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Áttekintés 

2014 év nagy eseménye volt, hogy a könyvtár, illetve a könyvtár munkatársa díjat, elismerést 
vehetett át. A Magyar Kultúra napján került átadásra a Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
alapított „Minősített könyvtári cím”, amely a könyvtár minőségi szolgáltatások érdekében 
kifejtett tevékenységét ismerte el. Gödöllő Város Képviselőtestülete „Gödöllő Kultúrájáért” 
kitüntetést adományozott Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgatóhelyettesnek, a város kulturális 
életében kifejtett tevékenységéért. 

A minőségmenedzsment gondolata és gyakorlata ebben az évben alapvetően meghatározta a 
könyvtár munkáját. Új munkacsoportok álltak fel, amelyek a könyvtár szolgáltatásira és az 
olvasók, valamint a munkatársak elégedettségére vonatkozó vizsgálatokat, teljesítményelemzést 
végeztek. 

A könyvtár nemzetközi konferenciát szervezett, „Könyvtárak és a digitális kihívás” címmel, 
amelyre a testvérvárosok könyvtárosait hívta meg előadónak. A konferenciát, témája és 
időszerűsége miatt a könyvtáros szakma nagy érdeklődéssel fogadta. A kitekintés, más 
könyvtárak jó gyakorlatának megismerése erősítette a könyvtár digitalizálással kapcsolatos 
célkitűzését, gyakorlatát. A szakmai információkon túl a közös projektekben való részvétel 
lehetőségében is megegyeztek a könyvtárak vezetői.  

„Régi Ház 1914-2014” – Gödöllő kulturális tematikus évben az I. Világháború hőseire 
emlékezve szerveztük a programokat. Arra törekedtünk, hogy a rendezvények és kiállítások 
mellett a könyvtár gyűjteményét is gyarapítsuk olyan egyedülálló dokumentumokkal, 
visszaemlékezésekkel, amelyeket eddig a gödöllői családok őriztek. A digitalizált írásos, képi, 
film és hanganyagok a Gödöllő Gyűjteményt gazdagították. A tematikus év gondolata a könyvtár 
valamennyi nagy rendezvényében jelentkezett. „Régi ház” jegyében szerveztük az 
olvasóvetélkedőt, a Múzeumok éjszakája programokat, az irodalmi pályázatot és az Erzsébet 
királyné vers- és prózamondó versenyt is. 

Az intézményben személyi problémát a ruhatári/porta szolgálat ellátása okozott. Egy ruhatáros 
heti 30 órában biztosított, az intézményben viszont hetente 54 órában (rendezvény esetén 56 
órában) van szükség ruhatárosra. Sajnos az év során csak december 1-től kapott a könyvtár olyan 
közfoglalkoztatottat, aki ezt a feladatot elláthatta. Így 11 hónapon át a személyi kiadások terhére 
oldottuk meg a ruhatári/porta szolgálatot. 

 

1.Igazgatási feladatok 

1.1 Minőségirányítás 
 
A „Minősített könyvtár” pályázatban nem csak az elvégzett munkáról adtunk számot, hanem 
kijelöltük azokat a területeket, amelyen még sok tennivalónk van. A Minőségirányítási 
munkacsoport irányításával megalakultak azok a munkacsoportok, amelyek a különböző 
területekre dolgoznak ki módszereket és megvalósítják azokat. 
 



A következő csoportok alakultak: 
- Belső kommunikációs munkacsoport (BEKOMCS) 
- Adatelemzési munkacsoportot (ADACS) 
- Folyamatszabályozó munkacsoport (FOCS) 
- Költséghatékonysági munkacsoport (KÖCS) 
- Marketing Munkacsoport (MACS) 

Mindegyik csoport elkészítette az ügyrendjét és munkatervét. A dokumentálást folyamatosan 
végezi és frissíti az adatokat. 
A Swot analízis, majd intézkedési terv készült az olvasóterem szolgáltatásainak megújítására. Az 
olvasóteremhez kapcsolt új funkciók – kutatósziget, tájékoztató pult megfordítása, kiscsoportos 
programokra térkialakítás - hatása jelentkezett a második félév statisztikai adataiban. Az 
intézkedési terv további feladatokat is megjelölt, amelyek megfelelő anyagi háttérrel hajtható 
végre. 
 A munkatársi, önértékelési kérdőíveket feldolgoztuk, az elemzés elkészült, munkaértekezlet 
keretében megbeszéltük a kollégákkal. A munkatársak teljesítményét a vezetés mindenkivel 
egyénileg értékelte. A teljesítménymérés és bencmarking elemzések megtörténtek. Lezajlott az 
olvasói elégedettségmérés kérdőív lekérdezése, az adatok elemzése 2015 januárjába lesz. Az 
elemzések, felmérések tapasztalatait, a meghozott intézkedéseket, a 2015 évi munkatervbe 
építjük be. 
A belső csoportok fóruma keretében, az önkéntes csoportvezetők részvételével kerekasztal 
beszélgetést tartottunk, kikérve véleményüket, javaslataikat, az intézmény működésével 
kapcsolatban. 
Sikeres olvasótoborzó kampányokat folytattunk a facebbok-on. Elkészült a könyvtár 
konfliktuskezelési szabályzata. Több közösségi alkalmat, információs teadélutánt szerveztek a 
munkatársak, javítva ezzel a belső kommunikációt. 
Áttekintettük a könyvtári folyamatokat, ahol a gyakorlat felülírta az eddigi folyamatleírást, 
módosítottuk. (Selejtezés, Szak- és szépirodalmi tájékoztatás - könyvkeresés, Könyvtárhasználati 
órák, Honlap online szolgáltatásai – ajánló beküldése, Könyvtárközi kölcsönzés (általunk kért),  
Dezideráta, Segédkönyvtári könyvek kölcsönzése).  
Új folyamatábrák is készültek: Csoportokat hozó pedagógusok, óvó nénik beiratkozása; 
Osztályok beiratkozása; Polcon nem található könyvek, Osztályok kölcsönzése; Rukkola 
Happont. 
A csoportok folyamatosan tájékoztatták a munkatársakat az eredményekről, rendszeres a 
szakirodalmi cikkajánló, illetve a város kulturális életének eseményeiről szóló visszacsatolás. 
 

 

1.2 Gazdálkodás, épületüzemeltetés 

A könyvtár az év során a kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, a fenntartó által biztosított 
költségvetési támogatásból, pályázati pénzekből és a saját bevételeiből. Készpénzhiány nem volt 
az intézményben, a nagyobb kiadással járó időszakok nagyobb készpénzigénye rendre 
megvalósult. A dolgozók a törvényben előírt és az önkormányzat által biztosított juttatásokat 
megkapták 



A gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájával közösen végezzük. Az a 
tapasztalat, hogy megnövekedett az adminisztráció az intézményben, szükségszerű a gyakori 
személyes egyeztetés. Napi rendszerességgel tartjuk a kapcsolatot a Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési Irodájával, a könyvtári számlák átutalása, és az ellátmány elszámolása rendre 
megtörténik. A dokumentum-beszerzési keret tekintetében a könyvtár maga végzi a 
gazdálkodást, folyamatos, ütemezett és kiegyensúlyozott a szerzeményezés. 

A kulturális tematikus évhez kötődően 900 e Ft, a Gödöllői Irodalmi díjra 300 e Ft külön 
támogatást kapott a könyvtár, melyet a terveknek megfelelően felhasználtunk. Informatikai 
eszközfejlesztésre további 1.120 e Ft-ot és az Érdekeltségnövelő támogatásból 570 e Ft-ot 
fordítottunk.  

A könyvtár épületében és a belső udvarán egész évben folytak a karbantartási munkák. 

- 2014. január 1-jétől az épület takarításának feladatát takarító vállalkozó végzi, 2 fő 
takarítóval. 

- Sor került a könyvtár riasztó rendszerének felülvizsgálatára. Ennek során kiderült, hogy a 
rendszert ellátó akkumulátoros forrás nem megfelelően működteti a kiépített rendszert, 
így ennek bővítése az épület három pontján megtörtént, új áramellátó egységek kerültek 
beépítésre. 

- A szünetmentes tápegység meghibásodása miatt szükségessé vált az egység komplett 
cseréje, amely zökkenőmentesen és rövid idő alatt lezajlott. Az akkumulátorok cseréje 
mellett a teljes ellátó rész felújításra került, ezzel biztosítva a számítógépes rendszer 
folyamatos és hibátlan működését. 

- A belső lépcsőházban tisztasági festés történt, amellyel az olvasók által látogatott 
területek frissültek és tisztultak meg. 

- A földszinti közösségi térben került kialakításra a könyvtár kávézó része, amelyet bérlő 
üzemeltet. A Café MiÚjság kialakításával növekedett a szolgáltatási tér, a látogatók 
kedvelt tartózkodási helyévé vált. Rendezvények esetén plusz szolgáltatást nyújt. A 
bérleti díj bevételt biztosít a könyvtár számára. 

 

1.3 Humán erőforrás 

A könyvtárban jelenleg valamennyi álláshely betöltött. 
Személyi változások: 

- Az év során Török Andrea távozott az intézményből, pedagógusként folytatja tovább 
pályafutását.  
- Patakiné Orosz Ágnes és Kovács Ibolya GYES miatt tartósan van távol. 
- Maszlag-Lénárt Mónika gyermekkönyvtáros GYES-ről tért vissza a könyvtárba. 
- Lehota Ágnest helyettesként a regisztráción foglalkoztatjuk. 
- Kulturális közfoglalkoztatottként Gróf Szabolcsné segítette a rendezvényszervezést. 
(Munkáltatója a Művelődési Intézet) 
- A ruhatárban december hónapban Várhegyi Gergely közfoglalkoztatott dolgozott. 
(Munkáltatója: Gödöllő Város Önkormányzata) 



A szakmai feladatok ellátására elegendő munkatárs van a könyvtárban, egyedül a Cserkész 
könyvtár és levéltár feltárási folyamata lassult le. A helytörténész plusz feladatban kapta meg a 
cserkész területet, amelyet nem képes úgy ellátni, mint a korábban 4 órában foglalkoztatott 
szakember. 
A ruhatár biztosítása az év 11 hónapjában gondot okozott, heti 24-26 óra ruhatár/porta szolgálat 
ellátására megbízással foglalkoztattunk ruhatárost. 
 

1.4 Partnerkapcsolatok 

Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal 
Ebben az évben az előző évek gyakorlatát követve az iskolaév megkezdése előtt tájékoztattuk a 
pedagógusokat, intézményvezetőket a könyvtári órák és foglalkozások lehetőségéről. 
Szeptember első két hetében személyesen látogattuk végig az óvodákat és az iskolákat, adtuk át 
kinyomtatott formában az ez évi foglalkozás ajánlót. A Gödöllő környéki települések iskoláiba a 
KLIKK segítségével küldtük el az anyagainkat. 
 
Könyvtári és tematikus foglakozások a gyerekkönyvtárban: 
 
Iskolák ALKALOM RÉSZTVEVŐK SZÁMA 
Erkel Ferenc Ált. Isk. 21 474 
Montágh 2 19 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 19 403 
Szent Imre 1 29 
Hajós Alfréd Ált. Isk. 40 1103 
Damjanich János Ált. Isk. 2 62 
Waldorf Iskola 1 25 
Mogyoród 2 53 
Összesen: 88 2168 
Óvodák   
Palotakert Óvoda 14 310 
Táncsics Mihály úti Óvoda 12 195 
Szent János utcai Óvoda 11 231 
Zöld Óvoda 7 154 
Kazinczy Óvoda 6 137 
Szilasliget Óvoda 2 44 
Összesen: 52 1071 
Iskolák és óvodák összesen: 140 3239 
Szakkörök, klubok   
Sakk szakkör 41 461 
Dobjál hatost! 29 230 
Baba-Mama kuckó 3 75 
Egyéb 13 446 
Összesen: 86 1212 
 
ÖSSZ: 

 
233 alkalom 

 
4542fő 

 



Könyvtári órák a felnőtt részlegben felső tagozatosoknak és középiskolásoknak: 
 
Téma Résztvevők 

száma 
Intézmény neve 

A könyvtár bemutatása 30 fő Erkel F. Általános Iskola 

ETO és gyakorlása 30 fő Erkel F. Általános Iskola 

ETO és gyakorlása 26 fő Erkel F. Általános Iskola 

ETO és gyakorlás 24 fő Erkel F. Általános Iskola 

ETO és gyakorlás 26 fő Erkel F. Általános Iskola 

Könyvtár bemutatása, 
funkcionális részei. 

28 fő Kistarcsa 

ETO-val ismerkedés 28 fő Kistarcsa  

Az ETO alkalmazása és 
gyakorlása 

28 fő Kistarcsa  

ETO és gyakorlás 15 fő Református Líceum 

ETO és gyakorlás 15 fő Református Líceum 

Leonardo program használata 15 fő Református Líceum 

Leonardo program használata 15 fő Református Líceum 

ÖSSZESEN: 

13 alkalommal 

 

280 fő 

 

 
Az iskolai és óvodai foglalkozások mellett a kapcsolattartás rendszeres az oktatási 
intézményekkel. Az elmúlt évben többször voltak könyvtárosok az iskolai versenyek zsűrijében 
(Szépkiejtési verseny-Erkel Ferenc Általános Iskola, Magyar Nyelv Hete- Hajós Iskola, Városi 
Szavaló verseny- Petőfi Sándor Általános Iskola). 
Rendszeresen részt veszünk a Hajós Iskola szervezésében a városi Humán Munkaközösségi 
megbeszéléseken. 
Sikeresen mutatkozott be a könyvtár a városi Múzeumpedagógiai Tanévnyitón, amely augusztus 
28-án került megrendezésre a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában. A promóciós anyagok 
kiosztása mellett lehetőség nyílt a személyes találkozásra a pedagógusokkal és az intézmények 
vezetőivel. 
Júniusban adtuk át első ízben hagyományteremtő szándékkal a Könyvtárbarát pedagógus díjat, 
amelyet annak a pedagógusnak ítélt a könyvtár közössége,aki a legtöbbet hozta el az osztályát a 
könyvtári foglalkozásokra,aki a legjobban odafigyel a gyerekek olvasóvá nevelésére. Ebben az 
évben a Petőfi Sándor Általános iskola tanítónője kapta a díjat. 
 

 



1.5 Önkéntesség és közösségi szolgálat 

A könyvtárban dolgozó önkénteseink - akik többségében olvasóinkból csatlakoztak a könyvtári 
munkához - működtetik könyvtári kiscsoportjaink nagy részét: 

2014-ben induló kiscsoportok: 
- Dobjál hatost!- társasjáték klub 

Vezeti: Erdélyi Józsefné 
- IRKA Ifjúsági csoport- Írókák 
      Vezeti: Istók Anna 
- Baba-mama kuckó 

Vezeti: Kozáry Biczó Andrea 
 

Az előző évek munkáját folytatták a következő csoportok: 
- Tiszta szívvel irodalmi színpad 

Vezeti: Diligens Linda 
- Rejtvényfejtő klub 

Vezeti: Kozics Anikó 
- Értelmiségi Találkozó 

Vezeti: Dr. Heltai György 
- Olvasókör 

Vezeti: Soldevila Katalin 
- Olvasólánc 

Vezeti: Balla Éva 
- Sakk szakkör 

Vezeti: Veréb Béla, Rigó József 
 

A diákok számára kötelező közösségi szolgálati tevékenység 2014 januárjában indult a 
könyvtárban. Jelenleg a következő iskolákkal van érvényes együttműködési nyilatkozatunk: 
Aszódi Evangélikus Gimnázium 
Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium 
Gödöllői Török Ignác Gimnázium 
Gödöllői Premontrei szent Norbert Gimnázium 
Gödöllői Madách Imre Szakiskola Szakközépiskola és Kollégium 
Budapesti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
 

2014- ben a következő tevékenységeket végezték a diákok: 
- felolvasó délutánok a Tessedik Sámuel Idősek Otthonában, minden kedden délután 
- felolvasó délutánok a Fővárosi Idősek Otthonában április, május hónapban 
- Könyvet házhoz program keretén belül idős, mozgásukban korlátozott olvasóinknak a kért 
olvasmányokat házhoz szállították a diákok. 
- Könyvtári újság: Gödöllői Harsona széthordása  a városban. 
- Rendezvényeken való részvétel.  



2014- ben a könyvtárban közszolgálatot teljesítettek: 
Török Ignác Gimnázium 

4 tanuló, diákonként 16 óra 
Aszódi Evangélikus Gimnázium 
 1 tanuló, 30 óra 
Premontrei szent Norbert Gimnázium 
 2 tanuló, diákonként 9 óra 
Madách Imre Szakiskola 
 2 tanuló, diákonként 34 óra 
Budapesti kőrösi Csoma Gimnázium 
 1 tanuló, 20 óra  
 

Összesen:  10 diák 200 munkaórában 

 

2. Könyvtárhasználat, forgalmi statisztikák 
 
Gödöllő városában a lakósság 20%-a regisztrált olvasó, amely országos viszonylatban jó arány. 
Az elmúlt év statisztikai szempontból is pozitív eredményeket mutat. Regisztrált olvasóink 
száma az előző évhez képest emelkedett. Az év során- az előző évi visszaesést szem előtt tartva- 
különös figyelmet fordítottunk az olvasói létszám növelésére. 
 
Az év során több beiratkozási akciót is szerveztünk, amely növelte a beiratkozási kedvet. 
Február 14-én, Valentin napon a „Szerelmes olvasójegy” akció keretében szerelmespárok 
iratkozhattak be ketten egy olvasójegy áráért. Az olvasójegy mellé stílszerűen egy piros, szív 
alakú lufi is járt. 
  
Az Országos könyvtári napok (2014. október 13-20.) keretében az alapszintű olvasójegyek 
árából 50%-os kedvezményt adtunk egész héten. A hét utolsó napján, Könyves vasárnap került 
sor „ A nagy dobás” elnevezésű akciónkra. Az akció keretében 20, 40, 50 és 80%-os 
kedvezménnyel iratkozhattak be olvasóink 
. 
A MásArc zenei és video részlegben folyamatos kampányokkal várták az olvasókat. Visszahívó 
levelet küldtünk a már lemorzsolódott olvasóinknak, felhívta a figyelmet új szolgáltatásainkra.  
 

Lufiszoba – Facebook kampány. Szeptemberben indítottuk a zöld lufis kampányt. Minden új 
beiratkozónk egy lufit fújhatott fel a regisztráción, amelyet az irodában helyeztünk el. 
Folyamatosan fotók készültek az irodát ellepő lufihalomról, amely illusztrálta az egyre növekvő 
olvasószámot. A fotókat folyamatosan posztoltuk a Facebookon, melynek során összesen 167 
like-ot kaptunk a feltöltött képeinkre, valamint 55-en meg is osztották azokat. Így 2014-ben 1240 
új beiratkozónk lett, remélhetőleg ennek a kampánynak is köszönhetően. 



    

 
Az elmúlt négy évben kiugró változások észlelhetők olvasóink korosztályi megoszlásában. 
Jelentős emelkedés mutatkozik a 0-6 éves korcsoport közötti beiratkozóink számában. 
Programjainkkal, szolgáltatásainkkal az elmúlt években a kisgyerekes családok felé fordultunk. 
Az elmúlt év visszaesése után a baba olvasójegy mellé készített információs csomag bevezetése, 
a II. félévben indult Baba-mama kuckó programjai, a csütörtökönként zajló Ringató 
foglalkozások, a családi programok, a gyerekkönyvtárban működő játszósarok működése mind 
eredményesnek bizonyultak. 
Jelentős pozitív változást figyelhetünk meg a 41 év feletti olvasóink létszámának alakulásában. 
Ettől az életkori csoporttól egészen a 70 év feletti korosztályig lassú növekedés figyelhető meg. 
Ők azok a látogatóink, akik a legtöbb hagyományos szolgáltatásunkat igénybe veszik. 
Rendszeresen kölcsönöznek, használják a folyóirat olvasót, látogatják klubjainkat, 
rendezvényeinket. 
Olvasói létszám hirtelen csökkenését tapasztaltuk a 16-29 éves korosztály körében. A fiatal 
felnőttek, az egyetemisták megszólítása bizonyult a legnehezebb feladatnak. Ez az a réteg, aki a 
könyvtár távhasználat útján elérhető szolgáltatásait használja leginkább. Tájékozódásra az 
internetet használja, a modern információs technológiai eszközök birtokában azokon keresztül 
szerzi és tárolja információit. A jövőben kiemelt feladatnak tekintjük a korosztály igényeinek 
kielégítését. 
 

 

Regisztrált olvasók száma
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A regisztrált olvasószám növekedése mellett megnövekedett a könyvtárba látogatók, azaz azok 
száma, akik személyesen jönnek el a könyvtárba. A kölcsönzések és a kölcsönzött 
dokumentumok száma is emelkedést mutat. Emelkedést mutat a 14 év alatti korosztály 
kölcsönzési mutatói, amelyek az előző évben visszaesni látszottak. Az olvasásfejlesztési 
játékaink (Olvass, rajzolj, játssz velünk album, olvasóvetélkedő), a csoportos iskolai 
foglalkozások ennek a korosztálynak kínálnak lehetőségeket. 
Folyamatos, évről évre való emelkedést mutat a távhasználatok száma. Egyre többen használják 
ki a honlapunkon elérhető szolgáltatásainkat. Egyre népszerűbb az online hosszabbítás, 
információkérés, előjegyzés, fórum használata, tartalom beküldése, a katalógus és az iskolák 
integrált katalógusának, a Tudástárnak a használata. A honlapról elérhető adatbázisok (pl. 
GödöllőWiki, EBSCO) a távhasználatot segítik elő és egyben könnyítik meg az információhoz 
való hozzájutást. 
A könyvtár jelen van a közösségi oldalakon, ahol követőink folyamtosan tájékozódhatnak 
újdonságainkról.A kapcsolatttartás fontos eszközei, a könyvtári kiscsoportok 
kommunikációjának is színterei. 
 
Összegezve elmondható, hogy az elmúlt év beiratkozási kampányai, olvasásfejlesztési projektjei, 
honlapfejlesztési törekvései, a színes programok meghozták a várt eredményt. Mind a személyes 
használat, mind a távhasználat területén olvasóink és látogatóink száma nőtt. Sok olvasónk a a 
hagyományos szolgáltatások igénybevétele mellett találkozási, szórakozási helynek tekinti a 
könyvtárat, így egyre inkább használják a könyvtárat, mint közösségi teret. 
 

Beiratkozások száma korcsoportok szerint
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3. Szakmai feladatok 
3.1 Pályázatok 

 
A könyvtár 2014-ben beadott pályázatai 
 
Pályázat neve Pályázott összeg Nyert  Kapott összeg 

EIFL 
Innovative libraries 
preparing children and 
youth for the future 
 

19 992,4 USD 
 
(4 594 807 HUF) 

Nem  0 

NKA Szépirodalmi 
Szakmai Kollégium  
Egy könyv – egy város 
olvasásfejlesztési 
projekt 

1 625 600,- HUF nem  

Országos Informatikai 
Programiroda – 
Informatika a köz 
szolgálatában 2014 

8 db számítógép 
kedvezményes 
vásárlása 417 000,- 
HUF értékben 

Igen Kedvezményes áru 
csomag megvásárlása 

Országos Informatikai 
Programiroda – 
Számítógép a 
mindennapi társ 7. 

4 db számítógép 
kedvezményes 
vásárlása 195 000,- 
HUF értékben 

Igen Kedvezményes áru 
csomag megvásárlása 

 
 

3.2 Állomány menedzsment 
 

3.2.1 Fejlesztés, gyarapítás 
 

Könyvek 
Dokumentumainkat elsősorban szerződéses partnereinktől (Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (13 
%), Pécsi Direkt Kft. (38 %), Libri- Shopline Nyrt. (43 %), egyéb (6 %)) rendeltük.  
2014-ben 3.215 db könyvet vásároltunk 6.430.571,- Ft értékben. (átlagár: kötet / 2000,- Ft) 
Ebben az évben is kapott intézményünk ajándékkönyveket az olvasóktól. A kiválogatás után 
állományunkba került 1.218 db 2.834.496,- Ft értékben (átlagár: kötet / 2.327,- Ft) 
 

KÖNYV 
Összesen 

Vétel Ajándék 
Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) 

SZ
A

K
IR

O
D

A
LO

M
 

Általános művek 29 63 511 Ft 28 85 775 Ft 
Filozófia, Pszichológia 64 148 682 Ft 31 62 239 Ft 
Vallás 49 95 490 Ft 31 61 801 Ft 
Társadalomtudomány 196 439 033 Ft 105 299 379 Ft 



Természettudomány 72 126 471 Ft 38 118 006 Ft 
Alkalmazott tudomány 267 620 217 Ft 99 192 131 Ft 
Művészet, Szórakozás, Sport 145 337 673 Ft 73 218 397 Ft 
Nyelv és Irodalom 73 146 359 Ft 41 171 233 Ft 
Földrajz, Életrajz, Történelem 180 427 298 189 492 129 Ft 

Összesen: 1075 2 404 734 Ft 635 1 701 090 Ft 

SZ
ÉP

IR
O

D
A

LO
M

 

Szépirodalom 1399 2 439 903 Ft 478 951 812 Ft 
Életrajz 17 38 757 Ft 1 3 990 Ft 
Fantasy 87 181 502 Ft 7 12 366 Ft 
Kötelező irodalom 2 884 Ft 5 3 742 Ft 
Krimi 209 448 941 Ft 35 56 649 Ft 
Scifi 18 41 587 Ft 0 0 Ft 
Szórakoztató 317 661 787 Ft 51 94 043 Ft 
Történelmi 91 210 376 Ft 6 10 804 Ft 

Összesen: 2140 4 023 737 Ft 583 1 130 406 Ft 
Teljes összesítés: 3215 6 428 471 Ft 1218 2 834 496 Ft 
 
539 db dezideráta kérés (olvasói konkrét kérés adott dokumentum beszerzésére) érkezett, ebből 
380 db-ot teljesítettünk 970.915,- Ft értékben (példányszám: 497 db).  
 
Dezideráta kérés alapján beszerzett könyvek forgalmi statisztikája: 

 
Az idei évben is vállaltuk, hogy a Művészetek Házában helyet kapó GIKSZER, valamint Könyv 
és Kávé részlegeket gyarapítjuk, fejlesztjük. 
 
Részleg Ráfordított összeg 
GIKSZER 100.340,- Ft 
Könyv és Kávé 129.729,- Ft 
Összesen: 230.069,- Ft 
 
 
Folyóiratok 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től rendeljük meg, kb. 10%-át a kiadóktól és nagy 
segítség könyvtárunknak az NKA-tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli magyar 
nyelvű folyóirat. 

Kölcsönzési időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 
Dokumentumok száma: 497 
Kölcsönözték: 438 (88 %) 
Többször kölcsönözték: 351 (70 %) 
Összes kölcsönzések: 1 691 (340 %) 



1.314.336,- Ft-ot költöttünk nyomtatott folyóirat előfizetésére. Az Observer előfizetése 497.408,- 
Ft-ba került. A digitális folyóirat-előfizetés 85.656,- Ft volt. 

 
 
Elektronikus, digitális dokumentumok (DVD, CD, HCD, E-könyv, CD-ROM, DVD-ROM) 
Hangoskönyv-állományunk gyarapodása: 
 

HCD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db Ft Db Ft Db Ft 

HCD 
felnőtt 21 26 515 Ft 2 2 205 Ft 23 28 720 Ft 
gyermek, ifjúsági 7 13 106 Ft 1 1 850 Ft 8 14 956 Ft 
zenés 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

Összesen: 28 39.621 Ft 3 4 055 Ft 31 43 676 Ft 
 
MásArc Zenei és video részleg DVD-gyűjtemény gyarapodása: 
 

DVD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db Ft Db Ft Db Ft 
Természet-, ismeretterjesztő 
filmek, természettudomány 3 3 904 Ft 14 13 210 Ft 17 17 114 Ft 
Dokumentumfilmek 5 11 225 Ft 2 4 000 Ft 7 15 225 Ft 
Művészfilmek 5 9 078 Ft 0 0 Ft 5 9 078 Ft 
Drámák, irodalmi adaptáció, 
történelmi és háborús film 55 105 710 Ft 1 990 Ft 56 106 700 Ft 
Thriller, krimi, sci-fi, fantasy 
filmek 27 49 622 Ft 0 0 Ft 27 49 622 Ft 
Vígjátékok 30 56 828 Ft 3 2 970 Ft 33 59 798 Ft 
Család-, ifjúsági-, kaland-, 
romantikus, western filmek 52 107 204 Ft 2 1 980 Ft 54 109 184 Ft 
Gyermekfilmek 49 63 103 Ft 2 5 000 Ft 51 68 103 Ft 
Zenés filmek (opera, operett, 
musical) 1 1 192 Ft 0 0 Ft 1 1 192 Ft 
Komolyzene 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

 
Féle  Példány  

Ajándék 35 35 18% 
Digitális folyóirat 9 9 4% 
Helír (Magyar Posta) 12 12 6% 
Lapker Zrt. 71 73 36% 
NKA 59 59 30% 
Szerkesztőség/Kiadó 13 13 6% 
Összesen: 199 201  



Könnyűzene 0 0 Ft 7 6 885 Ft 7 6 885 Ft 
Egyéb 3 4 191 Ft 4 4 500 Ft 7 8 691 Ft 
Összesen: 230 412 057 Ft 35 39 535 265 451 592 Ft 
 
MásArc CD-gyűjtemény gyarapodása: 
 

CD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db Ft Db Ft Db Ft 

K
O

M
O

LY
ZE

N
E 

ének 1 3 609 Ft 0 0 Ft 1 3 609 Ft 
kórusmű 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
opera, operett, 
oratórium 4 8 259 Ft 0 0 Ft 4 8 259 Ft 
szóló hangszer 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
kamarazene 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
versenymű 1 2 469 Ft 0 0 Ft 1 2 469 Ft 
szimfónia, 
szimfónikus 
költemény 2 5 509 Ft 0 0 Ft 2 5 509  Ft 
szvit, balett 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
egyéb 2 3 551 Ft 2 4 000 Ft 4 7 551 Ft 

K
Ö

N
N

Y
Ű

ZE
N

E 

beat 6 33 453 Ft 0 0 Ft 6 33 453 Ft 
pop 30 106 513 Ft 0 0 Ft 30 106 513 Ft 
rock 43 133 783 Ft 0 0 Ft 43 133 783 Ft 
country 2 9 905 Ft 0 0 Ft 2 9 905 Ft 
blues 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
alternatív 6 15 448 Ft 0 0 Ft 6 15 448 Ft 
sanzon 2 7 780 Ft 0 0 Ft 2 7 780 Ft 
world music 19 54 345 Ft 1 4 500 Ft 20 58 845 Ft 
musical 3 12 860 Ft 0 0 Ft 3 12 860 Ft 
egyéb 12 29 085 Ft 0 0 Ft 12 29 085 Ft 

Jazz 7 28 307 Ft 0 0 Ft 7 28 307 Ft 

Népzene 
magyar 1 4 044 Ft 1 2 000 Ft 2 6 044 Ft 
külföldi 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

CD 
felnőtt 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
gyermek, ifjúsági 2 6 015 Ft 0 0 Ft 2 6 015 Ft 
zenés 8 20 999 Ft 0 0 Ft 8 20 999 Ft 

Összesen: 151 485 934 Ft 4 10 500 Ft 155 496 434 Ft 
 
 
 
 
 
 



Egyéb dokumentumok: 
2013-tól lehetőség van a könyvtárban e- könyvek helyben olvasására.  

  
VÉTEL AJÁNDÉK ÖSSZESEN 

DB ÁR DB ÁR DB ÁR 
CD-Rom 0 0 Ft 7 9 000 Ft 7 9 000 Ft 
DVD-Rom 0 0 Ft 1 1 000 Ft 1 1000 Ft 
E-könyv 12 5 880 Ft 0 0 Ft 12 5 880 Ft 
ÖSSZESEN 12 5 880 Ft 8 10 000 Ft 20 15 880 Ft 
 
Ezen dokumentum típusokból igény szerint vásárolunk. Külön költségvetési keret csak az e-
könyvre van biztosítva. 
 
Márai Program III.: 
A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is lehetőségünk volt rész venni a Márai Programban. A 
program lebonyolítása 2014 I. félévben fejeződött be. Ezeket a kötetek ajándékként kerültek 
bevételezésre. A költségvetést nem terhelte. A 400 000 Ft-os keretből 171 db könyvet (395 942 
Ft értékben) és 3 db HCD-t (4 055 Ft értékben) kaptunk. 
 
Márai Program IV 
A program lebonyolítása 2014. II. félévben fejeződött be. Ezeket a kötetek ajándékként kerültek 
bevételezésre. A költségvetést nem terhelte. A 200 000 Ft-os keretből 91 db könyvet (198 944 Ft 
értékben) kaptunk. 
A program keretében állományba került: 
 
NKA könyvtámogatási program 
Az idei évben a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma pályázatott hirdetett a 
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére. Ebben a programban nem volt előre meghatározott 
keret, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma döntése alapján 114 kötetet kapott ajándékba  a 
könyvtár. 
 

3.2.2 Állományvédelmi és megőrzési politika 
A selejtezést az előre meghatározott ütemterv szerint elvégeztük. 
 

Dokumentum típus Db Érték (Ft) 

Könyv 2 158 2 480 620 Ft 
Ebből Gyermekirodalom 805 432 312 Ft 
DVD 6 10 327 Ft 

CD 8 17 680 Ft 

HCD 0 0 Ft 

Összesen: 2 172 2 508 627 Ft 



A leselejtezett dokumentumokat a raktárban helyeztük el.  
A leselejtezett, de még használható állapotú, valamit ajándékba kapott, de a gyűjtőkörbe nem illő 
könyvekből válogatva 2 alkalommal rongyos könyvvásárt rendeztünk. 
Az állományból törölt dokumentumok első felét 2014. június 19-én elszállították a MÉH-be. 
 
Egyéb állománygyarapítási és feldolgozó munkák 
 
2014. elején a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) ismételt 
megkeresésére folytattuk a „kölcsönzési statisztika” adatszolgáltatását. A kért adatok 
negyedévente kerülnek kigyűjtésre és elküldésre. 
 

3.3 Könyvtári szolgáltatások 
 
3.3.1 Olvasásfejlesztés 

 
Az olvasásfejlesztési tevékenységünket évek óta a könyvtár falain belül és kívül is folytatjuk. 
Tapasztalataink szerint olvasóink és látogatóink nagy örömmel fedezik fel a könyvtár sátrát 
minden nagyobb városi rendezvényen. A Könyvtár Kommandó alkalmával lehetőségünk nyílik 
találkozni azokkal is, akik még nem jártak a könyvtárban. 
 
Február- Nemzetközi Könyvajándékozó Nap 
Ebben az évben első ízben csatlakozott a könyvtár a Magyar Gyermekirodalmi Intézet 
felhívásához. Könyvkiadók szép kiállítású mesekönyvekkel, regényekkel támogatták 
programunkat. Ezen a napon a könyves foglalkozások mellett minden gyereklátogatónk (350 fő) 
ajándékkönyvvel távozott a könyvtárból. Az esemény célja a legfiatalabb korosztály olvasóvá 
nevelése, az olvasás iránti vonzalom kialakítása volt. 
 
Április- Verses ház a Főtéren 
A Költészet Napja alkalmából állítottuk fel Verses házunkat a főtéren, ahol a periódusos 
költészet falunk mellett bárki felírhatta kedvenc versét, idézetét a versfalra. A verses játékok 
megfejtéséért verses csoki járt jutalmul. A nap folyamán közel félezer látogatónk volt a Főtéren, 
köztük felnőttek, gyerekek, diákok és az idősebb korosztály. 
 
Május, június szeptember- Könyvtár Kommandó 
Ebben az évben három ízben vett részt a Könyvtár Kommandó városi rendezvényen,ahol 
kötetlenebb találkozásra nyílik lehetőség a látogatónkkal és a még nem olvasóinkkal. 
Gyereknap a Főtéren 
Könyvtár Kommandó érdekes, a családokat megmozgató könyves, mesés játékokkal készült. 
Koronázási Hétvége a Főtéren 
A könyvtár a Városi Múzeummal közös szervezésben színpadi gyerekprogramokkal, két napon 
át zajló kézműves és könyves foglalkozásokkal készült. 
Belvárosi Napok 
A rossz idő ellenére idén is felállítottuk Könyves Házunkat, ahol az irodalmi játékok mellett 
könyvcserélésre is lehetőség nyílt. (Hozza, vigye, olvassa) 



Október- Hallgassunk együtt Gyóni Gézát! 
Az Országos Könyvtári Napok keretén belül a könyvtár csatlakozott a megyei felhíváshoz. 
október 14-én gimnazistákkal és a jelenlévő olvasókkal egyszerre hallgattuk meg a megyei 
összes többi könyvtárával együtt Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét, emlékezve a 
költőre és a háború áldozataira. Ezt követően szakmai előadást hallgattunk a költő 
munkásságáról. 
 
Interaktivitás az olvasókkal: 
A Könyvtárak és a digitális kihívás Nemzetközi és testvérvárosi konferencia alkalmából a 
faliújságon a könyveket egy speciális rögzítéssel helyeztük el, QR kód alkalmazásával 
bepillanthattunk több, kivételesen aktív olvasónk kedvenc könyveikről, az olvasáshoz, 
könyvtárunkhoz fűződő viszonyukról és egy fotó segítségével tettük mindezt személyessé. A 
felkeltett érdeklődés eredményeként folyamatosan kölcsönöztek az ajánlatokból valamint több 
olvasónk is jelezte, hogy szeretne részt venni ilyen típusú programban. Az ily módon 3 
dimenzióssá vált faliújság karácsonykor is nagy sikert aratott. 
 
Facebook játék 
Karácsonykor- az előző évhez hasonlóan olvasásfejlesztési játékot hirdettünk a facebook 
oldalunkon. A játék során legkedvesebb karácsonyi könyvük 24. oldaláról kellett idézni. A játék 
nagy sikerrel zajlott, a legjobbak könyvet nyertek. 
 
 
Kihelyezett állományaink: 
GIKSZER program- Könyvtámasz a Művészetek Háza Ifjúsági Klubjában 
2013 októberében alakítottuk ki közös munka eredményeként a Könyvtámasz sarkunkat a 
Művészetek Házában működő GIKSZER Ifjúsági Klubban. A könyvek, folyóiratok mellett DVD 
és CD lemezek, e-könyvek is helyet kaptak a polcokon. Az állományt folyamatosan gondoztuk, 
az igények szerint bővítettük és cseréltük együttműködve a klub vezetőjével. 
2014 októberében megtörtént a projekt zárása. Az állomány gondozása és gyarapítása azonban 
nem zárult le, a könyvesszekrényt minden héten friss könyvekkel, filmekkel, folyóiratokkal 
töltöttük fel. 
Könyv és Kávé 
A Művészetek Házában lévő Könyv és Kávé minikönyvtárunk töretlen népszerűségnek örvend a 
látogatók körében. Állományát folyamatosan frissítettük, népszerű, lapozgatós olvasmányokkal 
bővítettük. 
Café Miújság 
A könyvtár földszinti folyóirat olvasójában júniusban nyílt meg a kávézó. Az itallap a folyóirat 
olvasó hangulatát tükrözi: minden ital mellé egy olvasnivalót ajánl. A kávézó polcain a 
könyveket, újságokat folyamatosan cseréljük. A két egység egyként működik. 
 
Egyéb tevékenységek: 
Felolvasás 
Olvasásfejlesztési munkánk részeként ebben az évben két idősek otthonában felolvasó 
délutánokat indítottunk a közszolgálatot a könyvtárban végző diákok bevonásával. A Tesssedik 



Idősek otthonában minden héten kedden két diáklány olvas fel, januártól folyamatosan. A 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonában négy gimnazista olvasta fel a lakók kedvenc verseit, 
regényrészleteit 2 hónapon keresztül. 
Könyvet házhoz 
Szintén önkéntes diákok bevonásával valósult meg Könyvet házhoz programunk. A félév során 4 
mozgásában korlátozott, idős olvasónknak vitte házhoz a könyvtárosok által összeállított 
könyvcsomagokat egy diák. Olyan emberekhez jutattuk így el kedvenc olvasmányaikat, akiknek 
így újra meg tudtuk adni az olvasás örömét. A program folyamatos. Az év második felével 2 
diák bevonásával folyt a munka. 
 
Digitális folyóiratok 
2014 januárjától 8 folyóiratot digitális formában rendeltünk meg. Célunk a költséghatékonyság 
és a korszerűsítés, valamit a magazinok népszerűsítése. A folyóirat olvasóban kihelyezett tablet 
segítségével kényelmesen és gyorsan olvashatják a digitális folyóiratainkat olvasóink. 
 
 
Olvasásfejlesztés gyerekeknek: 
A gyerekkönyvtári munka során is elsődleges feladataink között szerepel az olvasásfejlesztési 
tevékenység. Fontos a gyerekek figyelmének, érdeklődésének folyamatos fenntartása.  
 
Olvass, rajzolj, játssz velünk olvasmány-élménygyűjtő matricás album  
A matricás album segítségével egész évben folyamatosan játszhattak a gyerekek. Ebben a 
félévben 32 gyereket regisztráltunk. A gyerekeket kölcsönzési időben fogadtuk és hallgattuk 
meg beszámolóikat olvasmányélményeikről. A játék eredmény hirdetésére 2014. június 5-én 
került sor, ahol könyvjutalomban részesültek a legtöbbet olvasó, leglelkesebb gyerekek. 
Összesen 10 gyerek kapott könyvjutalmat.  
 
Olvasóvetélkedő 
Olvasóvetélkedőnkkel kapcsolódtunk a „Kezdet és vég” elnevezésű kulturális tematikus évhez, 
aminek rendezvényei az I. világháború kitörésének 100. évfordulója köré épültek.  
Diákok 3-4 fős csapatainak a jelentkezését vártuk 5. osztálytól kezdődően. A jelentkezés feltétele 
érvényes olvasójegy volt. Egy feladatsorral készültünk, amiből korosztályuknak megfelelően 
válogathattak az 5-8. és 9-13. osztályos gyerekek. 25 csapatot és 94 gyermeket regisztráltunk a 
játékba. 
A játék során használt irodalom: 
Hasek, Jaroslav: Svejk – Egy derék katona kalandjai a világháborúban, Budapest: Ciceró 
Könyvstúdió Kft., 2007. 
Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány, Pécs: Alexandra Kiadó, 2011. 
Molnár Ferenc: a Pál utcai fiúk, Budapest: Móra Kiadó, 2013. 
Három testőr Afrikában, Film Rejtő Jenő regénye alapján, rendezte: Bujtor István: Dotkom 
Média BT, 1996. 
A játék menete:  
12 feladatot készítettünk, amiből 5-5 választhattak a csapatok. Az életkori sajátosságokat 
figyelembe véve logikai, kreatív és esszékérdések is várták a gyerekeket. A feladatokban 



történelmi kutató munka, összekötős feladatok, puzzle, keresztrejtvény, kakukktojás, 
képrendező-történetíró, rajzkészítő, filmkészítő feladatok is szerepeltek. Az elkészült munkákból 
kiállítást készítettünk a gyerekkönyvtárban.  
Filmkvíz feladatunkban A három testőr Afrikában című film megtekintése után a csapatok a 
helyszínen feladatlapot oldottak meg. Két időpontot is biztosítottunk a film megtekintésére. 
A nagy korcsoportnak kellett csak elolvasnia a Svejk című regény részleteit. Ők jutalomból a 
filmet is megnézhették.  
Bónusz kártyákhoz juthattak a csapatok, ha megnézték a „Ne félj babám nem megyek világra…” 
címmel megnyílt I. világháborús kiállításunkat, vagy War game terepasztaljátékon és katonai 
ruhabemutatón részt vettek, ahol játszhattak is, illetve ólomkatonát festhettek. 
A legaktívabb csapatok jutalomból ólomkatonát öntöttek. A díjkiosztó ünnepségre 2014. június 
5-én került sor, ahol hét csapat könyvjutalmat kapott.  
A díjazottak listája felkerült a honlapra, és a faliújságra is, ahol a beérkezett rajzokat is 
kiállítottuk. 
 
Nagy Dianap 
A novemberben megrendezésre került programon, amelynek során az országos felhíváshoz 
csatlakoztunk, gödöllői közismert emberek vetítettek és olvastak dia meséket a csoportoknak, 
nagy sikerrel. Ezáltal sikerült közelebb hozni a gyerekekhez a mesélésnek ezt a régi, de a mai 
napig közkedvelt formáját. A program nagy sikerrel zajlott. 
 
 

3.3.2 Informatikai fejlesztések, távszolgáltatások 
 
Könyvtárunk kiterjedt szolgáltatási rendszerében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a digitális 
és online szolgáltatások bővítésére és korszerűsítésére. A megnövekedett és átalakult használói 
igényeknek megfelelően egy intenzív digitalizálási és honlap fejlesztési munka indult el, amely a 
jövő évek tendenciáit is meghatározza.  
Az olvasókkal való kommunikációban ugyancsak felerősödött az online kommunikáció igénye, 
így a könyvtár közösségi oldalait, online hírlevelét olvasó használóink egyre több információhoz 
jutnak ezeken a csatornákon keresztül. 
 

Digitalizálás 
Digitális folyóiratokat rendeltünk az idei évtől, ezek használatát táblagépen és számítógépeken 
biztosítottuk felhasználóink számára a folyóirat olvasóban. 
A népszerűsítés érdekében általános tájékoztató, plakát, szórólap készült. Honlapunkon, 
facebook oldalunkon, blogunkon, hírlevélben, Gödöllői Szolgálatban szintén tájékoztattuk 
használóinkat. 
(Lakáskultúra, Napi Gazdaság, PC World, Piac és Profit, Nők Lapja, Nők Lapja Ezotéria, Nők 
Lapja Konyha, Nők Lapja Psziché, Nők Lapja Ezotéria, Természetgyógyász magazin, 
Lakáskultúra, Otthon, Magyar Konyha, Ötlet Mozaik, TV Paprika) 



Az előző években megkezdődött Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának digitalizálása 
folytatódott. A digitalizálás helyszíne a zenei részleg. Az összes, kb. 3500 percnyi videó anyag 
digitalizálása befejeződött. (Városi Könyvtár videó riportok 1993, Gödöllői Krónika, Híradó; 
Díjátadások 2003. 03. 15. Gödöllői Krónika; Gödöllő dokumentumfilm 2004.; Gödöllői 
Művésztelep- Csalogató- Arborétum; Fa ága rügyével 2000, Múzeum; Fa ága rügyével 2000, 
Galga terem; Szecessziós tábor ’93, Szecessziós tábor ’94; Gödöllői barangolások 1989; 
Gödöllő, 80 kincs; Erzsébet szavalóverseny 1998; GVKIK- Plusz TV 2002; Szendrő Szabolcs 
előadása.) 

A Széphistóriák helytörténeti sorozat 2 előadásának digitalizálását elvégeztük, youtube 
csatornánkra feltöltöttük, honlapunkon elérhetővé tettük. 
https://www.youtube.com/user/Gvkik 

A „Ne félj babám nem megyek világra…” című kiállításhoz beérkezett nyomtatott és egyedi 
tartalommal bíró  anyagokat digitalizáltuk. 20 személy által behozott fotókat, képeslapokat, 
levelezéseket, naplókat, újságokat beszkenneltük, azokat feliratoztuk és digitalizált formában 
minden dokumentumot szolgáltató család számára átadtuk. 8 személy visszaemlékezését, 
személyes történetét hanganyag formájában rögzítettünk, belső hálózaton elérhetővé tettük. 
A digitalizált anyag feldolgozása folyamatban van, ennek közzététele a következő év feladata. 

Informatikai fejlesztés 
Dokumentumainak digitalizálásához Fujitsu SV600 könyvszkennert vásároltunk. 
Tárhely és memóriabővítésre 2 db Seagate 3TB. 7200 rpm merevlemezt vásároltunk. 
Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdetett az „Informatika a köz szolgálatában 
2014” címmel. Ezen a pályázaton kedvezményesen vásároltunk 8 db számítógépet (64 bites 
Windows 7 Professional operációs rendszer, billentyűzetek és egerek) 
Beszerzésre került még 1 db. Android TV Stick MK808B mini PC; 1 db. WayteQ DF-1040 
10.4"-os digitális képkeret; 1 db 8 GB SD kártya a képkerethez. 
Izzó vásárlása, cseréje a projektorban. 
 
Honlap  
Portálunkat folyamatosan töltöttük fel friss információkkal. Gödöllő Wiki oldalunkat új 
információkkal töltöttük fel. 
Kialakítottuk és elindítottuk honlapunk mobil eszközökön is megjelenő oldalát. Elérhető 
információk: szolgáltatásaink, beiratkozási tudnivalók, elérhetőségek. Mobil felületre 
optimalizáltuk a katalógusunkban való keresést, üzenetküldési lehetőséget tettünk elérhetővé, 
híreinket folyamatosan frissítjük ezen a felületen is.  
 

 



Költészet napja: „Írd meg kedvenc regényed/versed történetét SMS-ben!” A 160 karakterben 
megfogalmazott „SMS- regéket” honlapunk fórumán, az-e célra kialakított SMS rege topikban 
lehetett beküldeni.  
 
Élő adás a honlapon: A Könyvtárak és a digitális kihívás konferenciánkat egyenes adásban 
közvetíttettük honlapunkon keresztül. Az előadások anyagát rögzítettük, youtube oldalunkon 
közzétettük. 
 
A közösségi oldalak, kapcsolatépítés 
Könyvtári Blog, Twitter, Facebook oldalaink folyamatosan friss információkat tartalmaznak.  
Facebook oldalunkon karácsonyi játék zajlott. A kedvenc karácsonyi regény 24. oldaláról egy 
idézetet kellett választani, majd posztolni az üzenő falunkra. A nyertes az első három személy 
volt, akinek a bejegyzését a legtöbben megosztották és a legtöbb like- ot kapta.  
 
Megjelenések: 
Facebook: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
Másarc:  http://www.facebook.com/groups/299918760040255/?ref=ts&fref=ts  
Olvasólánc:   https://www.facebook.com/groups/534029679944363/?fref=ts 
Twitter:    https://twitter.com/gvkik  
Blog:     http://www.gvkik.hu/blog 
 
Hírlevelek küldése havonta történt, főbb eseményeket a város honlapján, a könyvtárosok pest 
megyei levelezőlistáján és a Katalisten közzétettük. 
A könyvtár programjainak és szolgáltatásainak népszerűsítésére az online megjelenési 
lehetőségeket felhasználtuk. (Facebook, twitter, blog, körlevél, godollo.hu eseménynaptára, 
Gödöllői Hírek online) 
 
 

3.4 Cserkész Könyvtár és Levéltár 
 

Állománygyarapítás 

A Cserkész gyűjtemény – könyv, folyóirat és CD – feldolgozása átkerült a feldolgozó irodába. Itt 
is szükségessé vált a nyilvántartás kidolgozása, az induló állomány megállapítása. Létrehoztuk 
az új csoportos leltárkönyvet, melyet 2014-től használunk. 

2014 
Induló állomány 

(db) 
Gyarapodás 

(db) 
Összesen 

(db): 

Könyv 3 311  123  3 434  

Folyóirat 0  0  0  

Elektronikus dokumentum 0  33  33  



SZ
A

K
IR

O
D

A
LO

M
 

Általános művek 286  23  309  

Filozófia, 
Pszichológia, Vallás 180  5  185  

Társadalomtudomány 1 642  93  1735  

Természettudomány 67  2  69  

Alkalmazott 
tudomány 142   4 146  

Művészet, 
Szórakozás, Sport 533  15  548  

Nyelv és Irodalom 40  0  40  

Földrajz, Életrajz, 
Történelem 210  3  213  

Összesen: 3 100  145  3 245  
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Szépirodalom 211  11  222  

Gyermek 
szépirodalom 0  0  0  

Összesen: 211 11  222  

Teljes összesítés:  3 311 156  3467  

 

A cserkész könyvtár a 2014-es évben 156 kötettel gazdagodott, amelyek ajándékként, illetve 
hagyatékok részekét került a gyűjteménybe. 

Lay Márton Tibor a könyvtárnak ajándékozta cserkészettel kapcsolatos dokumentumait. 
Szőnyi Béla hagyatékát átvettük, a 20. számú Erődi Ödön cserkészcsapat anyagát gazdagítja. 
Kispál György két könyvét ajándékozta könyvtárnak. 
György Tibor cserkész tiszt hagyatékával a 13. számú Ezermester cserkészcsapat anyaga bővült. 
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség legújabb kiadványait küldte el nekünk, valamint 
folyamatosan kapjuk tőlük a Cserkész című folyóiratot.  
Bokody József átadta a könyvtár számára Galina Jánosné cserkésztiszt hagyatékát, az 1997 és 
2002 között írt naplóit.  
A Magyar Cserkészcsapatok Szövetségének csapat anyagai feldolgozásra kerültek. 
Folyamatosan kapjuk elektronikus formában a Magyar Cserkészszövetség Hírlevelét, a 
Cserkészkáté körlevelét és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség hírlevelét. 



Kutatások 

A 2014-es évben kilencen kutattak a levéltári állományban. Egy kettő szakdolgozatot író 
hallgató, egy Tudományos Diákköri Konferenciára dolgozatot író hallgató, az MTA Kisebbségi 
Kutató Intézetétől, a Fővárosi Levéltártól, a Hegyvidéki Gyűjteménytől és a Gödöllői Városi 
Múzeumból jöttek kutatni. A jászberényi cserkészcsapatokat is tanulmányozták, érdeklődtek a 
zsidócserkészcsapatok és a lovas cserkészet iránt. Kettő külföldön élő (Svájc, Amerikai Egyesült 
Államok) volt cserkész érdeklődött a saját csapat felől.  

Partnerkapcsolatok 

Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Magyar Cserkészszövetséggel, a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetséggel, a Gödöllői Városi Múzeummal. 
A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria Legendás Hegyvidék című helytörténeti 
kiállításához biztosítottunk csapattörténeti anyagokat. 

 
4. Képzések 
 

4.1 Olvasói képzések 

Számítógépes tanfolyamok: 

Böngésszünk a net-en alapfokú internet tanfolyam (2 x 4 óra)  
Legyünk járatosak a klaviatúra használatában. / Gépelés, hangulatjelek használata, netikett (1 x 3 
óra) 
Net-beszéd / E-mail, skype használata (1 x 3 óra) 
Mindennapi kultúránk / Film, zene az interneten. (2 x 3 óra) 
Kapcsolatban a világhálón (1 x 3 óra) 
Együtt az egészségünkért (1 x 3 óra) 

Alapfokú tanfolyam (2 x 4 óra) 
64 fő vett részt számítógépes tanfolyamainkon. 

Segítnet: 
15 fő 22 óra időtartamban vette igénybe a személyre szabott, térítéses szolgáltatást, amely során 
egyéni számítógép használati foglalkozásra van mód. 
Írókurzusok: 
2014-ben az Irka egy négy részből álló prózatechnikai előadássorozatot szervezett, meghívott 
előadóval: Varga Bea író, szerkesztővel a Könyvmolyképző Kiadótól. A nagy sikerű előadásokra 
rengeteg érdeklődő érkezett a környékről és Budapestről is. 
Ezen kívül idén először került megrendezésre egy 3 napos alkotótábor Siófokon, kabai lóránt 
költő vezetésével. Összesen 17 Irka tag vett részt a táborban. 
 

 
 
 



4.2 Szakmai képzések a könyvtárban 
 
Belső tanfolyamok: 
Március 19: Táblagépek használata / Digitális folyóiratok, e-dokumentumok, appok használata. 
(15 fő, 2 óra) 
Szeptember 16: SPSS program használata a statisztikai adatfeldolgozáshoz (6 fő, 2 óra) 
November 12: Tűzriadó terv ismertetése / Bihari János előadó (18 fő, 1 óra) 
 

4.3 Könyvtáros szakmai képzések, konferenciák a könyvtárban 

Február- Magyar Könyvtárosok Egyesülete pest megyei Szervezete –Közgyűlés Gödöllőn 
 
Október- Könyvtárak és a digitális kihívás- Testvérvárosi Szakmai Konferencia 
A szakmai előadások címei és az előadók: 
 
Könyvtár a digitális korban 
Előadó: Věra Krajíčková igazgató,Jaroslava Fialová igazgatóhelyettes,Eduard Petiška Könyvtár, 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Csehország 
 
Webkettes eszközök alkalmazása az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtárban  
Előadó: Zsoldos Marianna osztályvezető, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenei és 
Idegen Nyelvi Gyűjtemény, Eger, Magyarország 
 
Egy megújuló székelyföldi könyvtár és napjaink kihívásai  
Előadó: Kelemen Katalin osztályvezető, Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, Románia 
 
Valdemoro város archívuma: helytörténeti dokumentumok digitalizálása  
Előadó: Maria Jesús López Portero, Városi Archívum, Valdemoro, Spanyolország 
 
Az e-tartalmak illesztése a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szolgáltatási modelljébe  
Előadó: Kovách Margit osztályvezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szerzeményezési és 
Feldolgozási Osztály, Budapest, Magyarország 
 
Helyi és nemzetközi együttműködés – a finn könyvtárak válasza a digitális kihívásokra  
Előadó: Eija Räisänen, Városi Könyvtár, Forssa, Finnország 
 
Több, mint könyvtár – a Gödöllői Könyvtár és a digitális kihívás  
Előadó: Fülöp Attiláné igazgató, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllő, 
Magyarország 

A szakmai programokon túl a vendégeknek szabadidős programokat szerveztünk, mint például 
Gödöllői séta, Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár látogatása, Borvacsora a Solier 
Étteremben, Világbéke gong- rövid ünnepség a Városháza előtt,  Királyi Váró megtekintése, 



Gödöllői Királyi Kastély látogatása, Lázár Lovaspark. Utolsó napon Budapesti kirándulást 
szerveztünk a Budai Várba és a Bazilikába.  
 
 
5. Rendezvények 
 
Kiemelt rendezvények: 
 

5.1 Nemzetközi Könyvajándékozó nap 
Könyvtárunk első ízben csatlakozott a Magyar Gyermekirodalmi intézet felhívásához. Több 
könyvkiadót keretünk fel, végül öt kiadó támogatta könyvekkel a programot. 
Ezen a napon 350 gyermeket tudtunk könyvvel megajándékozni az ünnep alkalmából. A 
könyvtárba érkező iskolás csoportok, a családokkal látogató gyerekek közül mindenki könyvvel 
ment el a könyvtárból. Nagy örömet és meglepetést okoztunk nekik, hiszen a kölcsönzött 
olvasmány mellé minden fiatal egy ajándék kötetet is kapott. 
 

5.2 Internet Fiesta 
Könyvtárunk minden évben csatlakozik az országos programsorozathoz. A számítógép és az 
internet intelligens használatára és hasznosságára hívják fel a figyelmet a tanfolyamok és a 
rendezvények. 
Lezajlott tanfolyamok a Fiesta idején: 
Táblagépek használata / Belső képzés könyvtárosok számára 
Digitális folyóiratok, e-dokumentumok, appok használata.  
Legyünk járatosak a klaviatúra használatában-alaptanfolyam idős olvasóink számára. 
Net-beszéd - E-mail, skype használatáról szóló tanfolyam. 
Mindennapi kultúránk / Film, zene az interneten. 
 
Digi- Mob – A város főterén együtt olvastunk digitális tartalmakat okostelefonon, táblagépen, 
laptopokon. 
Keressük a játékkirályt és játékkirálynőt! –A gyerekolvasóink kedvenc számítógépes játékaikat 
mutatták be egymásnak. 
 

5.3 Költészet napja- verses ház 
Az idei költészet napját a város Főterén ünnepeltük a pénteki forgatagban. Verses házat 
állítottunk fel, amelyben a könyvespolcokon a verses irodalom színe-javát elhelyeztük. A ház 
oldalán verstani periódusos rendszert helyeztünk el, ahol a vegyi elemek kezdő betűivel 
gyűjthettünk írókat, költőket. A ház másik falán elhelyezett táblára mindenki felírhatta kedvenc 
versidézetét. A ház előtt verses játékokkal vártuk a közel 300 látogatót. 
A könyvtár épületében Sólyom Tamás és zenekarának verses-zenés irodalmi műsora zárta az 
ünnepet. 
 

5.4 Ne félj babám, nem megyek világra…- tematikus évi kiállítás megnyitója 
Május 29-én nyílt meg az I. világháborúhoz kapcsolódó tematikus kiállításunk, ahol a könyvtár 
belső tereit és technikai adottságait kihasználva dolgoztunk fel 10 gödöllői család háborús 



történetét. Az összegyűjtött dokumentumokat (fotóanyag, levelezés, naplók, levelezőlapok, 
okiratok) beszkenneltük és digitálisan archiváltuk. Ezekből készültek el a családtablók és a 
tematikus bemutatások: Élet a lövészárokban, A háború gasztronómiája, Gödöllőiek a 
háborúban. A családtagokkal rögzített riportokat készítettünk a családok háborús 
visszaemlékezéseiről. A háború ideje alatt készített ételeket eredeti receptek alapján 
elkészítettük, amelyről kisfilmek is készültek. A film folyamatosan megtekinthető volt.  
 
A kiállítás kísérő programjai a következők voltak: 
Ólomkatona öntés és bemutató 
War Game- játék és bemutató 
Gödöllői Irodalmi Díj átadása 
Tetőled valahol távol- személyes visszaemlékezések a családokkal 
A régi ház- Irodalmi szalon Tormay Cecilről 
Legfeljebb egy kis láblövés- Tiszta szívvel irodalmi csoport előadása 
 
A programok és a kiállítás mellett megjelentettük a Gödöllői Harsona két számát, amely 
álújságként a korabeli stílusban dolgozott fel híreket, eseményeket az I. világháború időszakából. 
A cikkeket az Irodalmi Kerekasztal (IRKA) tagjai és a könyvtár munkatársai írták. A színes, 
igényes kivitelű újságot ezer-ezer példányban- önkéntesek segítségével- juttattuk el a 
háztartásokba. A könyvtárba látogatók is nagy érdeklődéssel forgatták a lapszámokat. 
 

5.5 Koronázási hétvége 
Ebben az évben először vett részt az intézmény a Koronázási Hétvége programjainak 
megszervezésében és lebonyolításában. 
A délutáni gyerekprogramok mellett a Könyvtár Kommandó könyvtárosai biztosították a 
tartalmas elfoglaltságot a családoknak a Városi Múzeum előtte téren. 
 

5.6 Múzeumok Éjszakája 
A könyvtár immár harmadik éve kapcsolódik be a Múzeumok Éjszakája városi program 
szervezésébe. Ezen a napon 16- 24 óráig látogathatták az érdeklődök a könyvtárat és a 
programokat. A „Ne félj babám, nem megyek világra…” című kiállításon a könyvtár 
munkatársai, kvízjátékkal egybekötött tárlatvezetésre várták a látogatókat. 
A gyerekeket kézműves foglakozásokkal vártuk, ahol csákót és katonai kitüntetéseket 
készíthettek. A Pelikán Makett Klub tagjai I. világháborús repülőmodell elkészítését irányították 
a lelkes gyerekcsapatnak. Ezekért a városi pecsétgyűjtő füzetükbe pelikános nyomdát kaptak, 
amit ajándékokra válthattak be a nap végén a Városházán. 
Az Irodalmi kerekasztal felolvasó estet tartott a könyvtár belső, feldíszített, kivilágított udvarán. 
13 alkotó dolgozott fel egy rövid szöveget a Gödöllői Harsonából, a könyvtár által kiadott 100 
éves álhírlapból Majd sámlimozi következett az udvaron, ahol a Szerelemben, háborúban c. 
filmet tekinthették meg az érdeklődők. 
Ezen a napon nyílt meg a könyvtár kávézója, a Café Miújság. 
 

 
 



5.7 Országos Könyvtári Napok 
Ebben az évben is csatlakozott a városi könyvtár az országos programsorozathoz. A beiratkozási 
akció mellett minden nap érdekes programokkal vártuk a látogatókat. 
Egész héten számítógépes tanfolyamokat szerveztünk Kapcsolatban a világhálón és Együtt az 
egészségünkért címmel. A hét végén vendégünk volt Mester Tamás, a Prezi.hu munkatársa, aki 
középiskolásoknak tartott nagyon érdekes előadást az új prezentáló program használatáról. 
Bemutatásra került Kiss Gergely vízilabdázó Életem a játék című könyve. Vendégünk volt 
Szondy Máté, aki Mitől függ a boldogságunk címmel tartott előadást a nagyszámú érdeklődőnek. 
A gyerekek Vígh Balázs íróval találkozhattak, aki a Rettegő fogorvos című könyvét mutatta be. 
Könyves Vasárnap színes programokkal várta a könyvtár a családokat. A Batyu Színház 
előadását Kovácsovics Fruzsina koncertje követte. A Merende játszóház az egész épületen 
keresztül szórakoztatta a látogatókat. 
A nap végén kerültek átadásra a sakkbajnokság ajándékai és az Év Olvasója díjak. 
Egész héten késedelmi díj befizetése nélkül hozhatták vissza olvasóink lejárt kölcsönzési idejű 
dokumentumaikat. 
 

5.8 Nagy Dianap 
2014-ben ünnepelte a magyar diafilmgyártás a 60. születésnapját. A könyvtár csatlakozott az 
országosan meghirdetett Nagy Dianap felhíváshoz. Egész nap vendégeket hívtunk, hogy iskolás 
csoportoknak diafilmeket meséljenek. Vetített Deli Mária védőnő, Kocska Diána rendőr 
főhadnagy, Fodor László zenetanár és Schmidt Vera énekesnő. A program 120 gyerek 
részvételével, nagy sikerrel zajlott. 
 

5.9 Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny 
2014-ben 20. alkalommal került megrendezésre a Gödöllői Királyi Kastéllyal és a Gödöllői 
Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közös szervezésben megrendezett szavalóverseny. Az 
ünnepi találkozó mottója Babits Mihály: Húsvét előtt című versének sora volt: „Van most 
dicsérni hősöket”. Témájában kapcsolódtunk a városi tematikus évhez. 
Az idei évben 142 szavaló és 8 zenei produkció jelentkezett, amelyből az elődöntők során a 
legjobb 30 nevező került az ünnepi döntőbe, a Gödöllői Királyi Kastély Barokk Színházába. A 
versenyszámok mellett az ünnepi verseny része volt egy gálaműsor, ahová az elmúlt évtizedek 
legeredményesebb szavalóit hívtuk meg.  
A gyönyörű születésnapi torta mellett egy kiadvány is készült az elmúlt 20 év néhány 
meghatározó gondolatával. 
 

5.10 Könyvbemutatók 
A könyvtár elsődleges feladatának tekinti, hogy a Gödöllőn és környékén élő író és író 
emberekre felhívja a figyelmet, elkészült írásaikat bemutassa. A gödöllői írók mellett több 
nagyszerű íróval találkozhattak a látogatók: 
 

- Tavaszi készülődés Bálint gazdával- Legendás növényeink c. könyv bemutatója 
- A hideg szóda élvezete- Író- olvasó találkozó Petrik Adriennel 
- Lovag és Fitos- Könyvbemutató – Tóth Miklós és Kelemen Eörs 
- A régi ház- irodalmi est Tarján Tamás szerkesztésében és moderálásával 



- Undi Flóra, Gellér Katalin: Undi Mariska családja és művészete & Az Undi-lányok c. 
könyv bemutatója. Vendég: Undi Flóra 

- Pataki Pál könyvbemutató- Gondolatok novellákban és versekben c. kötet bemutatója 
- Kiss Gergely: Életem a játék c. könyv bemutatója- Beszélgetőtárs: Radnóti László 
- A rettegő fogorvos – író-olvasó Víg Balázs íróval 
- Lángoló konty – Goldner Józsefné könyvének bemutatója 
- A palacsintás király – Szekeres Erzsébet –Fésűs Éva könyvbemutató 

 

5.11 Kiállítások 
A könyvtár kiállításainak a folyóirat olvasó-kávézó és a rendezvényterem adnak helyet. 
Elsősorban Gödöllőhöz, illetve a könyves szakmához kötődő kiállításokat készít és fogad az 
intézmény. 
 

január: Rófusz Kinga illusztrátor kiállítása (decembertől) 
- február: Utazó Olvasó kiállítás- az Óbudai Platán Könyvtár és az Utazó Olvasó 

közreműködésével 
- március: Horizont- Szentiványi Székely Enikő textilművész kiállítása 
- április: Fraktálok- Borsa Miklós számítógépes grafikái 
- május: Ne félj babám, nem megyek világra…- I. világháborúra emlékező saját készítésű 

kiállítás 
- szeptember: Ars Sacra- Mese a teremtésről, hogyan lettünk cigányok?- Bada Márta 

festőművész kiállítása 
- december: Szalma Edit gyerekkönyv illusztrátor kiállítása 

5.12 Előadás sorozatok 

Gödöllői Széphistóriák 

Az évek óta folyó előadás sorozat célja, hogy a tematikus évekhez kapcsolódó történelmi, 
irodalmi témákat rendhagyó módon közelítse meg a középiskolás és a felső tagozatos diákoknak. 
 
     Hónap Téma Előadó 

Február  
Társasélet Gödöllőn a 

19-20. század 
fordulóján 

Oravec-Kis Éva 
(Gödöllői Királyi 

Kastély) 

Április 
 

I. világháborús kiállítás 
Ivókné Szajkó Ottília 

(Gödöllői Városi 
Múzeum) 

Május 
 

Németh László 
G. Merva Mária 

(nyugalmazott múzeum 
igazgató) 

Október 
 

Ferenc József 
Kovács Éva 

(Gödöllői Királyi 
Kastély) 



Szerelmetes históriák –Sisi Baráti kör szervezésében 

Január 
gróf Edelsheim Gyulai Ilona és ifj. Horthy István házassága 
Előadó: Szabó Margit 
Február 
„A legszebb asszony volt” Hegyesi Mari 
Előadó: Gajdó Tamás színháztörténész, Székely Kinga 
Március 
„Ó az a két gödöllői nap…” Németh László és Démusz Ella Gödöllőn fogant szerelme 
Előadó: Gaálné dr. Merva Mária 
Április 
„Kedves jó hercegnőm” Széchenyi István és Eszterházy Leopoldina 
Előadó: Gáspár János, a Magyar Közlekedési Közművelődésért Egyesület ügyvezető igazgatója 
Május 
„Lehettem volna császárné” 150 évvel született a tragikus sorsú trónörökös felesége, Stefánia. 
Előadó: ifj. Fábián Zsolt történelem tanár 
 

6. Könyvtári közösségek 

6.1 Olvasókör 

Könyvtárunkban egy olvasókör működik 12 aktív fő részvételével. Az első félévben két új tag 
csatlakozott csoportunkhoz. Havonta találkozunk egymással, ahol oldott körben beszélgetünk az 
olvasottakról, majd könyveket ajánlunk, amit mindannyian elolvasunk. Ebben az évben 14 
irodalmi alkotást ismertünk meg közösen. Kapcsolattartásunk a személyes találkozókon kívül 
telefonon, illetve kör e-mail-el történik. Könyvtárunk honlapján tájékoztatót adunk körünkről, 
havi összejövetelünkről. A csoport vezetője Soldevila Katalin. 

6.2 Irodalmi Kerekasztal- IRKA 

Kurzusok: 
2014-ben az Irka egy négy részből álló prózatechnikai előadássorozatot szervezett, meghívott 
előadóval: Varga Bea író, szerkesztővel a Könyvmolyképző Kiadótól. A nagy sikerű előadásokra 
rengeteg érdeklődő érkezett a környékről és Budapestről is. 
Ezen kívül idén először került megrendezésre egy 3 napos alkotótábor Siófokon, kabai lóránt 
költő vezetésével. Összesen 17 Irka tag vett részt a táborban. 
Ebben az évben indult, illetve újraindult a diákok számára szervezett mini irka, kéthetes 
időközönként a könyvtárban tartott műhelymunka.  
 
Irodalmi Díj: 
2014-ben a világháború 100 éves évfordulójára emlékezve Összebúvó félelem órái címmel 
hirdette meg az Irka a Gödöllői Irodalmi Díjat. A harmadik alkalommal megszervezett 
pályázatra összesen 45 prózai írást és 37 verset küldött be 62 pályázó. Az ünnepélyes 



eredményhirdetést egybekötöttük új antológiánk bemutatójával, hiszen annak egy része a tavalyi 
díjazott írásokat is tartalmazta. A Gödöllői Irodalmi Díj 2014-es nyertesei a következők voltak: 
Vers kategória 
1. helyezett    dr. Vitányi- Ratimovszky Orsolya Anna: Még mindig fúj a szél  
2. helyezett    Galló Kovács Zsuzsanna: Kemence 
3. helyezett    Szabó Eszter: Az idők magányára nem emlékezünk 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ különdíját nyerte:  Hegyi Attila Lajos: A 
Rögesekben  
 
Próza kategória 
1. helyezett   Gődény Balázs: Júlia éjszakái 
2. helyezett   Pecznik Éva: Szerelem-szilánkok 
3. helyezett   Dinnyés László: Emléksorok régi időkből 
A Gödöllői Ottlik Kör különdíját nyerte:   Mersdorf Ilona: Ösvények, utcák, temetők  
 
Megjelenések: 
Antológiát adtunk ki Álmok hajótöröttje címmel, melynek bemutatója május 31-én volt az 
irodalmi díj átadó ünnepségével együtt. Ezenkívül Dűlő címmel jelent meg egy különszám, mely 
válogatást közölt az irkás tagok verseiből a MŰÚT irodalmi folyóirat portálján kabai lóránt 
szerkesztésében. http://www.muut.hu/?p=6882 
A tagok rendszeresen publikálnak irodalmi portálokon és sikeresen pályáznak irodalmi 
versenyeken. 
 
Felolvasóestek: 
2014-ben három alkalommal szerveztünk felolvasóestet. Az elsőre februárban került sor az 
Irodalmi Színpaddal közösen, ahol kabai lóránt moderálásával a 2013-as költészeti kurzus 
legjobban sikerült műveit olvastuk fel. 
A Múzeumok éjszakáján Egy kutya, egy királyné és egy pofaszakáll - avagy stílusgyakorlat Irka 
módra címmel rendeztünk nagy sikerű felolvasóestet a könyvtár udvarán. 
Végül karácsonyi felolvasóestet tartottunk Mézeskalács est címmel az év végén a könyvtárban. 
 
Közösségi részvétel: 
Az Irka hasonlóan az előző évekhez, 2014-ben is érdemi részt vállalt a könyvtár Költészet Napi, 
illetve Belvárosi Napok Civil utcás programjaiban, nemcsak a feladatok előkészítésében, hanem 
a lebonyolításban is rendszeresen részt vesznek az Irka tagok. 
 
Műhelytalálkozók: 
Január - Évadnyitó találkozó: érzékek táblázata 
 
Február  
Regények a banánhéjon innen és túl – Varga Bea előadása 
Zsánerkoktél, avagy irodalmi bárpult ponyvaszerzőknek – Varga Bea előadása 
Tudod-e még a régi nőket? – felolvasóest az Irodalmi Színpaddal közösen. Házigazda: kabai 
lóránt. 



Március 
Dramaturgia, avagy ha neked jó, nekem jó – Varga Bea előadása 
A párbeszéd - avagy szólalj meg, megmondom, ki vagy! – Varga Bea előadása 
 
Április 
Szecessziós kötet és éves programok 
Adj nevet különböző stílusban! 
 
Május 
Egészrész – fiatal költők bemutatása. Meghívott vendég: kabai lóránt 
Gödöllői Irodalmi Díj átadása és az Álmok hajótöröttje kötet bemutatója 
 
Június  
Egy kutya, egy királyné és egy pofaszakáll - avagy stílusgyakorlat Irka módra 
 
Augusztus 15-17. Siófok – IRKA nyári tábor  
Kabai Lóránt vezetésével 3 napos alkotótáboron vett részt az IRKA. Különböző prózás és verses 
gyakorlatok voltak, a tábor élménybeszámolói felkerültek a könyvtár honlapjára. 
 
Szeptember   
A második félév programjai. Nyári tábor feladatai. 
Könyvtár Kommandóval közösen. 
 
Október 
A gasztrokötet novelláinak elemzése, közös lektorálása 
 
November  
A slam poetry- Vendég: kabai lóránt 
 
December  
Mézeskalács felolvasóest   
 
IRKA rendezvények 2014-ben 
Összesen alkalom:    18 alkalom 
Összesen létszám:    744 fő 
 

6.3 Rejtvényfejtő klub 

2014-ben is folytatta munkáját a Rejtvényfejtő Klub, összejöveteleinket havi rendszerességgel, 
minden hónap harmadik csütörtök délutánján, 17-től 20 óráig tartottuk. 2014-ben új tagokkal is 
gyarapodott csapatunk. A klubfoglalkozásokon átlagosan 12-15 fő jelent meg rendszeresen. 
A Rejtvényfejtő Klub kapcsolatai: 



Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének külső munkatársa 2014-ben is folytatta 
a 2013-as évben megkezdett munkáját: ebben az esztendőben is havonta egy alkalommal tartott a 
klub számára színvonalas klubfoglalkozásokat. Barna Viktor rejtvényszerkesztő, volt 
klubvezetőnk aktív közreműködését egyelőre szünetelteti a klub életében, de szakmai tanácsaival 
és rejtvények biztosításával támogatja munkánkat. A Rejtvényfejtők Országos Egyesületének 
vezetőségével továbbra is rendszeres munkakapcsolatot tartunk. 
 

6.4 Értelmiségi Találkozó 
 
Az Értelmiség Találkozó 2013-2014-es évadának fő témaköre „ A Kárpát-medence aktuális 
problémái” volt. 
 

időpont cím előadó 

január  Az apokaliptikus nemzeti gondolkodás 
kialakulása a Kárpát-medence népeinél 

Dr. Őze Sándor egyetemi 
tanár, Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem  

február  
Az embert szolgáló gazdaság etikai, 
antropológiai alapjai és a rá épülő 
gazdasági rendszer 

Dr. Szabó Ráhel OP 
teológus, Baritz Laura OP 
közgazdász 

március  Szellemi és kulturális törésvonalak a 
magyar nép életében 

Flukk Lóránt református 
lelkipásztor 

április  „Be szép az ország, ha szeretik” Czigány György, Simon 
Erika; Vida Mónika Ruth 

május  A Pálos Rend küldetése 
Magyarországon 

P. Bátor Botond 
tartományfőnök, Első 
Remete Szent Pál Rendje – 
Magyar Pálos Rend 

 
Az év második felében a 2014-2015-ös évad fő témaköréhez (Gazdasági és kulturális értékeink 
és érdekeink képviselete európai és globális viszonylatban) kapcsolódó előadások hangzottak el: 
 

időpont cím előadó 

szeptember  Létünk az európai és globális térben 

Glattfelder Béla, a 
Nemzetgazdasági 
Minisztérium belgazdaságért 
felelős államtitkára 

október  
A szlovákiai magyarság aktuális problémái. 
Szlovák-magyar közös traumák, 
nyelvhasználat a munka világában. 

Dr. Miklós László,  

a Zólyomi Műszaki Egyetem 
Ökológiai Kara UNESCO 
Tanszékének professzora 



november  A  Magyar Örökség I. tárlat 

Józsa Judit   

kerámiaszobrász, 
művészettörténész, 

a Magyar Kultúra Lovagja 

december  A Zrínyiek: magyarok és horvátok 
Európában 

Dr. Bene Sándor 
irodalomtörténész, 

a Károli Gáspár Református 
Egyetem Magyar Nyelv-, 
Irodalom- és 
Kultúratudományi Intézet 
egyetemi docense, a Zágrábi 
Egyetem Hungarológia 
Tanszékének vendégoktatója 

 
 
A találkozókat minden hónap harmadik csütörtökén 18 órakor tartjuk. 
Az előadóval történt előzetes egyeztetés alapján az estről hangfelvétel készül, amit az érdeklődők 
bármikor meghallgathatnak. 
 

6.5 Tiszta szívvel irodalmi színpad 
A csoport 2013 szeptemberében alakult az előző évek sikeres, középiskolás szavaló diákjaiból, 
akik évekig részt vettek az Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó 
versenyeken.  
A színpad tagjai minden héten csütörtök délután jönnek össze. A programjukat közösen alakítják 
ki a csoport vezetőjének irányításával. 
 
Ebben az évben három teljes irodalmi estet állítottak össze és készítettek el színpadra. 
Februárban került bemutatásra a Tudod-e még a régi nőket? című, Heltai Jenő verseinek 
felhasználásával készült irodalmi estjük. Az előadást felfrissítve, kibővítve, zenei betétekkel 
színesítve májusban ismét bemutatták. 
Június 6-án, az I. világháború 100. évfordulója alkalmából állították össze és mutatták be a 
Legfeljebb egy kis láblövés című estjüket, amely Karinthy Frigyes írásaiból készült. 
Decemberben került bemutatásra Malefica című előadásuk, amely György Attila irodalmi 
szövegéből készült színpadi alkalmazásra. 
A csoport szakmai munkáját Diligens Linda önkéntes irányítja. 
 

6.6 Őszikék Nyugdíjas Klub 
Havonta, minden hónap harmadik keddjén kerül megrendezésre az Őszikék Nyugdíjas Klub 
összejövetele. Tagjainak létszáma 103 fő. 
A 2014-es év programja a következők szerint alakult: 
Január - Képzelmész iramatai 
Horváth Ferenc veresegyházi költővel Radnóti László újságíró beszélget 



Február - Az időjárás megfigyelése és előrejelzése – rövid bevezető a légkör működésébe 
Előadó: Pátkai Zsolt meteorológus, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa 
Március - Thaiföld – a mosoly országa 
Dr. Kaifás Ferencné képes úti beszámolója 
Április - Az intelligenciáról 
Előadó: dr. Békés András, a Mensa HungarIQa munkatársa, volt ombudsmanja 
Május 22.- Kirándulás Vácra 
Szeptember- Kirándulás földön, vízen és a magasban Budapesten 
Október -(Társ) állati elmék – az emberi és állati gondolkodás párhuzamai 
Előadó: Dr. Topál József, az MTA doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont  
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet munkatársa 
November - Gyógyhatású gombák a Kárpát-medencében 
Előadó: Fődi Attila, a távol-keleti gombák szakértője 
December - Ünnepváró délután 
Borsos Edith operaénekes ünnepi koncertje.  
 
Gyerekkönyvtárban működő klubok, szakkörök 
 

6.7 Baba-mama kuckó 
2014 októberétől havonta egyszer, szerdánként három alkalommal baba mama klubtalálkozó 
zajlott a gyermekkönyvtár olvasótermében. 75 személy látogatta az igényes előadásokat. 
Október – Hogyan értsünk szót a gyerekekkel nehéz helyzetekben 
Előadó: Dr. Skita Erika, kommunikációs hídépítő 
November- Aromaterápia gyerekeknek is 
Előadó: Máthé Fanni, aromaterapeuta 
December- Karácsonyi készülődés kreatív ajándékokkal 
A klubot Kozáry- Biczó Andrea önkéntes vezeti. 
 

6.8 Harry Potter Sakk-szakkör 
A sakk szakkör állandó tagok létszáma 12 körül. A foglalkozásokat minden délután a 
gyerekkönyvtárban tartják, Iskolai szünetekben is. Minden évben többször kerül megrendezésre 
a sakk-bajnokságok. Ebben az évben három alkalommal (Húsvéti sakk kupa, Őszi 
Sakkbajnokság, Mikulás kupa) mérték össze tudásukat a gyerekek. 
A klubot Veréb Béla önkéntes vezeti. 
 

6.9 Dobjál hatost! 
2014 februárjában indult útjára társasjáték klubunk fiataloknak. A klub nem csak a játékról szól, 
hanem a jó beszélgetésekről is.  
Csütörtökönként találkoznak a gyerekek 15 és 18 óra között. Átlagosan 7 fő vesz részt egy-egy 
alkalmon. 
A klubot Erdélyi Józsefné önkéntes vezeti. 
 
 
 



7. Megjelenés a szaksajtóban 
 
Részvétel szakmai napokon  
Február: Gyermekkönyvek a digitális világban / Csimota kiadó szervezésében (2 fő) 

Február- március 5 alkalom: Hogyan írjunk prózát? / előadássorozat az Irka szervezésében 

Február 20. Mentorok találkozója a TÁMOP keretében Szobon (3 fő) 

Február 26. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezetének közgyűlése Gödöllőn 
(18 fő) 

Április 4. Szikla tanfolyam (1 fő) 

Április 14. E-Magyarország Centrum a Regionális Workshop (1 fő) 

Április 23. Összevont kulturális intézmények a gyakorlatban (2 fő) 

Május 21. Garabonciás az Őrző című drámapedagógiai szakmai bemutató, és beszélgetés, 

Gödöllő, Művészetek Háza (1 fő) 

Június 18. Hogyan olvasnak a Z generáció tagjai? / Pest megyei Könyvtárosnap Vecsésen 

Augusztus 15-17: Irka alkotótábor Siófokon (17 fő) 

Augusztus 28. Múzeumpedagógiai tanévnyitó a Gödöllői Királyi Kastélyban (3 fő) 

Szeptember 23. Tudományos konferencia a Gödöllői Királyi Kastélyban (1fő) 

November 3. Szikla tanfolyam (1 fő) 

November 5. MKE Pest Megyei Szervezet gyermek könyvtáros műhely az Óbudai Platán 
könyvtárban 

November 13. Könyvek nélküli könyvtár-tájékoztatás elektronikus forrásokból / Magyar 
Információs Brókerek Egyesületének konferenciája (1 fő) 

November 19. Iskolai közösségi szolgálat a könyvtárakban (1 fő) 

December 10. A digitális megosztottság workshop / PTE FEEK Könyvtár- és 
Információtudományi Intézet (1 fő) 

 

Országos és nemzetközi programok: 

Április 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
Július 17-18: Könyvtáros vándorgyűlés Egerben (5 fő) 
Október 3. Könyvtárak és a digitális kihívás konferencia könyvtárunkban (19 fő) 
December 3. Informatikai és Könyvtári Szövetség közgyűlése (1 fő) 
 

Esterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Informatikus könyvtáros 
Mesterképzés - Régi nyomtatványok feldolgozása szakirányra jár 1 fő 



Pécsi Tudományegyetem – Szakirányú továbbképzés (Biblioterápia) 1 fő 

 

Előadások, publikációk: 

Április 28. Felhasználóképzés és a könyvtáros személye / Segédkönyvtáros képzés a Könyvtári 
Intézetben / előadó: Soldevila Katalin 

Május 15. Felhasználóképzés és a könyvtáros személye / Államháztartási és vezetési ismeretek 
többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára – akkr. továbbképzés a Könyvtári 
Intézetben / előadó: Soldevila Katalin  

Október 3. Könyvtárak és a digitális kihívás konferencia könyvtárunkban / Több, mint könyvtár 
– a Gödöllői könyvtár és a digitális kihívás / előadó: Fülöp Attiláné 

Október 30. Felhasználóképzés és A könyvtáros személye / Többfunkciós kulturális intézmények 
vezetőinek képzése / Nemzeti Művelődési Intézet Országos Felnőttképzési Szakmai 
Központjában / előadó: Soldevila Katalin 

November 19. Új kihívások és lehetőségek a „Z” generáció oktatásában / Szent István egyetem / 
Web 2.0 alkalmazások az információ átadásában - az IVETAGR program tapasztalatai előadó: 
Istók Anna 

 

8. Díjak, elismerések 

2014. január 22-én vette át Fülöp Attiláné igazgató asszony Balogh Zoltán miniszter úrtól a 
Minősített Könyvtári címet a Nemzeti Színházban az országos kultúra napi ünnepség keretei 
között. 

2014. január 19-én vehette át Fóthy Zsuzsa a Gödöllő Kultúrájáért díjat Dr. Gémesi György 
polgármester úrtól a városi kultúra napi ünnepségen. 

 

 

Gödöllő, 2015. január 30. 

 

Fülöp Attiláné 

igazgató 

 


