
Könyvtári tevékenységünk 2016-ban 
 
Munkánkat a www.krudylib.hu honlapunkon is közzétett Kiemelt stratégiai céljainknak 
megfelelően végeztük a 2016-os év során. 
 
Főbb adataink (2016. december 31.) 
Regisztrált használóink száma: 2373 fő (2015-ben 2.130 fő). Személyes (helybeni használat): 
29.260 alkalom (2015-ben 30.372 alkalom). Kölcsönzött dokumentumok száma: 38.371 db 
(2015-ben 42.753). Dokumentumállományunk 2016. december 31-én: 76 589 db (2015-ben 
75.434 db).  
 
Gazdálkodás  
 
Működési bevételünk 2016-ban: 2.446.000 Ft (2015-ben: 1.954.000 Ft) Jelentős bevételi 
forrássá vált évek óta a nyomtatás, fénymásolás, melyből 2016 év folyamán 826.051 Ft 
bevétel folyt be (2015-ben 756.750 Ft). 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.  (A diagramokon a bevételeink összetétele 
látszik, melyek csak a pénztárgépbe beírt összegek kimutatása, így – túlnyomórészt 
terembérletet jelentő, átutalással rendezett összegek itt nem szerepelnek.) 

 
Gyűjteményszervezés 
A 2016-os év során a számlákkal igazolható dokumentum-beszerzés: 1.969.000 Ft.  
A Márai VI. program során 149.640 Ft értékben jutottunk dokumentumhoz (ez túlnyomórészt 
könyveket jelent). NKA-könyvtámogatás 312.651 Ft értékű dokumentumokat jelentett. 
Ajándékként 1.041.438 Ft értékű könyvet vételeztünk be könyvtárunk állományába. 
Folyóiratok beszerzése 2015-ben 643.000 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.  
A 2016-os évben 80 db új helytörténeti dokumentumot vettünk állományba - 31 db könyv,  8 
db képes levelezőlap, 41 kézirat.  Folytatódott a könyvtárba érkező Várpalotai Hírek és Napló 
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cikkek kurrens feldolgozása a Textlib rendszerben. 
Az év folyamán az 1956-os forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulója kapcsán 
megrendeztük a Várpalota 1956-ban című beszélgetéssorozatot, mely 8 alkalomból állt. 
Állandó előadónk, Galambos István a Nemzeti Emlékezet Bizottság történésze, PhD-hallgató. 
Az 1956-os Emlékbizottság pályázata segítségével a 2016-os év folyamán Adalékok az 1956-
os forradalom és szabadságharc várpalotai eseményeihez történetéhez I. címmel kiadtuk 
PhD-dolgozatát könyvvé átdolgozott formában. (A második kötet a 2017-es év elején került 
kiadásra.) 
A GULAG-emlékév kapcsán megemlékeztünk a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyokról és 
kényszermunkásokról, a várpalotai vonatkozásokra való megemlékezés Völgyi József GULAG-
túlélő A magyar holokauszt című könyvének ismertetésével vált lehetővé. 
Egy 9 előadásból álló sorozatot tartottunk Várpalotai Családfakutatók Köre címmel. 
A palotai alkotók munkáit bemutató immár hagyományos Várpalotai Tavaszi Tárlat című 
kiállításunkon 21 alkotó legújabb képzőművészeti munkáit mutattuk be. 
A Magyar Fotográfia Napja alkalmából Szabó Péter Dániel várpalotai vonatkozású fotóit 
állítottuk ki. 
A 2017. évre is elkészítettük a szokásos módon évfordulónaptárunkat, mely időszakokra 
bontva tartalmazza a város történelméhez, jeles személyiségéhez, intézményéhez 
kapcsolódva a legfontosabb városi évfordulókat. 
Januárban az évfordulós Könczöl Imre könyvtárigazgatóra emlékeztünk. Az MKE Veszprém 
Megyei szervezete által támogatott emléknap keretében két új kiadású könyvünk (Várpalota 
irodalmi kistükre c. könyv újra kiadott változata és a Hatvanéves a Krúdy Gyula Városi 
Könyvtár című könyv) bemutatója is megtörtént. A nyáron az évfordulós Waldstein Jánosra 
emlékeztünk a Városszépítő és –védő Egyesülettel közös szervezésben. 
Novemberben Thury-emlékévhez kapcsolódva kiállítást rendeztünk a várban az emlékév 
sajtócikkeit, fotóit bemutatva. A kiállítás megnyitására a zárórendezvény keretében került sor.  
 
Elkészült az Új Várpalota c. folyóirat 1956-1958 évfolyamának digitalizálása, melyet 
honlapukon is közzé tettünk. 
 
 
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 adatai 
Könyvtárbemutató foglalkozást 10 alkalommal tartottunk 137 fő számára, Író-olvasó 
találkozót 2 alkalommal szerveztünk a fiatalok számára 103 fő részvételével. Rendhagyó 
irodalom órát 1 alkalommal 19 fő részvételével, játszóházat 1 alkalommal 30 fő részvételével 
szerveztünk. Nagy érdeklődés mellett szerveztük meg hagyományos Olvasólámpa című 
olvasópályázatunkat . 
 
Egyéb fontos rendezvényeink 
A 2015 óta létező Krúdy Gyula Kreatív Írókör havonta tartja nyilvános klubfoglalkozásait, 
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melyek továbbra is térítésmentesen látogathatóak az irodalom iránt érdeklődők számára. 
Az Őszi Könyvtári Napok során egyéb rendezvényeink mellett vendégünk volt Nyulász Péter 
költő, író, a nagy sikerű Helka című gyermekkönyv szerzője. 
Tizenhetedik alkalommal rendeztük meg a Szindbád vacsorát, melyen ezúttal Krúdy Gyula 
sörrel kapcsolatban megfogalmazott gondolatait elevenítettük meg, és az estnek egy 
rendhagyó sörvacsora tematikát adtunk.  
A városi rendezvények sorát a Kommunizmus áldozatai emléknap, a Trianoni megemlékezés 
(Nemzeti összetartozás napja), az október 6-ai megemlékezés (Aradi vértanúk emléknapja),  
 


