A Szindbád Nonprofit Kft.- Krúdy Gyula Városi Könyvtár
beszámolója a 2012. évi tevékenységéről
Munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak
megfelelően végeztük a 2012-es év során is.
Főbb adataink (2012. december 31.)
Regisztrált használóink száma: 2.180 fő (2011-ben 2.137 fő volt!), ebből 14 éven aluli: 556 fő
(2011-ben 530 fő). Személyes (helybeni használat): 33.397 (2011-ben 32.800 alkalom).
Távhasználat: 77.708 alkalom (2011-ben 74.630 alkalom) Kölcsönzött dokumentumok száma:
48.100 (2011-ben 43.750 db).
Dokumentumállományunk 2012. december 31-én: 76 948 db (2011-ben 82.464 db). A jelentékeny
csökkenés oka, hogy az inkurrens, nem keresett könyvállományt módszeresen kivontuk
gyűjteményünkből.
Gazdálkodás
A korábbi években növekedő tendenciát mutató Szindbád Könyv- és Ajándékbolt bevétele
visszaesett: idén 239.000 Ft volt, viszont a nyertes TIOP-TÁMOP pályázatok révén tízmilliós
nagyságrendű pluszforrást sikerült szerezni a könyvtár költségvetése mellé.
A működésből és az ajándékboltból származó bevételek havi alakulása:

Gyűjteményszervezés
A 2012-es év során jelentékeny állománycsökkentést hajtottunk végre, melynek során az inkurrens,
nem keresett könyvállományt módszeresen kivontuk gyűjteményünkből. Egyúttal a felnőttkönyvtár
területét átrendeztük, és egybesoroltuk a nem kölcsönözhető státuszú könyveinket a
kölcsönözhetőkkel. A könyvtári átrendezés során összesen 40.356 db könyvet fogtunk kézbe,
ellenőriztük le státuszát és mozgattunk meg. Ennek eredménye az is, hogy kevésbé zsúfolttá vált a
könyvtári tér.
A 2012-es év során számlával kifizetett dokumentumbeszerzés összege: 2.345.000 Ft+áfa.
Ezen kívül pályáztunk a Márai II. programra, ennek során 650 ezer Ft értékben jutottunk 294 db
könyvhöz.
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 a fotóállományok

feldolgozására került hangsúly: 2012-ben jelentős mennyiségű fotóanyagot kaptunk Scharf Imrétől,
melynek válogatása, rendszerezése történt.
A 2012-es év során 182 db dokumentum került a könyvtár helyismereti állományába, melynek
tartalmi megoszlása 74 könyv, 29 kézirat, 50 fotó, 26 képes levelezőlap, 3 audiovizuális részegység.
Folytattuk a Napló és a Palotai Hírnök c. folyóiratok kurrens feldolgozását.
Városunk híres személyiségére, Hrabowszky Györgyre emlékeztünk meg 2012-ben az
Önkormányzat hathatós segítségével az Evangélikus Egyházközséggel karöltve.
Elkészítettük a 2013. évre vonatkoztatva az évfordulónaptár összeállítást, mely időszakokra bontva
tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségeihez, intézményeihez kapcsolódva az
évfordulókat.
2012-ben folytatódott a Palotai Hírnök hasábjain megjelenő cikksorozattal „Őskereső
arcképcsarnok” kapcsolatos anyaggyűjtés. A felhívás a várpalotai lakosok körében kedvező
fogadtatásra talált. magánszemélyektől, közéleti szereplőktől értékes családi és közérdeklődésre
számottartó fotót, iratot, egyéb dokumentumot kaptunk, melyeket digitalizáltunk, biztosítva ezzel
archiválásukat, későbbi széles körű felhasználásukat, kereshetőségüket, végül 2012. október 2-án a
„Palotai emberek arcképcsarnoka (Gyarapítsuk együtt a családi fotóalbumból!)” című rendezvényen
archív fotókat vetítettünk a helyismereti gyűjteményünkbe felajánlott régi fényképekből, és a
képeket felajánló személyek visszaemlékezéseit hallgathattuk meg.
A könyvtár falain kívül is tartottunk helyismereti előadásokat. Budai László 2012. november 8-án
Várpalota a XVIII-XIX. századi térképeken különös tekintettel azok érdekességeire címmel, utána
november 22-én Ismertető a Felsőváros utcáinak névadóiról címmel a Kvártélyházi esték –
Helytörténeti előadássorozat keretében tartott előadást, majd 2013. március 22-én a Thuri György
Gimnázium tanulóinak a családfakutatás érdekességeiről, Várpalota helytörténetéről rendhagyó
történelemórán.
Bán Aladár Különgyűjteményünkben található egyedülálló dokumentumokat bocsátottunk a
Néprajzi Múzeum és az Észt Intézet rendelkezésére a Saaremaa, Muhumaa és hiiumaa című
kiállítás megrendezéséhez.
Névadónk, Krúdy Gyula hagyományának őrzéséről
A hagyományos Szindbád vacsorákhoz hasonlóan 2012-ben is sikeres irodalmi-gasztronómiaicigányzenés programot szerveztünk Krúdy Est címen rendhagyó módon a Thury-vár udvarába.
Budai László könyvtárvezető 2012. márciusban az óbudai Krúdy Kör meghívására részt vett a
rendes közgyűlésükön, ahol a könyvtár és a kör jövőbeni együttműködéseinek lehetőségeiről, a
Krúdy-emlékezet őrzéséről esett szó, majd ennek a kapcsolatfelvételnek az eredményeképpen
október 21-én a felvidéki Szécsénykovácsiban együtt koszorúzott a Krúdy Körrel, valamint előadást
tartott Krúdy Gyula várpalotai kötődéséről.
2012. november 23-án az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kört láttuk vendégül fennállásuk 30.
évfordulója alkalmából, az est keretében megemlékeztünk a kör illetve a könyvtár névadójáról, és
megkoszorúztuk Ligeti Erika éppen 35 éve felavatott Krúdy-emléktábláját.
Gyermekkönyvtári tevékenység
A gyermekek számára 2012-ben is folytattuk az olvasáshoz kötődő programok szervezését. 2012ben a TÁMOP pályázat lezárultával saját és alapítványi erőből oldottuk meg a rendezvények anyagi
hátterét, jutalmazást.
2012-ben 20 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: 471 fő
2012 májusától 13. alkalommal került megrendezésre az Olvasólámpa pályázat. A pályázat célja a
könyvek, az olvasás szeretetére nevelés. Idén 55 könyvből válogathattak olvasnivalót az alsó
tagozatosok, a felsősök pedig saját olvasmányélményeikről írtak ajánlókat. A legjobb

könyvismertetések bekerülnek a könyvekbe is. Ebben az évben a berhidai Süni Óvoda 24 ovisa is
bekapcsolódott a pályázatba, olyan módon, hogy az óvodai közös mesélések során óvónéni
diktafonnal rögzítette a foglalkozásokon elhangzottakat. A pályázat résztvevői közt a várpalotai
gyerekeken kívül voltak zalaegerszegiek, veszprémiek, bőiek, szám szerint 57 alsó és 8 felső
tagozatos diák.
A múlt évben indítottuk a 2011-ben lezajlott 16-20 éves korosztálynak kiírt Olvasólámpa+ nyomán
a Fülszövegelő blogot, azonban nem volt nagy sikere. Betudható ez a megcélzott tizenévesek
életkori sajátosságának illetve annak, hogy a közösségi oldalak térnyerésével a blogolás mint
tevékenység visszaszorulóban van.
Továbbra is jó kapcsolatot ápolunk a város oktatási – nevelési intézményeivel. Tájékoztatjuk őket
saját és országos programokról, pályázatokról. A Nepomuki Szent János Általános Iskola minden
évben elhozza az első osztályosokat, hogy megismerjék a város könyvtárát. A többi osztály már a
korábbi években megismerkedett könyvtárunkkal. Jó munkakapcsolat van a gyermekkönyvtáros és
a város iskolai könyvtárosai között is. Ez a kölcsönös segítségnyújtásban nyilvánul meg: egymás
rendezvényein való tevőleges részvétel, segítség a szervezésben, lebonyolításban.
Informatikai fejlesztések
Az év legfontosabb könyvtári eseménye az TIOP-pályázatunk sikere, amely egy évtizedre is
meghatározhatja a könyvtár sorsát. Az ősszel realizálódó pályázatban nyert több mint 7,5 millió
Ft+Áfa összeg révén sikerült teljesen megújítani könyvtárunk számítógépes infrastruktúráját. Ez 20
asztali számítógép, 1 laptop, 1 szervergép szünetmentes tápegységgel, 1 projektor, látássérültek
számára felolvasó szoftver, egy – digitális nagyításon alapuló – olvasókészülék, valamint
mozgóképek digitalizálására alkalmas szoftver és a digitális/digitalizált helyismereti információk
nagy mennyiségű biztonságos tárolására hardver beszerzését jelenti.
A közösségi oldalak közül egyértelműen a Facebook a legéletképesebb, itt próbáljuk a lehető
legjobban élővé tenni a kapcsolatot könyvtárhasználóinkkal. Az eseményeinkre egyre javuló
hatékonysággal tudjuk a Facebookon keresztül szervezni a közönséget természetesen a korosztályi
sajátosságok figyelembevételével. A helyismereti gyűjteményünk népszerűsítése érdekében
létrehozott Várpalota Helytörténeti Albuma oldalon próbálunk „beágyazott könyvtárosként” a
Várpalotával kapcsolatos helyismereti fotók gyűjtésével, népszerűsítésével és megosztásával
belekerülni az ilyen érdeklődésű Facebook-használók hálózatába.
Partnerség
Hagyományosan jó kapcsolatokkal rendelkezünk a civil szervezetekkel. Kiemelt partnereink: a
Városszépítő és -Védő Egyesület, az Írisz Nőegyesület, a várpalotai TIT, az 56-os Klub (sajnos év
közben a tagság – magas életkora miatt – megszüntette a tevékenységét), a várpalotai Ukrán
Nemzetiségi Önkormányzattal.
Új partnerséget jelent a Krúdy Gyula Városi Könyvtár Winkler Márton Tehetségpontja néven
elindított kezdeményezés, melynek ötletadója Lászlóné Dr. Molnár Andrea.
Rendezvényeink 2012–2013.
A 2012. év folyamán 71 db rendezvényünk volt, amelyen összesen 2964 fő vett részt.
2012. január 16-án Fülöp Mónika: Röpke (Egy lombtündér igaz története) című könyvbemutatóra
vártuk az alsó tagozatos általános iskolás gyerekeket, mely program a Zöldikék Kistérségi
Környezetvédelmi Lakossági Tanácsadó Iroda szervezésében zajlott.
2012. január 19-én nyitottuk meg a Thuri György Gimnázium tanulóinak alkotásaiból rendezett
„Értékeink” című kiállítást, melyet Katona Csaba alpolgármester ajánlott az iskola pedagógiai
munkája iránt érdeklődők figyelmébe.
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
irodalomszerető közönség könyvtárunk szervezésében, a TIT Várpalotai Szervezetével közös

rendezvényen.
2012. január 16-tól február 11-ig zajlott le a Facebookon a Krúdy Gyula Városi Könyvtár online
kistérségi helyismereti vetélkedője a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat keretében. A játék
időtartama alatt, négy héten keresztül minden nap feltettek egy helyismereti témájú kérdést
Várpalotával, illetve a kistérséggel kapcsolatban a könyvtár Facebook oldalán, amelybe összesen 91
fő érdeklődő kapcsolódott be a közösségi oldal használói közül. A vetélkedő eredményhirdetését és
az azt követő baráti találkozót a Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtárban tartottuk 2012. február
21-én. A programban Klausz Melinda (Pannon Egyetem GTK marketingvezető) előadását
hallgattuk meg „A Facebook virtuális közösség - mint a lehetőségek és kapcsolatok hálója Használd okosan!” címmel.
2012. február 27-én a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0008 pályázat zárórendezvényére került sor
könyvtárunkban, melyet a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetével közös
szakmai rendezvényként tartottunk meg. A pályázat időtartama alatt a Krúdy Gyula Városi
Könyvtár, valamint a konzorciumi partnerei szervezésében 26 különböző program szolgálta az
olvasásfejlesztést, az élethosszig tartó tanulást 800 ember aktív részvételével.
A Várpalotai „Írisz” Nőegyesület – a Krúdy Gyula Városi Könyvtárral együttműködve – 2012.
február 15-én olvasókört indított a városi könyvtárban, ahol havonta egy alkalommal (minden
hónap harmadik szerdáján) találkozhatnak azok, akik kötetlen formában, egy kis sütemény, tea
mellett szeretnék megosztani egymással olvasmányélményeiket, és szívesen meghallgatnák mások
élményeit és gondolatait.
A Magyarország Külügyminisztériuma által kiírt „A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi
támogatása” című pályázat keretében négy rendezvényt bonyolítottunk le a lakosság és a civil
szervezetek tájékoztatására 2012. év tavaszán:
I.) 2012. február 29-én Szili Valéria, a Fejér Megyei Europe Direct Iroda vezetője Az aktív időskor
lehetőségei (Hazai és európai uniós helyzetkép) című előadásában az európai uniós kezdeményezés
célját és a megoldandó feladatokat foglalta össze.
II.) 2012. március 1-31-e között négy Veszprém megyei könyvtár összefogásával "Európa-játék"
címmel online európai uniós térségi vetélkedőt szerveztünk 7-8. osztályos és 9-12. osztályos
diákoknak Balatonfüred, Berhida, Pétfürdő, Várpalota településekről az általunk létrehozott
https://sites.google.com/site/europajatek/ című webhelyen. A vetélkedő tematikája az Európai
Unióval kapcsolatos játékos, kreatív feladatokból állt. Partnereink voltak a játék lebonyolításában: a
balatonfüredi Városi Könyvtár, a berhidai Kultúrház és Könyvtár, a Pétfürdői Közösségi Ház és
Könyvtár.
III.) 2012. április 12-én rendhagyó történelemórára hívtuk meg az Európa-játék vetélkedőben
részt vevő várpalotai diákokat, melynek keretében Garaczi Imre filozófiatörténész (Pannon
Egyetem Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének docense) tartott
előadást „A nemzetek sorsa az Európai Unióban" címmel.
IV.) Az „Önkéntesként segíteni jó!” című fotópályázatunk célja az volt, hogy összegyűjtsük és
bemutassuk a saját szűkebb pátriánkban, Várpalotán az utóbbi években megvalósult jó gyakorlatot
az önkéntesség terén. A fotókat beküldő magánszemélyeket, lakóközösségek képviselőit, valamint a
településszépítés, az épített környezet értékeinek megóvása és a település múltjához kötődő
hagyományőrzés terén tevékenykedő civil szervezetek vezetőit és tagjait egy családias hangulatú
kerekasztal-beszélgetésre hívtuk meg 2012. április 25-én a városi könyvtárba. (Együttműködő
partnereink voltak: a Várpalotai Egymásért Önként Önkéntes Központ és a Várpalotai Városszépítő
és -Védő Egyesület.)
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 „Magyar Sajtó Napja” közeledtével kötetlen beszélgetésen osztották meg
gondolataikat a sajtó mai szerepéről városunk tudósítói: Szabó Péter Dániel (Napló), Gágó Anita
(Palotai Hírnök), Korponai Szilvia (Városi Televízió) a városi könyvtárban, a TIT Várpalotai
Szervezete meghívására.

2012. március 11-én Hrabowszky György evangélikus lelkész, író születésének 250. évfordulója
alkalmából emlékünnepséget és emléktábla-avatást szerveztünk. A felújított Thury-vár
dísztermében széles körű társadalmi összefogással került megrendezésre az ünnepi megemlékezés:
Várpalota Város Önkormányzata, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár, a Városszépítő és -Védő
Egyesület, valamint a Várpalotai Evangélikus Egyházközség együttesen tartotta fontosnak, hogy az
1762. március 8-án Homokbödögén született kiemelkedő képességű lelkészről, egyháztörténészről
és íróról megemlékezést tartson, illetve emléktáblát avasson fel az evangélikus templomban.
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 a Várpalotai Írisz Nőegyesület „Nők a közéletben” című sorozatában Zsíros
Sándorné polgármester asszonnyal, a TÖOSZ Nőtagozatának elnökével Törzsök Károlyné
beszélgetett „Hatalom vagy szolgálat? - egy nő a döntéshozatalban” témában. A rendezvény
meghívott vendége volt még: dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára is.
2012. április 26-án „100 éve született Örkény István” címmel az íróra emlékeztünk a TIT
Várpalotai Szervezetével közös rendezvényen. Közreműködtek: Törzsök Károlyné dr. nyug. tanár,
intézményvezető, Budai László könyvtárvezető, Laczkó Marianna, ny. könyvtáros, Madaras
Annamária, ny. irodavezető, Szajp Istvánné, ny. könyvtárvezető, Zöld Istvánné, ny. tanár.
2012. április 27-én nyitottuk meg a „Tavaszi tárlatot” a városi könyvtár kamaragalériájában, ahol
új műveiket állították ki: Csontos Katalin, Dencs Zsanett, Farkas István, Holányi Julianna,
Mészáros Imre, Nagy Carmen, Pál Viktória, Pásztor János, Somogyi László, Vámos Sándor.
2012. június 1-jén megemlékezést tartottunk a Thury-várban Várpalota Város Önkormányzatával
közösen az 1952-ben Várpalotáról történő kitelepítés 60. évfordulója alkalmából. A
rendezvényen Eötvös Péter, a Hortobágyi Kényszermunkatáborok Egyesületének elnöke tartott
előadást a hortobágyi munkatáborokról, a tábor lakóinak életkörülményeiről, sorsáról. Az ünnepség
zárásaként megkoszorúztuk dr. Steixner Antal esperes-plébános emléktábláját a római katolikus
templomban.
2012. augusztus 29-én a Várpalotai Napok és a Magyar Fotográfia Napja alkalmából Petrovics
László fotókiállításának megnyitójára került sor „Válogatás európai utazásaim élményeiből”
címmel, melyet Pócsik József (a Bartos Sándor Általános Iskola igazgatója) nyitott meg.
A Várpalotai Napok utórendezvényeként 2012. szeptember 8-án Krúdy-esttel emlékeztünk meg
Krúdy Gyuláról a Thury-vár udvarán. A hangulatos esten a Krúdy-művekből ismert ételek
elfogyasztása közben cigányzene szólt, valamint részleteket hallgattunk meg a Szindbád
novellákból és hangulatos részleteket játszottunk be Huszárik Zoltán Szindbád című filmjéből.
2012. október 1-7-e között zajlottak le városunkban az Országos Könyvtári Napok helyi
rendezvényei, melyek ebben az évben az „Idős korban is aktívan, találkozzunk a könyvtárban”
mottó köré szerveződtek. A program fő célkitűzése, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen
alapvető szerepe van a könyvtáraknak a tartalmas időskorra való felkészülésben, azonban
programjaink ugyanúgy szóltak más használói rétegekhez is, a fiatal és az aktív korosztályhoz
egyaránt:
A III. Könyvtárútnak (amely a könyvtárak és az olvasás népszerűsítését elősegíteni hivatott
„kulturális zarándoklat”) főszervezője és kiinduló állomása a Krúdy Gyula Városi Könyvtár volt.
2012. október 1-jén indultunk el zarándok csapatunkkal gyalogosan a következő állomásra, a
berhidai Kultúrház és Könyvtárba. A túra lebonyolításához készséges partnerre találtunk a Városi
Természetbarát Szövetség vezetése és tagsága körében. A berhidai könyvtár megtekintése után
vendéglátóink helytörténeti séta keretében mutatták be számunkra az Árpád-kori Szent Kereszt
templomot, Beke Zsolt h. esperes kalauzolásával.
2012. október 2-án délelőtt rendhagyó osztályfőnöki órát szerveztünk középiskolás diákoknak „Aki
nincs a Facebookon, nem is létezik?” címmel. A programban Klausz Melindának, a Pannon
Egyetem GTK marketingvezetőjének előadását hallgattuk meg „A Facebook virtuális közösség mint a lehetőségek és kapcsolatok hálója - Használd okosan!” címmel. A rendhagyó osztályfőnöki
órára a Thuri György Gimnázium és a Faller Jenő Szakképző Iskola tanulóit hívtuk meg.
2012. október 2-án délután „Palotai emberek arcképcsarnoka (Gyarapítsuk együtt a családi

fotóalbumból!)” című programunkon archív fotók vetítésével és múltidéző beszélgetés keretében
mutattuk be a lakosság által a helyismereti gyűjteményünkbe felajánlott régi fényképeket. A
vetítésen a fotókat felajánló magánszemélyek személyes visszaemlékezései révén „elevenedtek
meg” a képeken szereplő események. A családias hangulatú rendezvény lebonyolításában civil
partnerünk volt a Várpalotai Városszépítő és -Védő Egyesület.
2012. október 3-án „Idősebbek is elkezdhetik” mottóval egy egyszerű játék és sport, a pétanque
nyílt bemutatójára és közös játékra invitáltuk az érdeklődőket, melynek célközönségeként kiemelten
az idősebb korosztályra számítottunk. A bemutatót a Veszprémi Honvéd Sportegyesület Pétanque
Szakosztályának tagjai tartották, akik ezzel az eseménnyel új tagokat is szerettek volna megnyerni
ehhez a sportághoz való csatlakozásra.
2012. október 4-én „Vers a falon” címmel könyvbemutatót és irodalmi estet tartottunk Baranyai
Máté várpalotai származású fiatal költő verseiből a Pannon Várszínház színészeinek
közreműködésével. A rendezvény során nemcsak a hivatásos színészek, hanem a közönség köréből
jelentkező verskedvelő emberek is megszólaltatták a műveket egymás örömére és szórakoztatására.
A programot a TIT Várpalotai Szervezetével és a Várpalotai "Írisz” Nőegyesülettel közösen
szerveztük.
2012. október 5-én „A szeretet, szerelem és a Szeretet Kora, avagy belső újjászületésünk
lehetőségei” címmel Varga Csaba szociológus, c. egyetemi docens, a Stratégiakutató Intézet
igazgatója tartott különleges szellemi élményt nyújtó előadást, amely napjaink filozófiai
szintézisének, a metafilozófiának szemléletmódján (a tudományok, a világvallások és a művészetek
tapasztalatainak összegzésén) alapuló, ugyanakkor mélyen emocionális megközelítéssel, a politikai
konzervativizmus felelősségvállalásával foglalkozott társadalmi és személyes emberi létezésünk
jelenlegi válsághelyzeteivel és a megújulás lehetőségeivel. (A rendezvény szervezésében civil
partnerünk volt a TIT Várpalotai Szervezete.)
2012. október 7-én látogatást tettünk Szombathelyre, a Berzsenyi Dániel Könyvtárba a III.
Könyvtárút zárórendezvényére, ahová a várpalotai (ill. veszprémi) könyvtárosokon kívül
olvasóink is elkísértek bennünket. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárban Pallósiné dr.
Toldi Márta igazgatónő fogadott bennünket, és könyvtári séta keretében áttekintést adott az
intézmény szakmai tevékenységéről, örömeiről és gondjairól. A kötetlen beszélgetést és
vendéglátást követően dr. Barátné Molnár Mónika könyvritkaságok segítségével helyi
művelődéstörténeti kalandozásra invitálta a vendégeket.
Az Országos Könyvtári Napok hetében gyermekolvasóink számára „Kincskereső” játékot
szerveztünk: a gyerekkönyvtár térképe segítségével különböző könyvtárhasználattal kapcsolatos
feladatokat kellett megoldaniuk, könyveket keresni, majd a „lelőhelyekről” összegyűjteni a
„kincset”, egy kirakó darabjait. A programra szervezett formában három csoport jelentkezett
Várpalota általános iskoláiból, ezenkívül egyénileg is bekapcsolódtak gyerekek az izgalmas
könyvtárismereti és olvasásnépszerűsítő búvárkodásba.
2012. november 7-én a TIT Várpalotai Szervezete és a Krúdy Gyula Városi Könyvtár szervezésében
Makai Ferenc, a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. Várpalotai Üzemmérnökségének főmérnöke
tartott előadást „Várpalota vízellátása egykor és ma” címmel a Magyar Tudomány Napja
országos eseménysorozatban.
2012. november 15-én indult a tehetség különböző szempontjait vizsgáló, könyvbemutatóval
egybekötött, négy részes interaktív előadássorozat a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban. „Tehetség?
Lángész? Géniusz? Zseni? - avagy a tehetségről mindenkinek” címmel, melynek előadói
Molnárné Dr. László Andrea, Bakonyi Anikó voltak.
2012. november 23-án az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kört láttuk vendégül fennállásuk 30.
évfordulója alkalmából. Az ünnepi műsorban felléptek: Király Lajos, Tárkányi Imre és Szénási
Sándor István író-költő, Tálas Ernő operaénekes, Hegedűs Valér zongoraművész. Az est keretében
megnyitottuk Rehorovics Anita festő-restaurátor kiállítását a városi könyvtár előadótermében
(kamaragalériájában), valamint megkoszorúztuk a könyvtár bejáratánál levő Krúdy-emléktáblát.
2012. november 27-én zajlott le a várpalotai Városszépítő és -Védő Egyesület nyílt napja a helyi
médiáról, melynek vendége: Pál Károly, a Hírcentrum Kft. ügyvezető igazgatója volt.

2012. november 28-án Czeidli István: Arc a tükörben című verseskötetének bemutatójára került
sor, melyet a nagyszámú közönség miatt a Jó Szerencsét Művelődési Központ Szíj Rezső termében
tartottunk meg. A szerzővel Ármás János és Mezriczky Beáta újságírók és Budai László
könyvtárvezető beszélgetett.
2012. december 4-én Szent Borbála-napi ünnepséget tartottunk a Krúdy Gyula Városi Könyvtár
és a Várpalotai „Írisz” Nőegyesület közös szervezésében. A programban interjúk és egyéb
dokumentumanyagok hangzottak el az „Írisz” Nőegyesület gyűjtéséből: „Bányászfeleségek, nők
szerepe Várpalota történetében”.
2012. december 13-án zajlott le a városi könyvtárban a „Tehetség? Lángész? Géniusz? Zseni? avagy a tehetségről mindenkinek” című előadássorozat második előadása „Milyen ember a
tehetséges ember?” címmel, melynek előadói Bakonyi Anikó és Molnárné Dr. László Andrea
voltak.
2013. január 17-én folytatódott a „Tehetség? Lángész? Géniusz? Zseni? - avagy a tehetségről
mindenkinek” sorozat a harmadik előadással „Mi az én felelősségem a tehetség életében, avagy a
tehetség szerepe a társadalomban” címmel, melynek előadói Bakonyi Anikó és Molnárné Dr. László
Andrea voltak.
2013. január 25-én tartottuk meg a „Tudásod a jövőd” TÁMOP 2.1.2/12-1 „Idegen nyelvi és
informatikai kompetenciák fejlesztése” elnevezésű projekttel kapcsolatos lakossági tájékoztatót. A
„Tudásod a jövőd!” program keretében országosan 100 000 személy végezhet el 95-98%-ban
támogatott idegen nyelvi vagy informatikai képzéseket 2014. augusztus 31-ig. A Krúdy Gyula
Városi Könyvtár mint eMagyarország Pont segíti a jelentkezők tájékoztatását és regisztrációját,
valamint közreműködik a helyi tanfolyamok szervezésében.
2013. február 9-én a Várpalotai Írisz Nőegyesület tartott ünnepi műsort fennállásának 10.
évfordulója alkalmából a városi könyvtárban. A jubileumi műsorban felléptek a nőkérdésben jártas
neves előadók, valamint a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola művészeti tagozatának
tanulói.
2013. február 21-én befejeződött a „Tehetség? Lángész? Géniusz? Zseni? - avagy a tehetségről
mindenkinek” című előadássorozat a „Mi leszel, ha nagy leszel, avagy a tehetség pályaválasztása”
című előadással. Előadók voltak: Bakonyi Anikó és Molnárné dr. László Andrea.
2013. március 5-én Meszlényi Norbert állomásvezető mentőtiszt mutatta be az Országos
Mentőszolgálat áldozatos munkáját a „104 - avagy ami e három szám mögött van ”című
előadásában, a TIT Várpalotai Szervezete rendezvényén a városi könyvtárban.
2013. március 8-án nyílt meg Fábián László Balatonalmádiban élő grafikusművész
„Macskamesék” című kiállítása a városi könyvtár kamaragalériájában, melyet Jáger István
grafikusművész nyitott meg. A kiállítást 2013. április 5-ig tekinthették meg az érdeklődők.
A „Tudásod a jövőd!” program (TÁMOP 2.1.2 pályázat) keretében 2013. március 6-tól egy 80 órás
kezdő angol nyelvtanfolyam, 2013. március 7-től egy 80 órás kezdő német nyelvtanfolyam, 2013.
április 22-től egy 50 órás kezdő angol nyelvtanfolyam indult a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban,
melynek szervezésében és technikai lebonyolításában a városi könyvtár eTanácsadó munkatársai is
részt vesznek. A tanfolyamok helyszíne a Krúdy Gyula Városi Könyvtár előadóterme.
2013. március 20-án a 18. könyvbemutatóra érkezett Várpalotára a Koppány történelmi szerepét és
korát vizsgáló, Maurer Teodóra és Onody Gyula által összeállított „Koppány - Somogy hercege”
című kötet, melyet a szerzők ajánlottak a közönség figyelmébe.
2013. március 25-én a Krúdy Gyula Városi Könyvtár, a KÉSZ Várpalotai Csoportja és a Mária
Rádió Palota meghívására, a Magzatgyermek Napja alkalmából Csomóné Lindmayer Katalin, a
Semmelweis Mozgalom elnöke tartott személyes hangvételű, csoportmunkával színesített,
interaktív előadást a városi könyvtárban. A foglalkozás során az alábbi kérdések végiggondolására
inspirálta a jelenlevőket az előadó: Mire és kire van szüksége a gyermeknek a világra jöveteléhez
vezető úton? Mi az, hogy egészséges fejlődés? Hogyan tud ebben részt venni anya, apa, nagyszülők,
testvérek? Kik azok, aki támogatják a családot ezen az úton?
2013. április 10-én került sor „A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története”
című könyv bemutatójára a városi könyvtárban. A kötetet Petrovics László ny. tanár, a Városszépítő

és -Védő Egyesület elnöke mutatta be. A rendezvény kötetlen beszélgetéssel zárult, melyen részt
vettek a tanulmányok szerzői közül: dr. Czetz Balázs főlevéltáros (az MNL Fejér Megyei
Levéltárának igazgatóhelyettese), Budai László (a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője), Cserős
Borbála doktorandusz hallgató, Nagy Szabolcs (a Veszprém Megyei Levéltár levéltárosa), Szüts
István Gergely (a Veszprém Megyei Levéltár levéltárosa, a könyv társszerkesztője), továbbá
Hermann István (az MNL Veszprém Megyei Levéltárának igazgatója), Rácz Attila (főlevéltáros, a
könyv társszerkesztője, Legenda Közművelődési Egyesület alelnöke).
2013. április 11-én rendhagyó költészet napi programot szerveztünk „Palotai pasik pampogása”
címmel, ahol várpalotai kötődésű, az irodalmat művelő vagy azt kedvelő férfiak nyíltak meg az élet
„8 fontos dolgáról” és improvizáltak verseket az est tematikájába illeszkedően. Közreműködtek:
Ármás János – újságíró, tanár, Baranyai Máté – író, költő, Pócsik József – tanár, iskolaigazgató.
2013. április 12-én Kövesdi Natália, az Életfa Egészségvédő Központ igazgatója tartott előadást a
mágnesterápiában rejlő lehetőségekről a városi könyvtárban.
2013. április 16-án került megrendezésre könyvtárunkban „A Nevelési Tudásdepó projekt helye a
közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének
lehetőségei a nem formális és informális képzés területén” címmel meghirdetett TÁMOP 3.2.4
pályázat keretében elkészült „Digitális erőd – információkereső kalandjáték a reneszánsz
témakörében” program. A játékra 15-18 éves korosztályból vártuk 3-5 fős csapatok jelentkezését.
Két vállalkozó kedvű társaság jelentkezett, akik részvételével létrejöhetett a próbajáték. A fiatal
korosztály kíváncsiságához és „kalandvágyához” illeszkedő érdekes feladatok megoldása során az
interneten kellett információt keresni, szükség volt némi matematikai tudásra, kis logikára és
természetesen a könyvtárban való eligazodásra is.
2013. április 24-én Vida Ágnes pszichológus, blogíró várta az önálló vállalkozás indításához
útmutatást és hasznos tanácsokat igénylő nőket az „Üzletanyu születik” turné várpalotai
állomásán, illetve az azonos című kötetéhez kapcsolódó könyvbemutatón a Krúdy Gyula Városi
Könyvtárban.
Várpalota, 2013. május 6.

Budai László
könyvtárvezető

