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1.Helyzetelemzés 

A kulturális életben a változások, átalakulások időszaka a 2015/16-os esztendő. A 
könyvtárügynek nincs stratégiai terve erre az időszakra, a kormány által szorgalmazott 
Kulturális Alapellátás dokumentumai – amelynek a könyvtárügyre vonatkozó jövőbeli 
stratégial is része lesz - még nem születtek meg. 

Rendelkezésünkre áll a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, amely a 
könyvtárak feladatát a digitális kompetenciák elsajátítása, a digitális szakadék csökkentése, és 
a digitális tartalmak közzététele területén jelöli ki.1 
Átalakulóban a kultúra támogatási rendszere is, a Nemzeti Kulturális Alap kuratóriumi 
összetétele is változik, az év során derül majd ki, hogy melyek azok a prioritások, amelyek 
támogatása várható könyvtári területen. 
A központi költségvetésről szóló törvényből2 látszik, hogy a területi könyvtárak dokumentum 
beszerzése és technikai fejlesztése 2016-ban is támogatást kap. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ajánlást jelentetett meg „A könyvtári minőségirányítás 
bevezetésére3”. A dokumentum rögzíti azokat a feltételeket, amelyek a különböző 
nagyságrendű könyvtáraknál elvárható ezen a területen.  
Az elmúlt évben fogadta el a Képviselőtestület Gödöllő Város Ifjúsági Koncepcióját.  A 
könyvtár számára megjeölt területek – a korosztály könyvtári ellátásán túl – az iskolák 
pedagógiai programjába beilleszthető foglalkozások, ifjúsági közösségi tér működtetése, a 
diákok közösségi szolgálatának szervezése. 
A városban erős a kulturális műhelyek együttműködése, a programok javarésze egységes 
koncepció, az aktuális kulturális tematikus év gondolata köré rendeződik. Gödöllő várossá 
válásának 50. évfordulóján egy éven át tartó kulturális programsozat szerveződőtt, amelyben a 
könyvtár is jelentős szerepet vállalt. A könyvtári nagyrendezvényeket 2016-ban a gödöllői 
kulturális tematikus év és a könyves ünnepek jegyében szervezzük. 
A minőségi könyvtári szolgáltatások, a közösségi térként való működés, a digitális 
tartalomszolgáltatás, az olvasásfejlesztés és az állomány szakszerű építése a legfontosabb 
könyvtárszakmai feladatok. 
 
A 2016 évi terveket az országos és helyi dokumentumok, valamint Képviselőtestület által 
elfogadott, 2015-2019 időszakra vonatkozó vezetői program alapján készítjük el. 

 

 

                                                             
1 „2016-ra kerüljön felmérésre a digitalizálandó gyűjtemények köre (könyvtári, levéltári, kulturális, művészeti 
stb.) és 2020-ra történjen meg ezen dokumentumok 50%-ának digitalizálása;” I.m.: Nemzeti Infokommunikációs 
stratégia 2014-2020.  81 p.  
2 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
3 Ajánlás a Könyvtári Minőségirányítás szolgáltatások bevezetésére I.m.: 
http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/Aj%C3%A1nl%C3%A1s%20A%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20min%
C5%91s%C3%A9gir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1s%20bevezet%C3%A9se.pdf 
 



2. Vezetői feladatok 

2.1 Minőségbiztosítási tevékenység  
A Minőségirányítási Munkacsoport 2016-ban folytatja az eddigi munkákat, támaszkodva a 
kisebb munkacsoportokra. Változás történik az általa irányított munkacsoportokban: 
A Költséghatékonysági Munkacsoport megszűnik, mivel a könyvtár gazdasági önállósága 
megszűnt 2014-ben, így felszámolták a gazdasági csoportot is. A többi munkacsoport azonban 
folytatja működését, változás csak a tagok összetételében következett be, ezt a 
munkacsoportok leírása tartalmazza. A MIM tehát az ADACS, FOCS, BEKOMCS, MACS 
munkáját koordinálja, ellenőrzi a határidőket, segítséget nyújt és szükség esetén képzést is 
szervez számukra. Évente két alkalommal a csoportok résztvevőivel átbeszéli az elvégzett 
feladatokat és a még hátralévő munkát újra ütemezi, ha szükséges. 
 
Dokumentáció 
A MIM feladata, hogy a minőségbiztosítás során keletkezett dokumentumok megőrzéséről 
gondoskodjon, biztosítsa mentésüket és azt, hogy a munkavállalók, illetve a közönség 
hozzáférhessen ezekhez. Ennek érdekében: 
- biztosítja a GVKIK minden dolgozója számára a minőségirányítással kapcsolatos 
dokumentumokhoz való hozzáférést a common/minőségirányítás mappában. Átlátható 
struktúrában csoportosítja a keletkező dokumentumokat és a lejárt érvényességűeket is 
archiválja. 
- minden feltöltött dokumentum elérhetőségéről tájékoztatja a munkatársakat. 
- az elkészült elemzésekről és fontosabb dokumentumokról tájékoztatja a vezetőséget, 
munkatársakat, munkaértekezleten bővebben ismerteti ezeket. 
- 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.  
- felülvizsgálja a könyvtár épületében, a látogatók számára elhelyezett új könyvtárhasználati 
szabályzattal kapcsolatos információs anyagokat, új kiírásokat készíttet, ha szükséges. 
- segítséget nyújt a GVKIK dolgozóinak abban, hogy megismerjék a minőségirányítási 
dokumentumok rendszerét. 
 
Az év első felében átvizsgálásra kerülnek a könyvtár kötelező dokumentumai. A városi 
könyvtárak számára előírt, a minősített munkához meghatározott alapdokumentumok 
meglétét és tartalmát ellenőrizzük.  
 
Időszerűvé vált a könyvtári stratégia felülvizsgálata, igazodva az országos tendenciákhoz, 
irányzatokhoz. Az év második felében ennek elemzése és újrafogalmazása megtörténik. 
 
Elemzés, értékelés 
A MIM a többi munkacsoport, főként az adatelemzési csoport munkájával összhangban 
tájékoztatja a vezetőséget és minden munkatársat a GVKIK eredményeiről. Koordinálja a 
2015-ös felméréseket és megszervezi az éves SWOT analízist 
 



Teljes SWOT analízis elvégzése 
       
Összehasonlító éves statisztikai adatelemzés 
Minden év elején elemzést készítünk az előző év statisztikai adataiból: forgalmi, kölcsönzési, 
látogatottsági statisztika, rendezvények, távhasználat, stb.  

 
Adatelemzés - teljesítménymutatók 
A 2015-ös statisztikai adatokból képzett teljesítménymutatók kiszámolása, elemzés készítése 
a pozitív és negatív tendenciákról. Benchmarking elemzés készítése négy másik könyvtár 
adataival. A szöveges elemzések és a mutatók feltöltése a megfelelő common mappákba. 

 
Munkatársi önértékelés 
Már harmadik éve végzi a könyvtár a munkatársak önértékelését kérdőívvel a saját 
teljesítményük, a kommunikáció, a motiváció és a vezetőség értékelésének kérdésköreiben. A 
kérdőív frissítése, átdolgozása után 2015 decemberében is megcsináltuk a felmérést. A 
kérdőív adatainak elemzése 2016 I. negyedévében megtörténik. 

 
Olvasói elégedettség- és igényfelmérés 
A Marketing Munkacsoportban megindul egy célzott vizsgálat a különböző célcsoportok 
egyéni jellemzői alapján, de ettől függetlenül el kell végeznünk egy általános felmérést a 
látogatók elégedettségével kapcsolatban. A korábbi kérdőív frissítésre szorul. 
 

Marketing tevékenység 
 
A könyvtár marketing stratégiájának megírása – A MIM vállalta, hogy a 2016-2017-es 
időszakban elkészíti a könyvtár új marketing stratégiáját. A kétéves időszakra szóló terv 
kijelöli a főbb irányvonalakat, megpróbálja a szerteágazó folyamatokat egységesíteni, 
rendszerbe foglalni 

 
Célcsoportok vizsgálata 
A Marketing stratégia egyik fontos eleme, hogy célzott marketinget kell alkalmazni. Ennek 
első lépése, hogy különböző célcsoportokat állítsunk fel a könyvtár látogatói között. A 
célcsoportok megállapításánál figyelembe kell venni életkori tényezőket, könyvtárlátogatási 
szokásokat, családi állapotot. A különböző célcsoportokhoz felelőseket kell kijelölni, majd a 
célcsoportok vizsgálata következik. Ehhez a felelősöknek ki kell építenie a kapcsolatot a 
célcsoportját alkotó emberekkel, kezdetben egy szűkebb körrel, 6-8 emberrel. Ezután jön egy 
irányított interjú, ahol minden célcsoportot előre megbeszélt kérdések alapján elemzünk. A 
főbb kérdések a célcsoport szabadidő-eltöltési szokásait, könyvtárlátogatási szokásait, 
olvasási szokásait térképezi fel és lehetőséget ad arra, hogy megismerjük véleményüket is és 
ötleteket nyerhessünk tőlük. A későbbi szolgáltatásfejlesztésnek és célzott 
reklámtevékenységnek ezek az interjúkból készült elemzések adják majd az alapot. 
 
 
 



Olvasóterem látogatottságának növelése 
2014-ben SWOT analízis készült a kérdéskörben, ennek eredményeként elindultak bizonyos 
intézkedések. A galérián lévő bekötött folyóirat állomány ellenőrzése, leválogatása, 
selejtezése, az állományban maradó kötetek rendezése 2016 februárjáig megtörténik. Ezután 
kerülhet sor a galérián új állomány elhelyezésére, komfortos olvasórészek kialakítására és az 
újdonságok reklámozására, valamint a feliratok elkészítésére. Az olvasóterem új arculatának 
kialakításában, feliratok elhelyezésében, esetleges átnevezésében, és az új szolgáltatás 
reklámozásában a marketing csoport részt vesz. 
 
Beiratkozási kedv megtartása  
A tavaly megkezdett munkát tovább kell folytatnunk és a különböző akciókat, programokat 
ennek érdekében kell megterveznünk.  
 
Beiratkozott olvasók számára kedvezmények biztosítása. Minden jelentősebb program, 
melyekre eddig ingyenes jegyet kellett igényelni, ezentúl csak beiratkozott olvasók számára 
lesz továbbra is ingyenes. A külsősök számára a beiratkozás összegével azonos értékben kell 
fizetnie.  
 
Beiratkozási akciók  
Bálint nap - február 12. 
Lepje meg kedvesét egy alapszintű olvasójeggyel, és ajándékba kap mellé egy negyedéves 
emeltszintű olvasójegyet. 
Ünnepi könyvhét 
Gödöllő idén ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ezen alkalomból minden új 
beiratkozó személy 50%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg alapszintű olvasójegyét. Ezen 
kívül régi olvasóink 17.00 óra után 50%-os kedvezménnyel hosszabbíthatják meg alapszintű 
olvasójegyüket. 
Könyves Vasárnap  
RETRO beiratkozás: régi olvasóinknak alapszintű olvasójegy 50 Ft-os akciós áron. Új 
olvasóink 50%-os kedvezménnyel vásárolhatnak alapszintű olvasójegyet. 
Ünnepváró családi nap 
Hozza el gyermekeit a könyvtárba! Ha beíratja gyermekét, akkor a szülő 50%-os 
kedvezménnyel vásárolhat alapszintű olvasójegyet. 
 
Humán erőforrás térkép 
A MIM vállalta, hogy a 2015-2019-es időszakban kidolgozza a GVKIK ösztönzési 
stratégiáját és ezzel összhangban a humán erőforrás térképét. Ehhez első lépésként 2016-ben a 
MIM felméri a különböző munkakörökhöz szükséges szakmai, módszertani, személyes és 
szociális kompetenciáit.  
 
Minősített Könyvtári Díj pályázat előkészítése 
A 2015-ös nyertes NKA pályázaton vállaltuk, hogy két éven belül beadjuk pályázatunkat a 
Minősített Könyvtári Díjra. Ez azonban komoly előkészítést igényel, melyet már 2016-ban 
meg kell kezdenünk. A kiírás szerint egy új módszer, vagy gyakorlat, vagy szolgáltatás, vagy 



programon keresztül kell bemutatnunk, hogy mennyire sikeres, innovatív a könyvtár 
tevékenysége. A MIM javasolja, hogy a beadandó pályázat alapját majdan az Olvasók 
Diadala 2015-ös olvasóvetélkedő képezze, hiszen ennek komoly utóélete van, jelenleg is 
folyik a Könyvsu-gó honlap, adatbázis kialakítása. A pályázathoz majd be kell adni 
- az innovatív szolgáltatás hatékonyságának bemutatását teljesítménymutatók, összehasonló 
statisztikai adatok és interjúk 
- az innovációval kapcsolatos használói, fenntartói és partneri véleményeket 
- az innovációnak a különböző médiában történt megjelenését. 

 

2.2 Könyvtári szabályzatok, működési dokumentumok frissítése 

A könyvtár szabályos működését rögzítő dokumentumok közül az Iratkezelési szabályzat 
átdolgozása, pontosítása vált szükségessé, valamint Házi pénztár kezelési szabályainak 
frissítése. A munkatársak minősítését a vonatkozó jogszabálynak4 megfelelően fogjuk 
elvégezni.  

 

2.3 Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 

A  könyvtár 2016 évi költségvetése az előző évi alapján került megtervezésre. A szakmunkás 
minimálbér emelkedése a könyvtár hat munkatársát érinti, többek között az F2 besorolásban 
levő könyvtáros kollégát is. Sajnos, a közalkalmazotti bértábla befagyása miatt, a felsőfokú 
végzettségű fiatal könyvtáros alapilletménye a jelenlegi minimálbér. A személyi állomány 
részére a bérek és egyéb járulékok Gödöllő Város költségvetésében meghatározott mértékben 
biztosítottak. 

A dologi kiadások tekintetében is előző évi bázis a mérvadó, a dokumentum beszerzés tavaly 
elérte a kívánatos szintet, ezt 2016-ban is tartani kívánjuk. 

A 2016 évi tematikus kulturális évhez kapcsolódóan külön támogatást kap az intézmény, 
Gödöllő várossá válásának 50. évfordulója alkalmából szervezett programokra. Az idén is 
kiírásra kerül az Irodalmi Pályázat, amelynek költsége támogatásként fog rendelkezésre állni. 
A GödöllŐSZ Fesztivál programjához a Remsey kiállítás egyik szervezője és helyszíneként 
csatlakozunk. A programok anyagi fedezetét a város támogatásából és pályázati forrásból 
fedezzük. 

Az épület üzemeltetéssel kapcsolatban az alábbi feladatok megoldását tervezzük: 

 Belső udvar éjszakai lezárása, kapuk kialakításával.  
 Padló világítás megjavítása a könyvtár belső udvarában. 
 Faborítású mozgás korlátozott rámpa cseréje.  
 Fűtés rendszer átvizsgálása, átmosatása az esetleges cső keresztmetszet szőkülések, és 

dugulások miatt.  

                                                             
4 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról. 40 § 



 Tűz gátló és füst gátló ajtók javítása szükséges, az ajtólapok nem zárodnak bele a 
tokba. Így nem felelnek meg a tűzrendészeti előírásoknak. 

 Falikarok átalakítása, költségtakarékosság miatt. Az épületben kiépítet falikarok izzó 
utánpótlása nagyon költséges. A falikarokat belső szerkezetileg át kell építeni, jóval 
takarékosabb, izzókra cserélni.   

 

2.4 Belső ellenőrzési terv 

A minőségirányítási rész munkatervében több ellenőrzési feladat beépítésre került. A 
könyvtárban a szakmai munkafolyamatok leírása megtörtént, évente módosítjuk, ahol változás 
történik. 

A szakmai területen ellenőrzésre kerül: 

 A dokumentumok bevételezésenek és törlésének menete, leltárkönyvek, selejtezési 
jegyzőkönyvek, egyéb nyilvántartások. 

 A regisztráció nyilvántartásai és az olvasók személyi adatainak jogszerű kezelése. 

A gazdasági munkafolyamatok a gazdálkodás átalakulásával megváltoztak. Ezért szükséges 
az itt zajló pénzügyi tevékenység rögzítése. 

 A könyvtári kiadások és bevételek alakulásának havonkénti áttekintése, értékelése. 

 

2.5 Partnerkapcsolatok 

A könyvtár az idén, az középiskolákkal készül szorosabbra fűzni a partnerkapvcsolatait. A 
közösségi szolgálat kapcsán egyre több diák jelentkezik, hogy a könyvtárban keressen olyan 
elfoglaltságot, amely számára is tartalmas, újszerű és mindkét fél számára hasznos.  A 
Premontrei Szent Norbert Gimnázium és a Török Ignác Gimnázium diákjainak lesz 
lehetősége a könyvtárban teljesíteni közösségi szolgálatot. A könyvtár szorosan 
együttműködik az iskolák kapcsolattartó pedagógusaival. 

Továbbra is kiemelt partnereink az általános iskolák, óvodák. Mind a pedagógusokkal, mind a 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete vezetésével jó kapcsolatot 
alakított ki a könyvtár és ezt a jövőben is törekszünk ennek megtartására. 2016-ban kiemelten 
foglalkozunk a Hajós Alfréd Általános Iskola egyik első osztályával, négy éves 
olvasásfejlesztési projektet indítunk. 

Erősítjük a kapcsolatot a Gödöllői Szociális Otthonnal könyveket, CD-ket viszünk helybe, 
illetve felolvasást szervezünk. 

Átgondoljuk, értékeljük a  Művészetek Házához kapcsolódó „GIKSZER” és  „Könyv és 
kávé” projektet. A továbbvitelre alkalmas elemeket megtartva, az újdonságokat az igények 
szerint beépítve folytatjuk. 



Közös programot szervezünk a Gödöllői Királyi Kastély múzeológusaival, a Parkkönyvtár a 
Kastélyban projekt címen. 

A Remsey kiállítás kapcson közös munkára készülünk a Városi Múzeummal, Levendula 
Galériával, GIM Házzal, és a Gödöllői Királyi Kastéllyal. 

A civil szervezetek közül 2016-ban együttműködést tervezünk, a Gödöllő és Testvérvárosai 
Baráti Egyesülettel és az Értékvédő Egyesülettel. 

Szakmai szervezetek közül az MKE Pest Megyei Szervezetével a legszorosabb a kapcsolat, 
szakmai programjaik alakításában, megszervezésében dolgozunk együtt és részt veszünk a 
szakmai műhelyek munkájában. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség évek óta komoly 
partnere a könyvtárnak, az országosan meghirdetett programokban a könyvtár részt vesz 
(Internet Fiesta, Összefogás, Őszi Könyvtári Napok, Baba.olvasó program).  

A könyvtár részese a Kulturális kerekasztalnak, amely a gödöllő nagy rendezvények szervező 
és összehangoló fóruma. 

 

2.6 Humán erőforrás 

A könyvtár munkatársainak engedélyezett létszáma 19 fő, könyvtári szakmai feladatot lát el 
16 munkatárs, gazdasági, épület üzemeltetési feladatot valamint portaszolgálatot lát el 3 fő. 
A munkatársak közül két fő tartós távolléte alatt (GYES), határozott időre alkalmazott 
helyettesesek látják el a feladatot. Év közben egy munkatárs visszatér, a regisztrációs 
munkakörbe. 
Iskola rendszerű képzésben jelenleg 2 fő vesz részt a könyvtárból. (Segédkönyvtáros képzés, 
Biblioterápiás képzés) 
Biblioterápiás eszközök a könyvtári munkában címmel két napos képzést szervezünk a 
munkatársaknak. Az intézmény vezetése a továbbiakban is támogatja a kollégák szakmai 
konferenciákon való részvételét, és belső képzéseket szervez, a szakmai ismeretek 
elmélyítésére. 
A munkatársak önértékelése és vezetői értékelése ebben az évben is megtörténik. 

 

2.7 Önkéntesség és közösségi szolgálat 

A könyvtári közösség formálás fontos alapját képezik azok az önkéntesek, akik a könyvtár 
olvasói, látogatói közül kerülnek ki. Tevékenységükkel folyamatosan hozzájárulnak újabb 
csoportok, szolgáltatási tevékenységek létrehozásához, működtetéséhez.  
Ebben az évben is tovább működnek azok a klubok, amelyek az ő segítségükkel végzik 
munkájukat. (bővebben lsd. Könyvtári kisközösségek). Az év során egy alkalommal 
teadélutánra hívjuk őket, ahol meghallgatjuk beszámolójukat a klubok, körök működéséről, 
megköszönjük eddigi munkájukat. 



Bővítjük azon szolgáltatások listáját, ahol a tevékenységükre számítunk. Ebben az évben 
bevonjuk őket a digitalizálási folyamatokba, leginkább az előkészítő fázisban számítunk az 
önkéntes olvasóink munkájára. 
 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011-es törvény előírja a középiskolások számára a kötelező 
közösségi szolgálat teljesítését. Az előző évben 6 iskolával kötöttünk együttműködési 
megállapodást. Ebben az évben további iskolákkal folytatjuk a közös munkát. A következő 
tevékenységekbe vonjuk be a diákokat: 
- Könyvet házhoz program (idősek, mozgásukban korlátozott olvasóink számára házhoz 
szállítjuk az olvasni valót a diákok segítségével. 
- Mesedélelőtt a gyerekkönyvtárban- szombat délelőttönként diákok mesélnek, 
kézműveskednek, vetítenek diafilmet a gyerekeknek 
- Készíts Te is könyvajánlót! – bevonjuk a diákokat a könyvtár honlapján készülő 
könyvajánlók megírásába. 
- Könyvsú-go!- az Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék során létrehozott könyvválasztó 
adatbázis építésében dolgozhatnak a diákok. 
- Rendezvények, programok- könyvtáron belül és kívül, a nagyobb programok 
lebonyolításában vehetnek részt a diákok. 
- Digitalizálási feladatok a könyvtár aprónyomtatvány tárában. 
 
A könyvtár honlapján a menüsorban külön felületet alakítunk ki a közösségi szolgálattal 
kapcsolatos tudnivalók számára. Pontos leírást adunk a vállalható tevékenységekről. 
Bemutatjuk az eddigi munkát. Megjelenítjük azokat az iskolákat, amelyekkel partneri 
kapcsolatban vagyunk. Előzetes jelentkezési felületet alakítunk ki az érdeklődő diákok 
számára. 
 
 
3. Elérendő szakmai célok 

 
3.1 Állomány menedszment 

 
Kiemelt állománygyarapítási területek 
Az olvasói igényeket és az állomány természetes elrongálódását figyelembe véve minden 
évben meghatározzuk a kiemelt állománygyarapítási területeket. 
A felnőtt könyvtári állomány kiemelt területei: 
- vallásokkal kapcsolatos irodalom 
- nyelv- és irodalomtudomány 
- szociológia 
- idegen nyelvű könnyített olvasmányok 
Gyerekkönyvtári kiemelt terület: 
- az értő olvasás gyakorlását segítő, 1.2. osztályos gyerekeknek szóló olvasmányok. 
 
 
 



Állományvédelem 
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 törlési területei a következők: 
- A felnőtt olvasóterem raktárban elhelyezett kötetei. 
- Felnőtt állomány raktár: 5-ös és 9-es főosztály. 
- Felnőtt kölcsönzőtér:  0- 5-ös főosztályok 
- Gyerekkönyvtár kölcsönzőtér :5- 9-es főosztályok 
- Időszaki kiadványok korábbi évfolyamai (Szikla) 
- Bekötött folyóiratok (olvasóterem és raktár). Erre vonatkozóan egyedi selejtezési 
ütemtervek készülnek. 

 
A teljes állományra vonatkozóan selejtezési üzemterv készül, ahol meghatározásra kerülnek 
az állományból törölhető dokumentumok darabszáma és a selejtezés időbeli ütemezése. 
 
Állományrendezés 
Az olvasóterem galéria részén közel 47 féle (kb. 1500 db) bekötött és dobozolt folyóirat 
található. A tavalyi évben elkészült az átrendezéséhez szükséges ütemterv és a rendezés 
elkezdéséhez szükséges feladatok: 
Előkészítéshez szükséges: 
- Az olvasóteremben elhelyezett folyóiratok digitális archívumokban való elérésének 
ellenőrzése. 
- A bekötött (dobozolt) folyóiratokat átnézése. 
- Döntést kell hozni, hogy visszamenőleg meddig tartsuk meg a periodikákat. A polcokat a 
már elkészített lista alapján újra át kell nézni. 

 
Az év első felében az átvizsgálás és az integrált rendszerből való törlés után a selejtezett 
kötött folyóiratok lekerülnek a galéria polcáról. Helyükre szép kiállítású albumok, lapozgatni 
való kézikönyvek, szótárak, aktuális tudományos folyóiratok kerülnek. A polcok mellett 
dolgozó, tanuló pontokat hozunk létre, amelyek a lenti emeltről is vonzó képet nyújtanak. 
 

 
3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 
 3.2.1 Olvasásfejlesztés 

 
A könyvtár kiemelt szakmai feladatai közé tartozik az olvasásfejlesztés, az 
olvasásnépszerűsítés. A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban 8 éve folyik az 
intenzív olvasásfejlesztési tevékenység, amelynek során kisebb és nagyobb projektekkel 
különböző korcsoportoknak kínáljuk az élményszerű olvasást rendhagyó eszközökkel. 
Ebben az évben ez tovább folytatódik a könyvtár falain belül és kívül. Kiemelt figyelmet 
szentelünk a családoknak és a már beiratkozott olvasóinknak. 



Bookstart program 
Ebben az évben egy új kezdeményezést indítunk útjára. Egy iskolai osztályt szeretnénk 
„nyomon követni „: hogyan alakul, majd hogyan változik az olvasási kedv, hogyan alakulnak 
az olvasási szokások az idő múlásával. A látogatott könyvtári órák és a résztvevő osztályok 
aktivitását figyelembe véve a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola egyik 1. osztályában 
szeretnénk elindítani új kezdeményezésünket. 

1. A gyerekek a 4 év során minden évben kapnak egy könyvet a könyvtártól 
ajándékba, amely megfelel a gyerekek olvasási szintjének. Ezt a könyvtárosok 
személyesen adják át az iskolában, egy gyerekkönyvtári tájékoztató kíséretében. 

2. Az osztály rendszeresen, évi több alkalommal részt vesz a gyermekkönyvtárban 
tartandó csoportfoglalkozáson. Itt alkalmuk nyílik megismerkedni a könyvtárral, az 
abban való eligazodással. A program során a pedagógus által igényelt témában 
tematikus foglakozásokon is együtt dolgozunk a gyerekekkel. 

3. A látogatások során minden gyerek beiratkozott olvasója lesz a könyvtárnak. A szülői 
beleegyezés után már könyvet is kölcsönözhetnek a csoportlátogatások alkalmával, 
majd egyénileg, a családdal együtt is. 

4. Évi egy alkalommal meghívást kap az osztály egy gyermekíróval szervezett 
találkozóra. 

5. Részt vehetnek a Nagy Dianap nevű egész napos programunkon, ahol gödöllői 
közismert emberek mesélnek diafilmet a gyerekeknek. 

6. A nagyobb, gyerekeknek szóló programjainkról meghívást küldünk a kiválasztott 
osztály részére. 

7. A program közben méréseket végzünk a gyerekek körében. 
 
A program kezdete:  2016. január 
A program vége:  2019. január 
A program anyagi fedezetét az olvasóink által az intézménynek felajánlott 1% adóból 
kívánjuk fedezni. 
 
Könyvsú- go! 
A 2015-ös tematikus év keretében folyó Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék nagy sikerrel 
zárult. A gyerekek közel 300 könyvet olvastak el és dolgoztak fel a játék során. Ennek az 
anyagnak és felületnek a felhasználásával készül el az 1. negyedévben a Könyvsú-go 
elnevezésű, fiataloknak szóló könyvválasztó oldal, amely a könyvtár honlapjáról lesz elérhető. 
Az oldalra látogatók különböző szempontok kiválasztásával megadhatják, hogy milyen 
könyvet olvasnának szívesen. Így olyan olvasmányok közül választhatnak, amelyet a saját 
korosztályuk több szempontból véleményezett. Ezeket a választáskor elolvashatják, majd a 
könyv elolvasása után ők is véleményezhetik a választott könyvet. 
Az adatbázist folyamatosan bővítjük az évek során a fiatalok bevonásával. 
 
Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata minden évben több alkalommal jelenik meg a város 
nagyrendezvényein. A cél az olvasás, a könyvtár népszerűsítése, nem hagyományos módon. 



Ebben az évben a kitelepült”könyvtárban” is lehetőséget biztosítunk a rögtön beiratkozásra és 
kölcsönzésre. A témában több könyvet és más dokumentumot is elhelyezünk a kültéri 
könyvtár polcain,amelyek rögtön hazavihetők lesznek. 
Ebben az évben a következő megjelenéseket tervezzük: 

- Verses Ház a Költészet Napján a Főtéren 
- Ökokommandó az ArboFesten az Arborétumban 
- Parkkönytár a Gödöllői Királyi Kastélyban 

 
Könyv és Kávé, Café MiÚjság? 
Az elmúlt három évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Novo Caféban kialakított 
mini könyvtárunk, amelyet a következő évben is folyamatosan gyarapítunk és gondozunk, új 
kiadványokkal látjuk el. 
Ennek mintájára alakítjuk ki a könyvtár kávézójában a mini könyvtárat, amelynek kiadványait 
heti rendszerességgel cseréljük. A könyvek mellett folyóiratok kerülnek az asztalokra. A 
hangfalakból a MásArc zenei részleg CD lemezei szólnak majd. 
 
Digitális eszközök az olvasásfejlesztésben 
A gyerekkönyvtárba új tabletet vásároltunk, amelyre 3 digitális ifjúsági folyóiratot fizettünk 
elő. Linkgyűjtemény ajánlatunkkal a neten ingyen elérhető folyóiratokat is olvashatják a 
fiatalok a gyermekrészlegben. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos információhordozók mellett egyre 
nagyobb számban használnak olvasóink újszerű eszközöket.  
A folyóirat olvasóban 10 újságot fizetünk elő digitálisan, amelyek a kihelyezett tableten 
olvashatók. Ezek számát a jövőben növeljük, népszerűsítésükre kampányokat szervezünk. 
Ennek bevezetésével egy újabb olvasói réteget tudunk megszólítani. 
Folyamatosan töltjük fel e-book olvasónkat, amelyet a könyvtár bármely pontján 
használhatnak e-könyvek olvasására a látogatóink. 
Az elmúlt kialakítottuk és elindítottuk honlapunk mobil eszközökön is megjelenő oldalát, így 
az okos telefonok segítségével is szerezhető információ a könyvtár híreiről, ajánlóiról. 
 
E-padlás 
A könyvtár honlapjáról elérhető e-blog-ba folyamatosan kerülnek fel a könyvajánlók, az 
élményszerű olvasmány beszámolók, amelyek rendhagyó módon, személyes 
megközelítésekkel népszerűsítik az olvasást, a jó könyvet. 
 
Olvasókör 
A könyvtár olvasóiból alakult kiscsoport havi rendszerességgel találkozik, ahol a közösen 
kiválasztott olvasmányokról beszélgetnek a kör tagjai. Ebben az évben 15 fővel indulnak  a 
foglalkozások. 
 
Biblioterápiás csoport 
Az új kiscsoport indításával azokat az olvasóinkat célozzuk meg, akik szívesen beszélik meg 
az őket foglalkoztató problémákat. A beszélgetéseket minden esetben irodalmi művek 



indukálják, ebből bontakozik ki a foglalkozás. A csoport februárban indul, majd 
szeptemberben egy más tematikában, újraszerveződve. 
 
Könyvajánlók a gyerekkönyvtárban 
A gyermekkönyvtárban a hirdető felület megújult. Figyelemfelhívó, gyerekeket odacsalogató 
felületen folyamatosan a gyerekek által készített könyvajánlókat helyezünk ki, saját fotójukkal 
kiegészítve, így az ajánlások személyessé válnak. 
 
Olvass, rajzolj, játssz velünk!  
A 2012-es pályázati pénzből létrejött, megyei összefogásban megvalósult legsikeresebb 
játékát folytatjuk kibővített, játékosabb formában, immár évek óta a saját intézményünkre 
szabva. Évenként megtervezzük albumunkat. Célunk, hogy a még olvasni nem tudók, és nem 
szerető gyerekek is kedvet kapjanak az olvasáshoz, az olvasmány élménygyűjtéshez. Ehhez 
szülők, nagyszülők, testvérek segítségét is igénybe vehetik. Az olvasmányok elolvasása után a 
gyerekek matricát kapnak. 
Ebben az évben a 2016/2017-es tanévre szóló kiadványunkat az előző éviekhez képest 
megfrissítjük, még érdekesebbé alakítjuk. A füzetet és a matricákat nyomdai úton készítjük el. 
A legtöbb könyvet elolvasott gyerekek jutalmazását a júniusi Ünnepi Könyvhétre szervezzük.  
 

3.2.2 Informatikai fejlesztés, távszolgáltatások 
 
Digitalizálás 

Az információs társadalom igénye szerint a könyvtárak egyre nagyobb mértékben válnak 
digitális tartalomszolgáltatóvá, digitális archívummá. A technikai eszközöket, internetet 
használók száma megnövekedett könyvtárunk látogatói körében is. Digitalizált 
adatbázisunkban hozzáférhetővé válnak helytörténeti videó anyagok, a Széphistóriák 
sorozatunk. Szikla integrált rendszerünkben az újonnan vásárolt Fotó és aprónyomtatványok 
modulban a helytörténetünkben található fotógyűjteményünket kezdjük el digitalizálni. A 
digitalizálással, digitális adatbázis építésével biztosítani tudjuk a megváltozott 
könyvtárhasználati szokások megfelelő, színvonalas kiszolgálását. 

Digitalizált dokumentumok adatbázisa 
A Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának digitalizálása elkészült. Ebben az évben kerül sor az 
anyag feldolgozására, belső hálózaton való közzétételére. 
Rögzítésre kerül: cím, leltári szám, szerzőségi közlés, közreműködők, gyártás éve, 
tárgyszavak, helyszín. Ezeken kívül lehetőség van kisebb leírást készíteni a filmről, illetve 
szakaszokra bontva feltárni a tartalmát.  
Széphistóriák sorozatunk 19 előadásának feltöltése, feldolgozása ennek az évnek a feladat. 
 
Fotó és aprónyomtatvány modul a Szikla IKR-ben 

Ebben az évben az új modul megvásárlásával lehetőség nyílik a Gödöllő Gyűjtemény 
fotóanyagának részbeni digitalizálására, feldolgozására. Ezt a gyűjteményt a Digitalizált 
adatbázisunkban, egy közös meghajtón helyezzük el. 



Digitalizált hanganyag: 
Az Értelmiségi klub összejöveteleinek hanganyagát felvesszük, belső hálózatunkon elérhetővé 
tesszük. 
 
Digitalizálási terv 2016-2018 
 
Átfogó cél: 
Digitális formában is legyen elérhető a könyvtárunkban őrzött kulturális vagyon, amely 
szabadon hozzáférhető módon segíti a kutatást, a képzést, önképzést és szórakozást. Segít a 
dokumentumok tartós megőrzésében. 
Egyszerre szolgálja a sérülékeny állományrészek védelmét, megőrzését és a használók 
korszerű formában történő kiszolgálását. 
 
Könyvtárunk igyekszik lépést tartani a modern könyvtári szolgáltatások biztosításával. 
2015-ben könyvszkennert vásároltunk, mellyel helytörténeti gyűjteményünk 
dokumentumainak (könyvek, aprónyomtatványok) digitalizálását tesszük lehetővé. (A fotók 
digitalizálását régi szkennerünkön végezzük.) A digitalizált dokumentumok biztonságos 
tárolásához merevlemezeket vásároltunk. A Szikla integrált könyvtári rendszerünkben Fotó- 
és aprónyomtatványok modult vásároltunk. A Digitalizált adatbázisunk beviteli és kereső 
felülete elkészült, amely elérhető a könyvtár szerverén. 
Kialakítottuk könyvtárunk digitális állományának alapjait. Ezt képezi a könyvtárunk által 
fejlesztett Digitalizált adatbázis, melyben a film- és hanganyagokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, 
illetve a Fotó- és aprónyomtatványok modul, melyben a fotók és aprónyomtatványok kerülnek 
digitalizálásra és feldolgozásra. 
 
2016: 
Célunk, hogy szélesebb körű intézményi és egyéni hozzáférést biztosítsunk digitális 
állományunkhoz. 
 
Saját fejlesztésű Digitalizált adatbázisunkat belső hálózaton tesszük közzé, kollégáinkkal 
ellenőrizzük a szolgáltatás megbízhatóságát.  
A Fotó- és aprónyomtatványok modul webes kereső funkcióját beállítjuk használóink 
számára. 
 
Feltöltött helytörténeti video anyagainkat feldolgozzuk: pontos bibliográfiai leírást készítünk 
a szabványoknak megfelelően. Széphistóriák helytörténeti előadás sorozatunkat feltöltjük az 
adatbázisba és feldolgozzuk. Fotógyűjteményünkből 300 db, az elmúlt 50 év könyvtári 
rendezvényeit bemutató fotókat digitalizálunk, feldolgozunk. 
 
A szerzői jogi törvény alapján meghatározzuk a közzétételi lehetőségeket. Felülvizsgáljuk az 
anyagok szerzőségeit, közreműködőit. A szükséges engedélyeztetés folyamatát rögzítjük a 
jogi háttérnek megfelelően. 
 
 



2017: 
Célunk a digitalizált anyagaink audiovizuális bővítése a könyvtárunk által szervezett 
programjainkról készült videok feltöltésével. 
Filmes anyagainkat feltöltjük adatbázisunkba. Versmob, kiállításmegnyitók, Konferenciákról 
előadás anyagok, Országos vers- és prózamondó verseny, Ottlik maraton, Több mint könyvtár 
kisfilm. 
 
2018: 
Célunk az előző évben digitalizált video anyagaink feldolgozása, amelyeket Digitalizált 
adatbázisunkon keresztül hozzáférhetővé teszünk. 
 A Szikla Integrált Könyvtári rendszerünkben feldolgozott fotókat (1000 db) és 2003-2015 
között megjelent aprónyomtatványokat (szórólapok, meghívók stb.) elérhetővé tesszük a belső 
hálózatunkon. 
 
Honlap 
A távhasználatok folyamatos erősödése miatt nagy hangsúlyt fektetünk honlapunk frissítésére, 
napi aktualizálására, interaktív szolgáltatásaira. Könyvtárunk honlapja 5 éve indult, 
struktúráját és külső megjelenésének megújítását előkészítjük.  
Részlegeink és munkatársaink bemutatását tartalmilag és képileg frissítjük.  
A középiskolai diákok számára Közösségi szolgálat oldalt hozunk létre, ahol tájékoztatást 
nyújtunk a könyvtárban végezhető tevékenységekről. 
Az Olvasók Diadala olvasóvetélkedőnk alapján KÖNYVSÚ-GO Válassz könyvet könnyen! 
adatbázist hozunk létre a konyvsu-go.gvkik.hu címen.  
Híreinket, programjainkat naprakészen feltöltjük, frissítjük.  
 
Szikla integrált rendszer  
Újonnan vásárolt Fotó és aprónyomtatványok modul használatát elasjátítjuk, a fotó és 
aprónyomtatványok adatainak bevitelét ebben az évben elkezdjük.anyagok feltöltését 
elkezdjük. 
 
Beállításokat végzünk a Szikla rendszerünkben: 
Könyvtárközi kölcsönzésének betűjelét beállítjuk, elérési útvonalakat átnézzük, olvasóknak 
táblázatos megjelenítőt állítunk be a katalógus gépeken.  
 
Online kapcsolattartás a partnerekkel 
Közösségi oldalak használata (facebook, twitter) 
Facebook oldalunkon havi rendszerességgel közzétesszük  
- új beszerzéseinket, 
- egy-egy részlegünk bemutatását a honlapunkról, amit előtte frissítünk,  
- wiki oldalunk havi frissítéseit.  
 
Programjainkat, könyves eseményeket, érdekességeket megosztunk. Twitter oldalunkra 
automatikusan kikerülnek a facebook tevékenységeink. 
 



A költészet napi rendezvényünkhöz márciusban játékot készítünk látogatóinknak. (Ki jön 
hozzánk, találd ki…) 
 
A könyvtár Youtube oldalán lejátszási listát hozunk létre a rólunk megjelent videókból. 
 
Havi rendszerességgel hírlevelet küldünk beiratkozott olvasóink számára a könyvtár 
programjairól, híreiről, legújabb szolgáltatásairól. 
 

 
3.3 Rendezvények 
 3.3.1 Kiemelt rendezvények 

 
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 15. 
Könyvtárunk harmadik alkalommal csatlakozik a Magyar Gyermekirodalmi Intézet 
felhívásához. Ezen a napon a megkeresett könyvkiadók segítségével minden könyvtárba 
látogató gyerekolvasónk a kikölcsönzött könyvei mellé egy ajándékkönyvet is kap. 
A programhoz való csatlakozással a célunk, hogy bekapcsolódjunk az országos szintű 
olvasásnépszerűsítésbe. 
A könyvajándékozás mellett folyik Bálint napi beiratkozási akciónk. 
 
Internet Fiesta-március 17-22. 
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is kapcsolódik a gödöllői könyvtár az országosan 
meghirdetett programsorozathoz. Számítógépes képzéseket, informatikai előadásokat, 
interaktív játékokat kínálunk látogatóink számára. A Fiesta célja az internet hétköznapi 
használatának népszerűsítése, ezzel összefüggésben a veszélyekre való figyelmeztetés. 
Az idei év témája: Közös kincseink az interneten- Közgyűjtemények a virtuális térben. 
 
Költészet Napja – április 9., április 11. 
2016. április 9. szombat 
Ketten és külön- költészet napi délután Szabó T. Anna költővel és férjével, Dragomán György 
íróval. Közreműködik: Juhász Gábor gitárművész 
Ebben az évben ismét felállítjuk a Főtéren Verses házunkat április 11-én, ahol a verses 
könyvtár mellett a versekhez, költőkhöz kapcsolódó játékokkal várjuk a költészetet 
kedvelőket.  
A ház mellett az ideiglenes Versszínpadon lehetősége lesz mindenkinek elmondani kedvenc 
versét, dalszövegét, amelynek felvételét mindenki megtekintheti a honlapunkon keresztül. 
 
Ünnepi Könyvhét – június 2-7. 
június 4. Gödöllő Irodalmi díj átadása 
Író –olvasó találkozók, gödöllői írók bemutatkozási lehetősége 
 
 
 
 



Parkkönyvtár a Gödöllői Királyi Kastélyban-június 
A kastély muzeológus csoportjával közösen került kidolgozásra a Parkkönyvtár gondolata. A 
kastély ebben a hónapban a könyveket helyezi fókusz alá, így került a választás az 
együttműködésre a könyvtárral. 
A cél egy kötetlen, nagyon látogató és olvasóbarát szabadtéri olvasó- és élménytér kialakítása, 
ahol folyamatosan olvasásnépszerűsító foglalkozásokkal, zenés irodalmi műsorokkal és egy jó 
olvasnivalóval várjuk a parkba látogatókat egy hónapon keresztül. 
 
Múzeumok Éjszakája- június 
A könyvtár immár ötödik éve csatlakozik a városi programhoz. Késő délutántól éjfélig várjuk 
a látogatókat programokkal és rendhagyó könyvtári túrával. 
A gyerekeknek a tematikus év témájában kézműves –és mesefoglalkozásokat szervezünk. 
 
Összefogás a könyvtárakért- október 
Az országos könyvtári napok tematikáját központilag határozzák meg, a programokat ezután 
szervezzük meg. A program záró eseménye a Könyves Vasárnap, amikor rendkívüli nyitva 
tartással, beiratkozási akciókkal, családi programokkal várjuk látogatóinkat. 
Ekkor kerül sor az Év olvasója díj átadására. 
 
Nagy Dianap- november 
2014-ben első ízben csatlakoztunk a Magyar Diafilmgyártó Vállalat felhívásához. a Nagy Dia 
napon Gödöllőn közismert embereket hívtunk, hogy vetítsenek és meséljenek diafilmeket a 
gyerekeknek. A program a 2015-ös évben is nagy sikerrel zajlott. Még több mesélőt és még 
több csoportot hívunk meg a dianapra, ezzel népszerűsítve a klasszikus mesélés ezen 
formáját. 
 
Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny- november 
Ebben az évben 22. alkalommal kerül megrendezésre a szavalóverseny közös szervezésben a 
Gödöllői Királyi Kastéllyal és a Gödöllői Királyi kastély Barátainak Egyesületével.  
Az előző évek tapasztalatai alapján a verseny struktúráját átszervezzük. Az elődöntőkből a 30 
legjobb produkció kerülhet a Királyi Kastély Lovardájában november 26-án megrendezésre 
kerülő döntőbe.  
 
 3.3.2 Tematikus év tervezett programjai 
 
DG50- Digitális városismereti játék 14-18 éves diákoknak 
A rendhagyó játékos vetélkedőt 2006-ban a város 40. születésnapján rendeztük meg első 
ízben. A könyvtár és az akkor jelenlévő digitális technika segítségével gyűjtötték és dolgozták 
fel a gyerekek a saját iskolájukról, a város népszerű és kevéssé ismert látványosságairól, 
intézményeiről az anyagokat. Ezekből állt össze egy digitális tartalom a város prominens 
személyeivel készített interjúkkal, videókkal. 
Ezt a játékot szervezzük újra. A korszerűbb és megújult technika segítségével dolgozzák fel 
és láttatják a gyerekek az 50 éves várost. 
 



Üzenet a jövőnek….-Csempefal 
Az évforduló alkalmából felkérjük a város lakóit, üzenjenek a jövőnek. Olyan üzeneteket 
várunk, amelyek mondanivalójukban időtállóak és tükrözik ma jelen emberének jövőképét, a 
jelen realitását. Ehhez egy felhívást készítünk, majd a beérkezett üzenetekből alegjobbak 
kiválogatásra kerülnek. 
Ezen gondolatok mindegyikét egy-egy kerámia csempén jelenítjük meg gödöllői neves 
keramikusok bevonásával, majd a város egyik jól látható, központi elhelyezkedésű falán 
ezeket rögzítjük és láthatóvá tesszük a jövő és a városba látogatók számára. 
 
Gödöllői „L” Magazin- Gödöllői Harsona 
A 2014. évi tematikus évben jelentettük meg a Gödöllői Harsona két számát. 
A 2016. évi Harsona hasonlóan az előző két számhoz hasonlóan valódi eseményekre 
alapozva, álhírek irodalmi feldolgozásával jeleníti meg Gödöllő elmúlt 50 évének 
legfontosabb eseményeit. 
Az írásokat az Irodalmi kerekasztal (IRKA) tagjai és a Gödöllői Irodalmi díj nyertesei 
készítik. 
Megjelenés 2 alkalommal: április és október folyamán 
 
Gödöllői Irodalmi Díj 2016 
Időkapszula - Gödöllő 50 év múlva témakörben kerül kiírásra a pályázat; nem csak scifi 
stílusban, melyre továbbra is a környékbeliek, helyiek írásait várjuk. A zsűri tagjai: Czigány 
György, Galántai Zoltán, Kemény István.  
 
 3.3.3 Előadások, könyvbemutatók 
 
Felnőtt olvasóinknak: 
április 9.  
Ketten és külön- költészet napi délután Szabó T. Anna költővel és férjével, Dragomán György 
íróval. Közreműködik: Juhász Gábor gitárművész 
 
június 
Ünnepi könyvheti találkozók, gödöllői alkotók bemutatkozása 
Nyirán Ferenc – moderátor: kabai lóránt (első félév) 
Cserna-Szabó András  
 
október 
Emberszabású- Lackfi János és Herczku Ágnes estje 
 
november 
Dés Mihály  
Kukorelly Endre 
 
 
 



Gyerekeknek: 
április 
Várszegi Márton: Baltazár és az elvarázsolt birodalom 
A Garoda klub könyvbemutatója (Gödöllő) 
 
május 
Borbáth Péter: Sündör és Niru- Sündör nyomában 
Illusztrálta: Remsey Dávid 
Rendhagyó képzőművészeti órával összekötött író- olvasó találkozó 
 
június  
Találkozás Nyulász Péter vagy Molnár Krisztina gyermekkönyv íróval 
 
október 
Rutkai Bori Zenés versszínháza 
 
Előadás sorozatok: 
Mi mozink- Gödöllő filmes szemmel 
Ebben az évben is folyatódnak a vetítések, amelyek során bemutatásra kerülnek gödöllői 
alkotók, vagy Gödöllőhöz kapcsolódó témákat bemutató filmek. 
április 
Fuszenecker Ferenc- Lőrinc Ferenc: A száz év után c. képzőművészeti dok. film bemutatása 
További időpontok: május, június 
 
Az Operaház nagykövetei  
2016 folyamán négy alkalommal látogatnak el az Operaház képviselői hozzánk. Egy komplex 
művészeti program keretén belül ismerkedhetnek a gyerekek az Operaház tevékenységével, a 
zenei műfajokkal előadásokkal, híres művekkel. Az előadásokra témától függően más-más 
osztályt hívunk.  
Tervezett időpontok: március, április, október, december 
 
X,Y,Z generáció- generációk egymás között 
A három részből álló előadás sorozatot érdeklődő szülőknek tervezzük. Olyan témákat 
érintünk, amelyek jelen vannak a generációk közötti kommunikációban, segít áthidalni a szülő 
és gyerek közötti esetleges távolságot, megérteni egymás problémáit. 
Érintett témák: biblioterápia, kommunikáció szóban, az internetes kommunikáció rejtett 
veszélyei. 
Tervezett előadók: 
Boldizsár Ildikó mesekutató, író 
Rúzsa Mária pedagógus 
Farkas Hajnalka, újságíró (Modern iskola), internet- biztonság oktató 
Tervezett időpont: szeptember, október, november 
 
   



3.3.4 Kiállítások 
 
január –    Ajándék mindenkinek/ Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása 
január 28- március 8.  Márvány Miklós festőművész kiállítása 
március 17- április 19. Mesekönyv illusztrátor kiállítása 
április 22- május 21.  SZIE Botanikus Kert és a Duflex Fotográfiai Stúdió 
fotókiállítása 
május 26- június  S. Fehér Anna tűzzománc gyerekek műhely munka 
június- július   Orosz István grafikus  kiállítása 
augusztus- szeptember Bakó Csaba fotós kiállítása 
szeptember- október  Hidasi Zsófia textilművész bemutatkozása 
október- november  Remsey emlékkiállítás 
december- január  Pirók Irén textilművész tárlata 
 
A földszinti kiállító térben bemutatott tárlatok mellett a könyvtárban, látogatóink olvasási 
szokásairól készített fotókat az épület lépcsőházában, az új könyvtári eligazító feliratok 
elkészültével egy időben mutatjuk be egy rendhagyó kiállítás formájában. 
 

3.4 Könyvszakmai kiadvány megjelentetése 
Több, mint könyvtár – a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ válasza a 21. 
század kihívásaira 
2015 szeptemberében a Nemzeti Kulturális Alaphoz szakmai kiadványok előkészítésre 
benyújtott pályázatunkat sikeresen bírálták el, így ebben az évben lehetőségünk nyílt egy 
módszertani kiadvány elkészítésére, e- könyv formátumban. 
Úgy gondoltuk, összeszedjük az elmúlt évtized legsikeresebb gyakorlatait, mind a klasszikus 
könyvtári, mind az információs, mind a közösségi szolgáltatások terén, valamint bemutatjuk 
az ezek mögött álló kiegészítő tevékenységeket. A sok-sok gyakorlati útmutató mellett rövid 
elméleti részek is helyet kapnak a kiadványban, elsősorban a minőségirányítás és marketing 
területéről. 
 
 
4. Könyvtári kisközösségek 
 
Irodalmi KerekAsztal 
Antológiák, publikációk 
Gasztrokötetünk 2015-ben jelent meg. Az 500 példányban kiadott könyvből már csak 50 
darab van, ezért lehetőségként felmerült bennünk, hogy újra kiadjuk az év folyamán. Ettől 
függetlenül mindenképpen szeretnénk még ezt a kiadványt népszerűsíteni, ezt a Múzeumok 
éjszakáján tervezzük, ahol ételbemutató vagy közös sütés mellett felolvasnánk részleteket a 
könyvből. 
Ezen kívül új kiadványt is tervezünk megjelentetni karácsonyra, az új antológia témája az 
állatokhoz kapcsolódik. A kiadvány reményeink szerint illusztrált lesz, Vörös Eszter Anna 



vállalta a kötet színesítését. A kiadó a könyvtár lesz, a nyomdai költségeket a gasztro kötetünk 
eladása fedezi reményeink szerint. 
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  Idén folytatjuk a blog 
működését, hetente legalább két új posztot tervezünk megjelentetni a tagok írásaiból: versek, 
novellák, tárcák, mesék, valamint Gödöllő kulturális életével, olvasással, könyvekkel 
kapcsolatos kritikák, publicisztikák. A blogot színesítik az Irkához kötődő grafikus, fotós 
barátaink munkái is. 
Az Irka figyelemmel követi a tagok önálló köteteinek megjelenését. Idén a kolozsvári 
Kriterion Kiadónál tervezi megjelentetni dokumentum regényét Mersdorf Ilona. Ha sikerül, 
akkor az Irka szeretne a gödöllői könyvtárban is egy önálló estet szervezni neki. 
 
Műhelymunka 
Az Irka továbbra is 3-4 hetente a könyvtárban tartja műhelytalálkozói, melyek ingyenesek 
mindenki számára. Tervezünk idén is nyári tábort augusztus közepén, szakmai vezetéssel és 
kibővített programmal, meghívott előadókkal 
 
Ezen kívül felolvasóestet szervezünk a Múzeumok éjszakáján és december környékén is, ha 
addig nem készül el az új antológiánk. 
 
Gödöllői Irodalmi Díj 
2016-ban Gödöllő várossá avatásának 50. évfordulóját ünnepeljük. Ehhez csatlakozik 
irodalmi díj témánk is, Időkapszula - Gödöllő 50 év múlva témakörben várjuk a pályázatokat, 
nem csak scifi stílusban, melyre továbbra is a környékbeliek, helyiek írásait várjuk. A zsűri 
tagjai: Czigány György, Galántai Zoltán, Kemény István.  
Határidő: a pályázat meghirdetése 2016. március 01. 
Pályázatok beérkezése: 2016. április 20. 
Eredményhirdetés: 2016. június 4. szombat 17 óra. 
 
Civil részvétel 
Az Irka továbbra is részt vesz Gödöllő kulturális életének alakításában. Ezért a Költészet 
napján kint leszünk, és tervezzük a megjelenést az Arbofesten és a Civil Karácsonyon is. 
szeretnénk más civil szervezetekkel szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat és közös 
programokat szervezni. Cavaletta női kar, Gömb, Levendula Galéria, Garoda klub merültek 
fel, mint lehetséges partnerek. 
 
Olvasókör 
Az olvasókör a tavalyi évben 15-20 fővel tartotta havi rendszerességgel összejöveteleit. A 
találkozókon oldott hangulatban kötetlenül beszélgetünk olvasmányélményeinkről. Közös 
választás alapján válogatunk a kortárs és klasszikus magyar és külföldi szépirodalomból. 
Olvasókörünk nyitott, bárki kapcsolódhat hozzánk, aki szeret olvasni, tanácsot kapni a sok jó 
könyv közüli választásban, kellemes társaságban beszélgetni.  
Tervezett időpontok: 
Január 19, február 23, március 22, április 19, május 17, június 7. szeptember 20, október 25, 
november 22. 



Őszikék Nyugdíjas klub 
A klub 95 aktív taggal hosszú évek óta tartja minden hónap 3. keddjén összejöveteleit. Ebben 
az évben új klubvezető irányításával működik a klub. 
Tervezett programok: 
január 19. kedd, 14 óra  
Generációk közötti kommunikáció  
Dr. Mészáros Aranka Szent István Egyetem, egyetemi docens 
február 16. kedd, 14 óra  
Nyugdíjas évek - Bezárkózás vagy újrakezdés? 
Galamb-Kassa Gabriella, tanácsadó szakpszichológus 
március 22. kedd, 14 óra  
Guatemala és Mexikó –Mindent a majákról 
Borbáth Péter, Eupolisz Utazási Iroda túravezető 
április 19. kedd, 14 óra  
Ég és föld között – Ortodox templomok és kolostorok Görögországban 
Kerényi B Eszter, Gödöllői Városi Múzeum igazgató 
május 17. kedd  
Séta Ferencváros szívében – a Kálvin tértől a Bakáts térig 
Idegenvezető: Dr. Orbán György, Ráday Soho Kulturális Egyesület 
 
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, amit az érdeklődők bármikor meghallgathatnak. 
A 2015-2016-os évadban a Találkozókat a „Hagyományaink megőrzése és továbbadása: 
közösségi létünk záloga a Kárpát-medencében” témakör keretén belül kerül megszervezésre. 
A találkozókat Dr. heltai György önkéntes vezeti. 
 
Rejtvényfejtő klub 
2016-ban is folytatja munkáját a Rejtvényfejtő Klub, összejöveteleit havi rendszerességgel, 
minden hónap harmadik csütörtök délutánján tartja, 17-20 óráig, a könyvtár olvasótermében. 
A klubfoglalkozásokat Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete munkatársa 
vezeti, önkéntes munkában. 
 
Túl az életed delén- Biblioterápiás csoport 
Ebben az évben először indul a könyvtárban biblioterápiás foglalkozás. A csoportba 40-es, 
50-es éveikben járó érdeklődőket várunk. A beszélgetés kiindulópontja a témához kapcsolódó 
versek, elbeszélések, amelyek segítenek megfogalmazni a résztvevőket foglalkoztató 
problémákat és jobban megérteni személyes történetüket. A foglalkozás sorozatot 6 alkalomra 
tervezzük. 
 
 
 
 



Gyerekkönyvtárban működő klubok, körök 
Baba- mama kuckó 
Havonta egy alkalommal gyűlnek össze a kismamák és babáik a Gyerekkönyvtár 
olvasótermében. A meghívott vendég előadása, bemutatója után beszélgetés és játék 
következik. Az ingyenes részvétel feltétele érvényes regisztrációs jegy vagy olvasójegy. Az 
anyukákat a Könyvtár programjairól, akcióiról, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatjuk, 
számukra információs csomagot állítunk össze. A rendezvény ideje alatt beiratkozási és 
könyvkölcsönzési lehetőséget biztosítunk.  
A szervezési munkákban Kozáry- Biczó Andrea önkéntes segít. 
Tervezett előadók és témák: 
Február 10. Élhetőbb gyermek-, boldogabb felnőttkor kutya segítségével Vendég: Vass 
Viki, kinológus és kutyája, Pite 
Március 9. Zemlényi- Kovács Erikát babamasszőr 
Április 6. Papp Júlia, önbizalomtréner 
Május 4. Sárosdi Virág, gyereketeto.hu weboldal ötletgazdája 
Június 8. Jónás Anna, bezzeganya.hu blog egyik szerzője, Kicsivel- könnyebben című 
kötet írója 
 
Sakk klub 
Könyvtári Sakk Klub foglalkozásai minden pénteken 14-18 óráig zajlanak a 
Gyerekkönyvtárban.  
 
Házi sakkverseny időpontok: 
Március 18.  Nyuszi kupa 
Május 27. Évzáró nyári sakkverseny 
Október Könyves vasárnap 
December Mikulás kupa 
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, feltétele érvényes olvasójegy. 
Vezeti: Veréb Béla a Gödöllői Sakkbarátok Egyesület elnöke, önkéntes munkában. 
 
War game- Terepasztal játék 
Minden hónapban egy szombat délelőtt gyűlnek össze azok a gyerekek, akik szívesen és 
kitartóan játsszák el saját és kapott terepasztal eszközökkel a történelem vélt és kitalált nagy 
csatáit. 
A játékokat Bene Mihály pedagógus, önkéntes vezeti. 
 
5. Képzések 
 
Számítógépes tanfolyamok 
A lakosság digitális fejlődése érdekében számítógépes tanfolyamokat tartunk havi 
rendszerességgel, melyeket fél évre előre hirdetünk. Az asztali számítógépek mellett laptop 
használatának lehetőségét is biztosítjuk ezeken az órákon.  
Február 8-9.  Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x2 óra) 



Március 7-8.  Levelezés, kapcsolattartás (2x2 óra) Csatlakozunk az Internet Fiesta 
témáihoz tanfolyam tartásával. 
Április 11-12.  Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x2 óra) 
Május 9-10.  Levelezés, kapcsolattartás (2x2 óra) 
Szeptember 12-13. Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x2 óra) 
Október 17-18. Levelezés, kapcsolattartás (2x2 óra) 
Az Őszi Könyvtári Napok témájához kapcsolódva tartunk tanfolyamot  
November 14-15. Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x2 óra) 
 
Segítnet 
Az elmúlt évben egyre népszerűbbé vált a képzésnek ez a formája, amely egyéni foglalkozást 
tesz lehetővé. Az igényelt időben az adott kérdéskörrel foglalkozik a képzést tartó könyvtáros. 
Ebben az évben szeretnénk a megnövekvő igények miatt bevonni a közösségi szolgálatra 
jelentkező diákokat is a képzések megtartásába. Az önkéntes munkára jelentkező diákok 
számára megszervezzük, hogy idős olvasóinknak ők tartsák a számítógép használati, egyénre 
szabott foglalkozásokat. 

Belső tanfolyamok munkatársak részére: 
február 17. Web 2-es és technikai tudnivalók (google naptár, common, web disk, 

home kvt) /  
április, május  Biblioterápiás képzés, 2 alkalommal 
 


