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Szakmai beszámoló 

A Vachott Sándor Városi Könyvtár a város Fő terén, a Grassalkovich palotában, 1443 m2-en 

fogadja a könyvtár látogatóit. 

Az intézmény minden korosztály számára nyitott. A felnőtt részlegen kívül gyermekkönyvtár, 
helytörténeti gyűjtemény, zenei részleg, internetezési lehetőség, folyóirat olvasó, a déli 
városrészen pedig fiókkönyvtár szolgálja a lakosság, a felhasználók igényeit. 
Olvasóink és a városba érkező turisták számára művészeti értékeket is közvetít intézményünk 
azáltal, hogy két állandó kiállítás is található a könyvtár épületében. 
 
Herman Lipót, Munkácsy-díjas művész, az életöröm festője a XX. század művészeti életének talán 
legnépszerűbb alakja volt. Gazdag kultúrhistóriai események szemtanújaként tisztelték 
pályatársai. Enciklopédikus bőségű élményanyagáért irigyelték a művészvilágban. 
Maradandósága azért tartós, mert derűs, emberséges hangulat övezi hagyatékát, melyet özvegye 
Gyöngyös városnak ajándékozott. 1998-ban a könyvtár épületében méltó elhelyezést nyert az 
egyedülálló gyűjtemény. 
 
A Huszár Lajos Éremtár Magyarország ezer éves történelmét mutatja be érméken és 
emlékérméken. A gyűjtemény anyaga felöleli a magyar államiság teljes történetét, megismertet a 
magyar uralkodók által kibocsátott hivatalos pénzekkel, és bepillantást nyújt az erdélyi 
fejedelmek pénzverésébe is. A kiállítás 2007 júniusa óta látogatható. 
 
A Gyermekkönyvtár kulturális tevékenységének és rendezvényeinek a célja, hogy minél 
szélesebb közönséget vonzzon a könyvtárba, illetve játékosan fejlessze a könyv- és 
könyvtárhasználatot, olvasóvá neveljen. 
 
Évente több alkalommal rendezünk könyvbemutató esteket, író-olvasó találkozókat, 
előadóesteket. 
Az információs pult előtti téren, és a helyismereti gyűjteményben aktuális kiállításokkal 
kedveskedünk a betérőknek. Kreatív olvasóinknak, munkáik bemutatásához kiállítási lehetőséget 
biztosítunk. 
A Helytörténeti vetélkedő szervezésében is minden évben (28 éve) aktív részt vállalunk. 
 
A könyvtár fennállása folyamán többször is költözött, először a múzeum épületében, az Orczy-
kastélyban volt, majd 1984-ben költözött a ferences kolostor épületébe, végül húsz évvel ezelőtt 
a jelenlegi helyére, a Fő téren álló Grassalkovich palotába.  
 
Minden költözés minőségi és területnövekedési fejlődést jelentett. 1984-ben, a kolostorban 
speciális módon kellett a könyvtári állományt elhelyezni, az épület kis (és különböző méretű) 
cellákból állt, melyet műemléki okokból természetesen meg kellett őrizni. Ekkor készült a 



könyvtári polcok nagy része, méretre, a cellákhoz igazítva. Maradtak azonban polcok még az 
előző helyszínről is.  
 
1998-ban a Fő téri épületbe költözve nem volt lehetőség a bútorok cseréjére, így a meglévő 
polcokkal kellett berendezni az új épületben is a könyvtárat. Szinte minden polc más méretű, 
nem volt egyszerű az elhelyezés, de a meglévő berendezéssel kellett gazdálkodni. A polcok 
állapota is romlott az idő múlásával. Az elmúlt húsz évben sem volt olyan anyagi helyzetben a 
könyvtár, hogy a költségvetésből megoldható lett volna a polcok cseréje. Néhány újabb polc 
készült a 2000-es évek elején egy önkormányzati pályázat támogatásával, de ez tulajdonképpen 
csak arra volt jó, hogy a bővülő könyvállomány elhelyezésre kerüljön. A sok különféle polccal a 
könyvtár összképe meglehetősen eklektikus lett. Évek óta szerettük volna kicserélni a polcokat, 
ezt az önkormányzatnál is tudják, de a költségvetés keretei erre nem adtak lehetőséget. Új 
asztalokat, székeket időközben sikerült beszerezni a könyvtárba.  
 
A NKA Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával lehetővé vált a könyvespolcok cseréjének 
megvalósítása. A munkálatokkal az Ében-H Bútorstúdiót bíztuk meg, ők készítették előző évben 
a fiókkönyvtár bútorzatát is. Amellett, hogy helyi, gyöngyösi Kft-ről van szó, szépen pontosan, 
időre dolgoznak, ismerik a KSZR előírásokat a könyvtári berendezéssel kapcsolatban. A 
tervezésnél rugalmasak voltak az elképzeléseink, egyéni kívánságaink tekintetében. 
 
Intézményi megtakarításból, és önkormányzati támogatással sikerült az új polcok beállítása előtt 
az első és a második emelet olvasói tereinek nagy részében a húsz éves, kopott, és nehezen 
takarítható padlószőnyeget korszerű műanyag padlóburkolatra kicserélni. 
 
Az első emeleten a kölcsönzőpult után először a szépirodalmi terembe jutnak az olvasók. A falak 
mellett, és a térben is voltak polcok, így fért el az állomány. Az új polcok egységes méretével és a 
falra merőleges rövidebb polcokkal, a folyómétert megőrizve sokkal szellősebb olvasói teret 
tudtunk kialakítani.  
 
A mellette lévő kisebb teremben a kölcsönözhető szakirodalom egy része kapott helyet (0 – 600 
ETO számig). Itt az új berendezést csak a falak mentén helyeztük el, megszüntetve a középen álló 
polcokat, így sokkal levegősebb lett a helyiség, most már lehetőségünk lesz akár iskolai 
csoportokat leültetni. A kevesebb folyómétert részben visszanyertük a falhosszúsághoz jobban 
kialakítható polcokkal, részben (az épületen belül található) raktárba vittük az állomány egy 
részét. Mivel a szépirodalmi anyag bővül gyorsabban, így levegősebbé tettük, és a szakirodalmat 
teljesen felköltöztettük a második emeletre.  
 
A második emeleten volt a kölcsönözhető szakirodalom további része, valamint a kézikönyvtár. 
Itt volt még 10 olvasói számítógép is. Az új berendezéssel itt is nyertünk helyet, és a 
számítógépes blokkot is kisebbítettük (5 olvasói gép a jelen használói szokások mellett 
elegendő, tanfolyamok esetén pedig laptopokat is használhatunk). A számítógépek a terem másik 
oldalára kerültek, a helyükön pedig asztalokat, székeket helyeztünk el, ami egyrészt a 
kézikönyvtár használóinak, másrészt szintén a közösségi foglalkozásoknak, kluboknak, kisebb 
rendezvényeknek biztosít kedvező helyszínt. A kézikönyvtári és a szakirodalmi állomány jelentős 
része raktárba került, de ez csak pár lépés, ugyanazon a szinten.  
 



Azzal, hogy minden teremben elsősorban a fal mellé kerültek a polcok, jelentős teret nyertünk 
és levegősebb lett az egész könyvtár. A tér közepén lévő polcok megszűnéséből eredő 
raktározási problémát az elkövetkező években igyekszünk egy, a padlástérben kialakítható 
raktárral megoldani. Az egységes magasságú polcoknak köszönhetően sokkal rendezettebb lett a 
könyvtár összképe, és ez a magasság mindenki számára elérhető, nem úgy, mint a mostani 
berendezésnél.  
 
A könyvtárban elhelyezett Herman Lipót hagyatékból a festmények nagy része az olvasói 
terekben van kifüggesztve, de a művész grafikáit egyelőre nem tudjuk méltóképpen állandó 
kiállításban a látogatók elé tárni. Néhány grafikát igyekeztünk a könyvespolcok végén elhelyezni, 
de a régi, szabálytalan bútorzaton nem igazán érvényesültek. Az új, egységes polcok végén a 
gyűjteménynek legalább egy részét esztétikusan el tudtuk helyezni, és olvasóinkat, látogatóinkat 
egy modern berendezésű, és igényes műalkotásokkal szebbé tett könyvtár várja.   
 
Van ugyan két rendezvénytermünk (egy nagy- és egy kisgaléria), de mindenképp fontos, hogy 
könyvek között, a kölcsönzői térben is tarthassunk iskolai- és egyéb foglalkozásokat, 
bemutatókat. A nagyobb terek arra is lehetőséget adnak, hogy kisebb kamarakiállításokat, 
aktuális ajánlásokat helyezzünk el a kölcsönzőterekben. 
 
A Gyermekkönyvtár most kimaradt a fejlesztésből, de a felszabaduló bútordarabokból tudott 
javítani a könyvek elhelyezésén.  
 
A könyvtár felújítása és átalakítása során minden helyiség esetében alapvető elképzelésünk volt,  
hogy a falak mentén könyvek legyenek, elsődleges feladatunknak továbbra is az olvasás 
népszerűsítését tartjuk. Többfunkciós tereket kívántunk kialakítani, hogy az elképzeléseinket egy 
nyitottabb, közösségi térként is üzemelő könyvtárról megvalósíthassuk. Olvasóink tetszését 
elnyerte az új berendezés, a tágasabb, világosabb terek kialakítása. Jelenleg is zajlik egy használói 
elégedettségmérés, ahol a könyvtári elrendezés hasznosságát és esztétikai hatását is vizsgáljuk.  
 
Néhány éven belül szeretnénk a Minősített Könyvtár címre pályázni, és az esztétikusabb, és 
funkciójának jobban megfelelő környezet kialakítása is egy lépés a minőség felé.  
 
Köszönjük, hogy a NKA Közgyűjteményi Kollégiuma támogatta elképzeléseinket.  
 
 
Gyöngyös, 2019. október 28. 

 



 
A könyvtár régi berendezése 

 

 



 
Kipakolás az olvasói terekből 

 
Padlózás 

 

 

 



 

 
Új polcok 



 

 
Pakolás az új polcokra 



 

 



 

 
A megújult könyvtár, első emelet 



 

 
A megújult könyvtár, második emelet 







Bankszámlaszám: 62000040-14000072

Adószám: 11177661-2-10

- bútorokhoz felhasznált alapanyag: laminált bútorlap

- bútorok élzáró anyaga: színazonos ABS 

Megnevezés db Egységár Összérték

Magas könyvespolc 60x25x200 13 15 500 Ft             201 500 Ft           

Magas könyvespolc 70x25x200 55 16 400 Ft             902 000 Ft           

Magas könyvespolc 80x25x200 91 17 500 Ft             1 592 500 Ft        

Alacsony könyvespolc 70x25x90 9 11 200 Ft             100 800 Ft           

Alacsony könyvespolc 80x25x90 16 12 300 Ft             196 800 Ft           

Nettó összesen 2 993 600 Ft        

ÁFA 808 272 Ft           

Bruttó összesen 3 801 872 Ft        

Az árajánlat tartalmazza a szállítási és szerelési költséget.

Gyöngyös, 2018.06.02. Ében-H Kft

Bemutatóterem és üzem : 3200 Gyöngyös Ipar út 3.

Tel./Fax: 37/301-613   37/500-619

eben@t-online.hu   www.eben-h.hu

Gyöngyös város könyvtárának 

bútorozási árajánlata
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