-én „Várpalota az irodalomban” címmel a TIT Várpalotai Szervezetével
közös rendezvényen idéztük fel a Várpalotához kötődő, illetve településünket az irodalomban
megörökítő alkotókat (Mikszáth Kálmán, Petőfi István, Krúdy Gyula stb.).
2011. október 20-án a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület szervezésében
helytörténeti vetélkedő zajlott a városi könyvtárban általános iskolai tanulók részvételével. A
diákok felkészülését helyismereti gyűjteményünk anyagaival segítettük.
2011. október 22-én a Két Bagoly Fogadóban tartottuk meg a 12. Szindbád vacsorát, amely

az irodalmi hagyományőrzés fontos alkalma számunkra Krúdy Gyula és Várpalota kapcsolatának
megismertetése érdekében. Finomabbnál finomabb étkekkel kedveskedett a fogadó személyzete a
vendégeknek, s a Krúdy-receptek alapján válogatott fogásokhoz Mihók István és cigányzenekara
teremtett tabáni kiskocsmákra emlékeztető hangulatot. Az egyes fogások között irodalmi művek
részleteivel idéztük meg Krúdy Gyula szellemét.
2011. november 1-tól 30-ig álláskeresési technikák tanfolyamot szerveztünk a TÁMOP3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében (30 fő részvételével).
2011. október 21-én indult a „Szülőföldem és a könyvek” című honismereti és általános
kézikönyvek használatán alapuló kistérségi vetélkedő 5-6. évfolyamos tanulók részére a Bán Aladár
Általános Iskola szervezésében, a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében, amelynek
lebonyolítását konzorciumi partnerként segítettük. A vetélkedő döntője 2011. november 17-én
zajlott le a Bán Aladár Általános Iskolában.
Szintén 2011. október 21-én indult a „Mesék földjén” című kistérségi vetélkedő 2-4.
évfolyamos tanulók számára népmesékből és mondákból a Bán Aladár Általános Iskola
szervezésében, a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében, amelynek lebonyolítását
konzorciumi partnerként segítettük. A vetélkedő döntője 2011. november 24-én zajlott le a Bán
Aladár Általános Iskolában.
2011. november 30-án a Várpalotai Városszépítő és Védő Egyesület nyílt napján Czirákyné
Kiss Edit tanár-iskolai könyvtáros tartott előadást Waldstein Jánosról a városi könyvtárban. (A
rendezvény címe: „Ember a tábla mögött”.)
2011. december 2-án Borbála-napi ünnepséget és kiállítás-megnyitót rendezett a Várpalotai
Írisz Nőegyesület a városi könyvtárban a „Bányászfeleségek és nők szerepe Várpalota
történetében” című pályázat kapcsán. A pályázat és a rendezvény megvalósításában a városi
könyvtár együttműködő partnerként vett részt.
2011. december 7-én Gottfried Barna és Nagy Szabolcs: A Székely Hadosztály története
című kötet bemutatóját tartottuk meg a városi könyvtárban. A könyvet bemutatta: Budai László
könyvtárvezető.
2011. december 13-án a TIT Várpalotai Szervezete évzáró adventi összejövetelt rendezett
versekkel és zenével a városi könyvtár előadótermében.
2011. december 16-án tartottuk az Olvasólámpa pályázat eredményhirdetését a városi
könyvtárban. A pályázat résztvevői főként Várpalota általános iskolás tanulói közül kerültek ki,
azonban nagy örömünkre szolgált, hogy távolabbi településekről is bekapcsolódtak a játékba
(Veszprémből, Zalaegerszegről és Bő községből). Az olvasópályázat lebonyolítását és a résztvevők
jutalmazását a Krúdy Gyula Városi Könyvtár sikeres TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 pályázata tette
lehetővé.
2011. december 20-án Szakács Gábor – Friedrich Klára előadására került sor „A boszniai
piramishegyek rovásjelei” címmel a városi könyvtárban.
2012. január 16-án Fülöp Mónika: Röpke (Egy lombtündér igaz története) című könyv
bemutatója zajlott le könyvtárunkban a Zöldikék Kistérségi Környezetvédelmi Lakossági Tanácsadó
Iroda szervezésében.
2012. január 16-tól 2012. február 11-ig online kistérségi helyismereti vetélkedőt
hirdettünk a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében a városi könyvtár Facebook oldalán.
Négy héten keresztül minden nap egy helyismereti témájú kérdést tettünk fel Várpalotával, ill. a
kistérséggel kapcsolatban, amelyre vártuk a játékba bekapcsolódók válaszait „határok nélkül”. A
vetélkedőnek összesen 91 résztvevője volt.
2012. január 19-én a Thuri György Gimnázium tanulóinak alkotásaiból rendezett
"Értékeink" című kiállítás megnyitójára került sor a városi könyvtár előadótermében. A kiállítást

megnyitotta: Katona Csaba alpolgármester
2012. január 23-án értékelő összejövetelt tartottunk az "Álláskeresési technikák" című
tanfolyamon részt vett hallgatóknak a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében.
2012. január 25-én Pálfy Margit színművész Latinovits Zoltán emlékestjét hallgathatta
meg az érdeklődő közönség könyvtárunk szervezésében (a TIT Várpalotai Szervezetével közös
rendezvényen).
2012. február 21-én tartottuk meg a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban a Facebookon
lezajlott kistérségi helyismereti vetélkedő eredményhirdetését és baráti találkozót. A
programban Klausz Melinda (Pannon Egyetem GTK marketingvezető) előadását hallgattuk meg „A
Facebook virtuális közösség - mint a lehetőségek és kapcsolatok hálója - Használd okosan!” címmel
(a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében).
2012. február 27-én került sor a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat
zárórendezvényére és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetével közös
szakmai rendezvényre a városi könyvtárban.
A TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 projekt megvalósítása során az olvasásfejlesztést, népszerűsítést, az élethosszig tartó tanulást 26 különféle program szolgálta, közel 800 ember aktív
részvételével. Háromnyelvű, illetve vakbarát könyvtári honlapot hoztunk létre. A TextLib integrált
könyvtári rendszerünket nagymértékben fejlesztettük, továbbá megtörtént a rendszer moduljainak
beszerzése a konzorcium tagjai, ill. a partner iskolai könyvtárak számára. Ez lehetővé teszi a
várpalotai könyvtári dokumentumok egységes nyilvántartását és lekeresését, valamint fejlett online
könyvtári szolgáltatásokat az interneten keresztül. Egy online gyűjteményben digitális és digitalizált
dokumentumok közzététele valósult meg, melynek weben elérhető felülete elérhetővé teszi a
„Várpalota helyismereti fotó- és képeslapgyűjtemény” adatbázist. A digitalizálás szakszerű
lefolytatása érdekében egy fő könyvtáros tanfolyamon vett részt.
2012. február 29-én „Az aktív időskor lehetőségei hazánkban és az Európai Unióban”
címmel tartott előadást Szili Valéria, a Fejér Megyei Europe Direct Iroda vezetője a
Külügyminisztérium EU-s közkönyvtári pályázata keretében (a TIT Várpalotai Szervezetével és a
Várpalotai „Írisz” Nőegyesülettel közös rendezvény).
A Várpalotai „Írisz” Nőegyesület kezdeményezésére 2012. február 15-én a Krúdy Gyula
Városi Könyvtárban megalakult az Írisz Olvasókör. Az olvasókör fő célja alkalmat adni a társas
együttlétre, a szabad baráti beszélgetésre, az olvasmányok, gondolatok megosztására.
Négy Veszprém megyei könyvtár összefogásával online európai uniós térségi vetélkedőt
szerveztünk 7-8. osztályos és 9-12. osztályos diákoknak Balatonfüred, Berhida, Pétfürdő, Várpalota
településekről 2012. március 1-31-e között. Az Európa-játék (Fedezd fel az Európai Uniót!) című
vetélkedő tematikája az Európai Unióval kapcsolatos játékos, kreatív feladatokból állt, melyek
2012. március hónap folyamán hetente jelentek meg az erre a célra létrehozott honlapon.
2012. március 5-én Somogyi Ferenc: A magyar emberitőke-állomány állapota című
könyvének bemutatójára került sor a városi könyvtárban. A szerzővel Budai László könyvtárvezető
beszélgetett.
2012. március 9-én a TIT Várpalotai Szervezete beszélgetésre hívta meg városunk
tudósítóit a városi könyvtárba a Magyar Sajtó Napja kapcsán (résztvevők: Szabó Péter Dániel –
Napló, Gágó Anita – Palotai Hírnök, Korponai Szilvia – Városi TV).
2012. március 11-én Hrabowszky György evangélikus lelkész, író születésének 250.
évfordulója alkalmából rendeztünk emlékünnepséget a Thury-várban, valamint emléktáblát
avattunk a várpalotai evangélikus templomban. Az emlékünnepség és az emléktábla-avatás
lebonyolításában partnereink voltak: Várpalota Város Önkormányzata, a Várpalotai Evangélikus
Egyházközség, a Várpalotai Városszépítő és -Védő Egyesület.

2012. március 21-én az Írisz Olvasókör tartott összejövetelt a városi könyvtárban, ahol
kötetlen beszélgetésre került sor olvasmányélményekről.
2012. április 2-án író-olvasó találkozón ismerkedhettek meg Lackfi Jánossal a helyi
általános iskolák 3-4. osztályos tanulói a Márai Program támogatásával.
2012. április 12-én rendhagyó történelemóra keretében tartottuk meg az Európa-játék
(Fedezd fel az Európai Uniót!) című vetélkedő várpalotai eredményhirdetését. „A nemzetek
sorsa az Európai Unióban” címmel Garaczi Imre filozófiatörténész (a Pannon Egyetem
Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének docense) tartott előadást a
vetélkedőben részt vevő 48 várpalotai diáknak.
2012. április 12-én a Várpalotai Írisz Nőegyesület „Nők a közéletben” című sorozatának
vendége Zsíros Sándorné polgármester asszony, a TÖOSZ Nőtagozatának elnöke volt a városi
könyvtárban. A beszélgetés címe: „Hatalom vagy szolgálat? – egy nő a döntéshozatalban”.
Moderátor: Törzsök Károlyné dr. Meghívott vendég: dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára.
2012. március 29-én könyvtárunk is csatlakozott az Internet Fiesta rendezvénysorozathoz a
Magyarország.hu portál az állampolgárok szolgálatában című előadással (Bevezetés az
elektronikus ügyintézés lehetőségeibe). A bemutatót tartotta: Volekné Temesi Zsuzsanna könyvtáros
(eTanácsadó).
2012. április 25-én „Önkéntesként segíteni jó!” címmel kerekasztal-beszélgetésen (baráti
találkozón) láttuk vendégül a településszépítés, az épített környezet értékeinek megóvása és a
település múltjához kötődő hagyományőrzés terén tevékenykedő civil közösségeket,
magánszemélyeket, s ekkor került sor a témához kapcsolódó fotópályázatunk értékelésére is (a
Külügyminisztérium EU-s közkönyvtári pályázata keretében).
2012. április 26-án megemlékezést tartott a TIT Várpalotai Szervezete és a Várpalotai Írisz
Nőegyesület a városi könyvtárban „100 éve született Örkény István” címmel. Az íróra Törzsök
Károlyné dr. ny. tanár–intézményvezető emlékezett, ezt követően írásaiból hangzottak el részletek
irodalomkedvelő helyi személyek közreműködésével (Budai László könyvtárvezető, Laczkó
Marianna ny. könyvtáros, Madaras Annamária ny. irodavezető, Szajp Istvánné ny. könyvtárigazgató,
Zöld Istvánné ny. tanár).
2012. május 4-én nyitottuk meg a városi könyvtár kamaragalériájában a Tavaszi tárlatot. Új
műveiket állítják ki az alábbi alkotók: Csontos Katalin, Dencs Zsanett, Farkas István, Holányi
Julianna, Mészáros Imre, Nagy Carmen, Pál Viktória, Pásztor János, Somogyi László, Vámos
Sándor.

