
Könyvtári tevékenységünk 2015-ben 
 
Munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak 
megfelelően végeztük a 2015-ös év során. 
 
Főbb adataink (2015. december 31.) 
Regisztrált használóink száma: 2.130 fő (2014-ben 2.154 fő volt). Személyes (helybeni 
használat): 30.372 alkalom (2014-ben 29.874 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 
42.753 (2014-ben 43.601 db). Dokumentumállományunk 2015. december 31-én: 75.434 db 
(2014-ben 74.449 db).  
 
Gazdálkodás 
Jelentős bevételi forrássá vált évek óta a nyomtatás, fénymásolás, melyből 2015 év folyamán 
756.750 Ft bevétel folyt be. A korábbi években növekedő tendenciát mutató Szindbád Könyv- 
és Ajándékbolt bevétele kis mértékben meghaladja a tavalyi szintet: idén 46.000 Ft volt. 
Tagdíjakból 357.500 Ft, a késedelmi díjakból 341.940 Ft folyt be. Internetezésből 267.710 Ft 
bevételünk volt.  
 
Gyűjteményszervezés 
A 2015-ös év során a számlákkal igazolható dokumentum-beszerzés: 2.557.000 Ft (Előző év 
2.335.000 Ft).  
A Márai V. program során 295.987 Ft értékben jutottunk dokumentumhoz (ez túlnyomórészt 
könyveket jelent). NKA-könyvtámogatás 312.651 Ft értékű dokumentumokat jelentett. A 
2015. évi érdekeltségnövelő pályázatból 683.534 Ft értékben szereztünk be 
dokumentumokat.  
Ajándékként 932.264 Ft értékű könyvet vételeztünk be könyvtárunk állományába. Folyóirat 
beszerzése 2015-ben 709.862 Ft értékben történt. 
 
Helyismereti tevékenység  
Stratégiai célkitűzésünknek megfelelően folytatjuk a várpalotai dokumentumok 
(másodlagosan a kistérségi dokumentumok) teljességre törekvő gyűjtését, illetve annak 
digitális térben történő közreadását.  
Fontos és sok érdeklődőt vonzó esemény volt Nikolausz Krisztián Mészáros Imre 
grafikusművészről kiadott képzőművészeti könyvének bemutatója, valamint Újhelyi Gáborról 
emlékeztünk az Írisz Nőegyesülettel közösen. 
Az év folyamán a negyedévszázados évforduló kapcsán megrendeztük a Rendszerváltás 
eseményei Várpalotán című beszélgetéssorozatot, mely 9 alkalomból állt. 
A 70 éve befejeződő II. világháború eseményeire több rendezvénnyel is megemlékeztünk.  
Paksa Rudolf történész a nyilakeresztes pártok történetéről beszélt, majd március 21-én 
Várpalota 1945-ös elfoglalásának eseménysorát Dobszai József és Antal Zoltán idézte fel, 
valamint májusban közreműködtünk a cigányok 1945-ös tömeges kivégzése kapcsán kiadott 
forrásgyűjtemény bemutatásában és kapcsolódó rendezvények megtartásában. 
A hagyományos Tavaszi Tárlat című kiállításunkat 2015. május 29-én nyitottuk meg. 
Hagyj nyomot a világnak! címmel írópályázatot hirdettünk a 2015-ös év első felében, 
melyben közel félszázan vettek részt, és a pályamunkákból kiadvány is született. 
Elkészítettük a 2016. évre vonatkoztatva az évfordulónaptár összeállítást, mely időszakokra 
bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségéhez, intézményéhez 

http://www.krudylib.hu/


kapcsolódva az évfordulókat. 
Emléknapot tartottunk a városunkhoz kötődő Dr. Szíj Rezső tiszteletére, melyet Lezsák 
Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke is megtisztelt jelenlétével. 
„Egy műhely, három nemzedék, kilencvenöt év a város szolgálatában” címmel mutattuk be a 
közel egy évszázada folyamatosan működő „Schmidt és Kovács” üveges műhely történetét.  
Krúdy Gyuláról hagyományos módon emlékeztünk meg: 2016. október 17-én megtartottuk az 
irodalmi élményeket is kínáló XVI. Szindbád vacsorát a Két Bagolyban.  
Novemberben a várpalotai születésű M. Nagy Miklós „Ha nem is egy Bomba nő…” című 
regényét mutattuk be, melyben a város egykori hangulatát idéző részek is olvashatóak. 
 
Értéktár mozgalom 
A 2015-ös év folyamán ismét megrendezésre került az Értéktár Nap április 23-án, 
csütörtökön, melynek helyszíne a Thury-vár várudvarban volt. Az Értéktár bizottság 
munkájában tanácskozási joggal részt vesz a könyvtár vezetője. Honlapunkon a 
VárpalotaiWiki oldalon elkezdtük az értékek feltárását, bemutatását a nagyközönségnek 
(http://krudylib.hu/wiki/varpalotai-ertekekjegyzeke).  
 
A gyermekkönyvtár kiemelt rendezvényei 
A klasszikus rajzfilmfigurává váló Kisvakondot bemutató kiállítás március 31-től május 
közepéig volt látható, Állatkert dióhéjban című játszóház gyerekeknek az Őszi Könyvtári 
Napok rendezvénysorozat keretében. 
 
Egyéb fontos rendezvényeink 
A már hagyományosan megtartott Magzatgyermekek napja alkalmából Téglásy Imre Bölcsők 
háborúja címmel adott elő, melyet a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével közösen 
szerveztünk. 
Az Őszi Könyvtári Napok során Tarján Tamás irodalomtörténész az évfordulós Nagy László 
költőről tartott értékes előadást.  
 
Egyéb fontos tevékenységeink 
A Bányászattörténeti Gyűjtemény kiállításait megújítottuk, a fellelhető tárgyakról leltárt 
készítettünk, a papírdokumentumok egy részét digitalizáltuk, más részét csak a könyvtár 
helyismereti részlegébe szállítottuk. 
 
Krúdy Gyula Városi Könyvtár mint eMagyarország pont 
 
Munkatársaink mint eTanácsadók az Erzsébet-programban résztvevő könyvtárhasználóink 
számára segítette az üdüléseik, fürdőjegyeik felhasználását.  
 
Krúdy Gyula Kreatív Írókör 
Új munkatársunk vezetésével – Könczöl Imre könyvtárigazgató példáját követve – egy korhoz 
igazított versbarát kört indítottunk el, melynek célja a műkedvelő verselők, írók segítése, 
közösség szervezése. 
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Rendezvényeink 
 
A nyilaskeresztes pártok története (Paksa Rudolf történész) 2015.02.16 

Nikolausz Krisztián: Löszmélyút-kultúra 
Mészáros Imre grafikai világa című könyv bemutatója 

2015.02.20 

Wass Albert felolvasóest 2015.02.21 

A rendszerváltás eseményei Várpalotán. Beszélgetéssorozat I. 
(Csővári János, Leszkovszki Tibor, Schmidt Ferenc, Szentgyörgyi 
Tamás) 

2015.02.23 

A bölcsők háborúja 
Dékány Árpád Sixtus zirci ciszterci apát és Téglásy Imre előadása a 
Magzatgyermekek Napja alkalmából 

2015.03.20 

70 éve történt: Várpalota elfoglalása 
Dobszai József ny. alezredes, katonatörténész előadása, majd a 
csatában részt vevő tankokat ismerteti Antal Zoltán makettező 

2015.03.21 

A rendszerváltás eseményei Várpalotán. Beszélgetéssorozat II. 
(Németh Árpád, Dr. Szilágyi Tibor, Zlati István) 

2015.03.23 

Egy kattintásnyira a rendszerváltás… (Internet Fiesta) 
A rendszerváltás dokumentumainak online elérhetősége a 
közgyűjtemények adatbázisaiban 

2015.03.25 

Kisvakond kiállítás 2015.03.31 

Költészet Napja (Pálfy Margit: Annak, aki szeret... ) 2015.04.10 

A rendszerváltás eseményei Várpalotán III. (oktatás témakör) 
(Madaras Annamária, Forgács Attila és Fodor Tamás) 

2015.04.20 

Értéktár Nap (Thury-vár) 2015.04.23 

"Tavasztól tavaszig" zenés irodalmi est (TIT Váci Mihály Irodalmi 
színpad tagjai) 

2015.04.27 

Harmat József: "Roma holokauszt a Grábler-tónál. A 
székesfehérvári és várpalotai cigányok tömeges kivégzése 
Várpalotán 1945-ben" című forrásgyűjteményének bemutatója 

2015.05.08 

Dr. Szíj Enikő ny. egyetemi docens előadása Bán Aladárról (Bán 
Aladár Általános Iskola jubileumi rendezvénye) 

2015.05.18 

A rendszerváltás eseményei Várpalotán - Beszélgetéssorozat IV. 
(kultúra) (Petrovics László, Tolonics István, Leitner Ferenc) 

2015.05.19 

Musits Istvánné tanár rendhagyó irodalomórája a költészetről 
(Bán Aladár Általános Iskola jubileumi rendezvénye) 

2015.05.20 

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából „Hagyj nyomot a 
világnak!” írópályázat eredményhirdetése 

2015.06.05 

Sándor Zsuzsanna: Csodafiú szarvas című regényfolyama második 
kötetének, A föld hét csínja című regény bemutatója  

2015.06.11 

Ladányi Tamás: Konstelláció c. kiállítása és Kövi Szabolcs 
fuvolaművész koncertje 

2015.08.28 



A rendszerváltás eseményei Várpalotán beszélgetéssorozat V. - 
Beszélgetés a zenei életről 

2015.09.21 

A Krúdy Gyula Kreatív Irodalmi Kör első műhelyfoglalkozása 2015.09.28 

A rendszerváltás eseményei Várpalotán című rendezvénysorozat 
VI. pódiumbeszélgetése: a várpalotai bányáról, a bányászok 
életéről beszélgetünk Dr. Buzási István bányamérnökkel, Domján 
István főaknásszal, valamint Lábas István vájárral. 

2015.10.05 

Szűcs-Gáspár Borbála Hajnal alkony után című verseskötetének 
bemutatója 

2015.10.06 

Domján-Koncz Eszter pszichológus Felnőtt-kori devianciák című 
előadása 

2015.10.07 

Állatkert dióhéjból: népi játszóház gyerekeknek, felnőtteknek 2015.10.08 

Tarján Tamás irodalomtörténész Rügytől gyümölcs-rogyásig 
látó című előadás Nagy László születésének 90. évfordulója 
alkalmából. 

2015.10.09 

Dr. Szíj Rezső emléknap 2015.10.10 

XV. Szindbád vacsora 2015.10.17 

A Krúdy Gyula Kreatív Irodalmi Kör második műhelyfoglalkozása 2015.10.26 

A rendszerváltás eseményei Várpalotán című 
rendezvénysorozat VII. pódiumbeszélgetése. 1956 
újraértékeléséről beszélgetünk Fakász Tiborral, Huszár Pállal, 
valamint Schmidt Ferenccel. 

2015.10.26 

"Egy műhely, három nemzedék, kilencvenöt év a 
város szolgálatában" a várpalotai három generációs Schmidt és 
Kovács üveges és képkeretező műhely története c. kiállítás 

2015.10.28 

Tervezett Szenzomotoros Tréning (3 hónapostól 10 éves korig) 2015.11.09 

M. Nagy Miklós: Ha nem is egy bomba nő… című regényének 
várpalotai könyvbemutatója 

2015.11.13 

"A rendszerváltás eseményei Várpalotán" VIII.  A várpalotai 
kereskedelemről. Vendégek: Bátor Antal, Jámbor Józsefné és 
Kovácsné Schmidt Gabriella 

2015.11.26 

v. Pongrácz György közíró: Az utolsó esély c. könyvének 
bemutatója 

2015.11.20 

Varga Terézia – Milusné Pap Viola Gerincvédelem a 
mindennapokban 

2015.11.30 

"A szivárvány álom festője és tanítója" című Borbála-napi 
"terefere". Újhelyi Gáborról beszélgettünk 

2015.12.02 

Molnárné Dr. László Andrea: Konfliktushelyzetek a tehetséges 
ember életében című előadás 

2015.12.07 

 



Könyvtári foglalkozások 

2015.01.26 Könyvtárbemutató, könyvajánló Várkerti Általános Iskola 
2015.03.03 Könyvtárbemutató Dúdoló Óvoda, vegyes csoport 
2015.03.11 Oroszlánok - játékos foglalkozás Dúdoló Óvoda, vegyes csoport 
2015.04.15 Könyvajánlás a Naprendszerről, könyvtárbemutató Kölyökvár Óvoda, nagycsoport 
2015.04.20 Könyvtárbemutató Vásárhelyi, 1. o 
2015.04.20 Könyvtárbemutató Vásárhelyi, 3. o. 
2015.04.20 Könyvtárbemutató Vásárhelyi, 3. o. 
2015.04.20 Könyvtárbemutató Vásárhelyi, 2. o. 
2015.04.27 Könyvtárbemutató Cseperedő Óvoda, Inota 
2015.05.08 Krúdy Gyula és Várpalota Faller Jenő Szakképző Iskola 
2015.05.15 Könyvtárbemutató Magániskola 1-4. o. 
2015.11.24 Könyvtárbemutató foglalkozás Dúdoló Óvoda, vegyes csoport 

 

Résztvevők összesen: 212 fő. 

 

Kiállítások 

Kisvakond kiállítás 2015.03.31 

Mester és tanítványai (Borbás Zoltán művésztanár és tanítványai) (Bán 
Aladár Ált. Isk. jubileumi rendezvénye) 

2015.05.14 

Tavaszi Tárlat 2015.05.29 

"Egy műhely, három nemzedék, kilencvenöt év a város szolgálatában" a 
várpalotai három generációs Schmidt és Kovács üveges és képkeretező 
műhely története c. kiállítás 

2015.10.28 

Ladányi Tamás: Konstelláció c. kiállítása és Kövi Szabolcs fuvolaművész 
koncertje 

2015.08.28 

 

 


