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1. HELYZETELEMZÉS  
 

1.1 Kulturális környezet változásai 
 

A magyar könyvtárügy 2014-2020 közötti időszak fejlesztési irányait meghatározó stratégiai 
terv 2013-ban nem jelent meg. A tervezéshez csupán a tervet előkészítő szakmai anyagokat 
tudjuk felhasználni. Az állami támogatások elsősorban az Országos Dokumentumellátó 
Rendszer (ODR) működtetését illetve a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) – 
kistelepülések könyvtári ellátása - fejlesztését célozzák. A városi könyvtárak esetében az 
olvasásfejlesztés, a közösségi térként való működés és a minőségi szolgáltatások a várhatóan 
támogatott fejlesztési területek. 
A Nemzeti Infokommunikációs stratégia 2014-2020 viszont elkészült, amelynek egyik 
alappillére a digitális kompetenciák fejlesztése, amely területen a könyvtárnak jelentős 
feladatai vannak. 
Elkészült továbbá Gödöllő város Kulturális és közművelődési koncepciója, amely teljes 
gödöllői kulturális körképet ad és pontosan meghatározza a fejlesztési irányokat, elvárásokat. 
Megfogalmazza az Önkormányzat szerepvállalását az intézményrendszer működtetésében. 
Arra törekszik, hogy folyamatosan fenntartható, kiszámítható finanszírozási rendszert 
működtessen. 
A Köznevelési törvény állami fenntartásba vonta az iskolákat, az új struktúra miatti változás 
érinti a könyvtár gyermekolvasóit, ezért a Klebesberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői 
Tankerület vezetésével kell az erősíteni és dokumentálni az együttműködést, hogy az 
iskolákkal hagyományos jó kapcsolat hivatalos keretet és új lendületet kapjon. 
 
 

1.2 Fenntartó és könyvtár kapcsolatrendszere 
 

Kialakult Polgármester Hivatal Költségvetési irodájával együtt történő közös gazdálkodás 
rendje, és gyakorlata.  A közös munkát együttműködési dokumentum szabályozza. 
A könyvtár üzemeltetési feladatai részben a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Irodájához kerültek, elsősorban a közüzemi szerződések, biztosítás, riasztó rendszer 
üzemeltetőivel kapcsolatos döntések. A könyvtárban maradt egyéb feladatokat az 
épületüzemeltető referens munkatárs látja, egy karbantartó segítségével, ez utóbbi a 
Városháza alkalmazottja. A feladatok megosztását, ellátását szabályzat dokumentálja. 
Szakmai tekintetben a Polgármesteri Kabinethez tartozik a könyvtár.  Kialakultak az 
értekezletek és az írásos illetve személyes kapcsolattartás formái. 
Az intézmény engedélyezett létszáma 18.76 fő. 

 
2. VEZETÉSI FELADATOK 

 
2.1 Minőségirányítás 

 
A könyvtárban 2011 óta zajlik a minőségirányítás rendszerét megújító folyamat. Az elmúlt 
évben elkészült a Minőségirányítási Kézikönyv, önértékelést végeztünk és kijelöltük azokat a 
feladatokat, amelyeket rendszeresen el kell végeznünk a minőségi szolgáltatások érdekében. 
A Minőségirányítási munkacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitikai 
elvek érvényesülését és fejleszti a minőségirányítási rendszert.  



Munkaterv 2014. 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 4 
 

 
2014 év során a könyvtárban újabb munkacsoportokat hozunk létre. A Minőségirányítási 
munkacsoport összehangolja a csoportok munkáját, segítséget nyújt számukra belső képzések 
során. Összesen öt új munkacsoport kialakítását segíti:  

 Belső kommunikációs munkacsoport  
 Adatelemzési munkacsoportot  
 Folyamatszabályozó munkacsoport  
 Költséghatékonysági munkacsoport  
 Marketing munkacsoport  

Évente két alkalommal közös megbeszélést szervez a csoportok számára, ahol az 
eredményeket és terveket ismertetik.   
 
A Minőségirányító munkacsoport biztosítja a könyvtár minden dolgozója számára a 
minőségirányítással kapcsolatos dokumentumokhoz való hozzáférést. 
Az elkészült elemzésekről és valamennyi dokumentumokról tájékoztatja a vezetőséget. 
Folyamatosan ellenőrzi a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumok naprakészségét, a 
szükséges javításokat év közben elvégzi és frissíti a könyvtár honlapján és a közös 
elektronikus rendszerben az anyagokat. 
 
A Minőségirányítási Munkacsoport 2013 évre vonatkozóan elemzéseket, értékeléseket készít.  
Ide tartoznak a teljesítménymutatókkal kapcsolatos értékelések, a SWOT elemzés, a 
munkatársi önértékelés és minden olyan értékelés, mely a pályázat benyújtása óta keletkezett. 
 
2014-ben a következő elemzéseket tervezzük: 

 SWOT analízis részlegenként  
 Munkatársi önértékelés kérdőívvel  
 Vezetőség értékelése kérdőívvel  
 SWOT analízis a teljes könyvtárra  
 Belső csoportok fóruma  
 Statisztikai adatelemzés  
 Helyi társadalom kérdőíves felmérése  

 
Minőséggel kapcsolatos belső képzések: 

 Más könyvtárak meglátogatása tapasztalatcsere céljából, főként az önértékelés, 
panaszkezelés, ügyfélszolgálat terén.  

 A helyi társadalom megismerésére vonatkozó képzés. 2014-ben két alkalommal 
tervezünk egy-egy előadást a témában. Az első előadás mindenképpen az új 
közművelődési koncepció ismertetése lesz.  

 Partnerkapcsolati, ügyfélszolgálati tréning szervezése a munkatársak részére. 
 
 

2.2 Alapdokumentumok módosítása, szabályzatok elkészítése 
 

Jogszabályi változások miatt az alábbi dokumentumokat kell módosítani, illetve 
szabályzatokat készíteni: 

 Alapító okirat (fenntartói hatáskör) 
 Önköltség számítási szabályzat  
 Eszközök és források leltározási és Leltárkészítési szabályzata 
 Ügyrendek elkészítése az új munkacsoportok esetében. 
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2.3 Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 

 
A gazdálkodás, a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodával együtt történik. A pontos 
ügyrendet együttműködési megállapodásban szabályozza. 

Az intézmény a 2014. évi költségvetési előirányzatokat szem előtt tartva gazdálkodik a dologi 
és személyi előirányzattal. A Polgármesteri Hivatal magához vonta az energia, a takarítás, 
tűzvédelem és biztonságtechnika, valamint a szemét szállítással kapcsolatos gazdálkodási 
feladatokat. A könyvtárban alapvetően a dologi kiadások szakmai oldala, az épület 
karbantartás, kisjavítás, eszközfejlesztés területei maradtak. 

2014 évben a „Régi ház” tematikus évhez kapcsolódó programokhoz, informatikai 
fejlesztéshez, Gödöllői Irodalmi díjhoz, valamint egy nemzetközi könyvtáros konferencia 
megszervezéséhez irányzott elő támogatást a városi költségvetési koncepció. 

Az épületben a tönkrement biztonsági világítás megjavítását, a lépcsőház tisztasági festését, és 
a mellékhelyiségek apróbb javítását tervezzük. 

A szakmai programok pénzügyi lehetőségeinek bővítését pályázati forrásból fogjuk fedezni. 
A könyvtárak számára kiírt pályázatok közül elsősorban az olvasásfejlesztésre és a 
munkatársak képzésére kívánunk pályázni. 

 
2.4 Belső ellenőrzési terv 

 
A belső kontroll során a következő szakmai folyamatok ellenőrzését tervezzük: 

 A könyvtár belső kontrollrendszerének újragondolása, a megváltozott jogszabályok 
való megfeleltetése. 

 Az E-Magyarország ponton a mentori tevékenység ellenőrzése, eredményességének 
vizsgálata. 

 A regisztráción az olvasói adatbázis pontosságának, a felszólítások rendjének 
ellenőrzése. 

 Az év során beszerzett dokumentumok meglétének és pontos raktári helyének 
ellenőrzése, az év során két alkalommal, véletlenszerűen kiválasztott 50-50 
dokumentumra kiterjedően. 

 Az újonnan beszerzett dokumentumok forgalmi statisztikájának ellenőrzése. 
 
 
2.5 Partnerkapcsolatok 

 
A partnerkapcsolatok jó működése – miként eddig is – fontos eleme a könyvtár munkájának. 
A helyi társadalom véleményének, elégedettségének megismerésére felmérést készítünk. 
Az iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattartás a korábbi évek gyakorlatát követi, a Gödöllői 
járás iskoláinak bevonását tervezzük, a Klebesberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői 
Tankerület vezetésének közreműködésével. 
Kiemelten figyelmet fordítunk a középiskolás korosztályra, a cél az, hogy az általános iskolai 
csoportok mellett még több középiskolai osztályt fogadjunk a könyvtárban könyvtárhasználati 
és rendhagyó tantárgyi órákra. 
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Továbbépítjük a kapcsolatot és a közös munkát a Művészetek Házával. A Diáksziget, és a 
„Könyv és Kávé” olvasó- és információs sarkot folyamatosan frissítjük.  
E-Magyarország pontként folyamatos szakmai kapcsolatban állunk az e-Magyarország 
Centrummal. A könyvtárban három mentor segíti a képzési és az Erzsébet programok 
lebonyolítását. 
Megújítjuk a kapcsolatot a Magyar Cserkészszövetséggel, megkeressük az együttműködés 
mindkét fél számára hasznos formáit. 
 
 

2.6 Humán erőforrás 
 
A munkatársak képzésének módjai a szervezett képzés, a szakmai konferenciákon való 
részvétel és a helyben megvalósuló képzések. 
A könyvtár továbbképzési tervében szereplő képzések anyagi fedezetének biztosítására 
TÁMOP pályázat kiírása várható. A pályázaton – ha nem lesz területi korlát - részt vesz a 
könyvtár, a képzési feladatunkat csak így tudjuk ellátni.  
Az intézmény vezetése - a lehetőségekhez képest - támogatja a kollégák részvételét szakmai 
konferenciákon. Belső képzéseket is tartunk, részletes leírás a Képzések részben olvasható. 
A dolgozói körben két felmérésre készülünk, a munkatársak önértékelése, illetve a vezetés 
munkájának értékelése lesz napirenden. Az így született megállapításokat felhasználjuk a 
közösség erősítésére és a szolgáltatások fejlesztésére. 
 Egymás mindennapi munkájának megismerésére olyan tea délelőttöket szervezünk, ahol a 
vendéglátó részleg bemutatja eredményeit, gondjait. 
Közös kirándulás, - sikeres pályázat esetén csapatépítő, konfliktuskezelő tréning szerepet a 
terveinkben. 
A ruhatár személyi gondjainak megoldását a közfoglalkoztatási program keretében tervezzük. 
 

2.7 Önkéntes program 
 

Új erőforrásokat jelent a közintézmények, így a könyvtárak számára is az iskolai közszolgálat 
adta lehetőségek. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak 
megfelelően intézményünk az iskolával kötött megállapodás alapján közreműködhet a diákok 
közszolgálati munkájának lebonyolításában. Ebben az évben az intézmény a már meglévőn 
kívül (Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium) új kapcsolatokat épít ki az érintett iskolákkal. 
Felajánljuk a közszolgálati munka lehetőségét a gödöllői középfokú oktatási intézményekben. 
Tájékoztatást tartunk azokról a projektekről, munkafolyamatokról, amelyekbe 
bekapcsolódhatnak a diákok. Megegyezés után együttműködési megállapodást kötünk a 
programban részt vevő iskolákkal. A könyvtár honlapján külön oldalon, jól látható helyen 
tesszük közzé az önkéntes munkára vonatkozó információkat. A könyvtár feladatának tekinti, 
hogy a diákok számára tartalmas és hasznos tevékenységet biztosítson az önkéntes munka 
során. A következő tevékenységek közül választhatnak a közszolgálatra jelentkezők: 

 aktív részvétel a könyvtár rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában, 
 felolvasás idős, látássérült embereknek, 
 könyvek házhozszállítása idősek, mozgáskorlátozottak számára, 
 írások, ajánlók a könyvtár honlapjára.  

Az iskolai közszolgálati tevékenységen kívül folyatjuk az együttműködést a már évek óta a 
könyvtárban dolgozó önkénteseinkkel. Az ő aktív részvételükkel működik a Harry Potter sakk 
szakkör, a Rejtvényfejtő klub, az Értelmiségi Találkozó és a Tiszta szívvel irodalmi színpad. 
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A tervek között szerepel egy angol társalgási klub megszervezése, szintén önkéntes munkát 
vállaló olvasónk vezetésével. A klubok vezetőivel megállapodásban rögzítjük az önkéntes 
munka feltételeit, a könyvtár kötelezettség vállalását. 

  
 

3. ELÉRENDŐ SZAKMAI CÉLOK  
 
3.1 Pályázatokon való részvétel 
 

Az idei év pályázatai várhatóan az I világháború valamint a holokauszt évfordulójához 
kötődnek. A könyvtár kiemelt célnak tekinti a kulturális és szakmai pályázatokon való 
részvételt. Arra törekszünk, hogy az előző évek jó gyakorlatát folytatva, Európai Uniós 
pályázatban is részt vegyünk. 

 
3.2 Állomány menedzsment   

 
Kiemelt állománygyarapítási területek 
 

 A felnőtt könyvtárban a tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt állománygyarapítási 
terület a pedagógia, a pedagógiai módszertan, a pedagógiai pszichológia és a 
didaktika területe. Célunk az, hogy egyfelől a pedagógusok munkáját segítsük, hiszen 
erre évről évre egyre nagyobb igény mutatkozik. Másfelől a szülők, a családok 
igényeinek a kielégítése is feladatunk, hiszen a kölcsönzési statisztikák is azt mutatják, 
hogy a szülők nagyon szívesen és egyre többet fordulnak a szakirodalomhoz.  

 Idén a gyermekkönyvtárban az új kiadású klasszikus és kortárs szépirodalomnak 
szentelünk kiemelt figyelmet, valamint bővítjük a képes ismeretterjesztő irodalmat. 
Kölcsönzési statisztika igazolja, hogy szükséges ennek az állományrésznek a 
fejlesztése. 

 A tavalyi évhez hasonlóan kiemelt helyen szerepel a „Könyv és Kávé” - Művészetek 
Házába kihelyezett - állományrészünk gyarapítása, frissítése igényes, könnyen 
átlapozható felnőtt könyvek és tartós, jó minőségű gyerekkönyvek beszerzésével.  

 A tavalyi év feladata volt a „Diáksziget” könyves sarkának tartalmas, a fiatalok 
számára vonzó, új könyvekkel és folyóiratokkal való megtöltése és állandó frissítése, 
újítása. Ezt a 2014-es évben is hasonló színvonalon kívánjuk folytatni. 
 

Állományvédelem, digitalizálás 

A könyvtár tartalmilag elavult vagy elrongyolódott, elveszett dokumentumait előre 
meghatározott selejtezési ütemterv alapján vonjuk ki az állományból. Ehhez időpontokkal és 
selejtezési területekkel meghatározott terv készül, ahol feltüntetjük a részlegenkénti 
darabszámot is. Az idei évben kiemelt selejtezési terület lesz a raktár. Erre vonatkozóan 
egyedi selejtezési ütemterv készül. 

A 2012-ben elkezdett digitalizálási munka következő munkacsomagja a helytörténet 
aprónyomtatványainak, fotóinak digitalizálása. Gödöllő helytörténetének alapvető könyveiből 
válogatva digitalizálunk, olyan kiadványokat, amelyek nem esnek szerzői jogvédelem alá. 
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Ajándékkönyvek kezelése 

A tavalyi évben elkészült és bevezetésre került az ajándékkönyvek kezelésének új rendje. Az 
olvasóink által ajándékként behozott dokumentumokról átvételi elismervényt iratunk alá az 
adományozóval, amely a feldolgozó irodában - külön mappában - lefűzésre kerül. Az átvétel 
után jegyzőkönyv rögzíti az ajándék dokumentum helyét. 2014-ben a már bevezetett 
nyilvántartásokat folytatjuk. 

Állományrendezés 

2013-ban elmaradt a raktár állományrendezése. Így az idei évben is kiemelt feladat a raktár 
rendezése a könnyebb és pontosabb kereshetőség, átláthatóság érdekében. A rendezés 
szempontjai: 

 területi szempont - a leggyakrabban keresett dokumentumok kerüljenek frekventált 
helyre,  

 minőség - pontos, gyors, könnyű tájékoztatás érdekében a különböző állományok 
rendezése. 

A raktárban selejtezésre is sor kerül, az elavult régi dokumentumokat kiemeljük a 
gyűjteményből. 
  

Adatbázis építés 
 
A Gödöllői Wiki fejlesztése, a civil szervezetek szócikkeinek elkészítésével, valamint a városi 
tematikus évhez kapcsolódóan az I. világháború gödöllői eseményeinek felvitelével 
folytatódik. A második félévben folytatjuk a már eddig elkezdett témákat: Akikre 
emlékezünk, Műalkotások Gödöllőn, Gödöllő Anno Plusz, Megújuló értékeink.  
A Gödöllő Gyűjtemény adatbázisát a Gödöllővel és környéke helyismereti dokumentumaival 
bővítjük. A helyi és országos médiából kiválogatott cikkek a Szikla adatbázisba kerülnek és 
mellé média állományként csatoljuk a cikket kép vagy szöveg formájában. 
Ugyanezt tesszük a testületi ülések jegyzőkönyveivel, azzal a kivétellel, hogy média 
állományt nem csatolunk hozzá. A kistérségi újságokat szintén feldolgozzuk az adatbázisban.  
A Cserkész könyvtár dokumentumainak feltárása Csermely László hagyatékának 
feldolgozásával folytatódik.  
 
 

3.3 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 
 
A szolgáltatások működtetésekor 2014-ben az alábbi szempontokat érvényesülnek: 

 minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani, 
 erősíteni kell a „családbarát könyvtár” képet, 
 hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót, 
 bővítjük az online szolgáltatásokat, 
 továbblépünk az e-szolgáltatások területén, 
 a szolgáltatások kilépnek a könyvtárból. 
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3.3.1 Olvasásfejlesztés  
 
 
Olvasásfejlesztés néven öt évvel ezelőtt készített projekttervet a könyvtár, és e szerint haladva 
új formákat, módszereket honosított meg az olvasás népszerűsítése.  
Az idei évben tovább működnek a jól bevált formák és újabb módszerek bevezetésére is sor 
kerül. 
 
Digitális folyóiratok 

A földszinti folyóirat olvasóban közel 190 folyóirat közül válogathatnak az olvasók. Az 
újságok színes választékát folyamatosan igyekszünk bővíteni, azonban a magas árak ezt nem 
teszik minden esetben lehetővé. Ebben az évben 8 folyóiratot digitálisan rendelünk meg, 
ebből 2 újságot párhuzamosan, nyomtatott formában is olvashatnak a látogatók. A kényelmes 
használat érdekében táblagépen lapozgathatják kedvenc újságjukat. 
A digitális folyóiratok bevezetésével egy újabb olvasói réteget tudunk megcélozni, akik az 
újszerű technika miatt szívesebben olvasnak újságot.  
Jelentős költséghatékonyság szempontjából is, hiszen ugyanakkora összegből több folyóiratra 
tudunk előfizetni, ezzel még több használó figyelmét tudjuk felkelteni. 
 
E-book olvasó  
 
Az elektronikus könyvolvasót az olvasóteremben helyeztük el, és a beiratkozott, érvényes 
olvasójeggyel bíró könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátjuk. Az olvasón jelenleg 40 e-
könyv található, közel 400 pedig DVD formátumról olvasható. A könyvespolcokon is 
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerzőtől e-könyv formátumban is elérhetőek az írások. 
Az e-könyv olvasás hetén 2014 márciusában előadásokkal és bemutatókkal, gyakorlati 
alkalmazások bevezetésével népszerűsítjük e folyóirat és könyv szolgáltatásainkat. 
 
Rukkola 

A rukkola.hu egy népszerű internetes könyvcserélő oldal. Magánszemélyek keresnek 
könyveket és/vagy ajánlanak fel a saját gyűjteményükből mások számára. Kérésüket/vagy 
felajánlásukat feltöltik a Rukkola oldalra, ahol bárki bejelentheti rá az igényét, azaz 
„happolhatja”.Tovább működtetjük a 2013-ban létrehozott Happontot, ahol könyveiteket 
szabadon cserélhetitek vagy leadhatjátok az érdeklődők megőrzésre, amíg a könyvet 
kiválasztó személy érte nem jön.  

 

Olvasó láncok  
 
2012-ben a facebook közösségi oldalon megalakult az első könyvtári olvasólánc. Újabb 
csoportokat hozunk létre ebben az évben. Tervezzük egy tinikből álló olvasólánc létrehozását. 
Eszközünk a személyes kontaktus, a folyamatot idővel szeretnénk részben automatizálni a 
Szikla Integrált rendszer segítségével. 
Idén  a szokásos ajánlások mellett felvetünk néhány témát, melyeket könyvekből, cikkekből, 
filmekből merített benyomásaink, élményeink alapján járunk körül. Három alkalommal 
személyes találkozót tervezünk. 
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Könyv és Kávé - Novo Café 
 
Az elmúlt két évhez hasonlóan folytatjuk a Könyv és Kávé gyarapítását, újítását. A mini 
könyvtárban lévő könyveket sok látogató forgatja, a fogadtatása egyértelműen pozitív.  
 
GIKSZER-Könyvtámasz 
 
A Művészetek Házában működő, a GIKSZER pályázat kapcsán megújuló ifjúsági klubban 
kialakítottuk a Könyvtámasz olvasósarkot. Olyan könyvekkel, szolgáltatásokkal töltöttük meg 
a kuckót, ahová szívesen ülnek be a fiatalok a polcról levett könyvvel vagy újsággal. 
A hagyományos dokumentumok mellett hangos-könyveket, CD-ket, DVD-ket is kínálunk 
helyben használatra. Elhelyeztünk egy e-book olvasót, amit az ifjúságnak szóló, őket érdeklő, 
népszerű irodalommal töltünk fel. 
Célunk az, hogy a szabadidejüket ott töltő fiatalok kedvet érezzenek majd az olvasáshoz. 
Olyan irodalommal és olyan formában hozzuk őket közelebb az olvasás élményéhez, amely 
számukra népszerű. 
A dokumentumok sokszínűsége mellett különböző játékokkal, pályázatokkal tesszük még 
népszerűbbé a Könyvtámaszt. A digitális generáció megváltozott olvasási, tanulási, 
információszerzési szokásait figyelembe véve idén olyan játékokat szeretnénk indítani, 
melyek felhasználják az új technológiákat és egyben felkelti az érdeklődésüket az olvasás 
iránt. 

 Képregény pályázat 
Látva a nagy érdeklődést a képregények iránt, kiválasztunk egy két érdekes könyvet, de lehet 
saját választás is, melyekből képregényt lehet készíteni. Ez nem önálló játék lenne, csoportok 
alakulhatnak a feladatra, ahol ötvözni lehet a már szerzett digitális tudásukat, s egyben újakra 
tehetnének szert, az illusztráció és a készítés során, nem beszélve az olvasás öröméről. 

 Megfilmesített könyvek 
Olyan könyveket keresünk, melyeket már megfilmesítettek. Ez a játék a különbségeket és az 
érdekességeket firtatja. Bevonjuk azokat az alkalmazásokat, melyeket már kedvelnek, hogy 
ezeken keresztül rájöjjenek az olvasás valódi izgalmára és megkedveljék azt. 

 Önkéntesség 
Az ifjúsági klub állandó látogatóit az iskolai közszolgálati program keretében bevonjuk a 
könyvtárban végezhető önkéntes tevékenységbe, különös tekintettel a „Könyvet házhoz” 
programba. 
 
 
Könyvtári Kommandó 
 
Ebben az évben két alkalommal tervezzük a Könyvtár Kommandó megjelenését a városi 
rendezvényeken. 

 Gyermeknapi Kommandó a Főtéren 
Mesével, könyvekkel, irodalommal kapcsolatos szórakoztató játékokkal készülünk a 
gyereknapra. Elsősorban a kisgyerekes családokat szólítjuk meg. Célunk a szórakoztatás és az 
olvasás népszerűsítése mellet, hogy olyan családokkal is megismerkedjünk, akik még nem 
tagjai a könyvtárnak. 

 Belvárosi Napok 
Az elmúlt években nagy sikerrel rendeztük meg a Hozza, vigye, olvassa akciót az alkalmi 
„könyves házban”. Az idei évben megismételjük ezt a programot olvasóink kérésére. 
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Olvass, rajzolj, játssz velünk! 
 
A TÁMOP legsikeresebb játékát folytatjuk kibővített, játékosabb formában. Minden évben 
elkészül az élménygyűjtő olvasónapló. Célunk, hogy a még olvasni nem tudók, és nem 
szerető gyerekek is kedvet kapjanak, ehhez szülők, nagyszülők, testvérek segítségére is 
számítunk. A díjátadót az Országos Könyvtári Napokra, októberre tervezzük. 
 
Olvasóvetélkedő és játék - a Jonatán Országos Könyvmolyképző éves játéka  
 
A Jonatán Országos Könyvmolyképző egy olvasásnépszerűsítő levelező játék, melynek 
írásbeli feladatait a könyvtár juttatja el a játékosokhoz, a megoldásokat pedig a Jonatánhoz.  
A játékhoz ajánlott könyveket a megfelelő példányszámban megvásároljuk. 
A könyvtárosok segítséget adnak a feladatlapok kitöltéséhez. 
 
Olvasóvetélkedő 
 
,,Vanek úr és társai…” 
Olvasóvetélkedő és játék 6. osztálytól  
Háborúskodás kicsiben és nagyban, véresen és szomorúan. Az elolvasandó regények mellett 
képregények, filmek segítségével ismerkednek a gyerekek az I. világháború időszakával. A 
szomorúság közepette is vidámság, viccek sorozata segített a túlélésben. Olyan 
halhatatlanokkal találkozunk, mint Rejtő Jenő, Jaroslav Hasek, Molnár Ferenc, és örökbecsű 
alakjaik: Svejk, Vanek úr, Fülig Jimmy, Piszkos Fred a kapitány, Boka, Nemecsek… Diákok 
3-4 fős csapatainak a jelentkezését várjuk 6. osztálytól kezdődően. A jelentkezés feltétele 
érvényes olvasójegy! A vetélkedő során a regények mellet a most a fiatalok körében népszerű 
képregények és a könyvekből készült filmek is a feladatok alapját képezik majd.  
Az elolvasandó könyvek:  

 Hasek, Jaroslav: Svejk – Egy derék katona kalandjai a világháborúban, Budapest: 
Ciceró Könyvstúdió Kft., 2007  

 Rejtő Jenő: Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára, Pécs : Alexandra 
Kiadó, 2011 

 Rejtő Jenő: Vanek úr Párizsban, Pécs: Alexandra Kiadó, 2007 
 Molnár Ferenc: A Pál utcai fúk, Budapest: Móra Kiadó, 2013 
 Rejtő Jenő, rendezte Bujtor István: Három testőr Afrikában: Stúdió: Dotkom Média 

BT, 1996 
 
Pályázat 
2014 januárjában pályázatot nyújtunk be az EIFL (Electronic Information for Libraries) 
szervezetéhez, a Közkönyvtárak Innovációs Programja keretében. A nemzetközi pályázati 
kiírás elsősorban a digitális és újszerű technológiák alkalmazását preferálja az 
olvasásfejlesztés gyakorlatában. 
A pályázatban olyan olvasásfejlesztési programokat fogalmazunk meg, amelyek elsősorban a 
fiatal korosztályt célozza meg. Olyan digitális és informatikai háttérrel valósítunk meg 
programot, amely a 12-20 éves fiataloknak kínál új lehetőségeket az olvasás 
népszerűsítésében: 

 online ifjúsági újság készítése a gyerekek részvételével 
 új számítógépes játék fejlesztése 
 olvasóvetélkedő online felületen 

A program nyertes pályázat esetén 2014 májusában indul. 
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      3.3.2    Informatikai fejlesztés, web-es megjelenés 

 
 
Honlap  
A honlapot aktuális friss információinak, valamint új szolgáltatásainak egyre nagyobb a 
szerepe, bizonyítja mindezt, hogy a távhasználatok száma a tavalyi évben majdnem 
megduplázódott. Ezért folyamatosan friss tartalmakat töltünk fel, a korábban közzétett 
szövegrészeket aktualizáljuk. 
2013-ban kialakítottuk a honlap mobil eszközökön is megjelenő oldalait Az idén elérhetővé 
válik, az alapadatok, szolgáltatások, hírek, képek lesznek mobil alkalmazással elérhetőek, 
valamint a könyvtár alaprajza. 
A digitális könyvtárak elérhetőségét összegyűjtjük, a linkgyűjteményt közzé tesszük a 
honlapon. 
 
A gyermekkönyvtári oldalt megújítjuk. Sikeres pályázat esetén (EIFL PLIP program) a 
honlapra felkerül egy könyvválasztó oldal, amelyet a gyerekek töltenek meg 
olvasmányélményeikkel, a projekt végére legalább 240 könyvet tartalmaz majd az adatbázis..  
 
A közösségi oldalak, kapcsolatépítés 
Bővítjük a kapcsolatainkat a Facebook-on, elsősorban családokat tömörítő oldalakat, és 
érdekes kulturális csoportokat keresünk meg. Ezeken az oldalakon rendszeresen közlünk majd 
könyvtári híreket, olvasással kapcsolatos információkat, párbeszédet folytatunk a csoport 
tagjaival.  
Az „e-padlás” könyvtári blog felületét megújítjuk, új vonzóbb megjelenést alakítunk ki. 
 
A könyvtár programjainak és szolgáltatásainak népszerűsítésre az online megjelenési 
lehetőségeket szélesítjük, rendszeresen közlünk híreket.  (Facebook, twitter, blog, iwiw 
körlevél, godollo.hu eseménynaptára, Gödöllői Hírek online, itthon.hu, Művészetek Háza, 
Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület, Programturizmus, turizmusgodollo.hu, 
kornyeke.hu, h6van.eu) 
 
Szikla integrált rendszer  
A Szikla Opac moduljának funkcióit teszteljük, folyamatát átnézzük, szükség esetén 
módosítjuk Az olvasók számára új on-line szolgáltatást biztosítunk: 

 gyarapítási javaslat beküldése honlapunkon keresztül. 
 
Tudástár katalógus 
A TÁMOP keretén belül készült el a Tudástár katalógus, amely négy iskola gyűjteményét 
tárja fel. Megkérdezzük az iskolai könyvtárosokat és a diákokat hogyan tudják használni a 
rendszert az iskolai könyvtárból, észrevételeikkel javítjuk a katalógus szolgáltatását, hogy 
minél inkább felhasználóbarát felületen történjen. 
 
Digitalizált dokumentumok adatbázisa 
Könyvtárunk igyekszik lépést tartani a modern könyvtári szolgáltatások biztosításával. 
Digitális folyóiratokat rendeltünk az idei évtől, ezek használatát táblagépen és 
számítógépeken biztosítjuk felhasználóink számára. Ebben az évben kialakítjuk könyvtárunk 
digitális állományának alapjait, belső hálózatunkon elérhetővé tesszük. Az adatbázis beviteli 
felülete elkészült, kereső felületet alakítunk ki hozzá. 
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Helytörténeti gyűjtemény dokumentumainak (könyvek, aprónyomtatványok, 
fotódokumentumok) digitalizálásához könyvszkenner vásárlását tervezzük. Ezzel biztosítani 
tudjuk a tartalmak szakszerű feldolgozását követően az elektronikus hozzáférést, 
kereshetőséget, digitális könyvtár kialakítását, állagmegőrzést. A digitalizált dokumentumok 
biztonságos tárolásához tárhely és memóriabővítésre van szükség, melyet merevlemezek 
vásárlásával biztosítjuk. 

 
3.4 Rendezvények 

 
3.4.1 Könyves ünnepek 

 
Internet Fiesta 

Az internet által nyújtott lehetőségekkel, mindennapi használatával ismerteti meg az 
érdeklődőket az Internet Fiesta elnevezésű országos rendezvénysorozat, amelyhez minden 
évben csatlakozik a gödöllői könyvtár is. 
A látogatók egyebek mellett a netes vásárlásról, az e-ügyintézésről, a közösségépítésről és a 
világháló veszélyeiről hallhatnak előadásokat, internetes játékokat próbálhatnak ki. A Fiesta 
célja az internet mindennapi használatának népszerűsítése.  
 

Költészet Napja 2014. április 11. 

A Magyar Holokauszt Emlékév alkalmából Radnóti Miklós irodalmi esttel ünnepeljük a 
Költészet Napját. 
 

A Könyv Ünnepe Gödöllőn 2014. május 29-június 6. 

Hagyományos módon június első hetében kerül megrendezésre a Könyv Ünnepe Gödöllőn az 
Ünnepi Könyvhét alkalmából. A hét programjaival az országos programsorozathoz 
kapcsolódunk. 
A hét során könyvbemutatókat, irodalmi esteket, kiadói találkozásokat szervezünk. 
 

Tematikus év programja 

 „Ne félj babám, nem megyek világba, nemzetemnek vagyok katonája”  
2014. május 30. péntek  
Kiállítás az I. világháború korabeli dokumentumaiból - levelek, naplók, képeslapok családi és 
katona fotók, korabeli újságok, könyvek. 
A kiállítás anyagát a gödöllői és környékbeli lakosoktól fogjuk összegyűjteni, olyan korabeli 
fotókat, leveleket, képeslapokat, naplókat, amit a családok őriznek ebből a korszakból. 
Összegyűjtjük a képekhez kapcsolódó családi legendákat is, amelyek a kiállítás megnyitó 
műsorában hangzanak el. Az anyag összegyűjtésével gazdagodik a könyvtár helytörténeti 
gyűjteménye. 
Terveink szerint kölcsönözni fogunk nagy közgyűjtemények anyagából, megkeresünk helyi 
gyűjtőket, hogy teljes körűvé tegyük mindazt, ami könyvtári eszközökkel bemutatható a 
korról. 
A valós kiállítást kiegészíti e-formában megjelenő virtuális kiállítás, valamint a könyvtár 
belső udvarán kialakított szabadtéri kiállítást is. 
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Katonai terepasztalon jelenik meg a háború egyik csatája, gyermekeknek szóló foglalkozások, 
felnőtteket célzó bemutató kapcsolódik hozzá. 
 

A Régi ház lakói - irodalmi est  

Tarján Tamás irodalomtörténész mutatja a korszak irodalmi életét, ismert és feledésbe merült 
íróit, költőit, köztük Tormay Cecilt és irodalmi szalonját. 
 
Gödöllő Irodalmi Díj 2014- díjátadás 

A Gödöllői Ottlik Kör és a Gödöllői Irodalmi Kerekasztal kezdeményezésére a város irodalmi 
díjat alapít, a településen és környékén élő vagy gödöllői kötődésű amatőr írók számára.  
Az irodalmi díj célja: hogy Gödöllő és a gödöllői kistérség tehetséges irodalmi alkotóit 
felkutassa, támogassa, elindítsa az írói pályán, valamint elismerésben részesítése, ezáltal 
támogatva Gödöllő irodalmi életét. A pályázatot könyvtár és az IRKA kör bonyolítja. 
A téma kapcsolódik a tematikus évhez: Levelek haza. Fiktív naplórészleteket, levél a frontról, 
múzsák a lövészárkon témában várjuk a pályázók írásait.  
Határidő: a pályázat meghirdetése 2014. március 15. 
Pályázatok beérkezése: 2014. május 1. 
Eredményhirdetés: 2014. június  
Zsűritagok: Czigány György, Galántai Zoltán, Kemény István 
 

Múzeumok Éjszakája 2014. június 21. 

A könyvtár immár harmadik éve csatlakozik a város múzeumok éjszakája 
programsorozatához. Gyermek- és családi programokkal várjuk majd a látogatókat 24 óráig. 
A gyerekeknek könyves kézműves foglalkozásokat, interaktív bábelőadást szervezünk. 
A könyvtár belső udvarán a könyvtár Irodalmi Kerekasztala (IRKA) és a Tiszta szívvel 
irodalmi színpad tart hangulatos, nyáresti irodalmi estet. Késő estére akusztikus koncerteknek 
ad helyet az udvar. A programot egy összművészeti szabadtéri kiállítás gazdagítja. 
 

Összefogás a könyvtárakért 2014. október 6-12. 

Az országos „Összefogás a könyvtárakért” programhoz – az előző évekhez hasonlóan - 
csatlakozik a könyvtár. A hét tematikáját tavasszal hirdetik meg, a programokat ennek 
szellemében szervezzük meg. 
 
 „Könyvtárak és a digitális kihívás” Nemzetközi konferencia a testvérvárosi könyvtárakkal 
együttműködve. 2014. október 9-12. 
„Könyvtárak és a digitális kihívás” címmel rendezünk konferenciát, arra kérve a 
testvérvárosok könyvtárosait, hogy mondják el, milyen válaszokat adnak a könyvtárak a kor 
digitális kihívására.  Milyen stratégiát követnek? Milyen előremutató szolgáltatásokra van 
szükség, hogy a fiatal nemzedék is lássa, érezze a könyvtár hasznát?  
A programhoz fotókiállítás kapcsolódik, a meghívott könyvtárak képanyagának 
bemutatásával. 
 

Könyves vasárnap 2014. október 12. 

Az „Összefogás…” hét záró rendezvénye. A könyvtár egész nap nyitva tart, családi 
programokat, könyves játékokat szervezünk, átadjuk az „Év Olvasója díjat”. 
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 3.4.2.Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny  

Ebben az évben immár 20. alkalommal rendezi meg a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői 
Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ. 
Az ünnepi alkalomra meghívjuk a verseny elmúlt éveinek kiemelkedő szavalóit is. 
Az előválogatókat november 2. hetében tartjuk. 
 
 3.4.3. Kiállítások 
január 23.- február 28. Utazó Olvasó –fotókiállítás az Óbudai Platán Könyvtár és az 
    Utazó Olvasó anyagából 
március 6.- április 18.  Szentiványi Székely Enikő textilművész kiállítása 
április 25.- május 20.  Borsa Miklós számítógépes grafikáinak kiállítása 
május 30.- július 15.  Ne félj babám, nem megyek világba 
szeptember 5- szept, 26. „Teremtéstörténet” Bada Márta festőművész kiállítása 
október 6- október 28. Testvérvárosaink könyvtárai - fotókiállítás 
november 7    Márvány Miklós festőművész kiállítása 
 

              3.4.4 Gyermek és ifjúsági programok 

Az óvodás és iskolás korosztály számára gyermekfoglalkozásokat tartunk a foglalkozás ajánló 
programfüzetet szeptember elején juttatjuk el az intézményekbe. A könyvtári órák során a 
könyvtárhasználat alapvető szabályait ismerik meg a gyerekek, törekszünk az olvasás 
megszerettetésére, az érdeklődés felkeltésére.  
 

Gödöllői Széphistóriák 

Hónap Téma Előadó Meghívott iskola 

Február 
Társasélet Gödöllőn a 

19-20. század 
fordulóján 

Oravec-Kis Éva 
Gödöllői 

Református 
Líceum 

Március Uralkodó váltás hatása 
a kastély életére Kaján Marianna Török Ignác 

Gimnázium 

Április I. világháborús kiállítás Gödöllői Városi 
Múzeum 

Erkel Ferenc 
Általános Iskola 

Május 
Gödöllő irodalmi élete 

a 19. és 20. század 
fordulóján 

G. Merva Mária Hajós Alfréd 
Általános Iskola 

Október Ferenc József kiállítás Gödöllői Királyi 
Kastély 

Szent Imre 
Katolikus 

Általános Iskola 

November 

Gödöllő forradalmi 
napjainak és 

munkásmozgalmának 
története 1918-1919 

Gönczi Krisztina Premontrei 
Gimnázium    

December A kenyér útja a régi 
Gödöllőn Gönczi Krisztina Damjanich János 

Általános Iskola 
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Ünnepváró családi nap 2014. december 6. 

A földszinti közösségi térben várjuk a családokat programjainkkal. 
Az évek során hagyománnyá vált a közös ünnepvárás, ahol meghitt és kellemes hangulatban 
készülődünk együtt verssel, zenével az adventre és a karácsonyra. 
  

 
 3.4.4 Képzések 

 
Számítógépes tanfolyamok 
A digitális megosztottság csökkentésére felhasználói képzéseket tartunk. Havonta 
meghirdetjük olvasóink számára internetes és számítógép-használati tanfolyamokat. A 
tanfolyamok témája:  

 böngésszünk a net-en (2 x 4 óra) 
 elektronikus levelezés, skype (2 x 4 óra) 
 táblagép, e- könyvtárak, e-book digitális folyóiratok használata (1 x 4 óra)  
 web 2-es alkalmazások - facebook, google, picassa (1 x 4 óra) 

 
Segítnet 1 órás tanfolyamokat tartunk az infoponton. 
A két képzés egymásra épül, a tanfolyamot elvégzők az egyénre szabott „segítnet” órákon 
mélyítik el tudásukat.  
 
Belső tanfolyamok könyvtárosoknak: 

  táblagép, e- könyvtárak, e-book digitális folyóiratok használata 
  web 2-es alkalmazások (facebook, google, picassa)  
 biblioterápiás nap 

 
Írástechnikai előadássorozat  
Az IRKA 4 részes írástechnikai előadássorozat indít, HOGYAN ÍRJUNK PRÓZÁT? címmel. 
Előadó: Varga Bea (On Sai) író, a Könyvmolyképző Kiadó szerkesztője 

 
Regények a banánhéjon innen és túl -  2014. február 7.  
 
A lektorok szempontjai bírálatkor. Tipikus nyelvi hibák. Tipikus, szerkezeti hibák. Narrációs 
gondok és mesélés. Mi számít, a nyelv, a történet vagy a divatos témaválasztás? Van-e 
különbség a kiadók között? Milyen célcsoportok vannak, és érdemes-e nekik írni? 
Önmegvalósítás kontra bérírás. 
 
Zsánerkoktél, avagy irodalmi bárpult ponyvaszerzőknek - 2014. február 21.  
A különböző tematikák eszköztára. Mitől jó egy sci-fi, fantasy, krimi, romantikus írás, 
misztikus-romantika? Melyik eszköz működik az egyik helyen, ami a másiknál nem? Leírás 
és karakterábrázolás. Mi az előnye, ha a szerző kilép a komfortzónából? Mi a hátránya? 
  
Dramaturgia, avagy ha neked jó, nekem jó - 2014. március 7. 
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A cselekményívről. A konfliktusok kapcsolata a világgal és a karakterekkel. Ki legyen a 
nézőpont egy jelentben, melyik jelenetet érdemes leírni? Író ígéret és annak megtartása. 
Honnan derül ki, hogy rossz a dramaturgia? Hogyan fejleszthető a dramaturgiai érzék? 
Lezárások, nyitott végek és függő végek. Az írói eszköztár bővítése. Hogyan sikáljuk el a 
hibákat? 
 
A párbeszéd - avagy szólalj meg, megmondom, ki vagy! - 2014. március 21.  
 
Miért fontos a párbeszéd egyedisége? Egy jó jelenetben kik a beszélők és miért épp ők? Mitől 
túlírt egy dialógus? Hogyan lehet narráció nélkül megmutatni a szereplő nemét, korát, 
társadalmi státuszát, élethelyzetét, érzelmi állapotát? Mi a maszkolás és fókusz irányítása? Mi 
az elszórt infoadagolás? Fantasztikumban hogyan lehet világépítésre használni a dialógust? 
 
Az előadásokra a belépés ingyenes, de az Irka működésének támogatására adományokat 
elfogadunk! 

 
3.5 Könyvtári közösségek 

 
  

Olvasókör 
Könyvtár olvasóköre minden hónap utolsó péntekén tartja összejöveteleit. A jelenleg 10 tagot 
számláló kör olyan irodalmi alkotásokat olvas és vitat meg amelyek felkeltették a tagok 
érdeklődését. A könyvtárban szervezett ír-olvasó találkozókon a kör tagjai rendszeresen részt 
vesznek. 
 
IRKA Írókör  
Tervezett programok: 

 Hogyan írjunk prózát? Írástechnikai előadássorozat (leírás a képzések részben) 
 Irka műhelytalálkozók - 3-4 hetente szervezi találkozóit a könyvtárban. Idén vendégül 

látjuk az Irodalmi Jelen szerkesztőségét és egy kortárs írót, költőt.  
 Felolvasóest - 2014. február 28. 

Tiszta szívvel Irodalmi Színpaddal az Irka közös irodalmi estet tart. Elhangzanak a 
2013-as kortárs költészeti kurzuson keletkezett versek. Meghívott vendég: Kabai 
Lóránt költő 

 Múzeumok éjszakája - 2014. június 21.  
 

Stílusgyakorlatok címmel képzőművészeti kiállítás és slampoetry est a könyvtár belső 
udvarán. Az est különlegessége, hogy a felolvasóestre való jelentkezést meghirdetjük 
és bárki szerepelhet rajta, aki regisztrál előzetesen. 

 Antológiák megjelentetése 
 Szecessziós versfüzet 
2014-ben az Irka két antológiát fog kiadni: egy kisebb kiadványt, mely tartalmazni 
fogja a tavalyi év szecessziós írásait, kiemelten az irodalmi díjra beadott kiemelkedő 
pályaműveket, valamint a kurzuson született versek válogatását. 
A kötetet a Gödöllői Irodalmi Díj eredményhirdetésével egybekötve mutatjuk be az 
Ünnepi Könyvhét programsorozatában. 
 Gasztrokötet  
Az Irka 2014 második felében egy komoly kiadvánnyal jelenik meg. Egy színes, 
fotókkal, grafikákkal illusztrált kötettel, melyben a tagok gasztronovellái fognak 
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szerepelni, recepttel együtt, tehát egyben egy irodalmi szakácskönyv is lesz. A 
kiadványt kereskedelmi forgalomba szeretnénk hozni, árusítani. 
A könyvbemutatót 2014 októberében tervezzük.  

 Gödöllői Irodalmi Díj 2014  
Idén is kiírásra kerül a gödöllői Ottlik Körrel közösen a Gödöllő Irodalmi Díj. Témánk 
kapcsolódik a tematikus évhez: Levelek haza. Fiktív naplórészleteket, levél a frontról, 
múzsák a lövészárkon témában várjuk a pályázók írásait.  
Határidő: a pályázat meghirdetése 2014. március 15. 
Pályázatok beérkezése: 2014. május 1. 
Eredményhirdetés: 2014. június  
Zsűritagok: Czigány György, Galántai Zoltán, Kemény István 

 Részvétel a városi rendezvényeken:  
Az Irka továbbra is részt vesz Gödöllő kulturális életének alakításában. Ezért a 
Belvárosi Napokon szintén kint leszünk, tervezzük a megjelenést a Civil Karácsonyon 
is, illetve keressük az együttműködést a Tiszta szívvel Irodalmi színpaddal, a 
Gikszerrel. 
 

Őszikék Nyugdíjas klub 
A könyvtár nyugdíjas klubja minden hónap 3. keddjén tartja összejöveteleit. 
I. félév tervezett programja: 

2014. január 21. 
Képzelmész iramatai 
Horváth Ferenc veresegyházi költővel Radnóti László újságíró beszélget 
 
2014. február 18.  
Az időjárás megfigyelése és előrejelzése – rövid bevezető a légkör működésébe 
Előadó: Pátkai Zsolt meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa 
 
2014. március 18. kedd, 14 óra 
Thaiföld – a mosoly országa 
Dr. Kaifás Ferencné képes útibeszámolója 
 
2014. április 15. kedd, 14 óra 
Az intelligenciáról 
Előadó: dr. Békés András, a Mensa HungarIQa ombudsmanja 
 
2014. május 22. csütörtök 
Kirándulás Vácra 
Memento Mori kriptaleletek 
Kocsmától a bordélyig: tematikus séta a városban 
 

Tiszta szívvel- irodalmi színpad 
2013-ban alakult a csoport, amelynek tagjai minden héten csütörtök délután találkoznak a 
könyvtárban. Az elmúlt évek tehetséges szavalóit (Erzsébet királyné szavalóverseny), zenei 
előadóit gyűjtötte a csoportba Diligens Linda amatőr színész, a könyvtár olvasója. A 
foglalkozások vezetésében részt vesznek szakemberek, akik segítik a gyerekek fejlődését: 
Pécsi Ildikó színművész, Dr. Havas Judit, Diligens Károlyné logopédus. A színpad résztvevői 
a heti gyakorlatok mellett negyedévente bemutatkozó estet tartanak. Produkcióikkal részt 
vesznek a könyvtár rendezvényein. 
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Célunk, hogy a tehetséges, verset, prózát mondó fiatalok kötetlen, ingyenes foglalkozásokon 
fejlődhessenek tovább. 

 
Értelmiségi Találkozó 
A 2002-től működő klub a szeptembertől májusig tartó évadban minden hónap 3. csütörtökén 
tartja összejöveteleit.  A Találkozókról - a meghívott vendégek engedélyével - hangfelvétel 
készül, amelyet a könyvtár archivál és az érdeklődők bármikor meghallgathatnak. 

 
Rejtvényfejtő klub 
Összejöveteleiket havi rendszerességgel, minden hónap második csütörtök délutánján tartják.  

 
Harry Potter Sakk-szakkör 
Harry Potter Sakk Szakkör a gyerekek töretlen érdeklődésétől kísérve tartja foglalkozásait 
minden pénteken 13-15 óráig a Gyerekkönyvtárban. A foglalkozásokat Veréb Béla sakkoktató 
vezeti. A tagok iskolai szünetekben házi, két alkalommal nyílt sakk bajnokságon mérik össze 
tudásukat.  

 
 
Gödöllő, 2014. 01.27. 
 
 
 

Fülöp Attiláné 
igazgató 
 
 
 
 
 

1 sz. melléklet 

Könyvtárak és a digitális kihívás 

Nemzetközi konferencia a Gödöllői Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója 
tiszteletére 

 

Időpont: 2014. október 4 péntek 

A meghívott előadok számára 2014. október 9-12-ig. (csütörtöki étkezés, vasárnapi távozás) 

Helyszín: A könyvtár földszinti rendezvényterme 

A konferencia célja:  
A Gödöllői Városi Könyvtár megalakulásának 60. évfordulóját nem történeti 
visszatekintéssel, s az eltelt hat évtized történéseinek, eredményeinek felidézésével szeretnénk 
megünnepelni. A konferencia inkább a települési könyvtárak jövőjéről, a korszerű 
megoldásokról, a testvérvárosi könyvtárakban kialakított gyakorlatról, a digitális kihívásra 
adott válaszokról szól. 
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A könyvtárak számára az elmúlt időszak legnagyobb kihívása az információ technológia 
hihetetlen fejlődése, az internet elérés és azon keresztül való kommunikálás tömegessé válása, 
az e-dokumentumok megjelenése, gyors elterjedése. 
A szélessávú internet elterjedése, a mobil kommunikációs eszközök megjelenése, a digitális 
írástudás gyors fejlődése napjaink valósága, amellyel lépést kell tartani. Megjelentek és egyre 
szélesebb körben terjednek a hordozható, olvasásra is alkalmas mobil eszközök. az e-
dokumentumok nagy számban tölthetők le a világhálóról. Ebben a gyors változásban a 
könyvtáraknak megtalálták/megtalálják saját helyüket, szerepüket. Arra törekednek, hogy 
digitalizálják a gyűjteményükben levő kulturális tartalmakat, online hozzáférést biztosítanak a 
gyűjteményhez. 

 Milyen válaszok születtek a külföldi könyvtárakban az információs társadalom 
digitális kihívására? 

 Milyen új típusú, előre mutató szolgáltatásokra van szolgáltatásokra van szükség, 
hogy a könyvtárak megfeleljenek a használói igényeknek? 

 Mit gondolnak a testvérvárosok könyvtáraiban a könyvtárak szerepéről, milyen 
elvárások fogalmazódnak meg a fiatalok részéről 

Előadók Gödöllő testvérvárosainak könyvtáraiból: 

 Brandys nad Labem – Knihovna Eduarda Petisky  
Vezető: Mgr. Vera Markina Krajickovának 

 Csíkszereda – Kájoni János Megyei Könyvtár 
Vezető: Kopacz Katalin Mária 

 Forssa – Forssan Kaupunginkirj Asto 
Vezető: Maarit Jarvelainen – Kannisto 

 Giessen – Stadtbiblopthek Giessen 
Vezető: Guido Krell 

 Valdemoro –Biblioteca Municipal Ana Maria Matute 
Vezető: 

 Wageningen – Bibliotheek Wageningen 
Vezető: 

 Zenta – Thúrzó Lajos Művelődési Oktatási  Központ 
Vezető: Kovács Nándor 

 Ziwiec – Zywiecka Biblioteka Samorzadowa 
Vezető: Helena Kupczak 

Meghívottak köre: a települési könyvtárak munkatársai, kiemelt célcsoport Pest megye 
könyvtárai 

 

Meghívott külföldi vendégek programja: 

Október 3. csütörtök 

 A vendégek megérkezése, fogadása, elszállásolás, este közös vacsora. 

Október 4. péntek   

Könyvtárak és a digitális kihívás - szakmai konferencia 
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 9.00 Regisztráció    

 10.00 – 12.30 Köszöntők, előadások  

 12.30 – 13.30 Ebéd 

 13.30 – 16.00 Előadások (közben rövid kávészünet) 

 16.00 – 17.00 Fórum 

 17.30  Vacsora 

 19.00  Kulturális program 

Október 5. szombat 

 9.00  Gödöllői városnéző séta 

10.30 A Szent István Egyetem Könyvtárának meglátogatása 

 12.00  A Királyi Váró megtekintése 

 13.00  Ebéd 

 14.30  A Királyi Kastély meglátogatás 

 19.00  Hárfa fesztivál koncert 

Október 6. vasárnap 

 10.00  Budapesti városnézés 

 

 

 

Tevezett költségvetés 

 

Megnevezés 
 

Összegek részletezése  Összesen 

Előadók szállás 
költsége 
Erzsébet Királyné 
Szálloda 
Idegenforgalmi adó 

8 fő részére 3 éjszaka 
21.890 x 8 x 
3=525360 + Áfa 
 
300 x 8 x 8  

 
 
 
 
 
 
 

667.200,- 
 
 
 

7.200,- 

Belépőjegyek (Kastély, 
Királyi váró) 

Kastély 2200 X 8 
Királyi Váró 700 x 8 

 23.200,- 

Vendégfogadó vacsora 
Csütörtök 

12 fő részére x 2500 Ft  30.000,- 
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Ebéd (péntek, szombat) 8 fő részére, 2 
alakalom 
8 x 2 x 1100 

 17.600 

Vacsora ( péntek, 
szombat) 

8 fő részére, 2 alkalom 
8 x 2 x 1800 Ft 

 28.800,- 

Hideg csomag 
(vasárnap) 

8 fő részére, 1 alkalom 
8 x 800 

 6.400,- 

Konferencia ebéd 
(résztvevők) 

80 fő X 1100  88.000,- 

Kávé, üdítő, pogácsa 
Konferencia napján 

90 fő részére  25.000,- 

Szervezési költségek, 
dekoráció, informciós 
feliratok 

  30.000,-  

Idegenvezetés, utazsi 
költségek Bpudapesten 

  30.000, 

Transzfer költségek    12.000,- 
Összes költség, ha az 
Erzsébet szállóban 
szállásolunk 

  965.400,- 
  

    
A SZIE kollégiumban 
alszállásolva 
Idegenforgalmi adó 

9600 x 8 x 3=230400 
+ Áfa 
300 x 8  x 3 

292608,- 
 

7.200 

 

Reggeli 
800 x 8 x 3  

 19.200,-  

Szállítási költségek  15.000  
  334.000.- 

 
 

Összes költség, ha a 
SZIE-n szállásolunk 

  625.000,- 

    
 

  

 
 

 

 


