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Áttekintés 

2016-ban mintegy 4400 dokumentummal gyarapodott a gyűjtemény. A beszerzett 
dokumentum típusok változatosak, bár legnagyobb arányban a könyvek és a folyóiratok 
gyarapodtak, de a CD, DVD, hangos könyv, e-dokumentum gyűjteményrész is tervezett 
módon növekedett. A könyvtár előfizet két adatbázisra (Observer, Opten), amelyek a 
tájékoztató- és a helyismereti munkában nélkülözhetetlenek. A költségvetésben 
meghatározott kereten túl az érdekeltségnövelő támogatás, a Márai program, az NKA 
Könyvtár Támogatási programja valamint az olvasók ajándékai járultak hozzá a gyűjtemény 
gyarapodásához. 

A város kulturális programjai a „Gödöllő 50.- A megújuló értékek városa” tematika alapján 
szerveződtek, a saját programokat a könyvtár is ehhez kötötte. A digitális városismereti játék 
a családokat, baráti közösségeket szólította meg, az irodalmi pályázat is ehhez a tematikához 
kapcsolódott, mint ahogy az „Üzenet a jövőnek” pályázat vagy a versmondó verseny 
tematikája. A város több kulturális intézményének összefogásával készült az 5 helyszínen 
bemutatott „A világ felett” című kiállítás, amely a Remsey művészcsalád négy generációjának 
állított emléket. A könyvtári kiállítás a „Remsey legendárium” címet kapta. A lakosság 
köréből összegyűjtöttük mindazokat a fotókat, írott anyagokat, emlékeket, amelyek a 
Remsey családtól szólnak. Valamennyi dokumentumot digitalizáltunk, ezzel fontos 
értékmentő munkát végzett el a könyvtár. Az anyagok a helyismereti gyűjteményt 
gazdagítják. A városunkban megrendezett II. Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz a 
könyvtár is csatlakozott, a vizes élőhelyekről készült filmek vetítési helyszíne volt. 

A Költészet napja, az Ünnepi Könyvhét, és az Összefogás a könyvtárakért országos hatókörű 
könyves ünnepek megrendezésekor a legfrissebb irodalom mellett a gödöllői értékek 
bemutatása és a gödöllői kulturális élet szereplőivel való együttműködés a fő szempont. 

2016-ban a könyvtárban megnövekedett a fogadott rendezvények száma. Civil 
kezdeményezések kulturális témájú és a könyvtár szellemiségéhez igazodó programjainak 
adunk helyet. A városháza átépítése miatt több városházi rendezvény került át a könyvtárba 
(esküvők, fórumok, értekezletek, tanácskozások). 

A könyvtár szakmai munkája során két területre fókuszált, az egyik az olvasásfejlesztés, a 
másik a minőségmenedzsment. Az olvasásfejlesztés egymásra épülő elemi közül a kamasz 
olvasók körében kifejtett munkát emelném ki. A könyvtár fejlesztésében létrejött az 
országban egyedülálló interaktív könyvkiválasztó oldal, a Könyvsú-go.   Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség felkérésére, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ az egri 
Bródy Sándor Megyei Könyvtárral együttműködve „Nagy könyves beavatás” címmel országos 
on-line játékot indított, a program 2017 tavaszán fejeződik be. A játék során a fiatalok 
könyvajánló élménylapokat készítenek, amelyek a Könyvsú-go adatbázis kínálatát 
gazdagítják. 

A minőségirányítás a könyvtár minden területére kiterjedő, valamennyi munkatárs 
bevonásával végzett munka, amelynek célja a színvonalas könyvtári szolgáltatások 
biztosítása, az olvasói elégedettség érdekében. Az elmúlt év fontos eredménye a teljes 
munkatársi bevonódás, a kisebb munkacsoportokban végzett, a könyvtár eredményeiben 
megjelenő munka. 

Az év során két kiadvány jelent meg a könyvtár gondozásában A Több mint könyvtár – a 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ válasza a 21. század kihívásaira című e-
könyvben a minőségirányítási munka során szerzett tapasztalatainkat osztottuk meg a 
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könyvtáros szakmával. Az IRKA, a könyvtár íróköre újabb antológiával jelentkezett, Darwin 
parázik címmel jelent meg kötetük. 

A könyvtáros szakma részéről is nagy figyelmet kapott a könyvtár. Tapasztalatcserére jöttek 
hozzánk kollégák, előadás felkéréseket kaptak a munkatársak, és az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség is Gödöllőre hozta a Városi Tagozat éves szakmai napját. 

A könyvtár forgalmi mutatói érzékenyen reagálják le az olvasók elégedettségét. A regisztrált 
olvasók száma és a kölcsönzött dokumentumok száma évek óta folyamatosan növekszik, a 
szolgáltatások fejlesztése, a minőségügyi előírásaink betartása és a célzott marketingmunka 
eredményeként. A látogatók száma idei évben megtorpanást mutat, pedig a rendezvények 
látogatottsága évek óta folyamatosan növekszik. Kiemelkedően magas a könyvtár on-line 
felületeinek, katalógusának, közösségi oldalának használata – több mint fél millió alkalom -, 
ez az olvasói érdeklődés a könyvtár számára további szolgáltatásfejlesztési lehetőségeket 
tartogat. 

 

1. Igazgatási feladatok 
 
1.1Minőségbiztosítási munka 

 
Dokumentáció 
A MIM folyamatosan frissíti a helyi belső hálózaton elérhető minőségirányítási 
dokumentumokat. A megfelelő common mappákba feltöltötte az aktuális, 2016-os 
dokumentumokat, és ezek elérhetőségéről emailben tájékoztatta a munkatársakat. Ezen 
kívül, az informatikai részleggel együttműködve biztosította a honlapon nyilvánosságra 
kerülő, minőségirányítási dokumentumok hozzáférhetőségét. 
A MIM év közben felügyelte a minőségirányítással kapcsolatos kis munkacsoportok 
működését, a vállalt feladatok elvégzését. 
 
Elemzések 
Az adatelemző csoporttal (ADACS) együttműködve a következő elemzések készültek el 2016-
ban: 

- Éves, összehasonlító statisztikai adatelemzés 
(Elérhetősége: common/minőségirányítás/teljesítménymutatók mappában  
Könyvtári statisztika összesítés 2009-2015 címmel) 

- Teljesítménymutatók kiszámolása és összehasonlító, szöveges elemzése a kockázatos 
és sikerágazatokról.  
(Elérhetősége: common/minositett/teljesitmenymutatok mappában 
Teljesítménymutatók elemzése 2011-2015 dokumentum, illetve 
teljesítmény_mutatók_2011_2015 excel file) 

- Benchmarking mutatók kiszámítása és összehasonlító, éves elemzése.  
(Elérhetősége: common/minositett/teljesitmenymutatok mappában  
Benchmarking elemzés 2011-2015 word dokumentum és  
Benchmarking 2011-205 Excel file) 

- SWOT analízis és szöveges elemzése.  
(Elérhetősége: common/minositett/teljesitmenymutatok mappában  
SWOT analízis 2016 word dokumentum)  

- 2015-ös munkatársi önértékelés szöveges elemzése: motivációs, elégedettségi, belső 
kommunikációs, vezetőségi és önértékelési témakörökben 
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(Elérhetősége: common/minositett/munkatársak mappában Önértékelés 2015 word 
dokumentum) 

 
Adatfelvétel 
A MIM a fenti elemzéseken túl végzett más méréseket is, az adatok elemzése azonban 
időhiány miatt átkerült 2017-re.  

- 2016-os munkatársi önértékelés kérdőív lekérdezése: motivációs, elégedettségi, 
belső kommunikációs, vezetőségi és önértékelési témakörökben. A korábbi kérdőíven 
több változtatást is tettünk, miután a munkatársakkal közösen átbeszéltük, 
aktualizáltuk. 

- 2016-os olvasói elégedettségmérés: 380 kitöltött kérdőív érkezett vissza hozzánk 
online és papírformában. A kérdőívek adatainak rögzítése, adatbázisba történő 
felvitele megtörtént 2016-ban. 

 
Képzés  
A MIM koordinálja a minőségirányítással kapcsolatos belső képzéseket, 2016-ban a 
folyamatszabályozó munkacsoport elkészült folyamatábráinak megbeszélésére került sor: 
VIP beiratkozás és sajtófigyelés, valamint az ADACS által készített két kérdőív közös 
áttekintésére: munkatársi és olvasói kérdőívek. Ezen kívül folytatódott a minőségirányítással 
kapcsolatos szakmai tapasztalatok átadása más könyvtárak számára. 2016-ban 4 alkalommal 
tartottunk előadást minőségirányítással kapcsolatban: 

2016. 02.23-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár látogatásakor 
2016. 04.21-én Pécsről érkezett az Apáczai ÁMK Könyvtárából 8 kolléga 
2016. 06.20-án a tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár látogatásakor 
2016. 09.28-án az IKSZ konferencián az előadáson kívül SWOT analízis is készül a 

városi könyvtárak helyzetéről munkatársaink irányításával, majd az elemzést is könyvtárunk 
MIM csoportja végezte el.  
 
Módszertani kiadvány 
2016-ban egy NKA pályázat keretében vállaltuk, hogy megírjuk és közreadjuk a 
minőségirányítással és olvasásfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatainkat, módszereinket egy 
gyakorlatias, módszertani kiadványban. A Több mint könyvtár – a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ válasza a 21. század kihívásaira című könyvet sikerült a pályázat 
keretében megvalósítani és nyilvánossá tenni. A dokumentum pdf és e-pub formátumban 
elérhető a honlapunkon:  
http://www.gvkik.hu/publikaciok/modszertani_kiadvany__tobb_mint_konyvtar.html 
A pályázat szakmai és pénzügyi beszámolója megtörtént. 
 
Minősített Könyvtári Díj pályázat előkészítése 
A könyvtár 2017-ben tervezi benyújtani pályázatát a Minősített Könyvtári Díjra. Ennek 
előkészületei már 2016-ban megkezdődtek: kiválasztottuk azt a 3 innovatív szolgáltatást, 
gyakorlatot, melyre a pályázatot alapozzuk. Ennek érdekében egy komoly médiakampányt 
indítottunk 2016-ban a Könyvsu-gó oldal reklámozására. Irodalmi, kulturális és szakmai 
hírportálokon jelent meg rólunk cikk. A pályázathoz interjúkat is kell készíteni, az 
interjúalanyok kijelölése megtörtént, az interjúk lefolytatása 2017-re került. Az ezzel 
kapcsolatos teljesítménymutatók kiszámolása is 2017-re maradt. 
 
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-ban a MIM 
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megkezdte felmérni a különböző munkakörökhöz szükséges szakmai, módszertani, 
személyes és szociális kompetenciákat. A munka nem fejeződött be, átkerült a 2017-es 
munkatervbe. 
 
Munkacsoportok tevékenysége  
 

Marketing munkacsoport 
A Marketing csoport vállalta a könyvtár rövidtávú marketing stratégiájának kidolgozását. 
Ennek érdekében olvasó célcsoport vizsgálatot tervezett be, melynek első lépése 
megtörtént: olvasói szokásokkal kapcsolatos kérdések kerültek a 2016-os olvasói 
elégedettség mérési kérdőívbe. Az adatok elemzése még folyamatban van, a célcsoportok és 
felelősük kijelölése 2017 feladata. A marketing stratégia írásos dokumentuma félig elkészült, 
befejezése azonban átcsúszik 2017-re. 
A csoport 2016-os nagy feladata volt a beiratkozási kedv megtartása. Kedvezmények, akciók, 
programok segítségével a vállalt cél teljesült. 
Olvasóterem látogatottsága: tűzvédelmi okok miatt a galéria berendezésén nem tudtunk 
változtatni, így a tervezett újítások nem valósultak meg. 
Új őrjegyek készültek a felnőtt könyvtár szabadpolcos szak- és szépirodalmi részén, 
párhuzamosan az állomány leválogatásával, rendezésével. A munka folytatódik 2017-ben a 
700-as szakcsoportnál, illetve a többi részlegen. Az új polcfeliratok nem készültek el. 
 

Folyamatszabályozó munkacsoport 
Elkészült a VIP beiratkozás és a folyóirat-figyelés munkafolyamatának ismertetése a 
kollégákkal. A folyóirat-kezelés, a Segítnet és eseményeink fotózásáról is elkészült a 
folyamatábra, ezek ismertetése 2017 első negyedévében fog megtörténni.  
 

Belső kommunikációs munkacsoport 
A Belső kommunikációs csoport két információs teadélelőtt megszervezését valósította meg 
2016-ban: a regisztrációét és a vezetőségét. A munkaértekezletek előtti fogadóóra és 
ötletláda kihelyezése megtörtént. A belső üzenetküldő szolgáltatás megreformálása átkerült 
2017-re. 
 

Adatelemző munkacsoport 
Az adatelemzési csoport munkája fentebb részletezésre került. 
 

1.2. Gazdálkodás, épületüzemeltetés 
A könyvtár az év során a kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, a fenntartó által 
biztosított költségvetési támogatásból, az érdekeltségnövelő 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 végeztük. A 20.000 
Ft-ot meghaladó kiadásokat a Polgármesteri Kabinet vezetőjével, valamint a 
Városüzemeltetési Iroda vezetőjével előzetesen egyeztettük. Az a tapasztalat, hogy 
megnövekedett az adminisztráció az intézményben, szükségszerű a gyakori személyes 
egyeztetés a Költségvetési iroda munkatársaival. A könyvtári számlák átutalása, és az 
ellátmány elszámolása rendre megtörtént. A dokumentum-beszerzési keret tekintetében 
folyamatos, ütemezett és kiegyensúlyozott volt a szerzeményezés. 
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Az érdekeltségnövelő támogatás összege, 2.085.652Ft, amelyből 1.700.000 Ft-ot 
dokumentum beszerzésre, a 385.652 Ft-ot informatikai fejlesztésre, a hangosító berendezés 
megújítására fordítottunk. 

A kulturális tematikus évhez kötődően 900 e Ft, a Gödöllői Irodalmi díjra 300 e Ft külön 
támogatást kapott a könyvtár. Az „Üzenet a jövőnek” pályázat elhúzódása miatt, a kültéri fali 
csempék felrakására a tél beálltával nem került sor, a z összegből 202.607 Ft-ot nem 
használtunk fel. 

A könyvtár épületében a következő nagyléptékű karbantartási munkák történtek a 
Városüzemeltetési Iroda koordinálásában: 

 Megtörtént a belső udvar lezárása, kapuk kerültek az átjáró mindkét oldalára. 

Saját hatáskörben elvégzett karbantartási munkák: 

 Szellőző berendezések karbantartása, beszabályozása. 
 Nyári nagytakarítás, lomtalanítás, növények átültetése. 
 Bútorok javítása. 

 
1.3 Humán erőforrás 

A könyvtár engedélyezett létszáma 19 fő, jelenleg az intézményben valamennyi álláshely 
betöltött. 
Személyi változások: 

 Patakiné Orosz Ágnes GYES miatt tartósan volt távol. 
 Kovács Ibolya GYES-ről visszatért és munkába állt, álláshelyén határozott idővel 

foglalkoztatott Magda Szilvia közalkalmazotti jogviszonya megszűnt. 
 Lehota Ágnes segédkönyvtáros képzésben vett részt. 
 Fülöp Attiláné befejezte a biblioterapeuta képzést a Pécsi Egyetemen. 
 A könyvtárban három kulturális közfoglalkoztatott végzett szakmai feladatokat, 

Dudás Attila, Faragó Máté, és Csabai Ágnes. 
A szakmai feladatok ellátására elegendő munkatárs van a könyvtárban.  
 

 
1.4 Partnerkapcsolatok 

 
Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal 
Az elmúlt év során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolákkal 
való együttműködésre. Augusztus hónapban elkészült a következő tanévre szóló iskolai 
foglalkozásajánlónk, Szeptember és október hónapban a gyermek könyvtárosok felkeresték a 
kapcsolattartókat az iskolákban, óvodákban, ismertették velük programjainkat.  
 
Könyvtári órák és foglalkozások a gyerekkönyvtárban: 
 
Intézmény ALKALOM RÉSZTVEVŐK SZÁMA 
Iskolák   
Damjanich János Ált. Isk. 7 178 
Erkel Ferenc Ált. Isk. 33 827 
Erkel Logopédia 4 40 
Hajós Alfréd Ált. Isk. 43 1152 
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Montágh 2 49 
Petőfi Ált. Isk. 26 689 
Szent Imre Ált. Isk. 2 58 
Kistarcsa 10 258 
Mogyoród 3 74 
Óvodák   
Fenyőliget Óvoda 6 104 
Kastélykert Óvoda 2 38 
Kikelet Óvoda 3 85 
Mesekastély Óvoda 2 35 
Mosolygó Óvoda 4 94 
Mesék Háza Óvoda 1 20 
Palotakert Óvoda 13 327 
Református Óvoda 2 57 
Zöld Óvoda 10 232 
Gesztenyés Óvoda, Kistarcsa 6 141 
 
Egyéb   
Baba-mama Kuckó 9 388 
Sakk szakkör 47 454 
Opera Nagykövet Program 3 310 
War Game  5 130 
Egyéb 12 306 
Közösségi szolgálat  5 38 
Iskolák részvétele:  130 alkalom, 3325 fő 
Óvodák látogatásai:     49 alkalom, 1133 fő  
Egyéb:         81 alkalom, 1626 fő 
 
Könyvtári órák a felnőtt részlegben, felső tagozatos és középiskolás csoportoknak: 
 
Téma Résztvevők száma Intézmény neve, osztály 

 
Tartalmi feltárás, Nemzeti Parkok 18 fő Erkel Ferenc Általános iskola, 8/b. 
Tartalmi feltárás, Nemzeti parkok 12 fő 

 
Erkel Ferenc Általános Iskola, 8/c. 

Tartalmi feltárás, Nemzeti Parkok 20 fő Erkel Ferenc Általános Iskola,8/d. 
 

Tartalmi feltárás, nemzeti Parkok 9 fő 
 

Erkel Ferenc Általános Iskola, 8/a 

Könyvtár típusok, régi történelmi 
könyvtárak 

9 fő Vácrátóti Petőfi Sándor  Általános 
Iskola, angol nívócsoport , 5-6.o. 

Könyvtár bemutatása, ETO+gyakorlás 9 fő Vácrátóti Petőfi Sándor Általános 
Iskola, angol nívócsoport, 5-6.o. 

Könyvtár bemutatása, ETO 26 fő Gödöllői Waldorf Általános Iskola, 
5.o. 

Gyakorlás, keresés a katalógusban 26 fő Gödöllői Waldorf Általános Iskola, 
5.o. 

Könyvtár bemutatása,  26 fő Erkel Ferenc Általános iskola, 8/c. 
ETO+ gyakorlás 26 fő Erkel Ferenc Általános Iskola, 8/c. 
ETO+ gyakorlás 24 fő Erkel Ferenc Általános Iskola, 8/a. 
ETO+ gyakorlás 24 fő Erkel Ferenc Általános Iskola, 8/b. 
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A könyvtári órák a felnőtt részlegben 22 alkalommal 326 fő részvételével folytak. 

Gödöllő Gyűjteményben tartott helytörténeti témájú könyvtári órák: 

Téma Résztvevők Iskola 

Erzsébet királyné 
Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a 
királyné városa 

25 fő Erkel Ferenc Általános Iskola 
5. b. 

Erzsébet királyné 
Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a 
királyné városa 

29 fő Erkel Ferenc Általános Iskola 
5. c. 

Erzsébet királyné 
Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a 
királyné városa 

18 fő Erkel Ferenc Általános Iskola 
5. a. 

Erzsébet királyné 
Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a 
királyné városa 

27 fő Erkel Ferenc Általános Iskola 
6. c. 

Erzsébet királyné 
Bölcsőtől a koronáig – Gödöllő, a 
királyné városa 

29 fő Erkel Ferenc Általános Iskola 
6. b. 

 

Az Erzsébet foglalkozásokon 5 alkalommal 128 diák vett részt. 
Személyes kapcsolatok révén két kihelyezett könyvtári óra volt, a Zöld Óvoda Béka és Őzike 
csoportjában. Foglalkozás címe: Ágoston kedvencei. Verses, mesés, zenés, táncos foglalkozás 
óvodásoknak  
 
Rendszeres meghívást kapnak a könyvtár munkatársai az iskolákból, különböző iskolai és 
városi versenyeken való zsűrizésre: 

- Erkel Ferenc Általános Iskola- Erkel napok-történelem verseny 
- Hajós Alfréd Általános Iskola- Magyar Nyelv Hete 
- Petőfi Sándor Általános Iskola- Városi szavalóverseny 
- Damjanich János Általános Iskola- Iskolai szavalóverseny 

 
A humán munkaközösségek éves megbeszélésén minden alkalommal jelen vagyunk a Hajós 
Alfréd Általános Iskolában. 
 
Kapcsolattartás kulturális és egyéb intézményekkel 
 
A idei évben megrendezésre került, a Remsey család munkásságát bemutatni hivatott A világ 
felett c. kiállítás öt kulturális intézmény és a polgármesteri kabinet összefogásával született 
meg. A Királyi Kastélyban, a Gödöllői Városi Múzeumban, a Levendula Galériában, a Gödöllői 
Alkotóházban valamint a könyvtárban megalkotott tárlat, a kiállításhoz készült katalógus az 
intézményi összefogás pozitív példája. 
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Ebben az évben kiemelt projektünk volt a Királyi Kastély Királydombi pavilonjában és 
környékén megrendezésre került Parkkönyvtár. A megvalósítást hosszú hetek előkészítő 
munkái előzték meg, amely szoros együttműködésben történt a kastély múzeológus 
csapatával. 
 
Több éve működtetjük a Művészetek Házában a Könyv és Kávé részlegünket. A könyveket a 
kávézó polcain minden héten rendeztük, 2 havonta az állományrészt frissítettük. A 
Művészetek házával szerződésben rögzítettük a működés feltételeit.  
 
Szoros szakmai munka és együttműködés folyt ebben az évben az egri Bródy Sándor Megyei 
Könyvtárral. Az Olvasók diadala elnevezésű digitális ifjúsági játékunk országos vetélkedővé 
nőtte ki magát, így az egri könyvárral közösen találtuk ki és bonyolítottuk le az Informatikai 
és Könyvtári Szövetség megbízásából a Nagy Könyves Beavatás című országos 
olvasásfejlesztési játékot. A projekt 2017 márciusában zárul le. 
 
Rendszeresen részt vettünk a városi Kulturális Kerekasztal egyeztető megbeszélésein. 
 

1.5 Önkéntesség és közösségi szolgálat 
 
Önkéntesség 
A könyvtárban az utóbbi három évben megnövekedett azok száma, akik önkéntesként 
szerepet vállaltak a könyvtárban életében. 2016-ben a következő kiscsoportok működtek 
önkénteseink munkájával: 
 

- Értelmiségi találkozó 
Vezeti: Dr. Heltai György 

- Sakk klub 
Vezeti: Veréb Béla, Fehér Mihály 

- Rejtvényfejtő klub 
Vezeti: Kozics Anikó 

- Baba- mama kuckó 
Vezeti: Kozáry- Biczó Andrea 

- Irodalmi kerekasztal 
Vezeti: Istók Anna 

- Olvasókör 
Vezeti: Soldevila Katalin 

- Biblioterápiás csoport 
Vezeti: Fülöp Attiláné 

 
A kisközösségek szerves részét képezik a könyvtári kapcsolattartásnak, a szakmai munkának.  
 
Közösségi szolgálat 
A középiskolai diákok számára előírt kötelező 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére egyre 
több tanuló választja intézményünket. az év során a Török Ignác Gimnáziumban és a 
Premontrei Szent Norbert gimnáziumban tartottunk tájékoztatót a lehetőségekről.  
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A jelentkezést minden esetben egy személyes találkozás követte, ahol közösen kiválasztottuk 
a megfelelő tevékenységet, megtörtént a munkára való felkészítés. 
Ebben az évben megnőtt a jelentkező diákok száma. Minden esetben személyre szabott, 
előre megtervezett tevékenységbe vontuk be őket. 
 
A következő iskolákkal működtünk együtt és fogadtuk a tanulóikat: 

- Gödöllői Török Ignác Gimnázium-  6 tanuló 
- Gödöllői Református Gimnázium- 1 tanuló 
- Aszódi Evangélikus Gimnázium- 1 tanuló 
- Premontrei Szent Norbert Gimnázium- 8 tanuló 

 
Összesen 16 diákot fogadtunk a következő tevékenységek végzésére: 

- Könyvet házhoz programunkban idő, mozgásukban korlátozott olvasóink számára 
vittek ki olvasni valót a gyerekek. Ez a program folyamatos. 

- Segitnet tanfolyamot tartottak idős, érdeklődő olvasóink számára. A számítógépes 
tanfolyam 5 héten át, heti 1 alkalommal tartott, ahol az egyéni kérések szerint állt 
össze a tananyag. 34 óra volt az elvégzett munka. 

- A gyerekkönyvtárban minden szombat délelőtt, négy héten át mesés, rajzos 
foglalkozást tartott két diáklány. Az ünnepváró családi napon kézműves foglakozást 
tartottak. Összesen 30 óra tevékenységet végeztek. 

- Részt vettek a Könyves Vasárnap, egész napos családi rendezvény lebonyolításában. 
- Négy diáklány folyamatosan építi jelenleg is Könyvsú-go könyvválasztó adatbázist. 

Közel 40 órát dolgoztak rajta. 
- Folyamatosan végezte helytörténeti anyagok digitalizálását egy tanuló. 15 óra 

munkát végzett. 
- Segítséget nyújtottak a Parkkönyvtár lebonyolításában. 

 
 
2. Könyvtárhasználat, beiratkozási akciók, forgalmi statisztikák 
 

Beiratkozás, olvasók száma 
Beiratkozási akciók 
Az olvasóink megtartására és az olvasói szám növelésére az év folyamán beiratkozási 
akciókat szerveztünk. 
Bálint napi akciót hirdettünk meg. Február 12 - 13-án, a „Szerelmes olvasójegy” akció 
keretében, alapszintű olvasójegy mellé egy negyedéves emeltszintű olvasójegyet adtunk 
ajándékba. Az akció keretében összesen 24 fő iratkozott be. A „Randizz egy könyvvel” 
kezdeményezés osztatlan sikert aratott az olvasók körében. A tasakokban elrejtett könyvtári 
könyvek hamar olvasójukra találtak 
Az Őszi Könyvtári Napok  
Az emeltszintű olvasójegy ára 1000,- Ft volt egész héten. Könyves vasárnap 50,- Ft lehetett 
alapszintű olvasójegyet váltani. 
Ez idő alatt összesen 296 olvasó iratkozott be, ebből új olvasó 57 fő volt.  
Ünnepváró családi nap 
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A legdrágább olvasójegyet ingyen adtuk olvasóinknak, ha beiratkozik egy család összes 
felnőtt tagja. 
Advent naptár akció:  
December 13-án 50%-os beiratkozási akciót 5 olvasó vette igénybe. 
 
Zenei és video részleg 
Márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben a tavaszi, nyári, őszi és téli 
napfordulóhoz kapcsolódóan nyílt napot tartottunk, ekkor a zenei részleg minden 16 év 
fölötti, alapszintű olvasójeggyel rendelkező könyvtárhasználója kölcsönözhetett a zenei 
részlegből, 18-an éltek a lehetőséggel. 
Az Egy hét - egy színész - egy film elnevezésű akció, amelyben ismert és kedvelt 
filmszínészek, rendezők egy-egy filmje kölcsönözhető alapszintű olvasójeggyel is, a hónap 
utolsó hetében, összesen 117 fő kölcsönzött így filmet. 
Akcióinkról ismertetők készültek nyomtatott formában, valamint digitalizált változatban a 
honlapra, hírlevélbe, facebook oldalra. 
 

 

A regisztrált olvasóink száma évről évre növekszik, köszönhetően az erre koncentrált komplex 
munkának, mely magában foglalja a különböző korosztályoknak szánt, szolgáltatás-fejlesztést, 
akciókat, programokat és reklámtevékenységet. 2014-ben volt egy igen intenzív marketing munka az 
új látogatók megszólítására, melynek adati 2015-ben mutatkoztak meg. 2015-ben folytattuk a 
munkát, a már beiratkozott olvasókra koncentrálva, így tovább nőtt a 2016-os regisztrált olvasói 
szám. Az első beiratkozók száma azonban már 300 fővel csökkent 2016-ra, az adott évben 
beiratkozottaké pedig 200 fővel. A részletes elemzésből kiderül, hogy ez a 2-300 fős hiány a 
gyermekrészlegnél jelentkezik. A 2016-os adatokat még felhúzza a 2015-ös statisztika, de kiemelten 
kell foglalkoznunk a beiratkozási kedv megtartásával, különben a 2017-es adatok rosszak lesznek. 

Az olvasóink korcsoport szerint bontásában megfigyelhető több tendencia is, melyet a marketing 
munkának mindenképpen figyelembe kell vennie. 2016-ban a beiratkozási statisztikai adatokat 
egyértelműen a gyerek korosztály rontja le, a 41 év felettiek pedig javítja. 

A gyerek beiratkozások alapvetően ingadozóak, hektikusak. A 0-6 évesek beiratkozása mutat egyedül 
állandóságot, sajnos negatív irányba: 3 éve folyamatosan csökken. A 7-10 és 11-15 éves korosztály 
változó, most éppen erős csökkenést, illetve stagnálást mutat. Nem jobb a helyzet a 16-29 és 30-40 
éves korosztálynál sem, bár ők évek óta stagnálnak. A mérleg másik oldalán a 41 éven felettiek 
vannak, most már világosan látható, hogy mind a három csoportban: 41-60, 61-70 és 70 év 
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felettieknél nő a beiratkozott olvasók száma. Sajnos azonban, ahogy a grafikonon is látszik, nem ez a 
legnépesebb csoport, így a pozitív befolyásolás mértéke is kisebb, mint a népesebb gyerekcsoport 
negatív tendenciája. 
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Könyvtárhasználat 

A könyvtár látogatóinak száma is elég változó képet mutat. A személyes használat tekintetében 2015-
ben csúcsot döntöttünk, soha ilyen sokan nem látogatták még a könyvtárat, addig folyamatos 
emelkedés volt tapasztalható 2012 óta. Ehhez képest a 2016-os adat erős visszaesést jelent, 10 000 
fő a különbség. Az összes látogatószámot felhúzza a rendezvényekre érkezők száma, a pirossal jelzett 
oszlopdiagramon látható, hogy ez évek óta nő. Az összes személyes látogatás még így is alatta marad 
a 2015-ös kiemelkedő évnek, de valójában még így is magas, több mint a 2014-es érték. A 
távhasználat ezzel szemben erős növekedést mutat, főként ha a Facebookból beemelt adatokkal 
együtt vizsgáljuk. A távhasználat ebben az esetben majdnem a duplájára nőtt 2016-ban, ami 
elképesztő mennyiségű látogatottságot jelent: több mint fél millió alkalmat. 
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Kölcsönzés, helyben használat 

A kölcsönzések száma minimális mértékben csökkent 2016-ban, igazából 6 éve már azonos szinten 
van, nem igazán tudunk innen elmozdulni. Ennek oka talán az olvasók kölcsönzési szokásaiban 
található, a minimális eltérést az olvasók száma okozhatja csak. Ami viszont évek óta javuló 
tendenciát mutat, az a kölcsönzött dokumentumok száma: 2009 óta erőteljesen nőtt, majd némi 
stagnálás után 2016-ban ismét látványosan emelkedett, jelenleg 20 db az egy olvasóra jutó 
kölcsönzött dokumentumok száma. Az oka részben az lehet, hogy felemeltük a kölcsönözhető 
dokumentumok számát 6-ról 8-ra. Vagyis a bevezetett intézkedés eredményes volt. Másrészt az 
állománygyarapítási munkát, és a dezideráta kérések létjogosultságát, sikerét is jelzi ez az adat. A 
helyben használat minimálisan csökkent, igazi elmozdulás évek óta nem tapasztalható. 
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3. Szakmai feladatok 
  

3.1 Állomány menedzsment 
  3.1.1 Fejlesztés, gyarapítás 
 
Könyvek 
Könyveinket elsősorban szerződéses partnereinktől (Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (10 %), 
Könyvbazár Kft. (36 %), Libri- Shopline Nyrt. (49 %), egyéb (5 %)) rendeltük.  
2016-ban 3.129 db könyvet vásároltunk br. 6.352.598 Ft értékben. (átlagár: brutto 2.030 Ft) 
Ebben a félévben is kapott intézményünk ajándékkönyveket az olvasóktól. A kiválogatás után 
állományunkba került 737 db br.2.303.723 Ft értékben (átlagár: br. 3.125 Ft).  
 

30523

45085

40028
38216 39351 39938 40364 39326

10000

20000

30000

40000

50000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kölcsönzések száma

92660

107954

119467

133118
139084 140833 140571

144245

50000

70000

90000

110000

130000

150000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kölcsönzött dokumentumok száma



 

17 

KÖNYV 
Összesen 

Vétel Ajándék 
Db Ára ( br. Ft) Db Ára (br. Ft) 

SZ
AK

IR
O

DA
LO

M
 

Általános művek 12 29.304 26 79.674 
Filozófia, Pszichológia 65 142.506 10 21.164 
Vallás 45 86.179 8 20.013 
Társadalomtudomány 232 551.291 56 253.324 
Természettudomány 71 142.943 6 20.827 
Alkalmazott tudomány 241 535.492 37 86.072 
Művészet, Szórakozás, Sport 114 291.311 45 142.763 
Nyelv és Irodalom 52 118.333 27 99.650 
Földrajz, Életrajz, Történelem 104 242.298 222 965.071 

Összesen: 936 2.139.657 437 1.688.558 

SZ
ÉP

IR
O

DA
LO

M
 

Szépirodalom 1515 2.743.606 225 517.243 
Életrajz 17 40.366 4 7.029 
Fantasy 110 239.250 1 3.500 
Kötelező irodalom 7 3.446 0 0 
Krimi 183 389.256 17 44.714 
Scifi 7 14.135 1 270 
Szórakoztató 283 612.026 49 94.211 
Történelmi 71 170.856 3 8.198 

Összesen: 2193 4.212.941 300 675.165 
Teljes összesítés: 3129 6.352.598 737 2.303.723 
 
Olvasóinktól ebben az évben személyesen és online összesen 534 db dezideráta-kérés 
érkezett, ebből 281 db-ot teljesítettünk br. 745.212 Ft értékben (példányszám: 348 db).  
Az idei évtől a common/közös dokumentumok/dezideráta külön vezetjük a felnőtt és 
gyermek részleg által rögzített kéréseket. 
 
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 (br. Ft) 
GIKSZER 84.573 Ft 
Könyv és Kávé 34.733 Ft 
Összesen: 119.306 Ft 

Kölcsönzési időszak: 2016.01.01-2017.01.18. 
Dokumentumok száma: 348 
Kölcsönözték: 316 (88%) 
Többször kölcsönözték: 255 (71%) 
Összes kölcsönzések: 1198 (333%) 
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Folyóiratok 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től (69%) rendeljük meg, a kiadóktól (31% ) és nagy 
segítség könyvtárunknak az NKA-tól (57 féle) ajándékba kapott főként irodalmi és határon 
túli magyar nyelvű folyóirat. 
br. 1.552.653 Ft-ot költöttünk nyomtatott folyóirat előfizetésére. Az Observer előfizetése 
476.250 br. Ft-ba került. A digitális folyóirat-előfizetés br. 62.243 Ft volt. Az Opten Kft, által 
biztosított online elérésű jogi adatbázis előfizetése br. 124.576 Ft áron biztosítják fizettünk 
elő. 

 
Elektronikus, digitális dokumentumok (DVD, CD, HCD, E-könyv, CD-Rom, DVD-Rom) 
 

Hangoskönyv-állományunk gyarapodása: 
 

HCD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db br. Ft Db br. Ft Db br. Ft 

HCD 
felnőtt 39 58.792 0 0 39 58.792 
gyermek, ifjúsági 4 7.978 2 2.240 6 10.218 
zenés 0 0 0 0 0 0 

Összesen: 43 66.770 2 2.240 45 69.010 
 
MásArc zenei és video gyűjtemény DVD gyarapodása: 
 

DVD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db br. Ft Db br. Ft Db br. Ft 
Természet-, 
ismeretterjesztő filmek, 
természettudomány 3 4.979 3 3.890 6 8.869 
Dokumentumfilmek 9 13.976 0 0 9 13.976 
Művészfilmek 11 20.337 0 0 11 20.337 
Drámák, irodalmi adaptáció, 
történelmi és háborús film 48 97.513 0 0 48 97.513 
Thriller, krimi, sci-fi, fantasy 
filmek 43 94.922 4 5.000 47 99.922 
Vígjátékok 39 68.144 1 990 40 69.134 
Család-, ifjúsági-, kaland-, 
romantikus, western filmek 52 101.457 2 2.490 54 103.947 

 Féle  Példány  
Ajándék 17 20 8% 
Digitális folyóirat 11 11 5% 
Eseti vásárlás 18 18 9% 
Helír (Magyar Posta) 11 11 5% 
Lapker Zrt. 74 75 36% 
NKA 60 60 29% 
Szerkesztőség/Kiadó 15 15 8% 
Összesen: 206 210  
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Gyermekfilmek 45 60.012 12 11.880 57 71.892 
Zenés filmek (opera, 
operett, musical) 5 11.776 0 0 5 11.776 
Komolyzene 0 0 0 0 0 0 
Könnyűzene 2 4.289 0 0 2 4.289 
Egyéb 0 0 3 3.990 3 3.990 
Összesen: 257 477.405 25 28.240 282 505.645 

 
 
MásArc CD-gyűjtemény gyarapodása: 
 

CD Vétel Ajándék Összesen 
Db br. Ft Db br. Ft Db br. Ft 

KO
M

O
LY

ZE
N

E 

ének 8 17.330 0 0 8 17.330 
kórusmű 0 0 0 0 0 0 
opera, operett, 
oratórium 21 14.899 0 0 21 14.899 
szóló hangszer 0 0 0 0 0 0 
kamarazene 3 4.046 0 0 3 4.046 
versenymű 2 1.862 0 0 2 1.862 
szimfónia, 
szimfónikus 
költemény 3 4.837 3 7.500 6 12.337 
szvit, balett 1 1.255 0 0 1 1.255 
egyéb 13 8.391 2 5.000 15 13.391 

KÖ
N

N
YŰ

ZE
N

E 

beat 3 7.816 0 0 3 7.816 
pop 33 114.387 0 0 33 114.387 
rock 30 85.831 0 0 30 85.831 
country 4 3.427 0 0 4 3.427 
blues 4 11.749 0 0 4 11.749 
alternatív 5 10.486 0 0 5 10.486 
sanzon 2 4.190 0 0 2 4.190 
world music 14 49.251 3 7.500 17 56.751 
musical 9 18.971 0 0 9 18.971 
egyéb 18 48.361 0 0 18 48.361 

Jazz 10 27.839 0 0 10 27.839 

Népzene magyar 7 21.189 0 0 7 21.189 
külföldi 6 17.959 1 2.500 7 20.459 

CD 
felnőtt 0 0 0 0 0 0 
gyermek, ifjúsági 0 0 0 0 0 0 
zenés 8 20.643 0 0 17 20.643 

Összesen: 204 494.719 9 22.500 213 517.219 
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Egyéb dokumentumok: 
2013-tól lehetőség van a könyvtárban e-könyvek helyben olvasására (Olvasóterem).  

  
VÉTEL AJÁNDÉK ÖSSZESEN 

DB ÁR (br. Ft) DB ÁR (br. Ft) DB ÁR (br. Ft) 
CD-Rom 0 0 6 9.000 Ft 6 9.000 Ft 
DVD-Rom 0 0 3 4.500 Ft 3 4.500 Ft 
E-könyv 1 2.550 0 0 Ft 1 2.550 Ft 
ÖSSZESEN 1 2.550 9 13.500 Ft 10 16.050 Ft 

Ezen dokumentum típusokból igény szerint vásárolunk. Külön költségvetési keret csak az e-
könyvre van biztosítva. 
 
Márai Program VI. 
A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is lehetőségünk volt részt venni a Márai Program VI. 
fordulójában. A dokumentumok megrendelése a II. félévre tolódott, így a program 
lebonyolítása 2016. november 20-án befejeződött. 
Ezeket a kötetek ajándékként kerültek bevételezésre. A költségvetést nem terhelte. A brutto 
200 000 Ft-os keretből körülbelül 77 db könyvet és 1 db hangoskönyvet kaptunk. 
 
NKA könyvtámogatási program 
Az idei évben is pályázatot hirdetett a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma a 
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére. Ebben a programban nem volt előre meghatározott 
keret, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma döntése alapján kapjuk meg az ingyenes 
köteteket. Az igényelt dokumentumok megérkeztek. 
 
 

3.1.2 Állományvédelmi és megőrzési politika 
 
Könyv 
Az előre meghatározott ütemterv szerint a könyvek selejtezését elvégeztük. Selejtezési 
jegyzőkönyvszámok: 1/2016/K ; 2/2016/K ; 3/2016/K ; 4/2016/K 
 

Dokumentum 
típus 1/2016/K 2/2016/K 3/2016/K 4/2016/K 

 
Db br. Ft Db br. Ft Db br. Ft Db br. Ft 

Könyv 904 2.050.539 525 341.789 458 223.919 383 540.215 
Ebből 
gyermekkönyv 112 118.407 105 110.136 86 80.868 156 167.014 

Összesen: 904 2.050.539 525 341.789 458 223.919 383 540.215 
Dokumentum 

típus Összesen: 

 
Db br. Ft   

Könyv 2270 3.156.462 
Ebből  
gyermekkönyv 459 476.425 

Összesen: 2270 3.156.462 
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A leselejtezett dokumentumokat a raktárban helyeztük el. 
 

Folyóirat-katalógus  
A 2015. évben megtörtént a folyóirat-katalógus revíziója, így idén azokat a 2014-ben 
megjelent folyóiratokat vezettük ki a Szikla adatbázisából, melyek nem kerülnek megőrzésre.  
 
Olvasóterem és Raktár – Bekötött folyóiratok rendezése 
Az idei év első felében a már tavaly – selejtezésre - előkészített bekötött folyóiratok 
átvizsgálása és átrendezése megtörtént. 
Közel 900 db folyóirat került selejtezésre (1/2016/K selejtezési jegyzék). 
 

CD, DVD és HCD 

A zenei és video részlegben részben kopott, elhasználódott, másrészről olvasó által vissza 
nem hozott dokumentumok kerültek selejtezésre. 

Dokumentum típus 

1/2016/CD 
1/2016/DVD 
1/2016/HCD 

Db  br. Ft 

CD 23 63.135 
DVD 31 57.957 
HCD 35 41.020 
Összesen: 89 162.112 

 

 

3.1.3 Állományrendezés 
Felnőtt részleg 
A Galérián elhelyezett bekötött folyóiratok válogatása és selejtezése megtörtént.  A 
selejtezésre kerülő folyóiratok listáját meghirdettük a PMKO és Katalist levelező listákon, így 
talált a selejtezésre került állomány jelentős része új gazdára. A Galérián és a raktárban 
továbbra is hozzáférhetőek azok a bekötött folyóiratok, melyeknek megtartása mellett 
döntöttünk. A felszabaduló helyeken mutatós albumokat helyeztünk el. 
Az előzetes terveket módosítva a selejtezést a felnőtt szakirodalom 1-3 osztályainál 
folytattuk a szabadpolcokon.  
Új osztófüleket készítettünk, amelyek cseréje a 7 főosztályig megtörtént. 
A tönkrement hangos könyveket leselejteztük. 
A szakirodalom hátsó állományrészénél a legfelső magas polcokat tehermentesítettük. A 
rossz állapotban lévő dokumentumokat selejtezésre készítettük elő, felszámoltuk az 
elsorolásokat. 
Rongyos könyvvásárt tartottuk februárban és októberben. 
Az ajándékkönyvek, a selejtezések előkészítése és az állomány mozgása folyamatos raktári 
karbantartást igényelt idén is. Felhalmozott selejt és fölös példányok MÉH-be szállítása 
megtörtént. 
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Infopont 
A bekötésre szánt folyóirat - Élet és Irodalom - kötészetre került, majd archiválásra végleges 
helyére soroltuk. 
Az archiválásra megőrzendő, papírtékákba kerülő folyóiratokat bedobozoltuk, felcímkéztük, 
beleltáraztuk, ill. a megfelelő raktári- vagy olvasótermi térben elhelyeztük. 
Az archiválásra nem kerülő hírlapokat és folyóiratokat összekötöttük, majd betűrendben 
elhelyeztük a raktár erre a célra kijelölt polcain. Fedlapokat készítettünk folyóiratonként és 
évfolyamonként. A polcokon aktualizáltuk a feliratokat. 
A 2016-ban megjelent napilapokat havonta, a hetilapokat félévente leválogattuk és 
elhelyeztük őket a raktárban. 
Koós Albert Ökumenikus Máriabesnyői Egyházi Lapszemléjét és az ebből készült 
hanganyagokat archiváltuk.  
Az elavult EU témájú kézikönyveket leválogattuk, a raktárban elhelyezett példányokat 
töröltük. A könyveket áthelyeztük a felnőtt olvasótérbe, így könnyebben hozzáférhetővé 
tettük az olvasók számára. 
 
 
 3.2 Könyvtári szolgáltatások 
   3.2.1 Olvasásfejlesztés 
 
A könyvtár egyik kiemelt feladata az évek óta folyó, tudatos és tervezett olvasásfejlesztési 
munka. A könyvtár falain belül és kívül folyó munka középpontjában a felhasználó, azaz az 
olvasó áll. Ebben az évben a kiemelt célcsoport a család volt.  
 
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap 
Ebben az évben negyedik alkalommal csatlakozott a könyvtár az országos felhíváshoz: 
minden gyerek február 14-én kapjon könyvet ajándékba. A könyvtári órára érkezett osztály 
mellett minden aznapi gyerekolvasónk könyvet kapott ajándékba, 7 könyvkiadó jóvoltából. 
 
Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata ebben az évben is részt vett nagyobb városi rendezvényeken, 
ahol módunk volt a meglévő és a jövőbeni olvasóinkkal a személyesebb és kötetlenebb 
találkozásra. 

Verses ház a főtéren 
A kommandó a Költészet napja alkalmából állította fel verses házát a város Főterén. Ebben 
az évben a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtárral együttműködve készítettük 
elő a játékos feladatokat, állítottuk össze az ideiglenes verses könyvtárat a házban. 
A faház mellett felállított Versszínpadon közel 60 vállalkozó mondta el kedvenc versét. 
A házat több mint 500 versszerető látogatta meg. Osztályok is szívesen vettek részt a 
versfelhők felismerésében és a haiku írásában. 
 Parkkönyvtár 
Ebben az évben új kezdeményezésként, a Királyi Kastéllyal közös szervezésben álmodtuk 
meg és hoztuk létre júniusban a Parkkönyvtárat a Királydombi Pavilonban és környékén. A 
hangulati elemekkel színesített szabadtéri könyvtár 1 hétig volt látogatható, ahol a friss 
napilapok és a Pavilonban elhelyezett könyvválogatás mellett délelőtti és délutáni 
programok várták az érdeklődőket. 
A program nagyon sikeresnek bizonyult, így 2017-ben is megvalósításra kerül. 
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Tematikus kiemelések a kölcsönző térben- Olvasólánc könyvajánló 
Elkészült egy olvasói ajánlásra lehetőséget adó brossúra, melyet első körben a kollégák 
között osztottunk szét. Megszólított olvasóink is nagy örömmel vették a felkéréséket. Széles 
körben a második félévben népszerűsítettük ezt az új ajánló típust, melynek lényege, hogy a 
könyvben marad és az olvasók pár sorban leírhatják személyes véleményüket az adott műről. 
Ezeket az „új könyvek” melletti polcon helyeztük el. 
 
Adventi naptár 
Az idei év decemberében online adventi naptárat készítettünk az olvasóink számára. Minden 
nap más és más meglepetéssel, akcióval kedveskedtünk az oldal látgatóinak. Voltak ajándék 
könyvek, ingyenes belépők rendezvényekre, de volt nap, hogy egy finom sütemény receptje 
vagy egy gyönyörű vers volt az ajándék. 
Az első emeleten és a földszinti közösségi térben nyomtatva is megjelentek az akciók, hogy 
mindenki számára elérhetők legyenek. 
 
Kihelyezett állományrészeink 
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.  
2016 szeptemberében civil szervezet vette át a klub üzemeltetését, ahol Családsziget néven 
egy új közösséget hoztak létre gyerek, babamama és ifjúsági programokkal. Az állományt az 
új igényehez alakítottuk. Fizikai átrendezés is történt.  
 
Könyv és Kávé 
A Művészetek Házában lévő Könyv és Kávé minikönyvtárunk töretlen népszerűségnek 
örvend a látogatók körében. Állományát folyamatosan frissítettük, népszerű, lapozgatós 
olvasmányokkal bővítettük. Negyedévente állományt cseréltünk, heti két alkalommal 
rendezzük a dokumentumokat, az előjegyzett könyveket behozzuk.  
Áprilisban megtörtént  az állományellenőrzés. 
 
 
Olvasásfejlesztés családoknak 
 

10 kicsi pelikán- városismereti digitális játék a város 50. évfordulójára 
http://www.gvkik.hu/10kicsipelikan/ 
A tematikus évkeretén belül valósult meg  a 10 kicsi pelikán című digitális városismereti 
vetélkedőnk, melyet 2016-ban valósítottunk meg Gödöllő várossá válásának 50. évfordulója 
alkalmából. Az alap elképzelés az volt, hogy olyan családi játékot szervezzünk, melynek során 
a vetélkedők új ismereteket szerezhetnek a régi Gödöllőről, valamint fejleszthetik digitális 
kompetenciájukat is. A múzeumi gyakorlatban elterjedt storytelling módszert kívántuk 
alkalmazni, vagyis a hagyományos, feladatok megoldásával járó vetélkedő helyett a 
történetmesélésre koncentráltunk, igyekeztünk a játékosokat minél inkább bevonni. A 
feladatok megoldásához személyes élményeiket kellett felhasználniuk, nagyfokú kreativitást 
és interaktivitást kívánt tőlük a játék, melyben természetesen igen nagy segítségükre voltak a 
különböző digitális eszközök. 
A végeredmény egy olyan változat lett, ami félúton van a szabadulós játékok és nyomozós 
vacsorák között, és ami a legfontosabb: a vetélkedő során a csoportok nem csak különleges 
ismereteket szereztek városukról, hanem ők maguk is gyarapították, színesítették Gödöllő 
turisztikai, kulturális, gasztronómiai és helytörténeti palettáját. 
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A játék alapötlete az volt, hogy a csapatok a játék során fejtsék meg, vajon mit keres Gödöllő 
(és egyébként sok más hazai város) címerében a pelikán. A hivatalos válasz, miszerint a 
pelikán, mint az önfeláldozás jelképe azért kerülhetett a város címerébe, mert Gödöllő régi 
református település, és a kicsinyeit vérével tápláló pelikán a 12. század óta a legkedveltebb 
Krisztus szimbólumok egyike, elég unalmasan hangzik és nem elégített ki minket. És írtunk 
egy legendát, melyben egy sokkal hihetőbb, meghatóbb és nem mellékesen, marketing 
szempontból sokkal eladhatóbb magyarázatot adtunk arra, miért van Gödöllő címerében a 
pelikán, és mit keres a város egyik legrégebbi épületének, a Hamvay-kúriának udvarán 
szobor képében. 
A játékosok feladata a két hónapig tartó vetélkedő során az volt, hogy a legenda részleteit 
megszerezzék tőlünk, könyvtárosoktól. Ehhez tíz feladatot kellett megoldaniuk, melyek során 
például megtudhatták, hogy mely hazai és külföldi mozifilmek helyszínéül szolgált Gödöllő. 
(Hukkle, Au pair, Mata Hari, hogy csak párat említsünk). A filmekből kivágott részletek 
alapján fel kellett ismerni a helyszínt és lefotózniuk mai állapotukban, majd egy montázst 
készíteni és azt feltölteni a 10 kicsi pelikán honlapjára. A játék során kellett még gödöllői 
családfákat és hozzá tartozó címereket készíteni kézműves vagy digitális technikával, 
évtizedes szlogeneket gyártani, vagy Gödöllő like videófilmet készíteni. Ezen kívül volt még 
sport totó, interjúkészítés és éjszakai irodalmi túra is a palettán. 
A legnépszerűbb feladatok egyike a gödöllői receptek megálmodása volt. A könyvtárosok azt 
kérték a csapatoktól, szabad asszociáció révén találjanak ki gödöllői ételeket, melyek 
alapanyaga, ízvilága, megjelenése köthető városunkhoz. Így született meg többek között a 
Gödöllei Dödölle, a Gödöllői Royal Pizza, a Pelikánfészek saláta, a Besnyői bőségtál, a Pelikán 
kedvence harcsapaprikás, a gödöllői Sick cat koktél, az Ibolyakehely és számos gödöllői 
sütemény, torta. A csapatok a recepteket nemcsak kitalálták, hanem a játék során 
megfőzték, lefényképezték és kóstolót is küldtek a zsűriző könyvtárosoknak. 

A játék lényege Gödöllő „ellegendásítása” volt, és ez nem csak azt jelentette, hogy a tizedik 
feladat végére minden csapat megismerhette a gödöllői Pelikán igazi legendáját. A 
csapatoknak maguknak is kellett kitalálni és írni a városunkhoz köthető legendákat. A 
kreativitás és fantázia nem ismert határokat, a játékosok lelkesen kutatták Gödöllő múlt- és 
jelenbeli furcsaságait, rejtélyeit, és írtak hozzá olyan történeteket, melyeket úgy véljük, a 
turistáknak fognak mesélni pár év múlva az idegenvezetők. A városunkba látogató külföldi és 
belföldi vendégek így megtudhatják majd, mi az oka annak, hogy Gödöllő főterén csak nagy 
ritkán szólal meg a békegong, hogy miért van az Erzsébet parkban napernyő Sisi kezében, 
vajon hány titkos emelete van a Királyi Várónak és titkos alagútja a Grassalkovich kastélynak. 
És persze az sem marad titokban, hogy a sikeres vizsga érdekében a gödöllői egyetemisták 
milyen rituálét végeznek, vagy hogy kik is azok a burrétok, és hol a bánatban van Gödöllőn a 
bánat fája. 
A fentiekből is látszik, hogy a vetélkedő során a játékosoknak sokrétű hozzáértést, 
képességet igénylő feladatokat kellett teljesíteniük, a kreativitás, kézügyesség és a digitális 
jártasság nagyon fontos volt, és mi könyvtárosok minden segítséget megadtunk ehhez. A 
vetélkedőt még izgalmasabbá tette, hogy egy külön wordpress alapú honlapot hoztunk létre, 
ahova a csapatok folyamatosan töltötték fel megoldásaikat és így akár egymás ötleteiből is 
tudtak meríteni. http://www.gvkik.hu/10kicsipelikan/ 
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A játékot 23 csapat kezdte el, végül 16 csapat tudta mind a 10 feladatot teljesíteni. Összesen 
62 fő, ebből 34 gyerek ünnepelte velünk a végső győzelmet: a pelikán legendájának 
megismerését. Összesen 158 feladatot töltöttek fel a csapatok, a legtöbb megoldást a 
recepthez, a legendához és a korabeli reklámszöveghez küldték be. A csapatok saját maguk 
kezelték a honlap felületét, mi moderálás után engedtük ki az oldalra. A honlap alkalmas volt 
arra is, hogy az aktuális híreket, információkat közöljük a csapatokkal, illetve itt osztottuk 
meg a játék állását, a pontszámokat és a legendarészleteket is. A honlap azóta is él, és a rajta 
lévő szöveges, hang, videóanyag fontos helytörténeti jelentőséggel bír. 

A vetélkedő utóéletéhez tartoznak a rólunk megjelent híradások és visszajelzések, az egyik 
internetes portál cikke az alábbi linken olvasható: 

http://librarius.hu/2016/06/21/mit-keres-godollo-cimereben-a-pelikan/ 

 

Olvasásfejlesztés gyerekeknek 

Kiemelt olvasásfejlesztési projekt 2015-2019 
A Hajós Alfréd Általános Iskola 1.c osztályának olvasási szokásait kísérjük figyelemmel 4. 
osztály végéig a betűtanulás folyamatától az értő olvasásig. Az osztály létszáma 32 fő. 
Osztályfőnök: Gombár Ágnes. 2016. február 2-án Fülöp Attiláné könyvtárigazgató, Liskáné 
Fóthy Zsuzsanna igazgatóhelyettes, és Maszlag-Lénárt Mónika gyerekkönyvtáros látogatta 
meg az osztályt az iskolában. A könyvtár olvasói által felajánlott adó 1 %-ból könyveket 
vásároltunk a gyerekeknek, melyet ajándékba kaptak. A nebulók lelkesen fogadták az 
ajándékot. Többen közülük hátrányos helyzetű családból érkeztek, ahol nem telik új könyv 
vásárlására, vagy talán igény sincsen rá. 
A Most én olvasok! sorozatot a Pagony Könyvkiadó indította. Ez egy szisztematikusan 
felépített, pedagógiai szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar olvasni tanulok 
sorozat. A felkért szerzők 4 kötetet írtak, négy különböző nehézségi szinten. Berg Judit 3 
kötete: Tökmagok a piramisban 4. szint, /oldalanként 15-20 mondat, több szöveg és 
kevesebb rajz/ Tökmagok a korallzátonyon 3. szint,/oldalanként 10-15 mondat bővített és 
összetett mondatok/ Tökmagok a tűzhányón 2. szint/ oldalanként 6-8 mondat, már 
nehezebb szavak is előfordulnak/. 
2016-ban 2 alkalommal jöttek el a gyerekek a Könyvtárba. Részt vettek egy tematikus 
könyvtári órán. Áll egy ifjú nyírfa a réten címmel, betekintést nyertek az orosz mesék 
világába, beiratkoztak könyvet kölcsönöztek és megnézték az épületet a pincétől a padlásig. 
2. számú ajándék könyv megvételére szintén az olvasók adó 1% -ból volt lehetőség. A két 
karakter hozzájuk hasonló, mindennapi gyerek. Lenka szeret rajzolni, Palkó pedig olvasni. 
Kettejük története a barátságról és az elfogadásról szól. A lányok Szegedi Katalin: Lenka, a 
fiúk Szegedi Katalin Palkó című mesekönyvének lettek boldog tulajdonosai. A történetek 
feldolgozása az írónő közreműködésével fog megtörténni.  
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„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 
Az olvasmány élménygyűjtő album évek óta a gyerekkönyvtár sikeres játéka, amit folytattuk 
kibővített, játékosabb formában. 2015 októberében készültek el az új albumok. A gyerekeket 
kölcsönzési időben fogadtuk. A matricagyűjtést 2016 júniusában lezártuk. Az 
eredményhirdetésre és a jutalmak kiosztására az országos könyvtári napok keretén belül, 
Könyves Vasárnap került sor. A játékban 11 gyerek vett részt, akik 97 könyvről számoltak be 
a gyerekkönyvtárosoknak. Mindenkit könyvjutalomban részesítettünk. 
 

Nagy Könyves Beavatás 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség felkérésére az Olvasók Diadala (2015) elnevezésű 
ifjúsági olvasásfejlesztési játékunk országos játék alapja lett. Az egri Bródy Sándor Megyei 
Könyvtárral együttműködve alakítottuk ki a játék struktúráját és menetét. A játék 6 hónapon 
keresztül folyik, az ország minden területéről neveztek csapatok. Gödöllőről 2 aktív csapat 
játszik. A kommunikációra egy facebook csoportot is moderálnak a gyerekkönyvtárosok, a 
gyerekekkel a kapcsolattartás folyamatos. 
A játék 2017. március 25-én zárul egy közös rendezvénnyel. A gyerekek által feldolgozott 
könyvek élménylapjainak anyaga bekerül a Könyvsú-go! könyvválasztó adatbázisba, amely 
több száz új választható könyvet jelent majd. 
 

Könyvsú-go! Válassz könyvet könnyen!- Könyvválasztó oldal 
http://konyvsu-go.gvkik.hu/ 
2015-ben nagy sikerrel és pozitív fogadtatás mellett zajlott digitális olvasásfejlesztési 
játékunk, az Olvasók Diadala. A játékot hosszas előkészítő munka előzte meg, amelynek 
során már sokat foglalkoztunk a vetélkedő utóéletével. Már az indulás előtt tudtuk, hogy a 
gyerekek által elolvasott, véleményezett, kreatív feladatok által illusztrált könyveket egy 
könnyen elérhető, jól kereshető, használható felületen egybegyűjtjük, hogy mások is 
láthassák a játék eredményét. A feldolgozott anyagok bemutatása mellett a másik és 
legfontosabb célunk az volt, hogy létrehozzunk egy könyvválasztó oldalt, ahonnan a 
gyerekek és felnőttek egyaránt olvasnivalót tudnak választani maguknak, illetve 12-16 év 
közötti kamasz gyerekeiknek. Így jött létre a Könyvsú-go adatbázis, amelyet 2016 
januárjában nyitottunk meg. 
A felnőtt olvasóink körében végzett olvasásfejlesztési munka során egyik fontos lépés volt az, 
amikor olvasóinkat kértük meg arra, hogy különböző formákban készítsenek könyvajánlókat. 
Ezek megjelentek az épületben, plakátokon, a könyvtár honlapján. Régi elképzelésünket 
váltottuk való azzal, hogy gyerekeknek szóló könyvválasztó oldalt hoztunk létre, a gyerekek, 
ezen belül is a kamaszok bevonásával, az ő véleményeikkel. Évek óta gondolkodtunk a 
formán. Nemzetközi példát ismertünk (http://www.openingthebook.com/whichbook/), de 
itthon tudomásunk szerint még nem készült ilyen adatbázis. Így mindenképpen fontosnak és 
időszerűnek éreztük, hogy létrehozzunk egy ilyen oldalt fiatalok számára. 
AZ Olvasók Diadala játék során a csapatok 12 körzetet jártak be, ezzel párhuzamosan 12 
műfaj könyveit olvasták el. Ez a 12 csoport meghatározó volt a Könyvsú-go 
könyvcsoportjainak kialakításában. Némelyik kategóriát úgy gondoltuk érdemes még 
bontani, így végül 13 „műfajból” lehet kiválasztani azt, amelyik legjobban érdekli az olvasót. 
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A könyvek besorolása szándékosan nem a hagyományos zsáner műjajokba történt. 
Próbáltunk kamasz fejjel gondolkodni: melyek lehetnek azok a témák, témacsoportok, 
amelyek izgathatják a 12-16 éves korosztályt. A műfajok elnevezése könyvcímekkel történt, 
így még közelebb próbáltuk hozni a gyerekekhez a meghatározásokat.  
Az oldal megnyitásakor a bal oldali oszlopban felsorolás szerűen találják a kategóriákat a 
könyvválasztók. A műfajra lépve egy kis buborékban megjelenik, hogy a téma mit takar. 
A műfaj kiválasztásával párhuzamosan a jobb oldali oszlopban megjelölhető az az érzelem, 
gondolat, amit még szeretnénk, ha lenne a könyvben. Megható vagy vidám legyen a 
történet, legyen benne barátság, szerelem, izgalom, erőszak. Elgondolkodtató, esetleg 
varázslatos legyen a sztori. Ezek a meghatározások megegyeznek azokkal, amiket az Olvasók 
Diadala játék során az élménylap kitöltésekor a csapatoknak meg kellett határozni. A 
könyvválasztó oldalon egyszerre több érzelem és műfaji kategória is meghatározható, ettől 
még izgalmasabb a válogatás. 
A műfaj és az érzelem, gondolat kiválasztása után megkapja az oldalra látogató azon könyvek 
listáját, amelyek a meghatározott kritériumoknak megfelelnek. Azonban ez nem egy 
egyszerű lista. A találatokat könyvborító formájában jeleníti meg a program. A borítóra 
kattintva pedig olvasható egy könyvismertető, a játék során a gyerekek által kitöltött 
élménylap, amely a könyvről alkotott szubjektív véleményüket, a könyvhöz tartozó 
értékelésüket is tartalmazza. Ezen kívül láthatóak-a megfelelő ikonra kattintva- azok a kreatív 
feladatot, amelyeket az Olvasók Diadala során készítettek  
az adott könyvhöz a csapatok. 
Az adatbázis jelenleg 216 könyvet tartalmaz, de a feldolgozott könyvek száma folyamatosan 
gyarapszik. Jelenleg közösségi szolgálatos gyerekek „bérolvasnak” könyveket, készítik el 
hozzá az élménylapokat, amelyekben értékelik a könyveket. A meglévő értékelésekhez 
lehetőség van véleményt, hozzászólást írni. A cél az, hogy minél többen- a könyvek 
elolvasása után- írjanak kommentet, osszák meg másokkal olvasmány élményeiket. Az 
adatbázis nagy erénye az, hogy a könyveket gyerekek ajánlják gyerekeknek, saját szavaikkal 
mondják el a véleményüket az olvasmányról. Ezáltal a saját korosztályának még hitelesebbé 
válik a könyvajánló. 
Az országban egyedülálló kezdeményezésként jött létre a Könyvsú-go, amely egy interaktív, 
kamaszoknak szóló, nagyon könnyen kezelhető könyvválasztó oldal. Több fórumon pozitív 
fogadtatásra talált. Nagyon sok könyvtár, iskolai könyvtár linkelte ki az oldalára, ezzel is 
felhívták a figyelmet erre az újszerű könyvválasztási lehetőségre. A célunk az, hogy az 
adatbázis bővüljön, a már benne lévő könyvekhez egyre több hozzászólás szülessen. A 
Könyvsú-go gyerekek mellett pedagógusoknak, szülőknek is készült, hogy segítséget nyújtson 
az olvasmányok kiválasztásában. 
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http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvsu-go_valassz_konyvet_konnyen 
http://www.regiohir.hu/fejer/probald-ki-sugnak/ 
http://kulter.hu/2016/03/kulonleges-konyvajanlo-oldalt-inditottak/ 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rs4uFaPRU30J:www.irodalmijelen.
hu/aggregator/node/contact+&cd=13&hl=hu&ct=clnk&gl=hu 
http://www.muut.hu/?p=17849 
http://librarius.hu 
http://konyveskucko.reblog.hu/konyvajanlas-gyerekektolgyerekeknek-vagy-kamaszoknak 
 
Az oldal használatának, megtekintéseinek statisztikája: 

 
 
3.2.2 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. A statisztikai adatok is ezt a tendenciát 
igazolják. A könyvtári távhasználatok száma 30 %-kal emelkedett. 
 
Informatikai fejlesztés 

 
Honlap fejlesztés 
Részlegeink és munkatársaink bemutatását tartalmilag és képileg frissítettük. 

A középiskolai diákok számára Közösségi szolgálat oldalt hoztunk létre, ahol tájékoztatást 
nyújtunk az önkéntes munka lehetőségeiről könyvtárunkban. 

Az Olvasók Diadala olvasóvetélkedőnk alapján KÖNYVSÚ-GO adatbázist (Válassz könyvet 
könnyen!) hoztunk létre a konyvsu-go.gvkik.hu címen. Itt lehetősége van a felhasználóknak 
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könyvek választására műfajok és érzelmek alapján, (mit szeretne olvasni) az olvasott műhöz 
véleményt írhatnak, az adatbázist bővítettük a közösségi szolgálatos diákok választott 
könyveivel. Szerző és cím szerinti keresőt építettünk az oldalba. 

10 kicsi pelikán városismereti játékunkhoz wordpress programban készítettünk weboldalt: 
http://www.gvkik.hu/10kicsipelikan 
Ezen az oldalon lehetőség volt a játék ismertetésére, csapatok nyilvántartására, feladatok, 
pontozás kiírására. Minden csapat saját jelszóval be tudott lépni, és önállóan feltölthette a 
megoldott feladatokat. 
 

Könyv, zene és filmajánlók havi rendszerességgel kerültek fel oldalunkra. Híreinket, 
programjainkat, eseménynaptárunkat naprakészen feltöltöttük, frissítettük.  

E-padlás 
Blogunkon 8 alkalommal jelentek meg cikkek a gasztronómia világából, vándorgyűlésről, 
legnépszerűbb dokumentumainkról, kabátos kölcsönzőnkről. 

Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket tettünk közre főoldalunkon a hónap 
szülötteiről, halottairól vagy főbb eseményekről. 
A régi Ház – 2014 „Kezdet és vég” tematikus évben rendezett  „Ne félj babám, nem megyek 
világra” kiállításunk anyagai feltöltésre kerültek. 
 
Közösségi oldalak 
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 küldésére 17 alkalommal került sor, 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) 
 
Számítógépek, informatikai eszközök cseréje 
Az elmúlt évben az informatikai parkunkat az alábbiakkal bővítettük: 
Digitális képkeret, memóriák, akkumulátor laptopba. 
4db hp laptopot vásároltunk a felhasználóink számára. 
2 db monitor, számítógép, switch, winchesterek (számítógépek bővítésére). 
10 office, 5 windows csomagot, fülhallgatókat, hangfalat vásároltunk.  
Bixolon nyomtatót vásároltunk a regisztrációnkra. Ezzel kinyomtathatóvá válik felhasználóink 
számára a kikölcsönzött dokumentumainak listája. 
 
Digitalizálás 
Elkészítettük digitalizálási tervünket 2016-2018 évre 
Digitalizált adatbázisunkban hozzáférhetővé váltak (belső hálózatunkon: pallas/video) a 
helytörténeti videó anyagok, a Széphistóriák sorozatunk.  
Könyvtárunk régi fotóinak szkennelését közfoglalkoztatott segítségével folytattuk. 
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A Fotó és aprónyomtatványok modulban elkezdődött az aprónyomtatványok és fotók 
feldolgozása. 
Digitális folyóiratok rendelését folytattuk ebben az évben is, ezek használatát táblagépen és 
számítógépeken biztosítottuk felhasználóink számára a folyóirat olvasóban. 
 
  
 3.3 Cserkész Könyvtár és Levéltár 
 
Állománygyarapítás 
2016-ban 62 db könyvvel brutto 155.349 Ft értékben gazdagodott a részleg.  
 
A hagyatékok szortírozását, a benne található könyvek, cserkésztörténeti anyagok és 
jamboree anyagok feldolgozását folyamatosan történik. 
Megkaptuk a Búzás Pál hagyatékát, feldolgozását szeptemberben kezdjük meg. 
Cserkész anyag (folyamatos feldolgozás) 
- Kutatható cserkészcsapatok folyamatos frissítés. 
- Hagyatékok: 

- Malárcsik József hagyatéka 
- Forgács Istvánné hagyatéka 
- Weidlich Adolf hagyatéka 
- Tury Ferenc hagyatéka 
- Gergely Ferenc hagyatéka (folyamatban) 

 
Kutatások 
A 2016-ban négyen kutattak a levéltári- és könyvtári állományban. Egy szakdolgozatot író 
kutató, akitől remélhetőleg megkapjuk hamarosan a dolgozatát. A Magyar 
Cserkészszövetség kezdeti évei iránt érdeklődtek, tanulmány készül a kutatott anyagból, ami 
majd megkapunk. Az 1933-as Jamboreen részt vett német és olasz nem cserkészcsapatokról 
kerestek anyagokat a levéltárban.  
Az 47. sz. (PCF) Szent László király Cserkészcsapat csapattörténetét írják, ehhez kértek 
segítséget. Dékány András cserkész múltja iránt is volt két érdeklődő, nálunk nem található a 
témával kapcsolatos anyag. A 64. Hollandiában rendezett Jamboree-val kapcsolatban is 
kaptunk megkeresését, az iránt érdeklődtek, voltak-e skót cserkészek a találkozón.  
ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet  segítségünket kérte egy 
kutatásban. Gyűjtemények történetével foglalkoznak, és a cserkészgyűjtemény történetét is 
fel szeretnék dolgozni. Interjúkat is szeretnének készíteni a feldolgozás során ezért 
megadtam Bokody József elérhetőségét.  
OSZK- 1956-os Intézetéből ketten jöttek a katakomba cserkészetet kutatni. Kutatásuk a 
következő évre is átnyúlik.  
Czeglédi Noémi kutatásához kért segítséget. A kutatás témája a Magyar Cserkészcsapatok 
Háborús Bizottsága, amelyből előadás is készült. A Hadtörténeti Múzeum és a Magyar 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közös rendezésű első világháborús konferenciáján 
adta elő.    
 
A kutatott csapatok:  
1. sz. Budapesti Református Ifjúsági Egyesület (BRIE) (BRKIE) Cserkészcsapata 
13. sz. Ezermester cserkészcsapat (Budapest) (A Budapesti M. Kir. Állami Gépgyár) 
25. sz. Szent Imre Cserkészcsapat (A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium) 
172. sz. Erő Cserkészcsapat (Református Kollégium) Debrecen 
191. sz. Toldi Miklós Cserkészcsapat 
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196. sz. Damjanich János Cserkészcsapat (Reálgimnázium) Szolnok 
206. sz. Csokonai Vitéz Mihály Cserkészcsapat 
208. sz. Szent László Cserkészcsapat 
252. sz. Kiss József cserkészcsapat 
297. sz. Dániel (Báró Eötvös József) Cserkészcsapat 
305. sz. Turul Cserkészcsapat, Rákosfalvai Szent István Egyházközség 
309. sz. Assisi Szent Ferenc Cserkészcsapat 
310. sz. Jókai Cserkészcsapat 
311. sz. Vörösmarty Cserkészcsapat  
370. sz. Szent Antal Cserkészcsapat 
436. sz. Illés próféta Cserkészcsapat 
446. sz. Salamon Cserkészcsapat 
479. sz. Szőgyi László Cserkészcsapat 
496. sz. Hollós Mátyás Cserkészcsapat 
598. sz. báró Jósika Miklós cserkészcsapat 
615. sz. Ámosz Cserkészcsapat 
630.sz. Testvériség Cserkészcsapat, Debrecen, Csapókerti Református Egyház 
672. sz. Bem Cserkészcsapat 
739.sz. Árpád cserkészcsapat, Debrecen, Árpádtéri Református Egyház 
739.sz. Árpád Öregcserkészcsapat, Debrecen 
791. sz. Dávid király Cserkészcsapat 
883. sz. Kada Elek Cserkészcsapat 
921. sz. dr. Venetianer Lajos Cserkészcsapat 
977. sz. Szeretet – Természetvédő Cserkészcsapat, Debrecen, Református Egyház 
983. sz. dr. Eötvös József Cserkészcsapat 
1957.sz. Kölcsey Ferenc Cserkészcsapat, Debrecen, 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolája 
 
Leánycserkészcsapatok: 
11.sz. Lorántffy Zsuzsanna Cserkész leánycsapat , 
Debrecen 
49.sz. Tisza Ilona Cserkészcsapat, Debrecen, Református 
Leányegyesület 
82.sz. Bornemissza Anna Cserkész Leánycsapat, 
Debrecen 
 
Kapcsolattartás 
A könyvtár képviselte magát az Öregcserkész találkozó első napján a Római-parton található 
Baden Powell villában. 
A Hadtörténeti Múzeum és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum közös rendezésű első világháborús konferenciáján jelen volt a könyvtáros kolléga. 
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Magyar Cserkészszövetséggel és a Gödöllői Városi 
Múzeummal. Dr. Ferencz Mária és Pétery István hetente kijárnak hozzánk és segítenek a 
feldolgozásban. 
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3.4 Könyvtári kiadványok 
 
Több mint könyvtár –módszertani szakmai kiadvány (e- dokumentum) 
Az NKA-hoz benyújtott pályázatunk célja az volt, hogy egy olyan módszertani kiadványt 
szerkesszünk, mely egyrészt átfogó képet ad az intézményünkben zajló minőségbiztosítási 
munkálatokról, másrészt bemutatja a az elmúlt időszak legsikeresebb gyakorlatait, mind a 
klasszikus könyvtári, mind az információs, mind a közösségi szolgáltatások terén. A sok-sok 
gyakorlati útmutató mellett rövid elméleti részek is helyet kaptak a kiadványban, elsősorban 
a minőségirányítás és marketing területén. Külön fejezetben kapott helyet a könyvtár 
leginnovatívabb és legnagyobb, belső erőforrását jelentő humán erőforrás, a kötetet pedig 
egy könyvtáros jövőkép zárja. 
A könyv négy nagy fejezetre tagolódik a fenti témák szerint, összesen 133 oldal 
mellékletekkel együtt. A táblázatokkal, grafikonokkal, számtalan hivatkozással, színes 
képekkel illusztrált kiadvány olvasmányos formában tárja a közönség elé azt, mennyire 
sokoldalú munkát végeznek a 21. század könyvtárosai.  
A kiadvány sikerét jelzi, hogy a szeptember végi nyilvánossá tétele óta 497 pdf, illetve 61 
epub letöltést regisztrált a honlapunk. A kiadványhoz Sohajdáné Bajnok Katalin szakértő, a 
Könyvtári Minőségügyi Bizottság tagja adott ajánlást. A könyvet elsősorban a könyvtáros 
szakmának szántuk továbbgondolásra, ötletek merítésére, megújításra, de más, 
közművelődési, kulturális területen tevékenykedő szakemberek számára is hasznos lehet.  
 
IRKA 
Az Irka 2016-ban újabb antológiát adott ki Darwin parázik címmel. Az 500 példányban 
megjelenő kötet illusztrációit Vörös Eszter Anna készítette, a nagy sikerű bemutatóra 
december 1-jén került sor. A könyv azóta önköltségi áron megvásárolható a könyvtárban. 
 
 
4. Képzések 
 

4.1 Képzések a használók számára 
 
A lakosság digitális fejlődése érdekében számítógépes tanfolyamokat tartottunk. 
Lehetőséget nyújtottunk személyes segítség kérésére Segítnet formájában.  
A tanfolyamok az infohíd technikai adottságai miatt 7 fő részvételével folytak. 
 
Február 8-9.  Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x2 óra) 
Márc. 21.  Fotókutatás a neten (1x3 óra) 
Márc. 21.  E-dokumentumok szabadon (1x3 óra) 
Április 25-26.  Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x2 óra) 
Október 4.  Őszi lombtalanítás (1x2 óra) 
Október 6.  Kiruccanás a neten (1x2 óra) 
November 24-25. Hogyan használjam biztonságosan az internetet? (2x2 óra) 
(Safer internet program keretében valósult meg Fülöp Hajnalka vezetésével) 
November 28-29:  Hogyan használjam biztonságosan az internetet? (2x3 óra) 
(Safer internet program keretében valósult meg Fülöp Hajnalka vezetésével) 
 
Diák írókurzus 
Novemberben elindult az Irka középiskolások számára szervezett kreatív írókurzusa, 10 diák 
részvételével. A kurzust Istók Anna tartja, a műhelymunka két csoportban zajlik, hetente 1,5 
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órás elfoglaltságot jelent. A kurzus 2017 márciusában zárul. Teljesen ingyenes, csak könyvtári 
tagság szükséges hozzá. Ha érdeklődés van rá, a kurzus újra indul 2017 őszén. 
 

4.2 Képzések a munkatársak részére a könyvtárban 
 
Március 30:  A google naptár használata és egyéb lehetőségei. 
Április:  Biblioterápiás tanfolyam (2X 5 óra) 
Október 26:  Prezi és piktochart használata (oktató: Mészáros Ágnes) 
 
 
5. Rendezvények 

 
5.1 Nemzetközi Könyvajándékozó nap- február 12. 

Ebben az évben a könyvtár immár 4. alkalommal csatlakozott a Magyar Gyermekirodalmi 
Intézet felhívásához: ezen a napon minden gyerek kapjon könyvet ajándékba. A megkeresett 
könyvkiadók közül 8 támogatta kezdeményezésünket, így egy teljes osztály, valamint az ezen 
a napon a könyvtárba látogató minden kisgyerek könyvet kapott ajándékba. 
A Petőfi Sándor Általános Iskola 4. c osztálya könyvtári órára érkezett. A regisztráción 
vehették át ajándékaikat. 
 

5.2 Internet Fiesta- március 17-24. 
Az országos programhoz csatlakoztunk, programokat szerveztünk. 
Márc. 17: Kivetítés a saját adatbázisunkból az Infoponton 
       Régi filmek, interjúk könyvtárunk életéből 
Márc. 21.: 9.00-12.00  internet tanfolyam 
      Fotókutatás a neten 
Márc. 22.: 9.00-12.00. internet tanfolyam 
      E-dokumentumok szabadon 
Márc. 17.-24. ingyenes netezés 
Márc. 17.-24. Virtuális kiállítás a Hungaricana adatbázisból 
      Totó készítése: Gödöllő képeslapokon  
Márc. 17.-24. Régi képek titkai  

régi fotók kerültek fel a nyári táborok résztvevőiről egy hétig könyvtárunk facebook 
albumába. Minden nap hozzászólásokat vártunk, ki vagy milyen helyszín van a képen? 

Márc. 17.-24.  Könyvsú-go felhívás, hozzászólásokat várunk a könyvekhez 
 
 5.3 Költészet napja-április 
Ebben az évben Szabó T. Anna és Dragomán György volt az irodalmi est vendége. 
A könyvtár felállította Verses házát a Főtéren. (részletes leírás a Könyvtár kommandó 
munkájánál található)  

 
5.4 10 kicsi pelikán- digitális városismereti játék 

A tematikus év keretén belül valósult meg a 10 kicsi pelikán című digitális városismereti 
vetélkedőnk, melyet 2016-ban valósítottunk meg Gödöllő várossá válásának 50. évfordulója 
alkalmából. Az alap elképzelés az volt, hogy olyan családi játékot szervezzünk, melynek során 
a vetélkedők új ismereteket szerezhetnek a régi Gödöllőről, valamint fejleszthetik digitális 
kompetenciájukat is.(részletes leírás az Olvasásfejlesztés fejezetben található) 
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5.5 „Üzenet a jövőnek” 
2016 áprilisában hirdettük meg az „Üzenet a jövőnek” című pályázatot. Olyan üzeneteket 
várunk a város lakóitól, amelyek mondanivalójukban időtállóak és tükrözik a ma emberének 
jövőképét, a jelen realitását. A pályáztatás I. fordulója eredménytelennek bizonyult. 
Minőségében nem voltak megfelelők a beérkező munkák. Ennek tükrében ősszel újra 
hirdettük a lehetőséget, amely már eredményes volt. Az üzeneteket egy-egy kerámia 
csempén jelenítettük meg, amelyeket Simon Edina keramikus készített el. A csempefalat a 
rossz idő beállta miatt már nem tudtuk megépíteni a könyvtár belső udvarán. A fal 
felépítésére 2017-ben a Költészet Napján sor kerül. 
 
 
 5.6 Operaház nagykövetei előadássorozat 
A Magyar Operaház művészei ingyenes komplex művészeti programjának keretében 
látogattak el hozzánk. Ambrus Ákos zeneszerző, operaénekes „Bevezetés az opera világába” 
és Várkonyi Zoltán balett táncos „ A balett helye az operában” , októberben Dr. Temesi 
Mária operaénekes ,,Egy operaénekesi pálya”címmel tartott élményszerű, humoros, játékos, 
interaktív előadást. Az előadásokon minden alkalommal 3 osztályt fogadtunk, megközelítőleg 
300 fő részvételével folytak a programok, amelyek belépőjegy nélkül zajlottak. 
 

5.7 Ünnepi Könyvhét – június 1- 
Június 1.  

Tippek, praktikák a kisgyerekes mindennapokban 
Jónás Anna (bezzenyanya.hu): Kicsivel - könnyebben című könyvének bemutatója a Baba-
mama kuckóban 
A könyv a helyszínen megvásárolható. 
A belépés ingyenes! 

Június 2.  
Találkozás Nyulász Péter gyermekkönyv íróval 

Június 2.  
Apróságok kicsiny tárháza 
A Műút Folyóirat szerzőjével, Nyirán Ferenccel beszélget Kabai Lóránt 
A belépés ingyenes! 

Június 3. 
10 kicsi pelikán- Városismereti vetélkedő díjkiosztó ünnepsége és záró rendezvénye 

Június 4. szombat 16 óra 
Gödöllői Irodalmi díj átadó 
A díjakat átadja:  
Dr. Gémesi György polgármester 
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző 

Június 7.kedd 18 óra 
Regényes jelenetek 4 Déssel. Zenés előadás sok képpel Dés Mihály Pesti barokk és 77 pesti 
recept. Gasztronómiai anyaregény c. könyvei alapján. Felolvasott a szerző, közreműködött 
Dés András (ütőhangszerek), Dés László (szaxofon és zongora), Dés Marci.  
 
 

5.8 Múzeumok Éjszakája 
A könyvtár ötödik éve kapcsolódik be a városi Múzeumok Éjszakája programjainak 
szervezésébe. A tematikus év témájához kapcsolódtak a kézműves programjaink. A gyerekek 
kollázst készítettek a városról Vadászy Eszter vezetésével. Fém könyvjelzőt domborítottak. 
Az előcsarnokban óriás puzzle várta a pecsétgyűjtő gyerekeket. 
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A könyvtár belső udvarán Mitsui Sen kiállítása várta az érdeklődőket. Este slam poetry estet 
tartottunk, közel 100 érdeklődő részvételével. 
 
 5.9 Országos Könyvtári napok 
A könyvtár az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is csatlakozott az országos 
összefogáshoz.  

Október 4.  
Boxutca (Nagy Anikó filmje) 
Filmvetítés és beszélgetés az alkotókkal és a szereplőkkel 
Beszélgetőtárs: Lukácsy György újságíró (Heti válasz) 

Október 5.  
Baba mama kuckó 
Anti-Bünti, avagy hogyan neveljünk együttműködő gyereket büntetés nélkül 
Előadó: G.Papp Júlia tréner, coach 

Október 5.  
Nagy Könyves Beavatás- beavatási ünnepség 

Október 10.  
Találkozás Orosz István képzőművésszel. Beszélgetőtárs Tarján Tamás irodalomtörténész 
volt. 

Október 7.  
Író olvasó találkozó Molnár Krisztina Ritával (Maléna kertje, Krétarajz c. könyvek szerzője)) 

Október 7.  
Kincső koncert (autentikus népzenei feldolgozások) 
 
Könyves Vasárnap programjai a következők voltak: 
Ringató 
A Kiskondás- Ákom bákom bábcsoport előadása óvodásoknak 
Kétszervolt, holnemvolt - Eszterlánc zenekar koncertje gyerekeknek  
Az év olvasója díjak átadása 
War game a gyerekkönyvtárban 
Sakk bajnokság 
Fémdomborítás Farkas Both Luca 
Sz. Jánosi Erzsébet kollázs kézműves foglalkozása 
 

5.10 Nagy dianap-november 8. kedd 
3 éve csatlakozott könyvtárunk a Diafilmgyártó Vállalat felhívásához. Évente egy napon 
népszerűsítsük együtt a diafilmet könyvtárakban, oktatási intézményekben. A rendezvényre 
érdekes szakmák képviselőit hívtuk meg, ebben az évben csak férfiakat. Levetítettek egy 
diafilmet a gyerekeknek, utána pedig pár szóban, néhány érdekes tárgyal bemutatták saját 
szakmájukat.  
Ebben az évben a következő osztályok és mesélők voltak a vendégeink: 
Hajós Alfréd Általános Iskola 24 fő. Homoki Mihály, erdész a mese címe: Piroska és a farkas 
Kistarcsa Simándy József Általános Iskola 24 fő. Cseke Kornél, borszakértő. A mese címe: 
Égigérő paszuly 
Petőfi Sándor Általános Iskola 22 fő. Fodor László, zenetanár. Mese címe: A kismalac és a 
farkasok 
Damjanich János Általános Iskola két osztálya 25 és 24 fő. Péter Balázs, mestertanár SZIE. A 
mese címe: Mese a hét mesterségről.  
Faragó Máté könyvtárunk munkatársa. a MES CÍME: Babszem Jankó 
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5.11 Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny 

A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs Központ Erzsébet kiráyné emlékére 22. alkalommal 
„ A múlt a jelen alakja; a jövő a jelen illata”(Weöres Sándor) címmel vers- és prózamondó 
versenyt hirdetett. 
A versenyre az elmúlt 50 év magyar költészetének és prózairodalmának verseivel, 
elbeszéléseivel, regényrészleteivel lehetett nevezni. A művek a múltról, a múlt és jövő 
kapcsolatáról, a múltbéli értékek megőrzéséről és fontosságáról szóltak.A téma kapcsolódott 
a városi tematikus év mottójához. 
Az elődöntőkön 80 diákot hallgattak meg a zsűrik, ahonnan a legjobb 30 produkció került a 
kastély Barokk Színházában megrendezett döntőbe. A prózai előadások mellett két zenei 
produkció is versenybe szállt. 
 

5.12 Könyvbemutatók 
A könyvtár kiemelt tevékenységei közé tartozik a Gödöllőn és környékén élő, valamint az 
olvasóink körében népszerű írókkal való találkozások megszervezése. Ebben az évben is 
vendégeink voltak helyi és országos hírű költők, írók. 
 
április 11. Ketten és külön – Szabó T. Anna és Dragomán György irodalmi 

délutánja 
április 14. Baltazár és az elvarázsolt birodalom – Várszegi Márton foglalkozással 

egybekötött könyvbemutatója 
június 1. Kicsivel – könnyebben – Jónás Anna (Bezzeganya.hu blog egyik 

szerzője) könyvbemutatója 
június 2.  Találkozás Nyulász Péterrel  
június 2.  Apróságok kicsiny tárháza – Nyirán Ferenc könyvbemutató 
június 7. Regényes jelenetek 4 Déssel – Dés Mihály, Dés László, Dés András, Dés 

Marci 
június 20.  Kettesben – Kacziány Aladár és Schultz Dóra naplója – Linder   

 Magdolna és dr. Salamin  András, Gellér Katalin, Hajnóczi Eszter 
szeptember 27. Erre születtünk – Pataki Pálma könybemutató 
október 7.   Találkozás molnár Krisztina írónővel 
október 10. Találkozás Orosz István irodalmár képzőművésszel 
október 15. Sündör és Niru könyvbemutató – Borbáth Péter és Remsey Dávid 

könyvbemutatója 
október 25. Fekete karácsony - Ferdinandy György könyvbemutató 
november 22. Népi blog - Péterfi Gábor könyvbemutató 
december 1. Darwin parázik – IRKA könyvbemutató 
 
 

5.13 Kiállítások 
A könyvtár földszinti kiállító terei elsősorban gödöllői és a könyves szakmához kapcsolódó 
kiállítóknak adott otthont.  
 

 
Márvány Miklós festőművész tárlata 

Jan.28 –Márc. 08 

 
Kállai Nagy Krisztina (Mesekönyv illusztrátor) 

Márc.10-Ápr.11 
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SZIE Botanikus kert fotó kiállítása 

Ápr.19-Máj.21 

 
S. Fehér Anna gyermek műhely munka kiállítás 

Máj.26-Júli.04 

 
Misui Sen szabadtéri szobor kiállítása 

Június- Október 

 
Bakó Csaba amatőr fotós bemutatkozása 

Júli.06-Szept.23 

 
Pataki Pálma fotókiállítása 

Szept.26-Okt.07 

 
Remsey legendárium 

Okt.14-Dec.07 

 
Pirók Irén textilművész kiállítása 

Dec.09- 2017  

 
A világ felett – a Remsey legendárium 
A Gödöllői Városi Könyvtár a Remsey-család négy generációját bemutató kiállítást szervezett 
4 kulturális intézménnyel együttműködve.. A család már a Gödöllői Művésztelep 
megalakulása óta a város életének a része. A több mint egy hónapon át tartó kiállításon négy 
családtagnak szenteltünk kiemelt figyelmet, Remsey Jenő Györgynek, Remsey Ivánnak, 
Remsey Flórának és Remsey Dávidnak. A család többi tagjai is megjelenik itt-ott, képeken, 
levelekben, hiszen nélkülük nem lehetne bemutatni, milyen emberek is voltak a Remseyek.  
Négy enteriőrt állítottunk fel, ahol a személyes tárgyakon, leveleken, fényképeken, a 
barátok, a család és a művészbarátok által behozott kéziratokon, rajzokon, emléklapokon, 
egy-egy műtárgyon, vagy filmfelvételen keresztül próbáltuk életre kelteni az egyes 
személyeket. A kiállítás anyagát képezte még a Gödöllői Városi Múzeumtól kapott kéziratok, 
színdarabok, meghívók. A könyvtár saját állományából kiállított könyvek, meghívók, 
személyes hangvételű levelek. 
Remsey Jenő György bemutatásra saját műtermét rendeztük be, ahol irodalmi munkásságára 
és festőművészetére fektettük a hangsúlyt. Színdarabokat írt, amelyek közül egyet színpadra 
is vittek. Verses köteti jelentek meg, folyóiratot is indított, Fáklya címmel. Hatalmas 
levelezést folytatott, ami meg is jelenik az enteriőrben. 
Remsey Iván a filmek, a bábok, bábkészítés szerelmese volt. Nemzetközi és hazai sikereket is 
elérte bábjaival. A Remsey család nem csak bábszínházat hozott létre, hanem filmeket is 
készítettek. Enteriőrjében a bábok és a filmezéssel kapcsolatos eszközök kerültek 
bemutatásra. Mindemellett festőművész is volt. Rajzai, vázlatfüzetei, vers-kéziratok, kiállítási 
katalógusok jelennek meg a kiállítás részeként. 
Remsey Flóra textilművész és tanár volt. Textilekkel és szőnyegszövéssel foglalkozott, mindig 
új technikákkal kísérletezett. A Gödöllői Művésztelep olvasótáborban tanította a kicsiket és a 
nagyokat szőnyegszövésre. Az ott készült munkákból pár darabot kiállítottunk. Remsey Flóra 
enteriőrjében főleg a család és a textilek iránti szeretet jelenik meg. Megőrzött meghívók, 
vázlatok, tervek, fotók, gobelinekhez készített színsorok. 
Remsey Dávid, a család negyedik generációs művésze. A kiállítás részeként mutattuk be  
Borbáth Péterrel közös mesekönyvét, a Sündör és Nirut, amelyet Dávid illusztrált. A számára 
készített családi újságot tovább gondolva gödöllői gyerekeknek készített foglalkoztató 
füzetet, amely szintén megjelenik az enteriőrben. Sokoldalú művészként zenekart alapított, 
bábkészítéssel foglalkozik. 
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6. Könyvtári közösségek 
 
6.1 Olvasókör 

Olvasókörünk 2016 első félévében egy angol írónő, egy amerikai író és három kortárs 
magyar író műveit dolgozta fel. Sára Júlia írónő részt vett márciusi találkozónkon, közösen 
beszélgettünk a könyvéről, ami nagy élmény volt minden résztvevőnek. Megtudhattuk mit 
olvas egy kortárs író, kiket ajánlana olvasásra. A nyári időszakban klasszikus magyar, 
amerikai, illetve kortárs albán írók műveit olvastuk, az őszi időszakban francia, angol, magyar 
szerzők műveivel ismerkedtünk. Az utolsó alkalmunkon Esterházy Péterről beszélgettünk 
sajnálatosan bekövetkezett halála miatt. Az elmúlt évben 14 könyvről tudtunk eszmecserét 
folytatni. 
Csoportunk 13 fővel működött, havonta egyszer találkoztunk két órára. Levelezőlistánkon 
keresztül folyamatosan kapcsolatban álltunk egymással, ahol más könyvekről is 
megoszthattuk véleményünket, ajánlottunk egymásnak. Könyvtárunk honlapján havonta 
tájékoztatót tettünk közre az éppen olvasott műről. 
 
Találkozóink időpontjai, és az olvasott művek: 
2016. január 19. - Virginia Wolf: Mrs. Dalloway 
2016. február 23.- Gárdos Péter: Hajnali láz 
2016. március 24.- Sára Júlia: Mamiko nappalai 
2016. május 17.- Bartis Attila: A vége, Bartis Attila: A nyugalom 
2016. június 21.- John Williams: Stoner 
2016. szeptember 13.- Krúdy Gyula: A vörös postakocsi, Ismail Kadare: Az álmok palotája, 
Henry Miller: Ráktérítő, Henry Miller: Baktérítő 
2016. október 18.- Simone De Beauvoir: A hit hatalma 
2016. november 15.- Spiró György: Diavolina, Deborach Moggach: Tulipánláz 
2016. december 13.- Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk változat 
 
 

6.2 Irodalmi kerekasztal 
Megjelenések 
Az Irka 2016-ban újabb antológiát adott ki Darwin parázik címmel. Az 500 példányban 
megjelenő kötet illusztrációit Vörös Eszter Anna készítette, a nagy sikerű bemutatóra 
december 1-jén került sor. A könyv azóta önköltségi áron megvásárolható a könyvtárban. 
Az Irka blogja, az irkave.gvkik.hu 2015 év végén indult el, tehát 2016 volt az első teljes éve. A 
látogatottsági adatok nagyon bíztatóak: 14 417 látogatót és 180 130 megtekintést regisztrált 
az oldal. A blogon rendszeresen, hetente kétszer friss poszttal jelentkeznek az irkások: 
versek, novellák, kulturális programok beszámolói, könyvajánlók formájában. 
A tagoknak rendszeresen jelentek meg írásai irodalmi portálokon, pályázatokon. Az 
Aranymosás Irodalmi Magazinnak a meghívott szerzői voltunk két hónapon keresztül: 7 
irkatagnak jelent meg összesen 10 novellája 2016. szeptember-október folyamán az 
http://aranymosas.konyvmolykepzo.hu oldalon. 
 
Műhelymunka, programok 
Az Irka havonta tartotta találkozóit a könyvtárban, 2016-ban összesen 11 alkalommal, 
melyből az első két találkozó még a Kabai Lóránt vezette kortárs költészeti kurzus zárása volt. 
Ezen kívül voltak nagyobb programok, irodalmi és kulturális események, melyeken részt vett 
az Irka, vagy az Irka szervezte.  
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- Januárban az Irka a MUZA-ban szerepelt Vörös Eszter Anna kiállítás megnyitóján, a 
műsor részeként, valamint a kiállított grafikák mellett, mint kiállító is szerepelt.  

- Márciusban Horváth Piroska festőművész, (a blogban megjelenő illusztrációk egyik 
szerzője),  

- júniusban Nyirán Ferenc költő és Kabai Lóránt szerkesztő volt a vendégük. 
- Múzeumok éjszakáján slam poetry estet szerveztek 
- augusztusban 3 napos nyári tábor volt Kabai Lóránt és Sopotnik Zoltán meghívásával 
- decemberben könyvbemutató. 

Összesen: 15 programot szerveztek, 476 fő részvételével. Ezen kívül az Irka tevékenyen részt 
vesz a könyvtár nagyobb rendezvényein: Költészet Napja, Ünnepi könyvhét irodalmi 
eseményeink és igyekszik a civil szervezetekkel is erősíteni kapcsolatát. 
 
Diák írókurzus 
Novemberben elindult az Irka középiskolások számára szervezett kreatív írókurzusa, 10 diák 
részvételével. A kurzust Istók Anna tartja, a műhelymunka két csoportban zajlik, hetente 1,5 
órás elfoglaltságot jelent. A kurzus 2017 márciusában zárul. Teljesen ingyenes, csak könyvtári 
tagság szükséges hozzá. Ha érdeklődés van rá, a kurzus újra indul 2017 őszén. 
 
Gödöllő Irodalmi Díj 
2016-ban Gödöllő várossá válásának 50. évfordulója alkalmából Időkapszula címmel hirdette 
meg az Irka a rangos irodalmi pályázatot. A pályázatra összesen 37 pályamű érkezett 27 
nevezőtől. (21 vers, 16 novella). Olyan írásokat vártak, melyek múlt, jelen és jövő kapcsolatát 
idézték meg, vagy a mai kor emberének üzenetét küldték a jövőnek, de lehettek fantasztikus 
vagy utópisztikus írások is egy elképzelt, jövőbeni Gödöllőről.  A zsűri összetétele változatlan 
volt, Kemény István, Czigány György, Galántai Zoltán személyében. 
A díjazottak vers kategóriában:    

1. Galló Kovács Zsuzsanna Engem innen 
2. Székely Péter   Időrokka 
3. Sütő Fanni   Robotrománc 

 
Próza kategóriában:  

1. Sütő Fanni   Kincsesláda 
1. Mersdorf Ilona  Családi legendárium 
3. Székely Péter   Neszveda vendéglőja 
Különdíj: Pecznik Éva   Falaimban az áradó élet 

 
Programok 
 
Dátum IRKA programok 

 
Létszám 

01.08. Kortárs költészeti kurzus Kabai Lóránttal 
 

10 fő 

01.14. Odaát – Vörös Eszter Anna kiállítás megnyitója a MUZA-
ban az Irka fellépésével. 
 

150 fő 

01. 15. Kortárs költészeti kurzus Kabai Lóránttal 
 

12 fő 

01. 19. Évadnyitó Irka találkozó 
 

14 fő 

02. 26. Állati jó Irka találkozó 12 fő 
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03. 11. Az Irka vendége: Horváth Piroska festőművész 

 
20 fő 

04. 01. A hely szelleme – Irka találkozó 
 

15 fő 

04. 29. Falcsik Mari költészete 
 

14 fő 

06. 02. Apróságok kicsiny tárháza – meghívott vendégünk: Nyirán 
Ferenc és kabai lóránt 
 

30 fő 

06. 17. Évadzáró Irka találkozó 
 

12 fő 

08. 12 – 
14. 

IRKA nyári tábor – Siófok 
 

18 fő 

09. 02. Meghívott vendégek: Kalabi Lóránt és Sopotnik Zoltán 
 

9 fő 

10. 07. Évadnyitó Irka találkozó 
 

19 fő 

10. 29.   
Prózaíró kurzus 1.  Az írói hibák – Előadó Istók Anna 

 

21 fő 

 Prózaíró kurzus 2 . Egy mű oszlopai – Előadó Istók Anna 
 

 

12. 01. Darwin parázik című könyvbemutató 
 

120 fő 

 
 
 

6.3 Rejtvényfejtő klub 
A Rejtvényfejtő Klub 2016-ben első félévében is megtartotta a havi rendszerességgel 
megrendezendő összejöveteleket, minden hónap harmadik csütörtök délutánján, 16-tól 19 
óráig. A klubfoglalkozásokon átlagosan 8-12 fő jelent meg rendszeresen. A második félév 
végén változtatást kértek a tagok, így novembertől péntekenként tartjuk meg a 
foglalkozásokat. A helyszín is változott, a könyvtár Kutatóemeletén rendeztük meg az utolsó 
két klubnapot.  
A házi verseny lezárult, győztest hirdettünk a decemberi klubnapon. A klubból négyen részt 
vettek a Magyar Rejtvényfejtők Napján rendezett versenyen.  
 
Kapcsolatok 
Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének külső munkatársa 2015-ben ugyanúgy 
folytatta a 2013-as évben megkezdett munkáját: havonta tartja meg a klubfoglalkozásokat 
önkéntes munkában. A Rejtvényfejtők Országos Egyesületének vezetőségével továbbra is 
rendszeres munkakapcsolatot tartunk. 
 
 

6.4 Értelmiségi találkozó 
Az Értelmiségi Találkozó előadásai minden évben egy megadott témakör köré 
csoportosulnak. A 2015-2016-os évad témaköre: Hagyományaink megőrzése és 
továbbadása: Közösségi létünk záloga a Kárpát-medencében. 
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Az egyes találkozók témái és előadói: 
 
dátum téma előadó 

01. 21. 
A kollégiumi nevelési rendszer 
hagyományai és jövője 
Magyarországon 

Szövényi Zsolt, 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
oktatásért felelős államtitkárság 
felsőoktatási fejlesztési főosztály 
nyugalmazott főosztályvezetője 
 

02. 18. 
A magyar sajtó pozitív 
hagyományainak megjelenése a 
rendszerváltozás után 

Stefka István, 
a PestiSrácok.hu oknyomozó- és közéleti 
portál lapigazgatója 

03. 17. Európai értékek és az iszlám 

Speidl Bianka PhD 
Közel-Kelet-szakértő,  
a Migrációkutató Intézet és az MTA-
SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport 
munkatársa 

04. 21. 

A magyar egyházak szerepe a nyelv 
és kultúra megőrzésében és 
továbbadásában a nyugati magyar 
diaszpórában 

Sajgó Szabolcs SJ  jezsuita szerzetes, 
a Párbeszéd Háza vezetője 

05. 19. Amire a nemzeti emlékhely 
emlékeztet 

Dr. Zinner Tibor címzetes egyetemi  
tanár, 
a VERITAS Történetkutató Intézet 
kutatócsoport-vezetője 

 
A 2016-2017-es évad témaköre: Az európai gondolkodás aktuális problémái 
 
Az őszi félév előadásai: 
 
dátum téma előadó 

09. 15. 
Ki vagyok én?" - Anthony de Mello 
és Karácsony Sándor gondolatai az 
európai identitásról. 

Dr. Török Péter 
szociológus, egyetemi docens 
Károli Gáspár Egyetem 

10. 20. 

A polgári lakosság tömeges 
deportálása „malenkij robot”-ra a 
sztálini lágerekbe és hatása a mai 
magyar közgondolkodásra 

Dr. Bognár Zalán 
tanszékvezető egyetemi docens, 
Károli Gáspár Egyetem 
Történettudományi Intézet 

 Új és Jelenkori Magyar Történeti 
Tanszék 

 

11. 17. 

Mit vétettem, kinek ártottam?" 
Szovjetunióba hurcolás Érdről és 
környékéről - a személyes 
visszaemlékezések tükrében 

Muskovics Andrea Anna PhD 
néprajzkutató muzeológus - Jakob 
Bleyer Heimatmuseum Budaörs  

12. 15. 

Októberi Stációk. Nagy Gáspár és 
1956. Válogatott írások – 
könyvbemutató 
 
Nagy Gáspár és 1956 kapcsolata, 

Pécsi Györgyi, a Nagy Gáspár Alapítvány 
Kuratórium alelnöke 
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hatása a korabeli szellemi életre” 
(Hogyan és miként vállalta fel Nagy 
Gáspár a ''70-es évek végétől 1956 
emlékét nyíltan, milyen volt az ő 
'56 képe, milyen retorziók érték 
ezért) 

 
 
 
Dr. Petrik Béla irodalomtörténész 

 
 
A Találkozókat minden hónap harmadik csütörtökén 18 órától tartjuk. A találkozókat Dr. 
Heltai György szervezi, önkéntes munkában. 
Az előadóval történt előzetes egyeztetés alapján az estről hangfelvétel készül, melyet az 
érdeklődők bármikor meghallgathatnak. 
 
 

6.5 Kamasz olvasókör 
A Parkkönyvtár sikeres 1 hetes kamasz-felolvasása utána résztvevőkből olvasókört 
szerveztünk. 5 állandó tagunk van. Első alkalommal (október 4.) ismerkedős játékokat 
játszottunk, kedvenc könyveikről beszélgettünk. A gyerekek korosztályának megfelelő, 
kortárs tini könyvekből Mészáros Dorka: Én vagy senki című művét választották ki a 
gyerekek.  
2. alkalommal ezt a könyvet,,elemeztük” nagy hatást gyakorolt a könyv mindenkire, bár nem 
mindenkinek tetszett a történet. A szereplők tulajdonságait, tetteit, azok valószerűségét 
vetettük össze saját élményeikkel. Izgalmas, jó hangulatú beszélgetés kerekedett ki. 
Bradbury: Marsbéli krónikák c. könyvére esett a választás. 2017-es terveinkről, ötleteikről 
esett szó.  
 
 6.6 Őszikék Nyugdíjas klub 
A 2016. év programja a következők szerint alakult: 
 

Dátum 
 

Programok Létszám 

01. 19. Generációk közötti kommunikáció 
Előadó: Dr. Mészáros Aranka, egyetemi docens 

 

51 fő 

02. 16. Nyugdíjas évek – Bezárkózás vagy újrakezdés? 
Előadó: Galamb-Kassa Gabriella, tanácsadó 

szakpszichológus 
 

57 fő 

03. 22. Guatemala és Mexikó – Mindent a majákról 
Előadó: Borbáth Péter, Eupolisz Utazási iroda, túravezető 

 

34 fő 

04. 19. Ég és föld között – Ortodox templomok és kolostorok 
Görögországban 

Előadó: Kerényi B Eszter, Gödöllői Városi Múzeum, igazgató 
 

38 fő 

05. 17. Séta Ferencváros szívében – a Kálvin tértől a Bakáts térig 
Idegenvezető: 

 

27 fő 

09. 27. 
 

Mátyásföld legszebb villái - kirándulás 
Idegenvezető: Benedek Ágnes, helytörténész 

20 fő 
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10. 18. Hong Kong csodái – Képes útirajz Kína legizgalmasabb 

nagyvárosáról 
Előadó: Demmel László, ázsiai utazásszervező 

 

37 fő 

11. 15. A királynő és az udvarhű gróf – Mária Terézia és 
Grassalkovich Antal 

Előadó: Dr. Papházi János, Gödöllői Királyi Kastély, múzeumi 
osztályvezető 

 

30 fő 

12. 20. Zenés karácsonyi ünnepség 
Vendégeink: Velliciamo csoport 

 

40 fő 

 
 

Január 19-én, az előadás előtt küldöttválasztó közgyűlést tartottunk, mert Gödöllő Város 
Nyugdíjas Egyesülete korábbi elnöke, Vass Károlyné, lemondott a posztjáról és az új elnök 
megválasztásához az Őszikék Klubnak 5 főt kellett delegálnia az elnökválasztó bizottságba.  
Az Őszikék klub tagjainak száma 87 fő volt. 
 
 6.7 Biblioterápiás csoport 
„Túl az életed delén címmel szerveződött a zártkörű biblioterápiás csoport, 40-es, 50-es 
éveikben járó felnőttek számára. Célja, a korosztályra jellemző problémák, krízishelyzetek 
feloldása, mentálhigiénés segítségnyújtás volt. Az csoportot foglalkoztat témák feldolgozása 
a kiválasztott irodalmi művek által a résztvevőkben elindított érzések és gondolatok mentén 
történt. A csoportfoglalkozáson alkalmanként 10-12 fő vett részt. 
 

 Időpont Téma Alkalmazott szöveg 
1. 2016.  

02. 02. 
Számvetés az elmúlt évekkel Kosztolányi Dezső: Boldog szomorú dal 

 
2. 02. 09. A helyem vagyok? 

(életfeladatok, munka) 
 

Lázár Ervin: A bolond kútásó 

3. 02. 16. Szülő-gyermek kapcsolat, 
elengedés 

Ornella Fiorini: Lányomnak 

4. 02. 23. Tragédiák, veszteségek  Bereményi Géza: Jézus újságot olvas 
5. 03. 08. Változások elfogadása Schein Gábor: Dóra titka 
6. 03. 22. Ki irányít? A sors vagy én? Darvasi László: A halott feleség 
7. 04. 05. Kiüresedő kapcsolatok Ottlik Géza: Az utolsó mese 
8. 05. 03. Az életünk „tánca” Ivo Andric: Aska és a farkas 
9. 05.  31. Szeretet és annak hiánya, 

magány, árvaság 
Márai Sándor: Az árva 

10. 06. 28. Mi tesz boldoggá?  Henrich Böll: Beszélgetés a 
tengerparton 
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Gyerekkönyvtárban működő klubok, körök 
 
6.8 Baba mama kuckó 

Ingyenes, tartalmas hasznos találkozó a Gyerekkönyvtárban helyi és környékbéli anyukák 
számára, havonta egyszer, szerda délelőttönként, 10 órától. A szervező egy lelkes anyuka, 
Kozáry-Biczó Andrea. Személyes kapcsolati révén minden alkalommal vendégül látunk egy 
szakértőt/aki térítési díj nélkül eljön a Könyvtárba/, egy adott témában előadást tart, illetve 
elbeszélget az anyukákkal. Közben a gyerekek játszhatnak, ismerkedhetnek. 
A kismamáknak egy információs csomagot állítottunk össze, mely tartalmaz egy beiratkozási 
adatlapot, A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ tájékoztató füzetét, a könyvtár 
szolgáltatásairól, szórólapokat aktuális programjainkról, ismertetőt a könyvtár klubjairól, egy 
kedvezményes vásárlási kupont a könyvtár kávézójába, önkéntesünk névjegykártyáját, 
valamint a vendég kuponját, elérhetőségeit, bemutatkozását. 
A rendezvény alatt beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget is biztosítottunk. Az új 
látogatóknak bemutattuk a gyerekkönyvtárat, segítettünk a könyvválogatásban  
Bővebb információt a kuckó programjáról a könyvtárban plakátokon, szórólapokon, helyi 
hetilapban, a városi közérdekű online felületeken, a könyvtár honlapján, önkéntesünk által 
létrehozott facebook oldalon találhattak az érdeklődők. 2016-ban vendégein voltak:  
 
Február 10. - Vendég: Vass Viki, a Dogo Bonito vezető trénere, kinológus és kutyakiképző. 
Még beszélni sem tud, de a sétánál már minden kutyához oda akar menni? Vagy gondos 
szülőként szeretnéd biztonságos körülmények között megtanítani Neki, hogyan kell egy 
kutyával bánni? Ismerni szeretnéd a kutyák testbeszédét, hogy bármely kutyáról eldönthesd 
szeretne-e Veletek ismerkedni? 
 
Március 9. - Vendég: Zemlényi - Kovács Erika ayurvédikus babamasszázs oktató és KoroKan 
masszőr. Az érdeklődőket babamasszázs rejtelmeibe vezette be.  
 
Április 6. - Hiszti kezelés G. Papp Júliával az AnyaHaJó portáltól. 
 
Május 4. - Beszéljünk a beszédről! Vendégünk Sárosdi Virág, hatgyermekes édesanya, a 
Gyereketető honlap szerkesztője, gyógypedagógus, logopédus. 
Előadásának címe: A beszéd fejlődése 3 éves korig, avagy hogyan segítsük az optimális 
fejlődést? Mire figyeljünk? Mikor, milyen szakemberhez forduljunk, ha valamilyen problémát 
észlelünk? 
 
Júniusi 1. - Jónás Anna, a Bezzeganya.hu blog egyik népszerű szerzője mutatta be Kicsivel – 
könnyebbencímű könyvét. A témája: tippek, praktikák a kisgyerekes mindennapokban, avagy 
szülőiskola kezdőknek és haladóknak. A szerzővel, és férjével Kozáry-Biczó Andrea 
önkéntessel beszélgetett. 
 
Október 5. - G. Papp Júlia tréner, coach Anti-bünti, avagy hogyan neveljünk együttműködő 
gyereket büntetés nélkül?  
 
November 9. - Dr. Skita Erika Kommunikációs hídépítő: Elég jó anya vagyok? Léleksimogató 
kisgyerekes anyukáknak. 
 
December 7. - Riczu Anikó: Hozzátáplálás éltető ételekkel, Babakonyha című könyv 
bemutatója. 
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6.9 Sakk szakkör 
A Könyvtári Sakk Szakkör péntekenként 14-18 óráig működik a Gyerekkönyvtárban. Vezető 
Veréb Béla a Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének az elnöke, valamit Fehér Mihály. Az 
állandó tagok létszáma 15 körül mozog alkalmanként. 2016 első félévben 25 szakkörön 265 
játékos volt jelen. A tagság feltétele érvényes olvasójegy. A sakkbarátok iskolai szünetekben 
sem pihennek, töretlenül játszanak minden pénteken a könyvtár nyitvatartási idejében.  
Évente 3 alkalommal házi bajnokság zajlik. 2016.03.18-án került megrendezésre a Húsvéti 
sakkbajnokság, a NYUSZI KUPA. A versenyen 10 fő vett részt. Emléklapot, csokoládé nyuszit, 
Sakk újságot, érmet kaptak. Az első három helyezett emlékkupában és könyvjutalomban 
részesült.  
 

6.10 War game 
Történelmi játékok, csaták lejátszása terepasztalon. Szombati napokon, és a Múzeumok 
Éjszakáján vártuk a családokat, történelem –szakköröket, történelemtanárokat, gyereketeket 
a War Game társasággal, valamint Bene Mihály történelem tanárral. 3 alkalommal 80 gyerek 
vett részt a foglalkozásokon. Katonákkal, felszereléssel Ombódi Zsolt, Ombódi Gergő és 
Szabolcs Bálint segített a többi játékosnak, akik közösségi szolgálatukat töltik nálunk. 
 

 
7. Szakmai előadások, publikációk 
Szakmai napokon való részvétel 
 
2016-ban 4 alkalommal tartottunk könyvtárunkban előadást minőségirányítással 
kapcsolatban: 

- 2016. 02.23-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár látogatásakor 
- 2016. 04.22-én Pécsről érkezett a Apáczai ÁMK Könyvtár 8 munkatársa 
- 2016. 06.20-án a tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtár látogatásakor 
- 2016. 09. 28-án az IKSZ szakmai napján „Minőségi könyvtári szolgáltatások - 

könyvtárunk válasza a 21. század könyvtári kihívásaira” címmel Fülöp Attiláné, tartott 
előadást. A szakmai napon SWOT analízis is készül a városi könyvtárak helyzetéről 
munkatársaink irányításával, majd az elemzést is könyvtárunk MIM csoportja végezte 
el.  

Egyéb könyvtárszakmai előadásaink, publikációink: 
- 2016. 04. 19. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konferenciáján „Könyvtár – inspiráció – 

közösség” előadás – Fülöp Attiláné 
- 2016. 05.23 – Felhasználóképzés – Segédkönyvtárosok képzése, OSZK.  

Előadó: Soldevila Katalin 
- 2016. 07.08. – „Aki sokat olvas, limuzinnal hordják”: Digitális játékok a Gödöllői 

Városi Könyvtár és Információs Központban 
MKE Vándorgyűlés, Veszprém – Előadó: Fóthy Zsuzsanna 

- Az év fiatal könyvtárosa díjban részesült Gergely Ildikó Az Olvasók diadala elnevezésű 
online olvasásfejlesztési játék kidolgozásával és bemutatásával. 

- 2016. 12. 13. Informatikai és Könyvtári Szövetség közgyűlésén „Útban a Minősített 
Könyvtári Cím felé” Beszámoló a Városi Tagozat gödöllői szakmai napjáról – Előadó: 
Fülöp Attiláné 

 
Részvétel szakmai napokon 
A Hadtörténeti Múzeum és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum közös rendezésű első világháborús konferenciája 
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Februárban 24. 
MKE közgyűlés 

Március 19.  
Microsoft Innovatív Pedagógus Konferencia és MIE Expert találkozó, Hatvan  
 Március 24. Internet fiesta záró konferencia 

Június 8.  
PEMEKSZ Könyvtáros nap, Zsámbék 

Szeptember 28.  
IKSZ Gyűlés 

Október 1.  
MUS-E (multikulturális művészeti program konferencia) 

Október 9.  
PEMEKSZ Gyermek könyvtáros Műhely, Vác 
 
Országos programok: 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál (3 fő) 
Könyvtárosok vándorgyűlése Veszprém (5 fő) 
 
Részvétel szakmai szervezetekben: 
Fülöp Attiláné az alábbi szervezetekben tölt be tisztségeket: 

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet elnöke, 
- Az Informatikai és Könyvtári Szövetség vezetőségének tagja, 
- Szinnyei Bizottság tagja 
- A Könyvtári Minőségügyi Bizottság meghívott munkatársa 

Bautista Soldevila Katalin az alábbi szakmai szervezetekben képviseli a könyvtárat: 
- Mokka Egyesület 
- Hungarnet Egyesület 

 

 
Fülöp Attiláné 

igazgató 
Gödöllő, 2017. február 14. 
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1.számú melléklet 

A könyvtár 2016. évi média megjelenései 

Cím / Szerző Megjelenés Média 
típusa 

Megjegyzés 

„Odaát”, Vörös Eszter Anna 
kiállítása  

2016. jan. 15. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=bpBfMSV
ethI 

TV-adás  

"Zenélő angyalok" Márvány Miklós 
kiállítása  

2016. jan. 29. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=46m4xBQ
Se9c 

TV-adás  

Szabó T. Anna és Dragomán György 
irodalmi délutánja a Költészet 
napján  

2016. ápr. 10. godollotv  
https://www.youtube.c
om/watch?v=MqqZvXX
ojRI 

TV-adás  

Költészet napi randevú a főtéren  

2016. ápr. 12. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=LFqwrUVi
NB0 

TV-adás  

Gödöllő Like  

2016. máj. 6. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=SMw7Ue
errAU 

saját 
feltöltés  

Átadták az Időkapszula – Gödöllői 
Irodalmi Díj 2016 pályázat díjait  

2016. jún. 5. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=7AQ-
7LpTYzw 

TV-adás  

Irodalmi díj átadó ünnepség - 2016  

2016. jún. 13. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=ODLFTpP
9LCg 

saját 
feltöltés  

Pataki Pálma könyvbemutatója és 
fotókiállítása  

2016. szept. 28. 
godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=O4qmZ1c
uJr0 

TV-adás  

Forssaiak Gödöllőn  

2016. okt. 14. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=gCxUTOZ
HWmc 

TV-adás  

A Világ felett című Remsey kiállítás 
kísérőprogramjai  

2016. okt. 16. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=txEoFlR7J
zc 

TV-adás  

A Remsey családot bemutató 
kiállítás sorozat nyílt Gödöllőn  

2016. nov. 2. Régió 
Plusz Televízió 
https://www.youtube.c

TV-adás  
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om/watch?v=Fr_4PM1
ZZV8 

Darwin parázik - könyvbemutató a 
városi könyvtárban  

2016. dec. 3. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=c3par7n1
RFo 

TV-adás  

Ünnepváró családi napot tartottak 
a Városi Könyvtárban  

2016. dec. 4. godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=53WnKU
hVrkA 

TV-adás  

Pirók Irén textilművész kiállítása a 
Városi Könyvtárban  

2016. dec. 10. 
godollotv 
https://www.youtube.c
om/watch?v=yj8wsaUX
tuA 

TV-adás  

A könyvtár angyalai - Karácsonyi 
kórus  

2016. dec. 23. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=UB84SO9
rIGQ 

saját 
feltöltés   

Könyvsú-go! Válassz könyvet 
könnyen! 

http://www.kithirlevel.
hu/index.php?kh=kony
vsu-
go_valassz_konyvet_ko
nnyen 

Internetes 
cikk 2016.03.03 

Szenzációs könyves oldal indult 
Gödöllőn: gyerekek írják az 
ajánlókat! 

http://librarius.hu/201
6/03/03/szenzacios-
konyves-oldal-indult-
gyerekek-irjak-az-
ajanlokat/ 

Internetes 
cikk 2016.03.03 

Válassz könyvet könnyen! http://www.muut.hu/?
p=17849 

Internetes 
cikk 2016.03.03 

Különleges könyvajánló oldalt 
indítottak 

http://kulter.hu/2016/
03/kulonleges-
konyvajanlo-oldalt-
inditottak/ 

Internetes 
cikk 2016.03.04 

Próbáld ki! Súgnak! 
http://www.regiohir.hu
/fejer/probald-ki-
sugnak/ 

Internetes 
cikk 2016.03.04 

Szuper könyves oldal indult 
Gödöllőn: gyerekek írják az 
ajánlókat! 

http://www.gyerek-
portal.hu/godolloi-
gyerekek-irjak-a-
konyvajanlokat-a-
konyvsugon.html# 

Internetes 
cikk 2016.03.09 

Könyvajánlás gyerekektől 
gyerekeknek vagy kamaszoknak 

http://konyveskucko.re
blog.hu/konyvajanlas-
gyerekektolgyerekekne
k-vagy-
kamaszoknak#.VuAqDb
dDg6E.facebook 

Internetes 
cikk 2016.03.10 
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Gödöllői Irodalmi Díj 2016: 
Időkapszula 

http://godolloihirek.hu
/cikkek/2016/03/10/kit
ekinto-szines/godolloi-
irodalmi-dij-2016-
idokapszula 

Internetes 
cikk 2016.03.10 

Könyvválasztó oldalt indított el a 
Gödöllői Városi Könyvtár 

http://www.litera.hu/h
irek/konyvvalaszto-
oldalt-inditott-el-a-
godolloi-varosi-
konyvtar 

Internetes 
cikk 2016.03.16 

Könyvsú-go – könyvválasztó oldal 
http://www.jgypk.hu/g
yakktar/konyvsu-go-
konyvvalaszto-oldal/ 

Internetes 
cikk 2016.03.18 

Fantasztikus természetfilmeket 
vetítenek Gödöllőn 

http://www.turizmuso
nline.hu/cikk/fantasztik
us_termeszetfilmeket_
vetitenek_godollon 

Internetes 
cikk 2016.05.20 

10 kicsi pelikán http://www.hajosa.hu/
herman+otto+1.html 

Internetes 
cikk 2016. június 

Mit keres Gödöllő címerében a 
pelikán? 

http://librarius.hu/201
6/06/21/mit-keres-
godollo-cimereben-a-
pelikan/ 

Internetes 
cikk 2016.06.21. 

Elmarad a szakmai közösség 
díjazása a gödöllői Semmelweis-
napon 

http://www.godolloi-
hirek.hu/cikkek/2016/0
6/22/letter/elmarad-a-
szakmai-kozosseg-
dijazasa-a-godolloi-
semmelweis-napon 

Internetes 
cikk 2016.06.22. 

Díjak, kitüntetések 
http://mke.info.hu/kon
yvtarvilag/2016/08/dija
k-kituntetesek-2/3295/ 

Internetes 
cikk 

2016.augus
ztus 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
48. Vándorgyűlése – Veszprém, 
2016. július 7-9. 
Kapcsolat – Könyvtár – 
Együttműködés. Felelősséggel a 
sikeres közösségekért 
 

http://mke.info.hu/kon
yvtarvilag/2016/08/a-
magyar-konyvtarosok-
egyesulete-48-
vandorgyulese-
veszprem-2016-julius-
7-9/3450/ 

Internetes 
cikk 

2016.augus
ztus 

 
A Remsey családot bemutató tárlat 
nyílik öt gödöllői helyszínen 
 

http://hir.ma/kult/a-
remsey-csaladot-
bemutato-tarlat-nyilik-
ot-godolloi-
helyszinen/689402 

Internetes 
cikk 

2016.09.10. 
 

 
A Remsey család története 
 

http://www.kultura.hu
/remsey-csalad-
tortenete 

Internetes 
cikk 2016.09.10. 

 
A Remsey családot ünnepli Gödöllő 
 

http://orientpress.hu/c
ikk/2016-09-06_a-
remsey-csaladot-

Internetes 
cikk 2016.09.06. 
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unnepli-godollo 

 
A Remsey családot bemutató tárlat 
nyílik öt gödöllői helyszínen 
 

http://prae.hu/index.p
hp?aid=30077&route=
news/news 

Internetes 
cikk 2016.09.10. 

 
A Remsey családot bemutató tárlat 
nyílik öt gödöllői helyszínen 
 

http://webradio.hu/hir
ek/kultura/a_remsey_c
saladot_bemutato_tarl
at_nyilik_ot_godolloi_h
elyszinen 

Internetes 
cikk 2016.09.10. 

Könyvsú-go!- Válassz könyvet 
könnyen! 

http://moderniskola.hu
/2016/09/konyvsu-go-
valassz-konyvet-
konnyen/ 

Internetes 
cikk 2016.09.15. 

Könyvsú-go! Válassz könyvet 
könnyen! 

http://hirmagazin.sulin
et.hu/hu/hirek/konyvs
ugo-valassz-konyvet-
konnyen 

Internetes 
cikk 2016.09.20. 

Öt gödöllői helyszínen láthatók a 
Remsey-család tagjainak alkotásai 

http://www.godolloi-
hirek.hu/cikkek/2016/1
0/11/vegyes-zona/ot-
godolloi-helyszinen-
lathatok-a-remsey-
csalad-tagjainak-
alkotasai 

Internetes 
cikk 2016.10.11. 

Közmeghallgatás: terítéken a jövő 
évi gödöllői fejlesztések 

http://godolloihirek.hu
/cikkek/2016/11/01/ak
tualis/kozmeghallgatas-
teriteken-a-jovo-evi-
godolloi-fejlesztesek 

Internetes 
cikk 2016.11.01. 

Kihozták a sodrából Gémesit a 
közmeghallgatáson 

http://godolloihirek.hu
/cikkek/2016/11/08/fo
kuszban/kihoztak-a-
sodrabol-gemesit-a-
kozmeghallgatason 

Internetes 
cikk 2016.11.08. 

  
Internetes 
cikk  

  Internetes 
cikk  

Márvány és az angyalok 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 2. sz. 2016. február 
2. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Nemzetközi Könyvajándék Nap 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 4. sz. 2016. február 
16. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Könyvsú-GO 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 5. sz. 2016. február 
23. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 
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Vetélkedő minden korosztálynak – 
10 kicsi pelikán a könyvtárban 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 9. sz. 2016. 
március 22. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Költészet napja 2016 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 9. sz. 2016. 
március 22. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Dr. Papp Lajos szívsebész előadása 
Gödöllői Hírek 
Magazin, 20. évf. 4. sz. 
2016. április 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Diák filmeseket és fotósokat 
díjaztak a Nemzetközi 
Természetfilm Fesztivál szervezői 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 11. sz. 2016. április 
5. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Kicsempézik a könyvtár belső 
udvarát 
Üzenet a jövőnek 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 11. sz. 2016. április 
5. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Versbe szólították a főtéren járókat 
Költészet napi kavalkád 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 12. sz. 2016. április 
12. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Versbe szólították a főtéren járókat 
Költészet napi kavalkád 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 12. sz. 2016. április 
12. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

10 kicsi pelikán, avagy hogyan 
került a gödény Gödöllő város 
címerébe 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 13. sz. 2016. április 
19. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Az Egyetemi Botanikus Kert fotókon 
Színpompás növényvilág 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 14. sz. 2016. április 
26. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Városi angol verseny a könyvtárban 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 14. sz. 2016. április 
26. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Madarak és Fák Napja 2016 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 15. sz. 2016. május 
3. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Tanácskozás az óvodaérettségről 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 15. sz. 2016. május 
3. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Kapuk zárják a könyvtár belső 
udvarát 
Átjárás csak nyitvatartási időben 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 16. sz. 2016. május 
10. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

A világ felett – A Remsey 
Legendárium 
Felhívás családi emlékek gyűjtésére 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 16. sz. 2016. május 
10. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Esélyegyenlőség Hete: május 23-27. 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 17. sz. 2016. május 
17. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Filmek, kiállítások, koncertek és 
természetvédelem 
II. Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 17. sz. 2016. május 
17. 1. p.  

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 
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Filmek, kiállítások, koncertek és 
természetvédelem 
II. Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 17. sz. 2016. május 
17. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Az 50 éves Gödöllő lenyomata 
idézetekben 
Üzenet a jövőnek 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 17. sz. 2016. május 
17. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Természetfilm Fesztivál 
Kavalkád 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 18. sz. 2016. május 
24. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Nemzetközi Természetfilm 
Fesztivál, Madarak és Fák Napja 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 18. sz. 2016. május 
24. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Egy héten át tartó irodalmi 
kalandok 
Könyvünnepre készülünk 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 18. sz. 2016. május 
24. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

10 kicsi pelikán és 10 próbatétel 
A legendák városa 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 19. sz. 2016. május 
31. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Kerámiába varázsolt természet 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 19. sz. 2016. május 
31. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Időkapszula – Gödöllői Irodalmi Díj 
2016 
Bensőséges világ versben, prózában 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 20. sz. 2016. június 
7. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Megmutatni a mindennapokat és 
az értékeket 
Egyenlő esélyekkel 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 20. sz. 2016. június 
7. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Gyermekprogramok a Múzeumok 
Éjszakáján 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 22. sz. 2016. június 
21. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Hogy kerül a könyvtár a parkba? 
Ideiglenesen új funkciót kapott a 
Királydombi Pavilon 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 22. sz. 2016. június 
21. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Múzeumok Éjszakája 
Nagy siker 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 23. sz. 2016. június 
28. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Sikeres Programok a Múzeumok 
Éjszakáján 
(folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 23. sz. 2016. június 
28. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Díjátadás a gödöllői Semmelweis-
napon 

Gödöllői Hírek, 20. évf. 
7. sz. 2016. július 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Átadták a Gödöllő Egészségügyéért 
díjakat 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 24. sz. 2016. július 
5. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Szakmai elismerés a gödöllői 
könyvtárosnak 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 25. sz. 2016. 
augusztus 9. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 
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Interjú „Az év ifjú könyvtárosá”-val 
és „Az év fiatal könyvtárosa” 
pályázat Kovács Máté Alapítvány 
különdíjasával 

Könyv, Könytár, 
Könyvtáros, 25. évf. 9. 
sz. 26-32. p.  

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Erre születtünk 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 31. sz. 2016. 
szeptember 20. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Hamarosan kezdődnek az Országos 
Könyvtári Napok 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 31. sz. 2016. 
szeptember 20. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Nyitott szívvel, szeretettel, hittel 
élni – Erre születtünk 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 33. sz. 2016. 
október 4. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Tudjon meg minél többet finn 
testvérvárosunkról! 
Találkozzon Forssával!  

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 33. sz. 2016. 
október 4. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Egy város, egy család, négy 
generáció 
A világ felett – Remsey-kiállítás  

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 34. sz. 2016. 
október 11. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Finn barátok a Városi Könyvtárban 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 35. sz. 2016. 
október 18. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Könyvtári elismerések 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 35. sz. 2016. 
október 18. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Négy generáció, öt helyszín: 
Remsey-kiállítás 
Tisztelgés a művészdinasztia előtt 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 35. sz. 2016. 
október 18. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Könyvbemutatók, érdekességek az 
irodalom háza tájáról 
A Gödöllői Városi könyvtár őszi-téli 
kínálata 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 37. sz. 2016. 
november 2. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Találkozás Ferdinandy Györggyel 
A forradalom emlékei 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 37. sz. 2016. 
november 2. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Felhívás – Karácsonyi ajándék a 
csángó gyerekek számára 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 38. sz. 2016. 
november 8. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Közmeghallgatás 
Bővül a főtér 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 38. sz. 2016. 
november 15. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Közmeghallgatás 
Bővül a főtér 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 38. sz. 2016. 
november 15. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

50 év irodalmi művei – kiemelkedő 
színvonalú verseny 
Tisztelgés verssel és prózával 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 40. sz. 2016. 
november 22. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

50 év irodalmi művei – kiemelkedő 
színvonalú verseny 
Tisztelgés verssel és prózával 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 40. sz. 2016. 
november 22. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 
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(Folytatás az 1. oldalról) 

Latin muzsika hármasban 
Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 41. sz. 2016. 
november 29. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

- Generációk  kedvenc  
mesehősei  

Nők Lapja Évszakok - 
2016. 12. 02. 
28. évf. 4. szám 
(88,89,90,91. oldal)  

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

Állatságok Irka módra 
Darwin parázik 

Gödöllői Szolgálat, 25. 
évf. 42. sz. 2016. 
december 6. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

  
Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

  
Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

 

 
 

 

 


