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Szakmai beszámoló 
 
51 évvel ezelőtt, 1967. szeptember 1-jén nyílt meg Gyöngyös déli lakótelepén a 
fiókkönyvtár, hogy az új városrész lakóit kiszolgálja.  Először egy általános iskolában, majd 
egy másfél szobás földszinti lakásban működött. Jelenlegi helyére 21 évvel ezelőtt, 1997-ben 
költözött. Itt sokkal jobban elfért a közel 10.000 kötetes állomány, egy áttekinthető térbe 
került a könyvtár. Forgalmas helyen van, óvoda, bolt, orvosi rendelő is van a közelben.  
 
A helyiségekben átadás óta csak kisebb javítások történtek, azonban nagyon fontossá vált az 
átalakítás, felújítás.  
 
A könyvtár bútorzata is régi volt, 30-40 éves polcokon voltak a könyvek, a kölcsönzőpult, a 
fotelek, asztalok is a hetvenes éveket idézték. Fontos volt számunkra, hogy új bútorokkal, 
berendezési tárgyakkal sokkal vonzóbbá tegyük a fiókkönyvtárat.  
 
2017-ben bővült a fiókkönyvtár két helyiséggel, a hozzájuk tartozó mellékhelyiséggel, és 
folyosórésszel. A két terem eddig pártiroda, majd később a LAÉT (Létminimum Alatt Élők 
Társasága) irodája és kiszolgáló helye volt. Rendkívül rossz állapotban voltak a helyiségek, de 
az önkormányzat felújította a helyiségeket.  
 
A könyvtárnak a hely bővülése is nagyon jó volt, de az is segíti a helyzetünket, hogy most már 
az utcai bejárat csak a könyvtáré, nem kell más szervezetekkel osztoznunk a térben. Sajnos 
az eredeti könyvtárhelyiség és a mellékhelyiségek felújítására nem volt lehetőség most, de 
bírjuk az önkormányzat ígéretét, hogy a későbbiekben megtörténik a renoválás. Jelenleg is 
zajlik a külső homlokzat rendbetétele, és ez 2019-ben is folytatódik. Ezek a felújítási munkák 
nagyrészt a sikeres NKA pályázatnak is köszönhetők, hiszen a városvezetés úgy gondolta, 
hogy amennyit lehet, ők is áldoznak a megszépült, kibővült könyvtárért.  
 
A NKA pályázati kiírása lehetőséget teremtett számunkra, hogy a felújítás után az új 
helyiségeket és a könyvtár eredeti részét is új bútorokkal rendezhessük be. Minden 
könyvespolc kicserélésre került, új asztalok, székek, gyermekbútorok, babzsák- és 
hagyományos fotelek, szőnyegek, szalagfüggönyök kerültek a könyvtár birtokába. A helyi 
Ében-H Bútorstúdió szállította a berendezési tárgyakat, és az összeszerelési munkákat is ők 
végezték a helyszínen. Munkájukkal maximálisan elégedettek voltunk, egyéni kívánságainkat, 
módosítási igényeinket mindig figyelembe vették. 
  
Az új berendezésnek köszönhetően tágasabb, levegősebb lett a könyvtár, az egységes, 
modern bútorzat kellemes környezetet biztosít. 
 
Olvasóink tetszését elnyerte az új könyvtári megjelenés, szívesebben jönnek a korszerű 
környezetbe. 



A fiókkönyvtár felújítása és átalakítása során minden helyiség esetében alapvető 
elképzelésünk volt, hogy a falak mentén könyvek legyenek, elsődleges feladatunknak 
továbbra is az olvasás népszerűsítését tartjuk. Ugyanakkor többfunkciós tereket kívántunk 
kialakítani, hogy az adott elképzeléseinket megvalósíthassuk.  
 
A hely szűkössége eddig gátat szabott a lehetőségeknek, ezért jó, hogy újabb termek állnak 
rendelkezésre, ahol a felújítás után csoportfoglalkozásokat is tarthatunk. Augusztusban 
hetente voltak szünidei foglalkozások, szeptembertől pedig óvodai és iskolai csoportok 
látogatják a fiókkönyvtárat.  
 
A megújult külső mellett megnöveltük a nyitvatartási időt, és tervezzük új közösségi 
tevékenységek működtetését is.  
 
Olvasóink körében igényfelmérést végeztünk, a kiértékelés folyamatban van, és igyekszünk 
az elképzeléseknek megfelelően kialakítani a programokat, lehetőségeket.  
 
Ebben a városrészben semmilyen kulturális intézmény nem működik a könyvtáron kívül. A 
lakótelep tulajdonképpen egy kissé különálló része a városnak, lakói között sok az idős 
ember, és a nehéz szociális helyzetű. A könyvtárba beiratkozott olvasók nagy része is 
nyugdíjas, emellett még óvodás és alsó tagozatos gyermekek járnak nagyobb számban. A 
központi könyvtár nyári zárva tartási időszakában törzsolvasóink, elsősorban a folyóiratokat 
olvasók, és az internetezők is látogatják az intézményt. 
 
A fiókkönyvtár felvállalhat egy kulturális bázis szerepet, a hagyományos könyvtári 
szolgáltatások mellett. Lehet klubfoglalkozásokat tartani (baba-mama klub, fiatalok klubja, 
egészséges életmód klub, nyugdíjas klub, önszerveződő klubok, stb).  
 
Két iskola és két óvoda is elérhető közelségben van – a napközis és az óvodai csoportokkal jó 
kapcsolat kialakítására törekszünk.  
 
Az új bútorokkal megoldható, hogy rövid idő alatt az éppen szükséges funkciónak 
megfelelően rendezzük be a termeket (asztalok, székek, babzsákok, gyerekbútorok 
mozgathatósága).  
 
A látogatók és a dolgozók biztonsága érdekében egy kamerarendszert is kiépítettünk a 
pályázati keretből. Riasztórendszer kiépítése is fontos lenne. Az olvasók kényelmét szolgálja 
az új klímarendszer is.  
 
A számítógépes állományunkat sikerült bővíteni a GINOP pályázat segítségével. 

A megújult fiókkönyvtár elindult egy úton, amelynek során ismertebb, kedveltebb lehet a 

városrész lakói számára, hiszen így nyer különös jelentőséget a pályázat sikeressége. 

Köszönjük a Nemzet Kulturális Alap támogatását. 

Gyöngyös, 2018. október 29.                                                     

   Farkas István 

            igazgató 



Fényképmellékletek 

A könyvtár régi berendezése 

 

 



 

 

 



 

 

Felújítás, új bútorok érkezése, átpakolás 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Foglalkozások a megújult környezetben 

 



 

 



 

 


