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I. Alapadatok 

 
A Határ Győző Városi Könyvtár működése két szolgáltató helyen történik, Kossuth út 

50.sz. alatt székhelyén, illetve a Blaha u. 21. sz. alatti fiókkönyvtárban. 
A könyvtár közkönyvtár, működő, nyilvános, kettősfunkciójú (iskolai és köz) önkormányza-

ti fenntartásban működő, részben önállóan gazdálkodik. 
 
A könyvtárak a hét hat napján, hétvégén, szombaton délután tartanak nyitva, heti 40, illetve 

44 órában. 
 

II. Szolgáltatások  

 
Kölcsönzés, helyben használat, könyvtárközi kölcsönzés, számítógép és internet használati 

lehetőség, fénymásolás, nyomtatás, cédulakatalógus illetve elektronikus katalógus, OPAC. 

 

III. A könyvtári dokumentumállomány 

 
Az állományban, mind a két könyvtárban megtalálhatók könyv, folyóirat, hang és képrögzí-

téses dokumentumok, amelyek kölcsönözhetők is. 
A könyvtári dokumentumállomány alakulását jelentős mértékben befolyásolta az év eleji se-

lejtezés a gyomai könyvtárban. A selejtezés nem csak a jelentős túlzsúfoltságot szüntette meg, de 
törlésre kerültek mindazok a dokumentumok is, amelyek kölcsönzésre alkalmatlan állapotban 
voltak, illetve amelyek már fizikailag nem is voltak meg, de a törlésüket nem végezték el. 

Az év végi, tervszerű állományapasztás csak a fiókkönyvtárban volt. Innen törlésre került 
azoknak a dokumentumoknak a jelentős része, amelyeket a Rózsahegyi Iskola vásárolt, nagy rész-
ben tartóstankönyvek, másrészt pedagógiai tárgyú művek, illetve pályázati pénzekből vásárolt 
dokumentumok, amelyek eddig is az iskolában voltak elhelyezve. Ez technikai jellegű törlés volt, a 
városi könyvtár állományáról leválasztjuk azt az állományrészt, amelynek a nyilvántartása a továb-
biakban a Rózsahegyi Iskola feladata. Jelenleg is folyik még ez a munka: azok a hang és a képrög-
zítéses dokumentumok is törlésre kerülnek, amelyek szintén az iskola tulajdonát képezik. 

 
Törlésre került 3.429 db dokumentum, 3.164.665,-Ft értékben. 
 
 



Állománygyarapításra jelentős összeget fordított a könyvtár: 2.303 db dokumentumot vásá-
roltunk. Az állománygyarapításra fordított összeg 2.952 eFt volt (nettó) Az állománygyarapításra 
fordítható költségvetési keretet növelte a 637 eFt érdekeltségnövelő támogatás.  

 
Beszerzett dokumentumok száma 2289 db könyv, 14 db DVD összesen: 2303 db, amelyre 

a folyóiratokkal együtt 2.952 ezer Ft-ot (nettó) fordított a könyvtár. 
 
 

 Gyoma Endrőd Összesen 
Könyv és bekötött folyóirat db 1763 526 2289 
Elektronikus képi dok. (DVD)db 10 4 14 
Összesen db: 1773 530 2303 

1. ábra Vásárolt dokumentumok 
 

Jól látható, hogy a jelentős beszerzés a gyomai könyvtárnál volt, nagy mennyiségben vásá-
roltunk ifjúsági könyveket, címek számában, példányszámban is jelentős kiegészítésre szorult a 
kötelező és ajánlott olvasmányok gyűjteménye is. Az endrődi könyvtár beszerzése a költségvetési 
előirányzatnak megfelelő volt. 
A nagy mennyiségű, darabszámú beszerzést az tette lehetővé, hogy új beszállítói partnerekkel 
kötöttünk szerződést, így legalább 30 % engedménnyel vásárol a könyvtár, postaköltség nélkül. 
Természetesen ettől még nagyobb kedvezmények is elérhetők voltak, amikor pl. akciósan szerez-
tünk be könyveket. Az állománygyarapításra fordítható keretet jó irányba befolyásolta az olyan 
kiadványok lemondása, megszüntetése, amelyeket irreálisan magas áron vásárolt a könyvtár, olva-
sói érdektelenség mellett.  
A nem hagyományos dokumentum típusok beszerzése visszafogott volt, részint az olvasói érdeklődés 
erős visszaesése miatt (szabadpiacon olcsó filmek dömpingje van, internetről töltik le a filmeket, a 
kölcsönzési jogdíj miatt irreálisan magas ezeknek a dokumentumoknak az ára), és azért, hogy 
minél hamarabb érjünk el javulást a könyvállomány összetételében, használhatóságában és frissü-
lésében. 
Folyóiratok mindkét könyvtárban járnak, kölcsönözhetők. Összesen 136 példány, amely 111 címfé-
leséget takar. Ebből 49 db a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Könyvtárellátó kft-n ke-
resztül érkezett a könyvtárba. A folyóiratok széles skáláját kínáljuk, az olvasói igények figyelem-
bevételével. Rendszeres olvasói tábora van mind a két könyvtárban és igen népszerű a folyóirat 
kölcsönzés is. A folyóiratok beszerzésénél áttértünk az előfizetésekre, amelyek rajtunk kívül álló 
okok miatt nem mindig zökkenőmentesek. Sok papírmunkával jár, megrendelések, előleg beké-
rők, számlák, kézbesítő váltások stb. Itt is sikerült engedményesen vásárolni, hiszen a hosszabbtá-
vú előfizetéseket nagyobb kedvezménnyel honorálják a kiadók, illetve vásároltunk lapokat úgy is, 
amikor két lap mellé a harmadik ingyen jár. A folyóirat előfizetéseket az előfizetési időtartam vál-
toztatgatásával szeretném úgy alakítani, hogy nagy részüknél a váltás a nyári hónapokra essen, 
költségvetési szempontból ez lenne a célszerű. 2009.-től kezdődően a folyóiratok nyilvántartása, 
kölcsönzése számítógéppel történik a gyomai könyvtárban is. 
 
Az új könyveket számítógéppel rögzítjük, a meglévő állomány gépre vitele folyamatos, a doku-
mentumokat vonalkóddal látjuk el, igen jól halad. A könyveket nem csak a számítógépben rögzít-
jük, de újra leltározzuk, ami plusz munkával jár ugyan, de sokkal megbízhatóbb, kettős ellenőrzési 
kör alakul ki.  
A könyvtári állomány gyarapodott ajándékkönyvekkel is, ezek elsősorban a Polgármesteri Hivatal-
tól kapott könyvek voltak, másrészt a Kner nyomdától, illetve magánszemélyektől. 
 



IV. Könyvtárhasználat 

 
 E <14 Gy <14 Összesen <14 
Beiratkozott olvasó 1073 497 737 213 1810 710 
Személyes használat 9540 4187 4568 2815 14108 7002 
Internet használat 1587 952 2539 2539 
Távhasználat (telefon) 690 326 1016 1016 
Kölcsönzött dok. db 45521 6630 13405 6027 58926 12657 
Helyben haszn. dok. db 22181 10337 8348 4754 30529 15091 
Könyvtárközi kapott kérés 6 6  
- küldött dok. db 5 5  
Könyvtárközi küldött kérés 36 41 77  
- kapott dok. db 35 26 71  

2. ábra Könyvtárhasználati adatok 
 
A legfontosabb könyvtárhasználati adatok a két könyvtárra és összesítve mutatják meg az összesí-
tett, illetve az ezekből számított 14 éven aluliakra vonatkozó adatokat. Megállapítható, hogy a 
gyomai könyvtárnál a ténylegesen beiratkozott olvasók számát sikerült növelni. (2007. évben: 642 
fő) Az endrődi részen csökkenés van, amely valószínűleg folyamatos lesz, a népesség fogyása, 
illetve a gyermeklétszám csökkenése miatt. (2007. évben: 1150 fő) A településrészek lakosságará-
nyát tekintve a gyomai könyvtár használtsági mutatói még mindig rosszabbak, és elég rossz képet 
mutatnak. 
Személyes meggyőzéssel sikerült elérni, hogy „elkezdtek járni a könyvtárba az iskolások”, a gyo-
mai könyvtárba is. Sajnos, a folyamatnak még nagyon az elején tartunk, de nem lehetünk elég 
hálásak azoknak a pedagógusoknak, akik a könyv, az olvasás megszerettetése és az olvasás megta-
nítása feladatban közös felességet vállaltak a könyvtárral, a könyvtárosokkal. A Kis Bálint Általá-
nos Iskola alsó tagozatának tanulóit folyamatosan hozzák el a tanítók, beiratkoznak, és könyvet 
kölcsönöznek. Ez szervezetten, havi rendszerességgel történik. Megfigyelésünk alapján elmond-
ható, hogy minden osztályból 5-6 fő az, aki nem csak ilyenkor, hanem ettől gyakrabban is látogat-
ja a könyvtárat. Könyvtárhasználati óra megtartására is sor került már, ez szintén az alsó tagozato-
soknál. A Szent Gellért Iskola tanulói nagyobb számban használják az endrődi könyvtárat, de ott 
is jelentősen alatta marad a létszám az elvárhatónak.  
A Rózsahegyi Iskola könyvtárhasználatára jellemző, hogy a pedagógusok egy része elkötelezetten 
megtartja a könyvtári órákat, illetve olyan feladatokat adnak, amellyel használtatják a könyvtárat. 
A Tanulás-tanítása program idején az osztályok váltva használják a könyvtárat. 
Az általános iskolák esetében, az iskolai könyvtár léte, és felszereltsége csak részben adhat erre 
magyarázatot, hiszen a NAT a könyvtártípusok (azaz a települési könyvtár) használatát nem csak 
a könyvtárhasználati óra keretén belül, de a szaktárgyak oktatásánál is előírja.  Jellemzően, az alsó 
tagozaton használják a könyvtárakat jobban.  
 

 Rózsahegyi Szent Gellért Kis Bálint Egyéb Összesen 
Endrőd 442 38 14 3 497 
Gyoma 2 9 196 6 213 
Összesen 446 47 210 9 710 

3. ábra 14 év alatti tanulók 
 
Az októberi könyvtári napok ideje alatt a Kner Gimnázium 160 tanulóját iratkoztatta be az egyik 
tanárnő, aki feladatot is adott a tanulóknak: szabadon választhattak egy olvasmányt, amelyről tár-
saik előtt kell majd beszámolniuk, illetve olyan feladatot kaptak, hogy szabadon választott témá-
jukhoz legalább 3 szakkönyvet kellett keresniük, kijegyzetelni, hivatkozásokkal. A Kner Gimnázi-
umban kiadott projekt feladatok esetében tapasztalható, hogy aki nem elégszik meg az internetről 



leszedhető információval, az a kutatómunkához felkeresi a könyvtárat, vagy éppen az internetet 
veszi a könyvtárban igénybe. A kötelező olvasmányok nagyobb választékát és darabszámát tudjuk 
kínálni, itt is érezhetően nőtt a kölcsönzések száma. A Bethlen Szakközépiskolából decemberben 
iratkozott be egy osztály szervezett formában. 
 

 Kner Gimn. Bethlen Sz. Egyéb Összesen 
Endrőd 62 42 89 193 
Gyoma 184 29 17 230 
Összesen: 246 71 106 423 

4. ábra Középiskolás tanulók a könyvtárakban 
 

 Ált isk. Középisk. Felsőfokú Aktív korú 65 év feletti Összesen
Endrőd 497 193 61 248 74 1073
Gyoma 213 230 52 142 100 737

Összesen: 710 423 113 390 174 1810
5. ábra Beiratkozott olvasók megoszlása 

 
Az adatokban persze átfedések is vannak, hiszen mindkét könyvtárat használják a legelszántabb 
olvasók.  
 

V. Informatikai ellátottság 

 
Internet és számítógép használatot mind a két könyvtár biztosít, Gyomán lehetőség van WLAN 
kapcsolódásra is. 
Endrődön az olvasók részére 2 gépet, Gyomán 4 gépet tudunk biztosítani, internet eléréssel. 
Gyomán 2008-ban 2 db számítógép konfigurációt vásároltunk, vonalkód leolvasókkal, 1 db feke-
te-fehér hálózatos nyomtatót a könyvtári program használatához. A belsőhálózat 1 kölcsönző, 2 
feldolgozó gépből áll, ezen kívül van még egy adminisztrációs feladatokra használt gép is. Az 
endrődi könyvtárba is vásárolni kellett egy számítógépet, mivel a nyári szünet végén elromlott a 
kölcsönzői gép. Javíttatás után, ez a gép került Gyomára, feldolgozó munka folyik rajta, később 
olvasói katalógusgépként lehet majd használni.  
 

VI. A könyvtár rendezvényei 

 
Mind a két könyvtárban voltak rendezvények. Az „aranyfonál” városi mesemondó verseny 2008. 
március 31.-április 4. (5 nap) között került megrendezésre, 112 fő mesemondóval. Könyvet, okle-
velet adtunk jutalomként, az Ifjúsági Alaptól elnyert 30.000,-Ft-os pályázati összeg csökkentette a 
könyvtár ezzel kapcsolatos kiadásait. 
A vers-és prózamondó verseny szintén sikeres volt, 89 fő vett részt rajta. Mind a két versenyen, a 
város három általános iskolájának tanulói (köztük a hunyai diákok is), illetve a versmondó verse-
nyen a Kner Gimnázium egyik tanulója, vettek részt. 
 
A könyvtár az őszi könyvtári napok országos akció programhoz kapcsolódóan megrendezte a 
Tini könyvtári napokat. A logó készítő versenyre a Rózsahegyi Iskola, a Szent Gellért Iskola, va-
lamint az Evangélikus Gimnázium és Szakközépiskola (Bcsaba) diákjaitól érkeztek be pályamű-
vek, amelyeket a könyvtárban lehetett megtekinteni. A tini délutánra helytörténeti, valamint Határ 
Győzővel kapcsolatos totót készítettünk, a könyvtárban lehetett kitölteni, jutalmakat adtunk a 
helyes megfejtésért. A „tini hét” vendége Huzella Péter Kossuth-díjas előadóművész volt, aki 
nagyon színvonalas, jó hangulatú zenés-irodalmi barangolásra „vitte el” az érdeklődőket. A prog-



ram költségeit a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár közvetítésével az NKA finanszírozta. A 
program „zajos” sikert aratott a nem túl nagyszámú közönség előtt. Sajnálatos módon éppen az a 
korosztály maradt távol, akiknek szólt volna a program: a középiskolás korúak. Az előadóművész 
tehetségét és emberségét dicséri, hogy látva a közönség fiatalabb, általános iskolás korát (Rózsa-
hegyi és Kis Bálint Alt. Isk. tanulói), alkalmazkodott ehhez.  
 
A gyomai könyvtárban 3 könyv bemutatóra került sor.  
Dr. Szendrei Géza: 1956- gyomai és endrődi, környékbeli események című könyvének bemutató-
jára vidékről is érkeztek (Szeghalom, Dévaványa, Körösladány, Békésszentandrás, Szarvas, Gyula) 
érdeklődők. Dr. Szendrei úr könyvének kiadását a Gyomaendrőd Város Önkormányzata támo-
gatta. 
Dr. Menczer Gusztáv: A Gulag rabszolgatelepei- című könyvének bemutatóján a Bethlen Szak-
képző Iskola kollégiumának 60 tanulója is részt vett, példás fegyelmezettséget és magatartást ta-
núsítva. Az idős szerzőt a Tímár Panzóban töltötte az éjszakát, a vacsora költségeit Tímár János-
né vállalkozó támogatásként nyújtotta a könyvtárnak, amellett hogy kiemelt figyelmet fordítottak 
a vendégre. A találkozóról Menczer úr nagyon pozitív visszajelzést adott a könyv kiadója felé is. 
Dr. Schmidt Péter: A politikai átalakulás sodrában - című könyvét Dr. Bihari Mihály alkotmánybí-
ró mutatta be. A rendezvénynek nem csak az volt a különlegessége, hogy egyszerre két alkot-
mánybírót is köszönthettünk a könyvtárban, hanem a közvetlen, emberi hangulat is, amely a jog-
hoz laikusként közelítő résztvevők többségének is maradandó élményt nyújtott. A Menczer 
könyv bemutatójának pozitív visszhangja tette lehetővé, hogy a Schmidt professzor úr könyvének 
bemutatójára a Századvég Könyvkiadó képviseletében eljött a kiadó igaztója is, s a kiadó lehetővé 
tette a kedvezményes könyvvásárlást is. Dr. Schmidt úr könyvének kiadását Gyomaendrőd Város 
Önkormányzat támogatta. 
Az erfurti szakácsolimpián kitűnően szerepelt Békés Megyei Gasztronómiai Team érmes szakács-
olimpikonjai: Tímár Attila, Tímár András, Tímár Albin szakács egyenruhájuk teljes pompájában, 
tárgyi emlékekkel és kitűnő fotókkal illusztrálták élménybeszámolójukat. A nagyon jó hangulatú, a 
szakmaiságot köznyelvre lefordító és magyarázó előadásukat jó humorral is fűszerezték. A hálás 
közönség tagjai egyenként gratuláltak a mestereknek, ragyogó eredményük előtt fejet hajtva. 
Az endrődi könyvtárban Márton Gábor tanító, helytörténeti kutató, író-költő „Élők, holtak val-
lomása- című könyvének bemutatójára a gyomai érdeklődőket is átvittük. Marci bácsi könyvében 
anekdotákat gyűjtött össze, a könyvet az Endrődi Tájház adta ki.  
Az endrődi könyvtárban Húsvét, majd Karácsony előtt játszóházat szerveztünk, ebben segítsé-
günkre volt Barna Zsuzsa a Tájház munkatársa is. A kézműves foglalkozás mellett sor került az 
„Activity” vetélkedőre is, amely mindig remek szórakozást nyújt nem csak a résztvevőknek, ha-
nem a nézőknek is.  
A rendezvények között meghatározó jelentőségű volt az ünnepélyes névadó, melynek során táb-
laavatásra is sor került. A névadó ünnepségen, a Művészeti Iskola és a Kner Gimnázium növen-
dékei adtak színvonalas műsort. A Kner Gimnáziumból tanulók is részt vettek az ünnepségen, 
példás magatartást tanúsítva. 
Határ Győző, könyvtár névadójának, halála évfordulóján megemlékezést és koszorúzást tartot-
tunk. A könyvtári ünnepségek színvonalát emelte Cserenyecz Éva versmondó is. 
 

VII. A könyvtár gazdálkodása, működése 

 
A 2008-as gazdálkodást ad-hoc helyzetek jellemezték és nehezítették. A folyóiratokat korábban 
készpénzes vásárlással rendezték, ezeket előfizetéses formára változtattuk. A dokumentumoknál 
pótolni igyekeztünk azokat a hiányosságokat, amelyeket a selejtezés során állapítottunk meg, illet-
ve a kötelező olvasmányoknál cím szerint rendeltük a könyveket, bővítettük a példányszámokat.  



Könyvtári ügyvitelhez, a könyvtári munkavégzéshez szükséges nyomtatványok vásárlására is, vi-
szonylag magasabb összeget kellett költeni, de ezek több évre szolgáló beszerzések voltak. 
Megvásároltuk a SZIRÉN IKR-t, beszerzésre került 2 db számítógép konfiguráció, 3 db vonal-
kód leolvasó, 1 db hálózatban működtethető fekete-fehér laser nyomtató, kialakításra került egy 
WLAN hálózat. 
Új, szerelt kémény építésére került sor, a kémény életveszélyes állapota miatt. Jelentős bővítésre, 
átalakításra került a biztonsági rendszer. A bejárat feletti előtető balesetveszélyes állapotát kijaví-
tották, egy segédkorlát került felszerelésre, illetve a fedőanyag cseréje, mázolás történt. Átalakítás-
ra, mázolásra került a kerékpártároló. Az épület alá folyó esővíz elvezetése is megoldódott. Az 
épületen belül, és kívül is vakolatjavításra, meszelésre, festésre került sor. A szociális helyiségek-
ben meszelés és mázolás történt. Nagyobb méretű villanyszerelési munkára már év elején sor 
került, kiégett égők, neoncsövek cseréjére, lelógó vezetékek felszámolására, balesetveszélyes fény-
csőarmatúra javítására volt szükség. Novemberben ismét javíttatni kellett: újabb armatúrákat kel-
lett megerősíteni, újabb fénycsöveket, égőket kellett kicserélni, illetve a raktárhelyiségben lévő 
vezetékek miatti balesetveszélyt kellett elháríttatni. Többször kellett üvegeztetni, zárakat cserélni, 
fűtést, kazánt javíttatni, csapokat szerelni, javíttatni. Megoldódott a szennyvízbekötés, jelentős 
méretű terep és kertrendezés történt, az udvari burkolatok balesetveszélyes részei javításra kerül-
tek. A könyvtár elfogadható, rendezett képet mutat kívülről és belülről is. A közmunkások Gurin 
László vezetésével nagyon sokat tettek a könyvtár külső rendjéért, sok virágot és segítséget kap-
tunk Dobó Anitától is. A fénymásoló berendezések mind a két könyvtárban elavultak, gyakran 
kell javíttatni őket. Az elektromos feszültség ingadozása miatt, többször kellett router-t, switch-et 
cseréltetni. 
A kiadási oldalt tekintve, nagyon nagy jelentőségűnek tartom a villanyszámla, a telefonköltség, 
illetve a szakmai tevékenységhez igénybe vett szolgáltatás kiadási sorokon elért megtakarítást. 
Sikerült gázenergiát is megtakarítani ez azonban csak gázköbméterben jelentkezik, mivel nagy 
összegű kifizetés volt áprilisban a 2007-es évre vonatkozóan, illetve a gázáremelés miatt. A meg-
takarított több százezer forint fedezetéül szolgált a szennyvízbekötés költségeinek, illetve könyv-
beszerzésnek. 
A 2009-es évben nyugodt, ütemezett kiadásokkal számolunk, továbbra is a lehető legnagyobb 
takarékosság mellett. Ugyanakkor a jelentős és folyamatos áremelkedések tovább nehezítik a kul-
turális területet. Szinte napjainkban derült ki, hogy visszamenőleg, 2008-évre, és előreláthatóan 
2010-ig, egyoldalú, utólagos módosítással csökkentette az OKM a kulturális ágazatban dolgozók 
kötelező továbbképzésének állami támogatását.  
A gazdálkodással kapcsolatban jelentős változás a beiratkozási díjak megszüntetése, amely nagyon 
pozitív visszhangra talált az olvasók körében, elismerésüket és köszönetüket fejezik ki érte a Kép-
viselő-testületnek. 
 

VIII. Pályázatok 

 
A könyvtár a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár vezette konzorcium tagjaként  
- TIOP pályázatot nyújtott be: hardver és szoftver eszközök vásárlásra illetve informatikus mun-
katárs bérköltségére. 
- TÁMOP pályázatot nyújtott be: interaktív könyvtári és gyermekkönyvtári honlap kialakítására, 
gyomaendrődi közös felületű katalógus létrehozására, illetve az iskolai könyvtárak állományának 
számítógépen történő rögzítésére (számgép+program+élő munka), olvasásnépszerűsítő progra-
mok kidolgozására, megvalósítására, kötelező továbbképzések költségének fedezésére, illetve in-
formatikus munkatárs bérköltségére. 
A pályázatok 10-10 millió Ft-os nagyságrendűek, utófinanszírozásúak, önerőt nem igényeltek. 



IX. Kapcsolatok 

 
A könyvtár közszolgáltató alapintézmény. A közönséggel, közösséggel, olvasókkal való kapcsolata 
javult. Nőtt a könyvtár reagáló képessége, az olvasói igények folyamatosan a figyelem középpont-
jában állnak. A könyvtár nyitott, befogadó intézményként működik, együttműködésre kész, igyek-
szik az igények felkutatásával, kielégítésével szolgáltatásait javítani.  
Kapcsolatfelvételre a város valamennyi intézményével sor került, illetve néhány nem önkormány-
zati fenntartású intézménnyel, vállalkozásokkal, civilszervezettel is. Együttműködni azonban, csak 
azzal lehet, aki maga is kész az együttműködésre, legyen ez intézmény, szervezet, vagy magán-
személy. 
A pályázati konzorcium jó alapot teremtett arra is, hogy a könyvtár kapcsolatai erősödjenek a 
megye könyvtáraival, könyvtárosaival, tartalmas szakmai együttműködést megvalósítva.  
A könyvtári névadó okán került sor a kapcsolatfelvételre a Petőfi Irodalmi Múzeummal. Határ 
Győző emlékének őrzése további együttműködés alapja lehet. 
Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Német Kisebbségi Önkormányzattal. 
Terveinkben szerepel együttműködési megállapodás kidolgozása, illetve együttműködő tevékeny-
ség folytatása a helyi civilszervezetekkel is. 
 

X. Egyéb 

 
A könyvtár külső és belső megjelenésében sokat változott, tiszta, rendezett, leginkább egy könyv-
tárra hasonlító képet mutat. A gyermekrészleg átalakítása, barátságosabbá tétele, a zsúfoltság meg-
szüntetése, a sok virág, mind kedvére van az ide látogatónak, jól fogadták a változásokat az olva-
sók. 
A könyvtárosok egyre jobban kezelik a számítógépes programot, a feldolgozó munka jól halad. 
Ennek ellenére, a gyomai könyvtári állomány számítógépes rögzítése, illetve a megfelelő nyilván-
tartások kialakítása 2-2,5 év időtartamot vesz még igénybe.  
Egyre nagyobb az olvasói, használói igény a számítógépes, internetes tanfolyamok iránt 
Nagyon sok feladat vár ránk, amennyiben a pályázatokon nyerünk, szükségessé válik a könyvtári 
informatikus munkatárs álláshely beállítása is. 
Dr Szilágyiné Németh Eszter könyvtárigazgató helytörténeti kutató és gyűjtő munkájának anyagát 
átadta a városi könyvtárnak. A nagy mennyiségű, felbecsülhetetlen eszmei értékű anyagot dara-
bonként kell átnézni, és dokumentálni, hogy az adott irat, vagy fénykép milyen helytörténeti jelen-
tőséggel bír. (A Megyei Levéltár tartós letétként fogja átvenni azokat az eredeti dokumentumokat, 
amelyek 1850 előttiek.) A tényleges feldolgozó munka, illetve a közzététel csak ezután következ-
het. (A TIOP pályázaton igényelt hardver és szoftver eszközökre ilyen céllal is pályáztunk.) Szük-
séges lenne az eddig nem gyűjtött időszak, illetve a jelenkori helytörténeti gyűjtés megszervezése, 
feldolgozása, közzététele. 
 
 
 
Gyomaendrőd, 2009. január 30. 
 
 
 
 
 
        Dinyáné Bánfi Ibolya 
        Könyvtárvezető 


