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BESZÁMOLÓ a 2009. évről 

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) önkor-

mányzati fenntartásban, részben önállóan gazdálkodik. 

II. Szolgáltatások  
Közhasznú és közcélú információszolgáltatás, kölcsönzés, helyben használat, könyvtár-

közi kölcsönzés, számítógép és internet használati lehetőség, fénymásolás, nyomtatás, laminá-
lás, elektronikus katalógus, helytörténeti gyűjtemény. 

III. A könyvtári dokumentumállomány 
Az állományban, mind a két könyvtárban megtalálhatók könyv, folyóirat, hang és kép-

rögzítéses dokumentumok, amelyek kölcsönözhetők is. 
2009-ben a gyomai könyvtárban is feldolgozásra került a könyvtári állomány kölcsö-

nözhető része. Ez a dokumentumok 90 %-át jelenti. 
Évközi selejtezésre került sort a Fiókkönyvtárban a leltározást megelőzően. A leltár 

megnyugtató eredménnyel zárult, külön beszámoló készült a róla. Tervszerű állományapasz-
tás is csak a fiókkönyvtárban volt, az elhasználódás, behajthatatlan követelések miatt, vala-
mint törlésre kerültek azok a hang és a képrögzítéses dokumentumok, amelyek a Rózsahegyi 
Iskola tulajdonát képezték. A könyvtári állomány szétválasztása befejeződött. 

Állománygyarapításra jelentős összeget fordított a könyvtár: 1597 db dokumentumot 
vásároltunk. Az állománygyarapításra fordított összeg 2.818 eFt volt (nettó) A beszerzett 
dokumentumok száma 1544 db könyv, 15 db CD, 42 db DVD összesen: 1597 db 

 
 Gyoma Endrőd Összesen 
Könyv és bekötött folyóirat db 983 561 1544 
Elektronikus képi dok. (DVD)db 57 - 57 
Összesen db: 1036 561 1597 

1. ábra Vásárolt dokumentumok 
 
A hagyományos, könyv típusú dokumentumoknál folyamatos beszerzés történik, sike-

rült pótolni a gyomai állomány alapvető hiányosságait. Nagyobb figyelmet tudunk fordítani 
az olvasói igények kielégítésére. Továbbra is, az internetes vásárlást részesítjük előnyben, új 
partnerekkel is kapcsolatba léptünk. 

Folyóiratok mindkét könyvtárban járnak, kölcsönözhetők. Összesen 150 példány, 
amely 130 címféleséget takar. Ebből 47 db a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával érkezett 
a könyvtárba. A folyóiratok széles skáláját kínáljuk, az olvasói igények figyelembevételével. 
Rendszeres olvasói tábora van mind a két könyvtárban, nagyon népszerű a folyóirat kölcsön-
zés is, Gyomán észrevehetően megnőtt a kölcsönzési igény.  



A könyvtári állomány gyarapodott ajándékkönyvekkel is: a Német Kisebbségi Önkormány-
zattól kaptunk német nyelvű ifjúsági könyveket. 

IV. Könyvtárhasználat 
 

 Endrőd Gyoma Összesen 
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 
Beiratkozott olvasó 1073 1220 737 1130 1810 2350 
Újonnan regisztrált 96 135 118 293 214 428 
Személyes használat 9540 9008 4568 10511 14108 19519 
Internet használat 1587 2061 952 1300 2539 3361 
Távhasználat (telefon) 690 418 326 616 1016 1034 
Kölcsönzött dok. db 25521 27125 13405 16431 38926 43556 
Helyben haszn. dok. db 22181 27764 8348 16373 30529 44137 
Könyvtárközi kapott kérés 6 - - 2 6 2 
Könyvtárközi küldött kérés 36 16 41 48 77 64 

2. ábra Könyvtárhasználati adatok 
 

A legfontosabb könyvtárhasználati adatok a két könyvtárra és összesítve mutatják 
meg, hogy örvendetesen növekszik a könyvtárak látogatottsága, használata. A gyomai könyv-
tárnál a beiratkozott olvasók száma két év alatt 642-ről 1130-ra növekedett. A településrészek 
lakosságarányát tekintve a használtsági mutatók még mindig gyomai könyvtár rosszabbak, de 
lendületes fejlődés mutatkozik. A helyben használt és a kölcsönzött dokumentumok száma 
azért is több az endrődi részen, mert ott több volt a csoportos használat. A Rózsahegyi Iskola 
néhány tanulócsoportjai, a Csodavár Óvoda és a Gondozási Központból a fogyatékos fiatalok 
rendszeresen járnak könyvtárba. 
A Kis Bálint Általános Iskola alsó tagozatának tanulóit folyamatosan hozzák el a tanítók, be-
iratkoznak, és könyvet kölcsönöznek. Ez szervezetten, havi rendszerességgel történik. A 
Szent Gellért Iskola tanulói nagyobb számban használják az endrődi könyvtárat, de így is je-
lentősen alatta marad a létszám az elvárhatónak.  
Jellemző, hogy a felső tagozatos tanulók és pedagógusok már nem használják/használtatják a 
könyvtárat, ezért az alsó tagozaton elért eredmények hamar elvesznek. A Kner Gimnázium-
ban is erősen pedagógusfüggő, hogy ki biztatja olvasásra, könyvtárhasználatra a tanulókat. A 
Bethlen Iskola tanuló a könyvtárhasználatból is kimaradnak. Középiskolásoknál figyeltük 
meg, hogy az endrődi gyerekek később is nagyobb számban használják a könyvtárat. Ez fi-
gyelhető meg a Bethlen Iskola tanulóinál is, főként azok maradnak középiskolás korukban 
könyvtártagok, akik a Rózsahegyi Iskolából kerültek oda. Endrődön jelentős azoknak a szá-
ma, akik más városok középiskoláiba járnak, illetve középfokú szakképzésben vesznek részt, 
ők rendszeres használóként nagyobb számban maradnak könyvtári tagok, valószínűleg az 
iskolai elvárásnak megfelelően. 
 

 Rózsahegyi Szent Gellért Kis Bálint Egyéb Összesen 
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Endrőd 442 410 38 27 14 9 3 38 497 484
Gyoma 2 8 9 9 196 311 6 21 213 349
Összesen 446 418 47 36 210 320 9 59 710 833

3. ábra 14 év alatti tanulók 
 
 
 



 Kner Gimn. Bethlen Sz. Egyéb Összesen 
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Endrőd 62 82 42 36 89 196 193 314 
Gyoma 184 201 29 37 17 28 230 266 
Összesen: 246 283 71 73 106 224 423 580 

4. ábra Középiskolás tanulók a könyvtárakban 
 

 14 év alatti Középisk. Felsőfokú Aktív korú 65 év feletti Összesen 
 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Endrőd 497 484 193 314 61 56 248 293 74 73 1073 1220
Gyoma 213 349 230 266 52 54 142 354 100 107 737 1130
Összes 710 833 423 580 113 110 390 647 174 180 1810 2350

5. ábra Beiratkozott olvasók megoszlása 
 
 A könyvtárak megváltozott, megnövelt nyitva tartással üzemelnek. Endrődön meg-
szüntettük a szombat délutáni 2 óra időtartamú nyitva tartást, helyette pénteken délelőtt + 4 
órában tart nyitva a fiókkönyvtár. A gyomai könyvtárban, mindennap 8 órától várjuk a látoga-
tókat. A szombati nyitva tartás 8-12 óráig tart, délelőttre került. Nagyon hamar megszokták az 
olvasók, jobb a kihasználtsága a délelőtti nyitva tartásnak. A reggelenkénti plusz egy óra alatt 
is érkeznek látogatók Összességében 7 órával növeltük a heti nyitva tartást. Endrődön a Tímár 
Máté Fiókkönyvtár az egyetlen olyan intézmény, amely folyamatos, stabil nyitva tartással, 
korlátozástól mentesen tudja fogadni a látogatókat, ezzel az intézmény szociális funkciót is 
betölt, szolgáltatások folyamatos nyújtása mellett. 

V. Informatikai ellátottság 
Internet és számítógép használatot mind a két könyvtár biztosít, Gyomán lehetőség 

van wifi kapcsolódásra is. Endrődön az olvasók részére 2 gépet, Gyomán 4 gépet tudunk biz-
tosítani, internet eléréssel. A könyvtári feldolgozó munkához megfelelő számítógépek rendel-
kezésre állnak. 

VI. A könyvtár rendezvényei 
Az „aranyfonál” városi mesemondó verseny 2009. március 31.-április 4. (5 nap) kö-

zött került megrendezésre, 108 fő mesemondóval.  
A vers-és prózamondó verseny szintén sikeres volt, 98 fő vett részt rajta. Mind a két 

versenyen, a város három általános iskolájának tanulói (köztük a hunyai diákok is), vettek 
részt. Meg kell jegyezni, a megyében teljesen egyedülálló ekkora létszámmal lebonyolított 
vetélkedés, amely ráadásul már több mint 15 éves múltra tekint vissza. 

Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület kezdeményezésére, Gyomaendrőd Város Képvi-
selő-testülete határozata alapján az endrődi könyvtár 2009. május 9-én ünnepélyes keretek 
között fölvette az endrődi születésű író, költő Tímár Máté nevét. (Résztvevők száma: 120 fő) 
A rendezvény együttműködés keretében valósult meg, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Isko-
lával, a Rózsahegyi Napok programjában. 

A könyvtár sajátos eszközökkel igyekszik népszerűsíteni a város számára fontos ren-
dezvényeket, az olvasást, s magát a könyvtárat is. Habik Erzsébet főszerkesztő és fotós kollé-
gája, meghívásunka elfogadva, Gyomaendrőd egyik jeles gasztronómiai-turisztikai rendezvé-
nyére látogatott el, részt vett a Bogrács Napján. A Vídék Íze című lapban egy előzetes prog-
ramajánló, 3 oldalas fotókkal illusztrált beszámoló mellett, a vezércikk is erről a rendezvény-
ről számolt be.  
A Gyomaendrődi Múzeumbarátok Köre Közhasznú Egyesülettel együttműködve vett részt a 
könyvtár „Adatok és emlékek az endrődi iskolák történetéhez. Iskolapad és katedra” című 



Márton Gábor könyv kiadásában, tekintettel annak kiemelkedő helytörténeti jelentősségére. 
Elhunyt Díszpolgárunk szerencsére még megérhette, hogy könyve kiadásra került. 
Böszörményi Zoltán író-olvasótalálkozó, résztvevők száma 30 fő. (szeptember 17.) 
Sebestyén István székely mesemondó előadóestjére 60 fő hallgatta végig. (szeptember 24-én) 

2009-es év legsikeresebb rendezvénye a Népmese Napja volt. 
Résztvevő, megjelent: 513 fő. 
 Ebből - 14 éven aluli (óvodás, ált iskolás) 372 fő 
         - középiskolás 9 fő 
         - felnőtt 132 fő. 
 Szereplő, fellépő összesen: 278 fő 
Ebből -14 éven aluli: 243 fő 
         - középiskolás 8 fő 
         - felnőtt 27 fő. 
Szerepeltek:  Domokos László országgyűlési képviselő úr (videofelvétel) , Várfi András pol-
gármester úr, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános 
Iskola, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Margaréta, Csodavár, Gyermekliget, Száz-
szorszép, Csemetekert Óvodák, Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola (idegen nyelvű 
mesékkel), Zene- és Művesztoktatási Iskola, Rózsakert Idősek Otthona, Őszi Napsugár Idősek 
Otthona gondozottak és gondozó nők, Fogyatékosok Esélyegyenlőségi Klubja, Gyomaendrődi 
Női Kézilabda SE, Körös Kajak SE,  K&H Bank, OTP, Endrőd és Vidéke Takszöv. képvise-
lői, Körösmenti Néptánc Együttes, Színfolt Mazsorett Együttes, Tourinform Iroda, Tűzoltó 
Egyesület, Rendőrség Önkormányzati Képviselők, Polgármesteri Hivatal képviselői, magán-
személyek, Nyíri Dóra (hangfelvétel)  
A Rózsakert Idősek Otthonának lakói közül Hunya Pálné Luca néni 83 évesen, Bíró Józsefné 
Terike néni 88 évesen vállalkozott mesélésre. Mesemondók, felolvasók, mesejelenetek, nép-
dal, néptánc, népzene, változatos volt a program. Sajnálatos, hogy a legnagyobb igyekezetünk 
ellenére sem kapta meg a rendezvény azt a sajtófigyelmet, amelyet megérdemelt volna, az 
országban is egyedülálló létszámban meséltek a Gyomaendrődiek. 
Az Őszi Könyvtári Napok rendezvénysorozat középpontjában a nagyszülők álltak.  
Programjaink voltak: 
Olvasott nagyi? Most hallgasson… 
Időpont: 2009. október 5-11. 
Hangoskönyvek népszerűsítése. A könyvtár állományában található hangos könyvekből aján-
ló, és kiállítás. 
Csak Huzella  
Időpont: 2009. október 6. 14 óra (Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Ált Iskola, tornaterem) 
Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész előadása gyerekeknek. Zenés irodalmi 
barangolás. Rendhagyó módon, a könyvtár vitte a programot az iskolába, ahol a teljes alsó 
tagozat, a felsősök egy része vett részt a koncerten. 
 Csak Huzella  
Időpont: 2009. október 6. 14 óra, 17 óra (Könyvtár, Kossuth út 50. sz..) 
Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész előadása felnőtteknek. Magyar költők, 
valamint a világirodalom remek költőinek megzenésített verseit több mint 2 órás előadáson 
hallhattuk, résztvevők: 50 fő. 
 „Az én nagymamám, nagypapám” címmel hirdetett pályázat eredményhirdetése 
Időpont: 2009. október 7. szerda 15 óra 
 A pályázat feladatul szabta, hogy a pályázók mutassák be nagyszüleiket, vagy kapcsolatukat 
nagyszüleikkel, vagy egy-egy története elevenítsenek fel, melynek főszereplője nagyszülő 
volt. A pályázatra rajzokat, illetve rövid írásműveket nyújtottak be a pályázók. Résztvevők: 
KisBálint Általános Iskola, Rózsahegyi Iskola, Százszorszép Óvoda. 



Mivel tölti idejét kedves nagyi? 
Időpont: 2009. október 10. 15 óra  Kézimunka kiállítás 
November 13-án névadónkról Határ Győzőről emlékeztünk meg, több mint 60 fő vett részt az 
irodalmi délutánon. 
Novemberben a könyvtár dolgozói felkeresték a Farkasréti temetőben Határ Győző sírját, 
virágot, koszorút helyezek, gyertyát gyújtva emlékére. 
Feladatot vállaltunk különböző városi rendezvények színvonalának emelésében. A rendezvé-
nyek szervezése, lebonyolítása sok energiát és pénzt emészt fel, a könyvtár csak saját költség-
vetésére számíthat. Olvasóinkból lassan kialakul egy olyan közönség, amely szívesen jön el 
rendezvényekre, a programokat is ezért igyekszünk minél változatosabbá tenni.  

VII. A könyvtár gazdálkodása, működése 
A 2009-es gazdálkodást megnyugtató mikrokörnyezeti költségvetési körülmények, ki-

egyensúlyozottság jellemezte. Ebben az évben is jelentkeztek azon intézkedések pozitív hatá-
sai, amelyek a célirányos, költségtakarékos és hatékony felhasználás érdekében történtek.  

Az intézmény két, nyertes pályázata miatt nagyon tudatos takarékosságra volt szükség, 
hogy a 2010-es esztendőre bizonyos összegű tartalékot képezzünk, mert látható volt, hogy a 
jelentős pályázati eredmény, a 100 %-os finanszírozás ellenére is számolni kell olyan kiadá-
sokkal, amelyek elkerülhetetlenek a pályázat sikeres megvalósítása érdekében.  

A TIOP pályázatban elnyert + 17 számítógép miatt szükségessé válik a villanyvezetés, 
illetve internet kábelezés, valamint a riasztórendszer bővítése. Mivel a pályázatban elnyert 
számítógépek fizikai elhelyezése is komoly problémákat vet fel, elkerülhetetlen, hogy a gé-
pekhez asztalokat, illetve székeket is vásároljunk. Így is, csak a legolcsóbb, legegyszerűbb 
megoldásokat kell választanunk. 

A TÁMOP pályázatban elnyert képzések Budapesten, illetve Kecskeméten lesznek, 
amelyekhez az útiköltséget, illetve a tanfolyamoknál bekövetkező áremelkedéseket az intéz-
ménynek kell kifizetnie. A rendezvényekre elnyert pályázati összeg is csak részben fogja a 
költségeket fedezni, itt is számolnunk kell plusz kiadásokkal.  

A pályázatok 2008. novemberi, illetve 2009. év februári árszinten lettek benyújtva, az-
óta ÁFA emelés és egy gazdasági világválság következett be, amelyet a pályáztató szervezet 
nem ismer el, de a megvalósítást számon kérik. 
A gyomai könyvtárépület állagromlása egyre több problémát vet föl: 
-  villanyszerelési munkák: kiégett égők, neoncsövek cseréje, lelógó vezetékek felszámolá-

sa, balesetveszélyes fénycsőarmatúra javítása 
- többször kellett zárakat cserélni az elvetemedett nyílászárók miatt 
- fűtésjavításra, csaptelep javításra, wc öblítő-lefolyó javításra került sor 
- folyamatos gondot jelent az ereszcsatornák rossz állapota, illetve állandó eldugulása a 

fűzfa miatt 
- az elektromos feszültség ingadozása miatt, többször kellett router-t, switch-et cseréltetni.  
- az épület mennyezetén a régebbi beázások helyén ismételten, valamint új beázást, átázást 

tapasztaltunk 
- több helyen folyik az ereszcsatorna, ami szintén a falat áztatja. Az ereszcsatornák az udva-

ri, bejárat előtti részen vannak a legkritikusabb állapotban. Itt folyamatosan takarítani kel-
lene az ereszcsatornát, mivel az udvaron lévő fűzfa levelei, ágai állandóan a tetőre, illetve 
az ereszcsatornába hullnak 

- az épület mennyezetén, az oldalfalakon egyre több a repedés, folyamatosan pereg le a fes-
ték, ezek a folyamatok is az utóbbi 3-4 hónapban jelentek meg, illetve erősödtek fel, való-
színűleg a csapadékos időjárás gyorsította fel a folyamatot 



- az 1977-ben lerakott PVC padlóburkolat több helyen lyukas, a széle felpereg, balesetve-
szélyes, az alatta lévő betonburkolat több helyen lyukas, folyamatosan porlik, balesetve-
szélyes 

- a bejárati nagy és kiskapu veszélyes, elkorhadt állapotban van. Szükség lenne a teljes fel-
újításra, faanyagok cseréjére, a vasalások cseréjére. A kerti kispadok lábai, ülőfelülete el-
korhadt, kitört, szintén balesetveszélyesek. 

- Az udvari betonfelületeken (amelyek nem kerültek felújításra) megkezdődött a beton fel-
porlása, ami a víz a fagy hatására egyre nagyobb lyukakat fog okozni, újabb balesetve-
szély alakul ki miatta. 

- A fénymásoló berendezések mind a két könyvtárban elavultak, gyakran kell javíttatni 
őket. A könyvtár szolgáltató-képességének javítása eszközök nélkül nem lehetséges, ezek-
re csak részben jelent megoldást a TIOP pályázat megvalósulása. 

- Az endrődi könyvtárban a 2001. évi felújítás óta nem volt meszelés, az állagmegóvás mi-
att, illetve a vizesedés miatt szükségessé válik itt is, egy jelentősebb felújítás. A könyvtár 
külső képe az épület felújításával megszépült. Sajnálatos, hogy a májusban elhelyezett 
„Könyvtár” felirat nem került vissza. 

 A könyvtár költségvetésében lévő tartalékok elfogytak, ezek a javítások már egy komo-
lyabb felújítás, illetve korszerűsítés igényét támasztják alá. A könyvtár állapotáról tájékozat-
tam a Fenntartót. 
 A gazdálkodással kapcsolatban jelentős változás a beiratkozási díjak megszüntetése, 
amely nagyon pozitív visszhangra talált az olvasók körében, elismerésüket és köszönetüket 
fejezik ki érte a Képviselő-testületnek. 
 

VIII. Pályázatok 
 

A könyvtár a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár vezette konzorcium tagjaként  

- TIOP-1.2.3./08/1-2008-062,  „Békés Tudásdepó-Expressz”-„Összehangolt infrastruktúrafej-
lesztés a közös könyvtári szolgáltatások támogatására, az élethosszig tartó tanulás elősegítésé-
re Békés megyében” megnevezésű pályázatunk a kései eredményhirdetés, a támogatási szer-
ződés késői aláírása, a konzorciumi működés nehézségei miatt nem abban az ütemben halad, 
amelyet szeretnénk. A pályázatból 17 új számítógéphez jut a könyvtár, mind a két könyvtár-
ban megduplázódnak és korszerűsödnek a felhasználók rendelkezésére álló gépek, lehetőség 
lesz mindkét könyvtárban a színes nyomtatásra, wifi használatra, stb. Látássérült olvasók 
számára is biztosítunk számítógépet a gyomai könyvtárban. Lesz számítógépes katalógus gép, 
illetve a gyomai könyvtárban az önkiszolgáló kölcsönzést is meg szeretnénk valósítani. A 
projekt befejezési határideje 2010. május 30. 
- TÁMOP-3.2.4./08/1-2009-001 
„Békés Tudásdepó-Expressz – a könyvtárhasználók igényeire szabott összehangolt szolgálta-
tásfejlesztés az olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésének elősegítésére” A pályázat 
lehetőséget ad: interaktív könyvtári és gyermekkönyvtári honlap kialakítására, gyomaendrődi 
közös felületű katalógus létrehozására, illetve az iskolai könyvtárak állományának számítógé-
pen történő rögzítésére (számgép+program+élő munka), olvasásnépszerűsítő programok ki-
dolgozására, megvalósítására, kötelező továbbképzések tandíj költségének fedezésére, illetve 
informatikus munkatárs bérköltségére. A projekt, digitalizálási feladatokat is előír, elsősorban 
a sajátos értéket képviselő helytörténi anyagokról. A könyvtár eszközzel nem rendelkezik 
ennek a feladatnak az elvégzéséhez, a pályázatok sem adnak lehetőséget digitalizáló gép be-
szerzésére. A projekt befejezési határideje: 2011. április 30. 
A pályázatok 10-10 millió Ft-os nagyságrendűek, utófinanszírozásúak, önerőt nem igényeltek. 



Szintén együttműködés keretén belül jutottunk 70.000,- Ft rendezvény költséghez, amelyet az 
őszi könyvtári napok idején használtunk fel, a támogató szerv a Nemzeti Kulturális Alap volt. 

IX. Kapcsolatok 
A könyvtár közszolgáltató alapintézmény. A közönséggel, közösséggel, olvasókkal 

való kapcsolata javult. Nőtt a könyvtár reagáló képessége, az olvasói igények folyamatosan a 
figyelem középpontjában állnak. A könyvtár nyitott, befogadó intézményként működik, 
együttműködésre kész, igyekszik az igények felkutatásával, kielégítésével szolgáltatásait javí-
tani.  

Továbbra is keressük az lehetőségeket, azokat kapcsolódási pontokat, ahol együttmű-
ködés alakulhat ki, ahol segíteni, szolgálni, szolgáltatni tud a könyvtár. Keressük azokat a 
kapcsolódási pontokat, ahol a város intézményeinek is partnerei lehetnénk. Együttműködni 
csak azzal tudunk, aki maga is kész az együttműködésre, legyen ez intézmény, szervezet, 
vagy magánszemély. 2009-ben 43 db saját, és 2 db kézilabdás hírt töltöttünk fel az MCOnet-
re. 

X. Egyéb (környezet, személyzet) 
A könyvtár külső és belső megjelenése tiszta, rendezett. Barátságos, olvasóbarát, sok 

virággal díszített könyvtárunk. Minden eddigi változás, változtatás kedvére van az ide látoga-
tónak, jól fogadták az olvasók, észreveszik és örülnek neki. 
A könyvtárosok egyre jobban kezelik a számítógépes programot, a feldolgozó munka jól ha-
lad. A pályázatokkal rengeteg munkát is „nyertünk”, s bár halad a megvalósítás, nagyon fe-
gyelmezett munkavégzésre van szükség, hogy sikerüljön a pályázati mutatók elérése.  
Létszám adatok:  
5 fő könyvtáros teljes munkaidőben 
1 fő informatikus 2009. december 1.-től, teljes munkaidőben, határozott idejű szerződéssel 
(pályázati bérfedezet) 
1 fő 6 órás takarítónő (a két könyvtárra!) 

A gazdasági válság, a költségvetési megszorítás a tartalékok felszámolásához vezetett. 
A könyvtár olyan pályára ált, amelyben feléli fejlődési lehetőségeit. A magánemberként ki-
alakított jó kapcsolatok árán elért kedvezményes lehetőségek kimerültek, az eddigi támogatók 
anyag lehetőségei is elfogytak.  

Sajnos a könyvtárat nem divat, és nem szokás anyagilag támogatni, még ettől sokkal 
kedvezőbb gazdasági helyzetben sem.  
        
 
 
 
Gyomaendrőd, 2009. január 30. 
 
 
 
 
 
        Dinyáné Bánfi Ibolya 
        Intézményvezető 


