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Könyvtári tevékenység 

A www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainkkal összhangban végeztük a 

2010-es évben is a munkánkat.  

 

Főbb adataink 

Regisztrált használóink száma: 2.233 fő. Személyes (helybeni használat): 30.688 alkalom. 

Kölcsönzött dokumentumok száma: 42.310 db. Dokumentumállományunk 2010. december 31-én: 

81.452 db.  

Minden beszerzésre fordított forintra közel 9 Ft dokumentumértéknyi kölcsönzés jut.  

 

Gazdálkodás 

A korábbi években kialakult gazdálkodási eredmények, tendenciák tartása illetve fokozása volt a 

kitűzött cél. A legfontosabb eredményünk, hogy a Szindbád Könyv- és Ajándékbolt bevétele idén 

73%-kal emelkedett a tavalyihoz képest (426.000 Ft). 

 

Gyűjteményszervezés 

Alapvető cél, hogy a minden évben kicsivel meghaladja a dokumentumbeszerzésre fordított összeg 

az előző évit, amely annak az előfeltétele, hogy a központi érdekeltségnövelő támogatásra jogosult 

legyen a könyvtárunk. Ez 2010-ben sikerült is. További célunk volt a kialakított különgyűjtemények 

továbbfejlesztése, 2010-ben a „Szocialista Gyűjtemény” áthelyezése megkezdődött az Inotai 

Közösségi Házba, jelenleg folyik a végleges kialakítása. (A „Szocialista Gyűjteménybe” áttett 

dokumentumok elavultak, használati értékük kevés van, de könyvgyűjteményként feldolgozva, 

egyben tartva gyűjteményi értékkel bír!) Szintén az Inotai Közösségi Házba került – terveink szerint 

véglegesen – a Szíj Rezső Különgyűjtemény, amelynek könyvtári feltárása, feldolgozása 2011-ben 

fog megkezdődni. 

 

Helyismereti tevékenység  

A 2010-ben megkezdődött munkák folytatása a legfontosabb cél. Folytatódik a várpalotai 

dokumentumok teljességre törekvő gyűjtése (másodlagosan a kistérségi dokumentumoké), illetve a 

digitális térben történő közreadása. Folytatódott 2010-ben a helyismereti dokumentumok 

feldolgozása, melynek során állományba vettünk 244 db helyismereti dokumentumot. Elkezdtük a 

várpalotai képeslapok feldolgozását is. Folytattuk a Napló és a Palotai Hírnök c. folyóiratok kurrens 

feldolgozását. A Szíj Rezső különgyűjtemény könyveit átválogattuk, rendszereztük, elhelyeztük az 

Inotai közösségi Házban.  

A Kistérségi Kulturális Kerekasztal programsorozatán belül 2010. március 27-én az első kistérségi 

háromgenerációs helytörténeti vetélkedőnket, amelyet az NKA támogatásával tartottunk meg. 

Októberben kiállítást rendeztük Bán Aladár költő, műfordító, irodalomtörténész, folklorista 

halálának 50. évfordulója alkalmából.  

Nyertünk 784.000 Ft-ot az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma által kiírt pályázaton a Szíj Rezső 

gyűjtemény több muzeális értékű könyvének restaurálására. 

Ezzel a munkával párhuzamosan zajlik a Helyismereti Portálunk fejlesztése a honlapunkon. 2010. 

áprilistól aprónyomtatványokkal bővült a Várpalotai Helyismereti Portál kínálata. A helyi 

események meghívóit, plakátjait, felhívásait folyamatosan archiváljuk és megtekinthetővé tesszük a 

portálon. Megőrzésük azért fontos, mert megtudhatjuk általuk, hogy milyen politikai, kulturális, 

társasági események, rendezvények történtek Várpalotán. A friss aprónyomtatványok ugyanúgy 

megtalálhatók a portálon, mint régmúlt eseményekről szólók. Ugyancsak a helyismereti portálon 

Bán Aladár halálának 50. évfordulója alkalmából virtuális kiállítást tettünk közzé.  

2010. október 9-én az Országos Családi Könyvtári Napok zárórendezvényeként, a TÁMOP 

Tudásdepó Expressz finanszírozásával került sor a nagy sikerű Háromgenerációs helyismereti 

vetélkedő megrendezésére. 

http://www.krudylib.hu/


 

 

Gyermekkönyvtári tevékenység 

A gyermekek számára olyan programok szervezése került előtérbe, amelyek az olvasáshoz 

kötődnek. Tavaly, tavalyelőtt a közművelődési rendezvényekhez kötődő játszóházak szervezésére és 

a könyvtári foglalkozások megtartására helyeződött a hangsúly.  

2010-ben 11 alkalommal tartottunk formális gyerekrendezvényt, ezek közül könyvtárbemutató 

foglalkozás 6 db, tematikus foglalkozás 3 db, egyéb rendezvény 2 db zajlott le. A rendezvényeken 

résztvevők száma: 300 fő.  

2010 márciusától külön állományrész került kialakításra a már nem gyerek, de még nem felnőtt 

olvasóknak („14+” polc). A kistérségi helyismereti vetélkedő, a két Háromgenerációs kistérségi 

vetélkedő szintén az iskoláskorúakat érintette. 2010-ben lebonyolítottuk az évről-évre nagy sikert 

arató Olvasólámpa pályázatot, illetve a TÁMOP Tudásdepó Expressz pályázatból a kamaszkorúakat 

megcélozva meghirdettük az Olvasólámpa+ pályázatot, amely jelenleg is folyik. Rendszeresen vesz 

részt a gyerekkönyvtáros és a könyvtárvezető helyi versenyek zsűrijében (2010. 03. 12. – Városi 

versmondó verseny, 2010. 03. 19. Kistérségi versmondó verseny – Bartos iskola, stb.). 
 

Informatikai fejlesztések  

Különös hangsúlyt fordítunk az internetes közösségi portálokon való aktív jelenlétre már 2010. 

elejétől. Ennek szellemében folyamatosan jelen vagyunk a Twitteren és a Facebookon is. A 

Twitteren megtalálhatók a bejegyzéseink a http://twitter.com/#!/krudylib címen, a Facebookon a 

http://www.facebook.com/people/Krúdy-Gyula-Városi-Könyvtár/100001051097699  címen. 

Fontos újítás, hogy 2010. februártól beiratkozott olvasóink számára igény szerint ingyenes otthoni 

elérést biztosítunk az EBSCO adatbázisaihoz. A szolgáltatás személyi számítógépes és mobil 

eszközökre kifejlesztett keresőfelülettel is használható. 

A TÁMOP Tudásdepó Expressz pályázat jóvoltából 2010. decembertől olvasóink az online 

katalóguson keresztül, távoli hozzáféréssel, akár a saját számítógépük mellett ülve is 

meghosszabbíthatják könyveik lejárati határidejét.  

Szintén ebből a pályázatból sikerült forrást biztosítanunk a TEXTLIB térségi modulrendszer 

kiépítésére, amely 2010. második félévében kezdődött el, és 2011-ben fogjuk tudni beüzemelni 

véglegesen.  

 

Rendezvények 

Rendezvényszervezéseink során arra törekedtünk, hogy a civil szervezetekkel partnerségben 

szervezzünk rendezvényeket, hiszen sok kritikus hang szerint a városban így is túl sok rendezvény 

van. Könyvtárunk továbbra is meghatározó intézménye Várpalota kulturális életének. Gazdag és 

sokszínű rendezvényeink (előadóestek, kiállítások, ismeretterjesztő előadások, rendhagyó tanórák 

diákoknak stb.) minden korosztálynak és érdeklődési körű látogatónak alkalmat adnak az értékes 

irodalmi és művészeti alkotásokkal való találkozásra, valamint a hiteles tudományos, közéleti 

információk megszerzésére. A 2010. évben 36 rendezvényt és 5 időszaki kiállítást tartottunk, 

melynek látogatói létszáma 1700 fő volt. 

2010. január 23-ig tekinthették meg az érdeklődők Konta László archív bányászattörténeti 

fotókiállítását, melyet 2009. december 5-én, Szent Borbála-napon (bányászok, tüzérek 

védőszentje!) nyitottunk meg. A képanyag a helyi bányászhagyományok összegyűjtésére kiírt 

pályázatunkra érkezett be. Az 1964-ben készült dokumentumértékű fényképek a Várpalotai 

Szénbányákban dolgozó frontfejtő brigádok küzdelmes és veszélyes munkájának pillanatait örökítik 

meg, valamint a bányásznapok hangulatát idézik fel. A digitalizált fotókat 2010. januárban virtuális 

kiállítás formájában közzétettük a Helyismereti Portálon. 

2010. február 19-én „Ősi dallamok, azaz tekintsünk vissza a múltba, hogy lássuk a jövőnket!” 

címmel Sziránszki József lemezbemutató estjére került sor. 

http://twitter.com/#!/krudylib
http://www.facebook.com/people/Krúdy-Gyula-Városi-Könyvtár/100001051097699


2010. március 5-én a TIT Várpalotai Szervezetével közös rendezvényen Kövi Szabolcs koncertjét 

hallgathattuk meg. 

2010. márciusban kistérségi helyismereti vetélkedőt szerveztünk Várpalota, Berhida, Pétfürdő, Ősi, 

Öskü, Tés, Jásd települések vállalkozó kedvű lakosai, családjai számára, melynek koordinátora 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása volt. Az első fordulóban helyismereti TOTÓ kitöltésére 

kértük a résztvevőket. Ezt követően 2010. március 27-én rendeztük meg a kistérségi helyismereti 

vetélkedő szóbeli fordulóját, amelyen négy alaposan felkészült csapat tett tanúbizonyságot a 

lakóhelyükhöz és annak múltjához való kötődésükről, a kistérség történelmének, szellemi és tárgyi 

emlékeinek ismeretéről. A csapatok irodalommal, topográfiával, művészettel kapcsolatos feladatok 

megoldása során adhattak számot tudásukról. A felkészülés során nemcsak a helyismereti irodalmat 

tanulmányozták, hanem az előzetes feladatok megoldásához felkeresték saját településük 

nevezetességeit, anyagot gyűjtöttek, levéltárban kutattak. A csapatok felkészültségét mutatja, hogy a 

vetélkedő szoros pontversennyel zárult, ezért az ajándékok odaítélésében nem tett különbséget a 

zsűri. Minden csapat a Trianon Múzeum ajándékaként egy társasjátékkal és a könyvtár által 

felajánlott helyismereti kiadványokkal gazdagabban térhetett haza. A vetélkedő lebonyolítását és 

ajándékozását az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta. 

2010. március 30-án a TIT Várpalotai Szervezetével közös rendezvényen a Szponzort keresünk 

zenekar tartott klubestet. 

2010. április 12-én "Egyik kedves versem" címmel költészet napi rendezvényt szerveztünk a TIT 

Várpalotai Szervezetével együtt, ahol költészetkedvelő palotaiak olvastak fel egy általuk 

kiválasztott verset, s szóltak a költészethez való viszonyulásukról. 

2010. április 14-én a Várpalotai "Írisz" Nőegyesület meghívására Nők és pénz (Miért kell a nőknek 

különösen figyelniük a magán pénzügyeik kezelésre, hogyan kerülhető el a nők anyagi 

kiszolgáltatottsága?) címmel Csapó Ida önismereti tréner tartott előadást. 

2010. április 17-én a Városszépítő és Védő Egyesület és a Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula 

Városi Könyvtár közös szervezésében zajlott le a hagyományos helytörténeti vetélkedő a helyi 

általános iskolák felső tagozatos tanulói részére. Könyvtárunk könyvállományával, helytörténeti 

dokumentumaival várta és segítette a csapatok felkészülését, valamint Budai László könyvtárvezető 

képviselte az intézményt a zsűriben. 

2010. április 23-án avattuk fel az ukrán kisebbségi különgyűjteményt, mely a Magyarországi Ukrán 

Kulturális Egyesület ajándékaként szolgálja ezentúl a városunkban és a kistérségben élő ukrán 

nemzetiségű lakosságot. A megnyitót követően került sor „Az ártatlan áldozatok emlékére” című 

könyv bemutatójára, melynek előadója Hartyányi Jaroszlava történész, az Országos Ukrán 

Kisebbségi Önkormányzat elnöke volt. 

2010. május 14-én ismét Lohonyai Zoltán együttesének klubestjére került sor. 

2010. május 17-én „Egy virágokat és gyümölcsöket szóró misztikus vulkán” címmel Lesznai Anna 

életére és művészetére emlékezett Török Petra művészettörténész. (A rendezvényt a TIT Várpalotai 

Szervezetével közösen szerveztük.) 

2010. május 21-én nyitottuk meg Dencs Zsanett és Döme Péter fiatal képzőművészek különleges 

hangulatú, fotórealista műveiből összeállított „Belső utazás” című kiállítást. 

2010. június 11-én nyitottuk meg előadótermünkben a kamaragalériát, ahol várpalotai 

képzőművészeknek kínálunk állandó bemutatkozási lehetőséget, s ezáltal a helyi képzőművészet 

idegenforgalmi célú népszerűsítését is szeretnénk elősegíteni. 

2010. augusztus 25-én került sor a TÁMOP Tudásdepó Expressz pályázat projektnyitójára. 

Pályázati programunk célja, hogy összefogva a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárral és a 

Térségi Népjóléti Gondozási Központtal, valamint a helyi általános iskolákkal, hozzájáruljunk az 

olvasási és digitális kompetenciák fejlesztéséhez, az oktatást szolgáló helyismereti informácók 

interneten való közzétételéhez, elősegítsük a különböző korosztályok, hátrányos helyzetű rétegek 



felzárkóztatását az élethosszig tartó tanulás jegyében. 

2010. szeptember 3-án a Várpalotai Napok rendezvénysorozat keretében tartottuk meg az 

Olvasólámpa pályázat eredményhirdetését. Pályázatunk célja a színvonalas klasszikus és mai 

gyermekirodalom megismertetése és megszerettetése az általános iskolás korosztály körében. Ebben 

az évben az alsó tagozatosok vitték el a pálmát a részvételi arány és az eredmény tekintetében is. 

Három maximális pontszámot elérő alsó tagozatos olvasónk vehetett át értékes könyvjutalmat. 

2010. január 12. és augusztus 23. között 20 résztvevő 263 könyvet olvasott el. Természetesen nem a 

mennyiség számít, hanem az, hogy mindegyik gyerek talált kedvére való olvasmányt az ajánlottak 

között. 

2010. szeptember 4-én Tatár Antal festőművész „Fél évszázad képekben” című jubileumi 

kiállításának megnyitójára szintén a Várpalotai Napok rendezvénysorozat keretében került sor. 

2010. szeptember 24-én a Várpalotai "Írisz" Nőegyesülettel közös rendezvényen „Íriszfest” 

gálaműsort tekinthetett meg a közönség, ahol az előadóművészet terén tehetséget érző lányok és 

asszonyok léptek fel a kistérségből. 

2010. szeptember 30-án a Szindbád Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár és a 

közművelődési részleg dolgozói megemlékezést tartottak a várpalotai óvodai nevelés kezdetének 

125. évfordulója alkalmából a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola épületén 

elhelyezett emléktáblánál. A „kisdedóvás” helyi történetére Varga Zsoltné helyismereti könyvtáros 

emlékezett, ezt követően koszorút helyeztünk el az emléktáblánál. 

2010. októberben csatlakoztuk az Országos Könyvtári Napok programsorozatához. A 2010. október 

4-9-e közötti héten egy frissen megjelent verseskötet bemutatójára, óvodásoknak szóló játékos 

biblioterápiás foglalkozásra, a népmese-illusztrációs rajzpályázatunkra érkezett gyermekrajzok 

kiállítására, háromgenerációs helytörténeti vetélkedőre, a „Könyvek a retikülben” női 

olvasópályázat eredményhirdetésére és a hozzá kapcsolódó író-olvasó találkozóra vártuk az 

érdeklődőket: 

2010. október 4-én tartottuk a "Könyvek a retikülben" című olvasópályázat eredményhirdetését. A 

Várpalotai „Írisz” Nőegyesülettel partnerségben meghirdetett pályázatunk témája anya és gyermek 

kapcsolata, valamint érdekes és tanulságos női sorsok Európából és a világ más tájairól. A pályázat 

újdonsága volt, hogy blog formában bonyolítottuk le. Az olvasás népszerűsítését szolgáló 

játékunkhoz harminchatan csatlakoztak az Írisz Nőegyesület tagjai és könyvtárunk olvasói közül, 

ill. az interneten keresztül szerte az országból. Az olvasást népszerűsítő játékunk legaktívabb 

résztvevői ajándékkönyvben részesültek, és valamennyi résztvevőt meghívtuk a Jókai Annával való 

találkozásra, aki írói hitvallásáról, a munkásságát és világlátást meghatározó "spirituális 

realizmusáról", s közéleti szerepvállalásának erkölcsi alapelveiről tartott gondolatébresztő, a 

közönséget lebilincselő és inspiráló előadást. 

2010. október 5-én Várpalota és Kistérsége Óvodavezetői Munkaközösségével szerveztünk közös 

szakmai rendezvényt a biblioterápiáról a kistérség óvodapedagógusainak, valamint az érdeklődő 

szülőknek és nagyszülőknek „Te is lehetsz királyfi! Te is lehetsz királylány!” címmel. Vendégünk 

Sóron Ildikó biblioterapeuta, az Országos Idegennyelvű Könyvtár tájékoztató könyvtárosa 

(osztályvezetője), a műKINCSvadászat című olvasásfejlesztési program ötletgazdája volt. A 

rendezvény kezdetén Sóron Ildikó rövid bevezető előadásban mutatta be a biblioterápia lényegét, 

amely hatékony módszer az irodalmi alkotások élményközpontú megközelítésére. Ezt követően 

biblioterápiás mesefoglalkozáson vehettek részt Várpalota kistérség óvodáiból azok a gyermekek, 

akik a népmese-illusztrációs rajzpályázatunk résztvevői voltak. A szakmai bemutatónak szánt 

foglalkozások lezajlása után kötetlen beszélgetésen osztották meg tapasztalataikat, benyomásaikat 

egymással és vendégünkkel a jelen levő óvodapedagógusok. A programhoz kapcsolódóan kiállítást 

rendeztünk a kistérség óvodásainak meghirdetett népmese-illusztrációs rajzpályázatra érkezett 

alkotásokból. 

2010. október 8-án a TIT Várpalotai Szervezetével közös rendezvényen Czeidli István: Szárnyas 



szamár című verseskötete bemutatójának adtunk otthont. 

2010. október 9-én az Országos Családi Könyvtári Napok zárórendezvényeként került sor a 

Háromgenerációs helyismereti vetélkedőre a TÁMOP Tudásdepó Expressz pályázat keretében. A 

vetélkedőn három négyfős csapat mérte össze tudását, akik az előzetesen megadott szakirodalom 

alapján készültek fel a megmérettetésre. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy a kistérség 

településeivel kapcsolatos kérdések hasonló arányban szerepeljenek. A játékos, ötletgazdag 

feladatsorban totó, keresztrejtvény, kifejtésre váró kérdések, műemlékek felismerése szerepelt. A 

vetélkedő jó hangulatban telt, a résztvevők értékes ajándékcsomaggal térhettek haza. 

2010. októberben városunk neves szülötte: Bán Aladár költő, műfordító, irodalomtörténész, 

folklorista halálának 50. évfordulója alkalmából kiállítást rendeztünk a városi könyvtár helyismereti 

gyűjteményében őrzött hagyatékának legérdekesebb darabjaiból, melyet virtuális kiállításként is 

elérhetővé tettük a Várpalotai Helyismereti Portálon. 

2010. novemberben Olvasólámpa+ címmel olvasópályázatot hirdettünk a 14-20 éves korosztály 

számára a TÁMOP-3.2.4-08 pályázat keretében. A könyvlista összeállításának az volt a szempontja, 

hogy ebből a korosztályból mindenki találhasson magának kedvére való olvasmányt. A kiválasztott 

műveket erre a célra létrehozott blogon tettük közzé (http://olvasolampa-plusz.blogspot.com/), s ide 

várjuk a résztvevők véleményét is az elolvasott könyvekről. Az olvasópályázatot 2011. május 31-én 

zárjuk le. 

2010. november 18-án a TIT Várpalotai Szervezetével közös rendezvényen „Hétköznapi nyelven a 

magas vérnyomás betegségről” címmel dr. Kapocsi Judit PhD, Med. Habil egyetemi docens, a 

Semmelweis Egyetem I. sz. Belklinika igazgatóhelyettese tartott előadást, majd bemutatta „Az 

Öregasszony és a Fiú” című könyvét. 

2010. december 15-én Szücs Balázs lelkész, pár- és családterápiás szakember Légy az otthonom! 

(Párterápiás és önismereti tréning kételkedőknek, jegyeseknek, házasoknak és mindenkinek) című 

könyvének bemutatójára került sor. A bensőséges hangulatú adventi könyvbemutató 

közönségszervezésében partnereink voltak a helyi történelmi egyházak és azok civil szervezetei. 
 
 

http://olvasolampa-plusz.blogspot.com/

