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1.Helyzetelemzés 
 
A 2016-os év nem hozott igazi áttörést az államigazgatás szintjén a kultúrát érintő 
jogszabályok, irányelvek területén. A könyvtárügynek még most sincs stratégiai terve erre az 
időszakra, a kormány által szorgalmazott Kulturális Alapellátás dokumentumai – amelynek a 
könyvtárügyre vonatkozó jövőbeli stratégia is része lesz - még nem születtek meg. 
A tervezéshez használható dokumentum a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, 
amely a könyvtárak feladatát a digitális kompetenciák elsajátítása, a digitális szakadék 
csökkentése, és a digitális tartalmak közzététele területén jelöli ki. 
Pályázati lehetőségek terén sem biztató a helyzet.  Az európai uniós forrásokból táplálkozó 
nagy pályázatokra csak a kevésbé fejlett régiókból lehet benyújtani pályázatot. Közép-
Magyarország könyvtáraként mi ettől is elesünk. A Nemzeti Kulturális Alapnál kiírt könyvtári 
pályázatok elsősorban a minőségirányításra való felkészülést segítik, vagy könyvtári 
szervezeteknek, nagy könyvtáraknak írnak ki meghívásos pályázatot.  
Pozitív elmozdulást a közgyűjteményi dolgozók 15%-os kulturális illetménykiegészítése 
jelentett, illetve a garantált illetmények emelkedése, amely további bérfeszültségből eredő 
problémákat generál. 
2017-ben a városi kulturális tematikus év „A bölcsőtől a koronáig – Gödöllő a királyné 
városa”témában szerveződik, ehhez kapcsolódnak a könyvtár rendezvényei is. A többi 
programot a könyves ünnepek köré csoportosítjuk. 
Könyvtárunk kapcsolódik „Az én könyvtáram” Országos múzeumi és könyvtári fejlesztés 
EFOP 3.3.3 – VEKOP16 projekthez, amelynek projektgazdái a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre. A projekt célja az országos könyvtári rendszer 
továbbfejlesztése a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- 
és készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások nyújtására, illetve országos 
szaktanácsadói hálózat kialakítása és működtetése. A könyvtárunk elsősorban saját innovatív 
módszereinek hálózattá fejlesztésében, új módszerek kidolgozásában vesz részt. 
A 2017. év fő célkitűzései: 

 Kiegyensúlyozott, az olvasói igényeket szem előtt tartó állománygyarapítás. 
 Minőségi könyvtári szolgáltatások nyújtása. 
 Helytörténeti dokumentumok digitalizálása, a tartalmak közzététele. 
 Olvasásfejlesztés, a kamasz korosztályra koncentrálva. 

 
2. Vezetési feladatok 

 
2.1 Minőségirányítás 

A Minőségirányítási Munkacsoport 2017-ban folytatja az eddigi munkákat, támaszkodva a 
kisebb munkacsoportokra. Változás csak a tagok összetételében következett be, ezt a 
munkacsoportok leírása tartalmazza. A MIM tehát az ADACS, FOCS, BEKOMCS, MACS 
munkáját koordinálja, ellenőrzi a határidőket, segítséget nyújt és szükség esetén képzést is 
szervez számukra. Évente két alkalommal a csoportok résztvevőivel átbeszéli az elvégzett 
feladatokat és a még hátralévő munkát újra ütemezi, ha szükséges. A munkacsoportok az 
éves feladatokat a MIM ajánlása alapján ütemezik, támaszkodva a MIM által készített 
jelentésekre, beszámolókra. 
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2.1.1 Dokumentáció 
A MIM feladata, hogy a minőségbiztosítás során keletkezett dokumentumok megőrzéséről 
gondoskodjon, biztosítsa mentésüket és azt, hogy a munkavállalók, illetve a közönség 
hozzáférhessen ezekhez. Ennek érdekében: 
- biztosítja a GVKIK minden dolgozója számára a minőségirányítással kapcsolatos 
dokumentumokhoz való hozzáférést a common/minőségirányítás mappában. Átlátható 
struktúrában csoportosítja a keletkező dokumentumokat és a lejárt érvényességűeket is 
archiválja. 
- minden feltöltött dokumentum elérhetőségéről tájékoztatja a munkatársakat. 
- az elkészült elemzésekről és fontosabb dokumentumokról tájékoztatja a vezetőséget, 
munkatársakat, munkaértekezleten bővebben ismerteti ezeket. 
- folyamatosan ellenőrzi a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumok 
naprakészségét, a szükséges javításokat év közben elvégzi és frissíti a könyvtár honlapján és 
a közös elektronikus rendszerben az anyagokat.  
- felülvizsgálja a könyvtár épületében, a látogatók számára elhelyezett új 
könyvtárhasználati szabályzattal kapcsolatos információs anyagokat, új kiírásokat készíttet, 
ha szükséges. 
- segítséget nyújt a GVKIK dolgozóinak abban, hogy megismerjék a minőségirányítási 
dokumentumok rendszerét. 

 
Időszerűvé vált a könyvtári stratégia felülvizsgálata, igazodva az országos tendenciákhoz, 
irányzatokhoz. Ennek felülvizsgálata és újrafogalmazása, újragondolása ennek az évnek a 
feladata. 
 

2.1.2 Elemzés, értékelés 
A MIM a többi munkacsoport, főként az adatelemzési csoport munkájával összhangban 
tájékoztatja a vezetőséget és minden munkatársat a GVKIK eredményeiről. Koordinálja a 
2016-os felméréseket és megszervezi az éves SWOT analízist. Intézkedéseket javasol az 
elemzések kapcsán. 2017-ben időszerűvé vált a könyvtári stratégia felülvizsgálata, igazodva 
az országos tendenciákhoz, irányzatokhoz. A MIM elemzések készítésével nyújt segítséget a 
vezetőségnek az új könyvtári stratégia elkészítéséhez. 

Teljes SWOT analízis elvégzése 
A korábbi évekhez hasonlóan idén is elkészül a könyvtár teljes SWOT analízise és 
összehasonlító értékelése, valamint intézkedési terve. 
 

Összehasonlító éves statisztikai adatelemzés 
Minden év elején és félévkor elemzést készítünk az előző év statisztikai adataiból: forgalmi, 
kölcsönzési, látogatottsági statisztika, rendezvények, távhasználat, stb. Elsősorban a negatív 
változásokat monitorozzuk. 
 

Adatelemzés - teljesítménymutatók 
A 2016-os statisztikai adatokból képzett teljesítménymutatók kiszámolása, elemzés készítése 
a pozitív és negatív tendenciákról. 

 
Adatelemzés - benchmarking 

Benchmarking elemzés készítése négy másik könyvtár adataival. A szöveges elemzések és a 
mutatók feltöltése a megfelelő közös elérési mappákba. 
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Munkatársi önértékelés 
Már negyedik éve végzi a könyvtár a munkatársak önértékelését kérdőívvel a saját 
teljesítményük, a kommunikáció, a motiváció és a vezetőség értékelésének kérdésköreiben. 
2016-ban komolyabb változások történtek a kérdőívben, aktualizáltuk. A kérdőív frissítése, 
átdolgozása után 2016 decemberében is megcsináltuk a felmérést. A kérdőív adatainak 
elemzése 2017 I. negyedévében megtörténik. Az év végén újabb önértékelést végzünk. 

 
Olvasói elégedettség- és igényfelmérés 
2016. év végén egy majdnem 400 fős mintából álló olvasói kérdőívezést bonyolítottunk le. Az 
adatok felvitele, az eredmények számítása, az elemzés 2017. I. negyedévének feladata. A 
kapott eredményekből a Marketing Munkacsoport célcsoportokat fog választani és ezek 
mentén indul meg 2017-ben egy célzott vizsgálat a különböző célcsoportok egyéni jellemzői 
alapján. A célcsoport vizsgálatok végén a MIM összeállítja a könyvtár marketing stratégiáját. 
 
 2.1.3 Marketing tevékenység  

 
A könyvtár marketing stratégiájának megírása – A MIM vállalta, hogy a 2016-2017-es 
időszakban elkészíti a könyvtár új marketing stratégiáját. A kétéves időszakra szóló terv 
kijelöli a főbb irányvonalakat, megpróbálja a szerteágazó folyamatokat egységesíteni, 
rendszerbe foglalni. 
 
Célcsoportok vizsgálata 
A Marketing stratégia egyik fontos eleme, hogy célzott marketinget kell alkalmazni. Ennek 
első lépése, hogy különböző célcsoportokat állítsunk fel a könyvtár látogatói között. A 
célcsoportok megállapításánál figyelembe kell venni életkori tényezőket, könyvtár látogatási 
szokásokat, családi állapotot. A különböző célcsoportokhoz felelőseket kell kijelölni, majd a 
célcsoportok vizsgálata következik. Ehhez a felelősöknek ki kell építenie a kapcsolatot a 
célcsoportját alkotó emberekkel, kezdetben egy szűkebb körrel, 6-8 emberrel. Ezután jön egy 
irányított interjú, ahol minden célcsoportot előre megbeszélt kérdések alapján elemzünk. A 
főbb kérdések a célcsoport szabadidő-eltöltési szokásait, könyvtárlátogatási szokásait, 
olvasási szokásait térképezi fel és lehetőséget ad arra, hogy megismerjük véleményüket is és 
ötleteket nyerhessünk tőlük. A későbbi szolgáltatásfejlesztésnek és célzott 
reklámtevékenységnek ezek az interjúkból készült elemzések adják majd az alapot. 
 
Tinik Éve - kiemelt célcsoport a tinik 
Az eddigi elemzésekből kitűnt, hogy a kamasz olvasói réteg jelenlétét kell erősítenünk a 
könyvtárban. Célzott marketinggel igyekszünk őket idén bevonzani intézményünkbe. A 
Gyerekkönyvtárban meglévő Tini polcot tovább bővítjük és átsoroljuk ide a felnőtt fantasy 
résznél található tini könyveket. Cd-k, Dvd-k vásárlásával egészítjük ki a tini részleget, mely 
egyelőre a gyerekkönyvtár hátsó részében kap helyet. Az Infohidat átalakítjuk az 
igényeiknek megfelelően és különböző klubok, programok indulnak szeptembertől. 
Tervezzük nyári tábor szervezését számukra június végén. A végső cél egy önálló tini részleg 
kialakítása saját nyitva tartással és tájékoztató könyvtárossal. 
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Beiratkozási kedv megtartása  
A tavaly megkezdett munkát tovább kell folytatnunk és a különböző akciókat, programokat 
ennek érdekében kell megterveznünk. A cél az új olvasók beiratkoztatása mellett a régi 
olvasóink megtartása. 
 
MásArc zenei és video részleg használat alap olvasójeggyel 
Az idei év nagy változása, hogy megszűnik az emelt tagsági díj. Ennek érdekében komoly 
reklámhadjáratot kell folytatnunk, hogy az eddigi normál olvasóink is használatba vegyék a 
MásArc kínálatát, a régi klubtagokat is fel kell készíteni a változásra. A következő 
tevékenységek szükségesek: 
- 2017 első félévében már csak negyedéves emelt szintű jegyet árusíthatunk 
- lejárt zenei tagságúaknak emailt küldünk a várható változásokról 
- Segítő szolgálatba bevonjuk az Infopontot és mindig a MásArcnál kezdjük az ismertetést 
- erős állománybővítés az első félévben a MásArcban, külön kiemelve a tiniknek szóló 
filmeket 
- regisztráción reklámhadjárat: plakátok, nyomtatott cd-k, dvd-k hívják fel a figyelmet a 
változásra, pecsétet csináltatunk (logó, hangjegy, filmszalag, Másarc rövid infó), kis 
borítékot az olvasójegynek, átvezető út a zeneibe 
- kabátos kölcsönzőben egy ideig csak cd és dvd ajánlókat helyezünk el 
- Facebook akció: már előtte sejtetéssel, január végétől, hogy valami készül: filmajánlók, 
tavaszi nagy nyitási akció 
- Szolgálat c. hetilapban és a könyvtár honlapján híreljük  a pozitív változást 
 

Beiratkozott olvasók számára kedvezmények biztosítása 
Minden jelentősebb program, melyekre eddig ingyenes jegyet kellett igényelni, ezentúl csak 
beiratkozott olvasók számára lesz továbbra is ingyenes. Az olvasójeggyel nem 
rendelkezőknek számára a beiratkozás összegével azonos értékben kell fizetnie.  
 
Beiratkozási akciók  
Február 14. kedd – Valentin nap 
Minden beiratkozó vagy hosszabbító egy becsomagolt szerelmes könyvet kap ajándékba.  
 
Ünnepi könyvhét – 15 évesek lettünk – mindenütt 15 karika 

- minden 15. beiratkozó, hosszabbító ingyenes 
- mindenre 15% kedvezmény 
- egész héten 15 dokumentumot lehet kölcsönözni 
- a 15 éves beiratkozók ajándékot kapnak 
- 15 éve folyamatosan tagok ajándékot kapnak 

 
Őszi Könyvtári Napok 

- a nagycsaládosok 50% kedvezményt kapnak a beiratkozásnál, hosszabbításnál (3 
gyerek+2 szülő/nagyszülő) 

- az újonnan beiratkozó (vagy aki legalább 10 éve nem járt már nálunk) ajándék 
könyvet kap 
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2.1.4 Humán erőforrás térkép 
 

A MIM vállalta, hogy a 2015-2019-es időszakban kidolgozza a GVKIK ösztönzési stratégiáját 
és ezzel összhangban a humán erőforrás térképét. 2017-ben a MIM folytatja a már 
megkezdett munkát: felméri a különböző munkakörökhöz szükséges szakmai, módszertani, 
személyes és szociális kompetenciáit.  
 

2.1.5 Minősített könyvtári díj pályázat benyújtása 
 
A 2015-ös nyertes NKA pályázaton vállaltuk, hogy két éven belül beadjuk pályázatunkat a 
Minősített Könyvtári Díjra. A pályázat tartalmazza 

- 3 új, innovatív szolgáltatás/program/módszer/gyakorlat kiválasztása, bemutatása 
- fentiek hatékonyságát mutató teljesítménymutatók, statisztikai adatok, interjúk 
- használói, fenntartói vélemények 
- az innováció média megjelenését 
- kapcsolat a könyvtár stratégiájával és a minőségirányítással 

A MIM javasolja, hogy a beadandó pályázat alapját az Olvasók Diadala 2015-ös 
olvasóvetélkedő, a Könyvsu-gó könyvválasztó oldal, adatbázis, az Irka csoport, valamint a 10 
kicsi pelikán városismereti vetélkedő képezze, hiszen ezek média ismertsége megfelelő, 
innovatívak és módszertani kiadványunkhoz elkészült a szolgáltatások részletes leírása is.  

 
2.1.6 Minősített könyvtári cím pályázat 2018 előkészítése  

 
2018-ban lejár az ötéves időszakra kapott minősített könyvtári címünk, melyet pályázat útján 
kell ismételten kiérdemelnünk. Ehhez már 2017-ben elő kell készítenünk a szükséges 
dokumentumokat, elemzéseket. A MIM feladata, hogy felmérje, milyen intézkedéseket 
vállaltunk 2014-ben, melyek valósultak meg, milyen változások történtek az eltelt időszakban 
és milyen dokumentumokat kell frissítenünk. 
 

2.2 Könyvtári szabályzatok, dokumentumok frissítése 
 
A Könyvtárhasználati szabályzat több ponton módosításra szorul, olyan területeken, amelyet 
a mindennapi könyvtárhasználat során tapasztaltunk. Megszüntetjük az emelt szintű 
olvasójegyet, egységes beiratkozási díj fejében a CD, DVD, hangoskönyv állományt 
kölcsönözhetővé tesszük. 
A Szervezeti és Működési Szabályzat bővül, az időközben megalakult minőségirányitási 
munkacsoportok leírásával. Mindkét dokumentumhoz a Képviselőtestület jóváhagyása 
szükséges. 

 
2.3 Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 

 
2017-re a könyvtár gazdálkodásának tervezésekor a feladatok ellátására kapcsolódó 
pénzügyi tervezés történt. (A megelőző években az előző évi bázis alapján történt a 
tervezés.) Így minden szakmai program, minden rendezvény és valamennyi megvalósítandó 
projekt, az épület üzemeltetés előzetes pénzügyi költségvetését kellett megtervezni. Ez a 
típusú költségvetés az év során nagyon szoros gazdálkodást fog jelenteni. 
2017 a könyvtárosok bére tekintetében is áttörő jelentőségű esztendő, hiszen 2008 óta nem 
volt bérrendezés a szakmában. A béremelés két csatornán keresztül történt. A szakmunkás 



 

8 
 

minimálbér 129 ezerről 161 ezerre emelkedett, a 15 %-os illetménykiegészítés pedig a 
könyvtár minden dolgozóját érintette. A két féle bérrendezési csatorna eredménye a 
könyvtárban nagy bérfeszültséget eredményezett. Ennek feloldása a fenntartó 
Önkormányzattal való egyeztetést követően ennek az évnek a feladata. 
 
A könyvtár költségvetésének főbb adatai: 
BEVÉTELEK 
 

Eredeti előirányzat 

Működési bevételek 4 391 
Központi irányító szervi támogatás 
(Önkormányzat) 

105 446 

ÖSSZES BEVÉTEL 109 837 
KIADÁSOK   Eredeti előirányzat 
Személyi juttatások 52 734 
Munkaadói járulékok 11 741 
Dologi kiadások 40 885 
ebből: - működési kiadások 28885 
- közüzem 12 OOO 
Felhalmozási kiadások 4 477 
ÖSSZES KIADÁS 109 837 
 
A 2017 évi „A bölcsőtől a koronáig – Gödöllő a királyné városa” elnevezésű tematikus 
kulturális évhez kapcsolódóan 900 Ft külön támogatást kap az intézmény, kulturális 
programokra. Az idén is kiírásra kerül az Irodalmi Pályázat, amelynek költsége támogatásként 
fog rendelkezésre állni. A könyvtár és a múzeum közösen szervezi a kastélyban zajló 
Koronázási hétvége városi programjait, melynek anyagi fedezeté a város támogatásából 
fedezzük. 2016 évben a büfét üzemeltető Zorrone Kft felbontotta a szerződését, a jövőben 
nem működteti a büfét. A büfé bútorzatának megvásárlására a költségvetésben biztosított a 
fedezet. 
Az épületüzemeltetéssel kapcsolatban az alábbi feladatok megoldását tervezzük: 

 Faborítású mozgás korlátozott rámpa cseréje.  
 Fűtés rendszer átvizsgálása, átmosatása az esetleges cső keresztmetszet szőkülések, 

és dugulások miatt.  
 Falikarok átalakítása, költségtakarékosság miatt. Az épületben kiépítet falikarok izzó 

utánpótlása nagyon költséges. A falikarokat belső szerkezetileg át kell építeni, jóval 
takarékosabb, izzókra cserélni.   

 
2.4 Belső ellenőrzési terv 

 
A munkatársi értekezleteken minden alkalommal megvizsgáljuk az operatív- terv 
áttekintésével a feladatok végrehajtásának menetét. Azokat a feladatokat, amelyek 
valamilyen ok miatt nem készültek el határidőre, új teljesítési dátumot kapnak.  A nagyobb 
projektek végén beszámoló hangzik el. A minőségirányítási rész munkatervében több 
ellenőrzési feladat beépítésre került. A könyvtárban a szakmai munkafolyamatok leírása 
megtörtént, évente módosítjuk, ahol változás történik. 
A szakmai területen ellenőrzésre kerül: 

 A dokumentumok beszerzés menetének, a teljesítménymutatók érvényesülése. 
 A folyóirat olvasóban zajló tájékoztató tevékenység.  
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 A forgalmi adatok folyamatos rögzítése és a referensz napló naprakész vezetése. 
 Az irattár (elektronikus, papír alapú) naprakész kezelése. 
 A házipénztár munkafolyamatainak, a pénzkezelés szabályosságának ellenőrzése. 
 A könyvtári kiadások és bevételek alakulásának havonkénti áttekintése, értékelése. 

 
2.5 Partnerkapcsolatok 

 
A könyvtár közművelődési és oktatási tevékenységének alappillérét a társ- és egyéb 
intézményekkel, szervezetekkel kialakított munkakapcsolatok alkotják. 
Az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk az iskolákkal való kapcsolatépítésre, 
valamint a meglévő kapcsolatok ápolására. Az általános iskolák közül a Hajós Alfréd Általános 
Iskola 2. a osztályában az előző évben egy olvasásfejlesztési projektet indítottunk, ez a 
munka ebben az évben is folyik majd. 
A középiskolák közül a Gödöllői Református Líceummal fűzzük a kapcsolatot szorosabbra a 
szakmai munka során. Az iskola vezetése egy pedagógiai programban olvasásfejlesztési 
projektet indít, amely a könyvtár együttműködésével fog megvalósulni. 
A kötelező közösségi szolgálat kapcsán a többi gödöllői és környékbeli középiskolával 
intenzív kapcsolatot ápolunk, a közös munka ezen a területen folyik majd. 
Az iskolák mellett fontos szerepet töltenek be a szakmai együttműködés területén a 
kulturális társintézmények. A Gödöllői Királyi Kastéllyal ebben az évben 2 nagyobb közös 
projektet valósítunk meg: júniusban a Koronázási Hétvégével indul a Parkkönyvtár a 
Királydombi Pavilonban és környékén. Az Országos Könyvtári Napok keretén belül közös 
kiállítás megvalósítását tervezzük az Erzsébet királyné emlékév keretében. 
Részt veszünk a továbbiakban is a kulturális intézmények és művészeti csoportok egyeztető 
fórumán, az összejövetelek helyszínét is biztosítjuk. 
A civil szervezetek közül több működését segítjük, munkájukban részt veszünk, sok 
alkalommal helyet is biztosítunk az összejöveteleikhez. A Gödöllői Értékvédő Egyesület 
szakmai munkájába ebben az évben is bekapcsolódunk.  
Helyet adunk a gödöllői Születés Hete programsorozat megvalósításához, a szakmai 
programok megszervezésébe bekapcsolódunk. 
Szorosabb kapcsolatot építünk ki az Autonómia Nevelési Központtal, akik a családi napjaink 
megvalósításban segítik majd munkánkat. 
Szoros munkakapcsolat valósul meg ebben az évben is a Gödöllő Város Nyugdíjas 
Egyesületével, hiszen az Őszikék Nyugdíjas Klub több ponton együtt dolgozik a városi 
szervezettel. 
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Magyar Cserkészszövetséggel és a Gödöllői Városi Múzeummal, a 
cserkész gyűjtemény gondozásával kapcsolatban. 
Turisztikai Egyesület Gödöllő több információs összejövetelén kívánunk részt venni a 
jövőben, szóróanyagainkkal jelen lenni az iroda képviseletében az általuk korrdinált 
nagyprogramokon. 
2017-ben a Pest Megyei Könyvtárral a Cselekvő közösségek elnevezésű országos projekt 
kapcsán még szorosabb együttműködést tervezünk a feladatokban való közös részvétel 
miatt. Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral 2017 márciusában zárjuk a Nagy 
Könyves Beavatás című kamaszoknak szóló országos játékot,amely kapcsán a közös munka 
már 2016-ban is folyt. 
Szakmai szervezetek közül az MKE Pest Megyei Szervezetével a legszorosabb a kapcsolat, 
szakmai programjaik alakításában, megszervezésében dolgozunk együtt és részt veszünk a 
szakmai műhelyek munkájában. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség évek óta komoly 
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partnere a könyvtárnak, az országosan meghirdetett programokban a könyvtár részt vesz 
(Internet Fiesta, Összefogás, Őszi Könyvtári Napok). A könyvtár vezetője tagja a szervezet 
vezetőségének, így szakmai rendezvények tervezési szakaszába is bekapcsolódik a könyvtár. 
 

2.6 Humán erőforrás 
 
A könyvtár munkatársainak engedélyezett létszáma 19 fő, könyvtári szakmai feladatot lát el 
17 munkatárs, gazdasági, épületüzemeltetési feladatot valamint portaszolgálatot lát el 2 fő. 
A munkatársak közül két fő tartós távolléte alatt (GYES), határozott időre alkalmazott 
helyettesek látják el a feladatot.  
A munkatársak önértékelése és vezetői értékelése ebben az évben is megtörténik. 

 
2.7 Önkéntesség és közösségi szolgálat 

 
A könyvtári közösség formálás fontos alapját képezik azok az önkéntesek, akik a könyvtár 
olvasói, látogatói közül kerülnek ki. Tevékenységükkel folyamatosan hozzájárulnak újabb 
csoportok, szolgáltatási tevékenységek létrehozásához, működtetéséhez.  
Ebben az évben is tovább működnek azok a klubok, amelyek az ő segítségükkel végzik 
munkájukat. (bővebben lsd. Könyvtári kisközösségek). Az év során egy alkalommal 
teadélutánra hívjuk őket, ahol meghallgatjuk beszámolójukat a klubok, körök működéséről, 
megköszönjük eddigi munkájukat. 
 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011-es törvény előírja a középiskolások számára a kötelező 
közösségi szolgálat teljesítését. Ebben az évben további iskolákkal folytatjuk a közös munkát. 
A következő tevékenységekbe vonjuk be a diákokat: 

o Könyvet házhoz program (idősek, mozgásukban korlátozott olvasóink 
számára házhoz szállítjuk az olvasni valót a diákok segítségével. 

o Mesedélelőtt a gyerekkönyvtárban- szombat délelőttönként diákok 
mesélnek, kézműveskednek, vetítenek diafilmet a gyerekeknek 

o war game- háborús játék havi 1 alkalommal 
o Készíts Te is könyvajánlót! – bevonjuk a diákokat a könyvtár honlapján 

készülő könyvajánlók megírásába. 
o Könyvsú-go!- az Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék során létrehozott 

könyvválasztó adatbázis építésében dolgozhatnak a diákok. 
o Rendezvények, programok- könyvtáron belül és kívül, a nagyobb programok 

lebonyolításában vehetnek részt a diákok. 
o Digitalizálási feladatok a könyvtár aprónyomtatvány tárában. 
o Segítnet tanfolyam- nyugdíjas olvasóinknak megbeszélt időpontokban 

száítógépes tanfolyamokat tartanak a fiatalok 
o A könyvtár aprónyomtatvány állományának szkennelése 1976-1986-ig két 

ütemben közösségi szolgálatot teljesítő diákokkal. 
 
A könyvtár honlapján a menüsorban külön felületet alakítottunk ki a közösségi szolgálattal 
kapcsolatos tudnivalók számára, ahol pontos leírást adunk a vállalható tevékenységekről. 
Bemutatjuk az eddigi munkát. Megjelenítjük azokat az iskolákat, amelyekkel partneri 
kapcsolatban vagyunk.  
Ebben az évben előzetes jelentkezési felületet alakítunk ki az érdeklődő diákok számára. 
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Megkérdezzük a véleményüket a nálunk végzett munkáról, annak hasznosságáról. Egy online 
kérdőívet készítünk, ennek kitöltésére kérjük a diákokat. 
 
3. Elérendő szakmai célok 

 
3.1. Állomány menedzsment 

3.1.1 Kiemelt állománygyarapítási területek 
 
Az olvasói igények és az állománygyarapítási tervet és szabályzatot figyelembe véve minden 
évben meghatározzuk azokat a területeket, amelyekre a mindennapi dokumentum 
beszerzési folyamaton belül még nagyobb hangsúlyt és nagyobb beszerzési keretet 
fordítunk. 
A felnőtt könyvtár kiemelt területei: 
- idegen nyelvű könyvek (nyelvkönyvek és szépirodalmi olvasmányok) 
Az idegen nyelvi állomány bővítése, elsősorban angol és német nyelven - Könyvfesztivál, 
internetes áruházak, speciális könyvesboltok. A területen selejtezés és rendezés. az 
átláthatóságot szem előtt tartva.  Kialakítunk egy újdonságok könyvespolcot, az új 
beszerzések számára. 
- tini irodalom 
A fantasy és a sci-fi irodalom összefonódását megszüntetjük. A tiniknek szóló fantasy 
irodalmat leválogatjuk a felnőtt fantasy, sci-fi részből, átirányítjuk a gyermekkönyvtár tini 
polcára. A felnőttben csak a sci-fi és a felnőtteknek szóló fantasy irodalom marad. A 
tiniknek szóló irodalmat kiemelten gyarapítjuk és egyelőre a gyermekkönyvtár tini polcára 
kerül. 
- vallásos irodalom 
Keresztény vallás.  2017  Reformáció 500. jubileumi Emlékév kapcsán folytatjuk az 
állományrész gyarapítását. 

A gyermekkönyvtár kiemelt területei: 
- kortárs gyermek és ifjúsági irodalom, különös tekintettel a tiniknek ajánlható szép és 
szakirodalomra 
- klasszikus szépirodalmi művek beszerzése, régi példányok cseréje, frissítése 

A MásArc zenei és video részleg: 
Az idei év kiemelt gyarapítási területe a CD állományunkban a zenés-verses gyermeklemezek, 
a nép-és világzene, valamint komolyzenei CD-k. 
A DVD beszerzés során kiemelt figyelmet szentelünk klasszikus filmek, irodalmi adaptációk, 
valamint fantasy és ifjúsági filmek gyarapítására. (TiniPolc kialakítása) 
 
 

 3.1.2 Állományvédelem 
 
Az elmúlt évek kölcsönzési tapasztalatai azt mutatták, hogy egyre nagyobb igény van egy 
éjjel nappal működő könyvbedobóra, amelyhez a nap 24 órájában hozzáférhetnek az olvasók 
és visszaadhatják így a kikölcsönzött könyveket. Így elkerülhető az, hogy aki a kölcsönzési 
időben nem tudja meglátogatni a könyvtárat, ne tudja visszahozni a kikölcsönzött 
dokumentumokat. Jelentősen csökkenhet így a késedelmes olvasók, a vissza nem hozott 
dokumentumok száma. 
A bedobó működtetésével kapcsolatban szabályozást hozunk létre. Üzembe helyezése után 
reklámkampányban népszerűsítjük a lehetőséget. 
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A könyvtár tartalmilag elavult vagy elrongyolódott, elveszett dokumentumait előre 
meghatározott selejtezési ütemterv alapján vonjuk ki az állományból. Ehhez időpontokkal és 
selejtezési területekkel meghatározott terv készül, ahol feltüntetjük a részlegenkénti 
darabszámot is. 
Selejtezési terv részlegenként: 
Infopont: Az archiválásra nem kerülő 2014-es folyóiratok leselejtezése. 
Felnőtt tájékoztatás: Kiemelten az idegen nyelvi rész, raktár szórakoztató, raktár 
szépirodalom területeket selejtezzük. A raktárból az itt az olvasóteremből elhelyezett, 
megrongálódott, elavult könyvek is törlésre kerülnek. 
Gyerekkönyvtár: Kiemelt figyelemmel kerülnek átválogatásra a mesekönyvek. Ezekből a 
rongálódott példányokat leselejtezzük, a kieső példányokat lehetőség szerint pótoljuk. 
Átválogatásra kerül a tini irodalom. Az elavult, nem keresett példányok törlésre kerülnek. Új 
könyveket szerzünk be a korosztálynak. 
 
A teljes állományra vonatkozóan selejtezési üzemterv készül, ahol meghatározásra kerülnek 
az állományból törölhető dokumentumok darabszáma és a selejtezés időbeli ütemezése. 
 

3.1.3 Állományrendezés 
 
Az olvasói igényeknek megfelelően (az olvasói kérdőívekben több látogatónk igényelte) a 
felnőtt részlegben az idegen nyelvű állományt frontálisabb helyen lévő polcokon helyezzük 
el. Az állomány átválogatásával párhuzamosan új dokumentumok beszerzése történik, 
amelyeket kiemelten helyezünk el. 
Felnőtt szakirodalom rendezése 700-as főosztálytól fog megtörténni, folytatva a tavaly 
megkezdett munkát. 

- 700-800 állomány olvasóbarát rendszerezést igényel. Kiemeljük az olvasók által 
preferált területeket, az átfedéseket megszüntetjük. 

- új őrjegyeket helyezünk ki. 
 
A gyerekkönyvtár polcaira kerülnek át a hangoskönyvek közül a meselemezek, 
regényadaptációk. A gyerekek itt kérhetik a kölcsönzésüket, a belső tokból a lemezt a felnőtt 
részlegben kapják meg. 
Fantasy könyvek leválogatása megtörténik a felnőtt könyvtárban és a két állományrész 
egyesítésére kerül sor a gyermekrészlegben, a tini könyvek polcain. Egy helyre kerülnek a 
sorozatok eddig külön lévő kötetei.  
A raktárban Katona- Szabó István hagyatékának állományrendezése megtörténik: lista 
készítése a tételekről, javaslat az elhelyezésre, kapcsolat felvétele az érintett 
intézményekkel. 
 
A MásArc zenei és video részlegben fiatalok érdeklődésére számító fantasy- és ifjúsági 
filmekből, kötelező olvasmányokból valamint zenei előadók cd és koncertfilmjeiből új polcot 
alakítunk ki.(TINIPolc kialakítása). 
Az elmúlt évben kidolgozott dizájnhoz (felnőtt részleg) illeszkedő őrjegyek készítése történik 
a tematikus bontású dvd- filmekhez 
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3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 
 3.2.1 Olvasásfejlesztés 

 
Kamaszokra hangolva 
A gödöllői könyvtár kiemelt szakmai feladatai közé sorolja az olvasásfejlesztést. Célunk az, 
hogy az olvasást, a könyvtárat minél közelebb hozzuk az adott célcsoporthoz, nem 
hagyományos eszközökkel. 
Ebben az évben a kamasz korosztálynak szánjuk a legtöbb figyelmet. Az állománygyarapítás,  
az állomány elrendezése, a zenei és video részlegben való új beszerzések és új polc 
kialakítása, az Infohíd helyén kialakításra kerülő Tini kifutó, a gyerekkönyvtárban lévő tini 
polc bővítése mind ennek a korosztálynak az igényeit próbálja kielégíteni. 

- az infohíd helyén kialakításra kerül a Tinikifutó, a hol kényelmes, kuckós 
olvasósarkokat, beszélgetős sarkokat alakítunk ki. 

- a felnőtt könyvtárból átkerülnek a tiniknek szóló fantasy könyvek a 
gyerekkönyvtár tini polcaira. A régebbi kötetek leszedésre kerülnek, újak 
vásárlásával frissítjük az állományt. 

- a gyerekkönyvtári tabletre e folyóiratokat vásárolunk, de ezek mellé bővítjük a 
papír alapú lapozgatnivalók számát is. 

- a zenei és video részlegben Tinipolc kerül kialakításra, ahol a tizenéves 
korosztálynak készül film és zenei válogatás. Ezek számát és témáját is bővítjük. 

- ide szervezzük a már működő kamasz programjaink összejöveteleit. (Íróka, 
kamasz olvasókör). 

- Júniusban író-olvasótábort szervezünk a csoportjaink bevonásával. 
- az év második felében ír-olvasó találkozót, beszélgetős délutánokat, egyéb 

programokat szervezünk kamasz olvasóinknak. 
 
Bookstart program 
2016-ban egy új kezdeményezést indítunk útjára. Egy iskolai osztály olvasási szokásait 
követjük nyomon: hogyan alakul, majd hogyan változik az olvasási kedv, hogyan alakulnak az 
olvasási szokások az idő múlásával. A látogatott könyvtári órák és a résztvevő osztályok 
aktivitását figyelembe véve a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola egyik 1. osztályában 
indítottuk el új kezdeményezésünket. 

1. A gyerekek a 4 év során minden évben kapnak egy könyvet a könyvtártól ajándékba, 
amely megfelel a gyerekek olvasási szintjének. Ezt a könyvtárosok személyesen adják 
át az iskolában, egy gyerekkönyvtári tájékoztató kíséretében.2016ban ez két 
alkalommal történt meg. 

2. Az osztály rendszeresen, évi több alkalommal részt vesz a gyermekkönyvtárban 
tartandó csoportfoglalkozáson. Itt alkalmuk nyílik megismerkedni a könyvtárral, az 
abban való eligazodással. A program során a pedagógus által igényelt témában 
tematikus foglakozásokon is együtt dolgozunk a gyerekekkel. Ebben az évben 
közösen dolgozzuk fel az ajándékozott könyveket. 
Idén a neves illusztrátor, Szegedi Katalin Lenka című kötetét kapták a lányok, a fiúk 
pedig a társkötetet, Palkót. A könyvekhez kapcsolódó mesés-rajzos foglalkozást az 
írónő tartja a gyerekeknek.  

3. A látogatások során minden gyerek beiratkozott olvasója lesz a könyvtárnak. A szülői 
beleegyezés után már könyvet is kölcsönözhetnek a csoportlátogatások alkalmával, 
majd egyénileg, a családdal együtt is. 
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4. Évi egy alkalommal meghívást kap az osztály egy gyermekíróval szervezett 
találkozóra. 

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

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

7. A program közben méréseket végzünk a gyerekek körében. 
 
A program kezdete:  2016. január 
A program vége:  2019. január 
A program anyagi fedezetét az olvasóink által az intézménynek felajánlott 1% adóból 
kívánjuk fedezni. 
 
Olvass, rajzolj, játssz velünk! 
Évenként megtervezzük saját albumunkat. Célunk, hogy a még olvasni nem tudók, és nem 
szerető gyerekek is kedvet kapjanak a könyvhöz, az olvasáshoz. Segíthetik őket szülők, 
nagyszülők, testvérek. A díjátadót és a következő album meghirdetést, a Könyves Vasárnapra 
időzítjük. 
 
Könyvajánlók a gyerekkönyvtárban 
Mosolygós könyvjelző bevezetését tervezzük a gyerekkönyvtárban, a felnőtt részleg 
mintájára. A gyerekek az elolvasott könyveket véleményezhetik. Mosolygós ha tetszik, 
szomorú, ha nem. 
Könyvajánlók készítésére buzdítjuk a sokat olvasó gyerekeket, segítünk a honlapon keresztül 
a tartalom beküldésének technikáit elsajátítani. A honlap mellett friss olvasmányajánlók 
kerülnek ki a megújult faliújságra, valamint a Tinikifutó felületeire. 
 
Könyvsú- go! 
A 2015-ös tematikus év keretében folyó Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék nagy sikerrel 
zárult. A gyerekek közel 300 könyvet olvastak el és dolgoztak fel a játék során. Ennek az 
anyagnak és felületnek a felhasználásával készült el az 1. negyedévben a Könyvsú-go 
elnevezésű, fiataloknak szóló könyvválasztó oldal, amely a könyvtár honlapjáról érhető el. 
Az oldalra látogatók különböző szempontok kiválasztásával megadhatják, hogy milyen 
könyvet olvasnának szívesen. Így olyan olvasmányok közül választhatnak, amelyet a saját 
korosztályuk több szempontból véleményezett. Ezeket a választáskor elolvashatják, majd a 
könyv elolvasása után ők is véleményezhetik a választott könyvet. 
2017-ben a az előző évben indított országos olvasási játék eredményeként – amelyben a 
gödöllői könyvtár szervezőként és játékosként is részt vett- közel száz könyv kerül be az 
adatbázisba, amelyeket a gyerekek a játék során dolgoztak fel. Ennek adaptálása és élővé 
tétele lesz a feladat. 
Az adatbázis bővítésével párhuzamosan nagyobb figyelmet fordítunk a könyvválasztó oldal 
reklámozására: könyvjelzőt készítünk a gyerekeknek, több foglalkozásban során 
megmutatjuk a diákoknak a lehetőséget, szakmai lapokban cikket publikálunk a kibővült 
adatbázisról. 
 
Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata minden évben több alkalommal jelenik meg a város 
nagyrendezvényein. A cél az olvasás, a könyvtár népszerűsítése, nem hagyományos módon. 
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Ebben az évben a kitelepült”könyvtárban” is lehetőséget biztosítunk a rögtön beiratkozásra 
és kölcsönzésre. A témában több könyvet és más dokumentumot is elhelyezünk a kültéri 
könyvtár polcain, amelyek rögtön hazavihetők lesznek. 
Ebben az évben a következő megjelenéseket tervezzük: 

- Verses Ház a Költészet Napján a Főtéren 
- Parkkönytár a Gödöllői Királyi Kastélyban-júniusban a Koronázási hétvégével 

kezdődően egy héten át működtetjük a Királydombi pavilon és környékén a 
Parkkönyvtárat. A könyvek mellett délelőtt és délután is programok várják az 
érdeklődőket. 

 
Könyv és kávé 
Az elmúlt három évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Novo Caféban kialakított 
mini könyvtárunk, amelyet a következő évben is folyamatosan gyarapítunk és gondozunk, új 
kiadványokkal látjuk el. 
 
Caravella kávézó 
A Könyv és kávé mintájára a tulajdonossal való egyeztetés után mini könyvtárat alakítunk ki a 
kávézóban. Elsősorban lapozgatós, szép kiállítású könyveket, folyóiratokat vásárolunk és 
válogatunk a polcokra, illeszkedve a hely hangulatához. 
 
E-padlás 
A könyvtár honlapjáról elérhető e-blogba folyamatosan kerülnek fel a könyvajánlók, az 
élményszerű olvasmány beszámolók, amelyek rendhagyó módon, személyes 
megközelítésekkel népszerűsítik az olvasást, a jó könyvet. 
 
Olvasókör 
A könyvtár olvasóiból alakult kiscsoport havi rendszerességgel találkozik, ahol a közösen 
kiválasztott olvasmányokról beszélgetnek a kör tagjai. Ebben az évben a tagok egyre növekvő 
számát figyelembe véve a csoportból két csoport alakul, így az új tagokat is fogadni tudják. 
 
Biblioterápiás csoport 
Az új kiscsoport indításával azokat az olvasóinkat célozzuk meg, akik szívesen beszélik meg az 
őket foglalkoztató problémákat. A beszélgetéseket minden esetben irodalmi művek 
indukálják, ebből bontakozik ki a foglalkozás. A csoport februárban indul, majd 
szeptemberben egy más tematikában, újraszerveződve. 
 
  3.2.2 Informatikai szolgáltatások 
 
Digitalizálás 
Az információs társadalom igényéhez igazodva a könyvtárak egyre nagyobb mértékben 
válnak digitális tartalomszolgáltatóvá, digitális archívummá. A saját technikai eszközöket, és 
az internetet használók egyre jobban igénylik a digitalizált tartalmak elérését. 
Adatbázisunkban hozzáférhetővé válnak helytörténeti videó anyagok, a Széphistóriák 
sorozatunk. Szikla integrált rendszerünkben a Fotó és aprónyomtatványok modulban a 
helytörténetünkben található fotógyűjteményünket és aprónyomtatványokat digitalizáljuk. 
Ezzel biztosítani tudjuk a megváltozott könyvtárhasználati szokások megfelelő, színvonalas 
kiszolgálását. 
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Digitalizált dokumentumok adatbázisa 
A Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának digitalizálása és feldolgozása elkészült. Idén 
tervezzük a belső hálózaton való közzétételét, honlapunkon való megjelentetését. Ehhez 
szükség van egy dizájn kidolgozására. 
 
Fotó és aprónyomtatvány modul a Szikla IKR-ben 
Ebben az évben az elmúlt évben vásárolt modulban 100 db fotó feldolgozását tervezzük. 
A cél egy digitalizált fotógyűjtemény létrehozása a könyvtár közös elérési felületén. 
A belső hálózatunkon elérhető programjainkról készült fotógyűjteményünket tovább 
gondozzuk, honlapunkon válogatást jelentetünk meg. 
 
Digitalizált hanganyag 
Az Értelmiségi klub összejöveteleinek hanganyagát felvesszük, belső hálózatunkon 
elérhetővé tesszük. 
 
Digitalizálási tervünkből az elkövetkező két év vállalása: 
2017: 
Célunk a digitalizált anyagaink audiovizuális bővítése a könyvtárunk által szervezett 
programjainkról készült videók feltöltésével. 
Filmes anyagainkat feltöltjük adatbázisunkba. Versmob, kiállítás megnyitók, Konferenciákról 
előadás anyagok, Országos vers- és prózamondó verseny, Ottlik maraton, Több mint 
könyvtár kisfilm. 
 
2018: 
Célunk az előző évben digitalizált video anyagaink feldolgozása, amelyeket digitalizált 
adatbázisunkon keresztül hozzáférhetővé teszünk. 
 A Szikla Integrált Könyvtári rendszerünkben feldolgozott fotókat (1000 db) és 2003-2015 
között megjelent aprónyomtatványokat (szórólapok, meghívók stb.) elérhetővé tesszük a 
belső hálózatunkon. 
 
Honlap 
A távhasználatok folyamatos erősödése miatt nagy hangsúlyt fektetünk honlapunk 
frissítésére, napi aktualizálására, interaktív szolgáltatásaira.  

A középiskolai diákok számára készült Közösségi szolgálat oldalt frissítjük, 
tájékoztatást nyújtunk az önkéntes munka lehetőségeiről könyvtárunkban.  

Az Olvasók Diadala olvasóvetélkedőnk alapján KÖNYVSÚ-GO adatbázisunkba (Válassz 
könyvet könnyen!) feltöltjük A Nagy Könyves Beavatás programban elkészült könyvek 
adatlapjait.  

Híreinket, programjainkat naprakészen feltöltjük, frissítjük.  
Részlegeink bemutatásának frissítése. MásArc február; felnőtt kölcsönző március; 

gyerekkönyvtár április, Gödöllő gyűjtemény május, Infopont június, olvasóterem 
szeptember, Cserkész könyvtár- és levéltár október, Infohíd november. 

Gyermek oldalon könyvajánlók készítése havonta: 
Felnőtt oldalon könyvajánlók készítése heti egy alkalommal tájékoztató kolléga.  
Zene és filmajánló készítése felnőtt és gyerek oldalunkra havonta. 
Folyóirat cikkek, folyóiratok ajánlói készülnek havi rendszerességgel. 
Havonta két alkalommal helytörténeti könyvajánlókat teszünk közzé a könyvtár 
honlapján. 
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Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket teszünk közre főoldalunkon a hónap 
szülötteiről, halottairól vagy főbb eseményekről.  
A meglévő témákat bővítjük: Akikre emlékezünk, Műalkotások Gödöllőn, Gödöllő Anno 
Plusz, Megújuló értékeink.  
 
 
Szolgáltatások fejlesztése, változtatás 
Az Infohídon elhelyezett gépeinket az olvasótermünkbe helyezzük át. Így biztosítani tudjuk az 
elektronikus és a papír alapú dokumentumok együttes elérését a tanuláshoz, szórakozáshoz. 
Tanfolyamainkat szintén az olvasóteremben tartjuk. 
 
Az Infoponton négy laptopot fülhallgatóval helyezünk el, biztosítva a gyors 
információkeresést, böngészést, levelezést, hangos könyvek hallgatását, segítnet szolgáltatás 
igénybevételét felhasználóink számára.  
Helytörténeti adatbázisokat rögzítünk és teszünk közzé a Kutatóemeleten található olvasói 
használatra rendelt számítógépen. 
 
Szikla integrált rendszer 
A Gödöllő Gyűjteményt a Gödöllővel és környékével kapcsolatos anyagokkal bővítjük. A helyi 
és országos médiából kiválogatott cikkeket a Szikla adatbázisba bevisszük és mellé média 
állományként csatoljuk a cikket kép vagy szöveg formájában. 
Ugyanezt tesszük a testületi ülések jegyzőkönyveivel, azzal a kivétellel, hogy média állományt 
nem csatolunk hozzá.  
A kistérségi újságokat szintén feldolgozzuk az adatbázisban.  
Újabb logikai kapcsolatok kidolgozásán dolgozunk annak érdekében,hogy látogatóink  az 
olvasási szokásairól minél több információt gyűjthessünk. 
 
Tanfolyamok, képzések: 
A lakosság digitális fejlődése érdekében Segítnetet és számítógépes tanfolyamokat. Az asztali 
számítógépek mellett laptop használatának lehetőségét is biztosítjuk ezeken az órákon.  
Március 22-29 között: Az Internet Fiestához kapcsolódva tanfolyamokat tartunk. 
Május: Alapfokú tanfolyamot tartunk. 
Október: Az Őszi Könyvtári Napok témájához kapcsolódva tartunk tanfolyamot  
Segítnet 1 órás tanfolyamokat tartunk az infoponton, melyek személyre szabott igények 
szerint zajlanak.  
Az önkéntes munkára jelentkező diákok számára megszervezzük a diák-nagyi közösen tanulja 
a számítógép használatát órákat, honlapra ajánlók küldésének menetét, digitalizálás 
folyamatát, könyvsú-go feltöltésének használatát. 
Belső tanfolyamot szervezünk munkatársaink részére: 
A Szikla Integrált könyvtári rendszerünk használata. Meghívjuk Szilágyi Loránd 
szoftverfejlesztőt a NetLib kft-től. 
 
Online kapcsolattartás az olvasókkal 
 
Közösségi oldalak használata (facebook, twitter) 
Facebook oldalunkon havi rendszerességgel közzétesszük új beszerzéseinket, egy-egy 
részlegünk akcióját, wiki oldalunk havi frissítéseit. Programjainkat, blogunkat, könyves 
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eseményeket, érdekességeket osztunk meg. Twitter oldalunkra automatikusan kikerülnek a 
facebook tevékenységeink. 
Ebben az évben több kérdést teszünk fel facebook oldalunk követőinek, amiben kikérjük a 
véleményüket a programokkal, szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 
 
Kapcsolattartás kiscsoportokkal 
Baba-mama kuckó aktuális rendezvényeiről facebookon, a Baba-mama kuckó a Gödöllői 
Városi Könyvtárban elnevezésű zárt csoportban tájékozódhatnak a csoporttagok. A 
csoportba a felvételt a havonta megrendezendő előadáson lehet kérni. Adminisztrátor: 
Kozáry- Biczó Andrea önkéntes.  
Szintén zárt facebook csoportként működik, A Nagy Könyves Beavatás Gödöllői tagozata 
elnevezésű közösség. A 2 csapat /6 fő/ A Nagy Könyves Beavatás országos játék 
résztvevőiként.  
War Game játékosok levelezési listán kapnak híreket. 
 
Hírlevél 
Havonta egy alkalommal Hírlevelet küldünk olvasóink számára rendezvényeinkről, 
szolgáltatásaink fejlesztéséről, a változásokról. 
 

3.3 Rendezvények 
3.3.1 Kiemelt rendezvények 

 
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 14. 
Könyvtárunk negyedik alkalommal csatlakozik a Magyar Gyermekirodalmi Intézet 
felhívásához. Ezen a napon a megkeresett könyvkiadók segítségével minden könyvtárba 
látogató gyerekolvasónk a kikölcsönzött könyvei mellé egy ajándékkönyvet is kap. 
A programhoz való csatlakozással a célunk, hogy bekapcsolódjunk az országos szintű 
olvasásnépszerűsítésbe. 
A könyvajándékozás mellett folyik Bálint napi beiratkozási akciónk. 
 
Internet Fiesta-március 22-29. 
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is kapcsolódik a gödöllői könyvtár az országosan 
meghirdetett programsorozathoz. Számítógépes képzéseket, informatikai előadásokat, 
interaktív játékokat kínálunk látogatóink számára. A Fiesta célja az internet hétköznapi 
használatának népszerűsítése, ezzel összefüggésben a veszélyekre való figyelmeztetés. 
Az Internet Fiesta hetében szombaton délután kerül sor a Nagy Könyves Beavatás országos 
olvasásfejlesztési játék zárása. A programra meghívást kap minden csapat, szervező, aki részt 
vett a játékban. Itt kerül sor az eredményhirdetésre, az ajándékok kiosztására. 
 
Költészet Napja- április 11. 
Ebben az évben ismét felállítjuk a Főtéren Verses házunkat április 11-én, ahol a verses 
könyvtár mellett a versekhez, költőkhöz kapcsolódó játékokkal várjuk a költészetet 
kedvelőket.  
A ház mellett az ideiglenes Versszínpadon lehetősége lesz mindenkinek elmondani kedvenc 
versét, dalszövegét, amelynek felvételét mindenki megtekintheti a honlapunkon keresztül. 
A napot irodalmi műsorral zárjuk a könyvtárban. 
 
 



 

19 
 

Ünnepi Könyvhét – június 1-6. 
június 3. Gödöllő Irodalmi díj átadása 
Író –olvasó találkozók, gödöllői írók bemutatkozási lehetősége 
 
Parkkönyvtár a Gödöllői Királyi Kastélyban-június 
A kastély muzeológus csoportjával közösen került kidolgozásra a Parkkönyvtár gondolata.  
A cél egy kötetlen, nagyon látogató és olvasóbarát szabadtéri olvasó- és élménytér 
kialakítása, ahol folyamatosan olvasásnépszerűsító foglalkozásokkal, zenés irodalmi 
műsorokkal és egy jó olvasnivalóval várjuk a parkba látogatókat egy hónapon keresztül. 
A program a Koronázási hétvégén kezdődik, amely egyben a városi tematikus év nyitó 
programja is. 
 
Múzeumok Éjszakája- június 
A könyvtár immár hatodik éve csatlakozik a városi programhoz. Késő délutántól éjfélig várjuk 
a látogatókat programokkal és rendhagyó könyvtári túrával. 
A gyerekeknek a tematikus év témájában kézműves –és mesefoglalkozásokat szervezünk. A 
könyvtár belső udvarán irodalmi est és Kincső koncert várja majd a látogatókat. 
 
Összefogás a könyvtárakért- október 
Az országos könyvtári napok tematikáját központilag határozzák meg, a programokat ezután 
szervezzük meg. A program záró eseménye a Könyves Vasárnap, amikor rendkívüli nyitva 
tartással, beiratkozási akciókkal, családi programokkal várjuk látogatóinkat. 
Ekkor kerül sor az Év olvasója díj átadására.  
 
Nagy Dianap- november 
2014-ben első ízben csatlakoztunk a Magyar Diafilmgyártó Vállalat felhívásához. a Nagy Dia 
napon Gödöllőn közismert embereket hívtunk, hogy vetítsenek és meséljenek diafilmeket a 
gyerekeknek. A program a 2016-os évben is nagy sikerrel zajlott. Még több mesélőt és még 
több csoportot hívunk meg a dianapra, ezzel népszerűsítve a klasszikus mesélés ezen 
formáját. 
 
Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny- november 
Ebben az évben 23. alkalommal kerül megrendezésre a szavalóverseny közös szervezésben a 
Gödöllői Királyi Kastéllyal és a Gödöllői Királyi kastély Barátainak Egyesületével.  
Az előző évek tapasztalatai alapján a verseny struktúráját átszerveztük. Az elődöntőkből a 30 
legjobb produkció kerülhet a Királyi Kastély Lovardájában november 25-én megrendezésre 
kerülő döntőbe.  
 
Opera Nagykövet Program  
A programot terveink szerint folytatjuk. A szervezés folyik az Operaházzal. Egy komplex 
művészeti program keretén belül ismerkedhetnek a gyerekek az Operaház tevékenységével, 
a zenei műfajokkal előadásokkal, híres művekkel. A belépés ingyenes, előzetes 
regisztrációhoz kötött. A Gödöllői Szolgálatban hirdetjük. Gödöllői iskolákból osztályokat 
szervezünk. Tervezett időpontok: 2017. március, április, október, december 
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3.3.2 Tematikus év programjai- A bölcsőtől a koronáig –  
Gödöllő a királyné városa  

                                                                                                            
Olvasó vetélkedő – gyerek-tanár, gyerek-szülő csoportok számára 
Időpont: 2017. 03. 10. – 05. 20. 
Díjátadás: 2017. 06. 02. 

 Erzsébet királyné – élete, személyisége, érdeklődése, a magyar politikában betöltött 
szerepe felől közelítve 

 művelődéstörténet, irodalom, 
 gödöllői vonatkozások, 
 több fordulós játék, kreatív feladatokkal, könyvolvasásra, új kutatásokra alapozva. 

 
Királyi Parkkönyvtár a Királydombi pavilonban  
Erzsébet királynéról és azokról a nagy formátumú asszonyokról, akik megújító hatással voltak 
a kultúrára, a tudományra, és a társadalmi életre. A programhoz könyvtári szolgáltatás és 
különböző rétegeket megcélzó programsorozat kapcsolódik egy héten át. (Közös program a 
Gödöllői Királyi Kastéllyal) 
Időpont: 2017. június 10-16. 
 
„Erzsébet és kora” kiállítás - a korszakot, a királyi ház életét bemutató, a legújabb kutatások 
eredményeit reprezentáló dokumentumok, különleges, egyedi anyagok kiállításával. 
(Közös program a Gödöllői Királyi Kastéllyal) 
Időpont: 2017. 10. 05. – 11. 10. 
Megnyitó: 2017. 10. 05. 
 
Gödöllői irodalmi pályázat  
A díj szellemisége minden évben Gödöllő város tematikus évéhez kapcsolódik, idén Bölcsőtől 
a koronáig - Gödöllő a királyné városa címmel emlékezünk városszerte Erzsébet királyné 
születésének 180., illetőleg a királyi pár koronázásának 150. évfordulójára. A pályázatra 
olyan irodalmi igényességgel megírt alkotásokat várunk, melyek különleges női sorsokat 
mutatnak be, különleges nőkről szólnak, vagy a női kitartásról, erőről, a nők lelkéről, 
világáról szólnak. 
Díjátadó időpontja: 2017. 06. 03. 
 
 „Erzsébet kori széphistóriák” - Tematikus könyvtári órák és előadások általános és 
középiskolásoknak. 
Tanítási év során 4 alkalommal. 
 
 

3.3.3 Kiállítások 
 
2017. január 31- február 28. 
 Tündér Erzsébet 
 Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása 
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március 3.- április 3. 
 Hidasi Zsófi textilművész kiállítása 
április 5.- május 25. 
 Az én sapkám 
 Remsey folyóiratok kiállítása 
június 1.- július 20. 
 Fuszenecker Ferenc fotóművész kiállítása 
augusztus 25- szeptember 15. 
 Szűcsné Marika amatőr festő tárlata 
október 2-október 31. 
 Tematikus év kiállítása 
november 
 Anti Szabó János tárlata 
december 
 Katona Szabó Erzsébet kiállítása 
 
 
4. Könyvtári kisközösségek 
 
Irodalmi Kerekasztal 
Antológiák, publikációk 
Idén is tervezi az Irka, hogy új, közös kötetet jelentet meg, de valószínű, hogy a kivitelezés 
átcsúszik 2018-ba. Az idei év feladata, hogy kitalálja az új antológia témáját, felépítését, 
megkezdődjön a szövegek írása, korrektúrája. A szerkesztés, tördelés, nyomdai kivitelezés 
úgy gondoljuk át fog csúszni a következő évre, ezért most nem is kalkulálunk vele. Inkább a 
2016 decemberében megjelent Darwin parázik antológia népszerűsítését, árusítását 
szeretnénk egy kicsit megerősíteni. Terveink szerint a kötetet a helyi könyvesboltokba 
kerülne. 
A közös köteten túl két másik könyv elkészülését vállalja az Irka 20174-ben. Elhunyt 
írótársunk, Emericzy Enid hagyatékát tervezzük idén feldolgozni és válogatást készíteni 
sokoldalú tevékenységének bemutatására. A kötet összeállítása során szorosan együtt 
dolgozunk Enid családjával, a kötet finanszírozását is ők vállalták magukra. Szeretnénk a 
kötetet 2017 októberében megjelentetni és a könyvet bemutatni a könyvtárban még idén. 
A másik kötet pedig a Gödöllői Irodalmi Díj elmúlt öt évének nyertes alkotásiból készült 
antológia. Az írásokat javítás után szerkesztjük, terveink szerint a zsűritagoktól kérünk 
ajánlást, előszót hozzá. A kötet megjelentetésére Gödöllő Város Önkormányzata biztosít 
forrást. A kötet bemutatója az idei díjátadó ünnepségen lesz a tervek szerint, 2017. június 3-
án. 
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  Idén folytatjuk a blog 
működését, hetente legalább két új posztot tervezünk megjelentetni a tagok írásaiból: 
versek, novellák, tárcák, mesék, valamint Gödöllő kulturális életével, olvasással, könyvekkel 
kapcsolatos kritikák, publicisztikák. A blogot színesítik az Irkához kötődő grafikus, fotós 
barátaink munkái is. 
Az Irka figyelemmel követi a tagok önálló köteteinek megjelenését. Tavalyról húzódik 
Mersdorf Ilona dokumentumregényének megjelentetése a kolozsvári Kriterion Kiadónál. Ha 
sikerül idén eljutni a publikáláshoz, akkor az Irka szeretne a gödöllői könyvtárban is egy 
önálló estet szervezni neki. 
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Időközben tagunk lett Pokornyi Katalin, akinek Kántor Kata írói álnéven idén jelent meg 
gyerekeknek szóló kötete a Könyvmolyképző Kiadónál. A 6-8 éveseknek szóló könyv 
bemutatását az Ünnepi Könyvhétre tervezzük, a mesében szereplő rendőrkutyával és 
különböző rendőrségi eljárások bemutatásával együtt. 
 
Műhelymunka 
Az Irka továbbra is 3-4 hetente a könyvtárban tartja műhelytalálkozóit, melyek ingyenesek 
mindenki számára. 2016 őszén elindult egy belső képzés, ami azt jelenti, hogy a régi tagok 
előadásokkal, gyakorlati feladattal készülnek minden alkalomra egy-egy prózaírási témában, 
ahol az újabb tagok is megtanulhatják a kreatív írás technikáit. Tervezünk idén is nyári tábort 
augusztus közepén, szakmai vezetéssel és kibővített programmal, meghívott előadókkal 
 
Diák írókör 
2016 novemberében elindult a középiskolás diákoknak szóló kreatív íróműhely. Jelenleg 
hetente tartanak az órák, összesen 9 diák vesz részt a képzésen, melyet Istók Anna tart. 
Terveink szerint márciusban véget ér a képzés, melyet egy rövid felolvasó esttel szeretnénk 
zárni. A diákok ezután is rendszeres tagok lehetnek, amennyiben igénylik a részvételt az 
Irkában. 
 
Programok 
Idén folytatjuk a könyvtár Artjáró programsorozatát, a következők közül szeretnénk 
meghívni 2017-ben egy vagy két írót: 

- Kun Árpád – moderátor: kabai lóránt  
- Cserna-Szabó András – beszélgetőtársa: kabai lóránt és egy szakács (séf)  
- fiatal költők a MŰÚT tájáról – beszélgetőtárs kabai lóránt 

Az estet a könyvtári kávézóban, illetve ha az időjárás engedi, a könyvtár belső udvarán, 
kellemes kávézói környezetben szervezzük meg és igyekszünk kombinálni kiállítással, 
zenével. 
A könyvtári tagoknak egy felolvasóestet szeretnénk decemberben szervezni a 
hagyományoknak megfelelően.  
 
Gödöllői Irodalmi Díj 
2017-ben Bölcsőtől a koronáig - Gödöllő a királyné városa címmel emlékezünk városszerte 
Erzsébet királyné születésének 180., illetőleg a királyi pár koronázásának 150. évfordulójára. 
Az irodalmi díj tematikája a városi tematikus évéhez kapcsolódik minden évben, ezért idén a 
pályázatra olyan irodalmi igényességgel megírt alkotásokat várunk, melyek különleges női 
sorsokat mutatnak be, különleges nőkről szólnak, vagy a női kitartásról, erőről, a nők 
lelkéről, világáról szólnak. A pályázók köre: környékbeli és helyi amatőr írók alkotásait várjuk. 
A zsűri tagjai: Czigány György, Galántai Zoltán, Kemény István.  
Határidő: a pályázat meghirdetése 2017. február 15. 
Pályázatok beérkezése: 2017. április 23. 
Eredményhirdetés: 2017. június 3. szombat 16 óra. 
 
Civil részvétel 
Az Irka továbbra is részt vesz Gödöllő kulturális életének alakításában. Ezért a Költészet 
napján kint leszünk, és tervezzük a megjelenést a Parkkönyvtárban, illetve a Múzeumok 
éjszakáján is. Szeretnénk más civil szervezetekkel szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat és 
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közös programokat szervezni. Városi vegyeskar, Cavaletta női kar, Gömb, Levendula Galéria, 
Garoda klub merültek fel, mint lehetséges partnerek. 
 
Olvasókör 
Olvasókörünk 2008 óta havi rendszerességgel találkozik könyvtárunkban. A következő évben 
is folytatjuk kötetlen beszélgetéseinket olvasmányélményeinkről. Találkozóink előtt a 
könyvtár honlapján bemutatjuk az éppen olvasott könyvünket. Közös választás alapján 
válogatunk a kortárs és klasszikus magyar és külföldi szépirodalomból. Klubunk nyitott, bárki 
kapcsolódhat hozzánk, aki szeret olvasni, tanácsot kapni a sok jó könyv közüli választásban, 
kellemes társaságban beszélgetni.  
Tervezett időpontok: február 7, március 7, április 4, május 9, június 6. szeptember 19, 
október 17, november 14. 
 
Biblioterápiás csoport  
A csoport az idősebb korosztály, az 50-es, 60-as éveikben járók számára szerveződik. 
Irodalmi művek kapcsán beszélgetünk a korosztályt foglalkoztató problémákról, segítséget 
nyújtva a problémák megoldásához. A kiscsoportos foglalkozások az önismerethez, a 
kapcsolatok fejlesztéséhez járulnak hozzá, segítik a résztvevők szellemi, lelki felfrissülését. 
 
Őszikék Nyugdíjas Klub 
Havonta, minden hónap harmadik keddjén tartjuk az Őszikék Nyugdíjas Klub rendezvényeit. 
A 2017-es év I. félévi programja a következők szerint alakul majd: 
 
2017. január 17. kedd, 14 óra 
Veronika fél élete – egy operaénekesnő a rivaldafényben és azon túl 
Vendégek: Fekete Veronika, operaénekesnő, Várkonyi Judit, író 
Beszélgetőtárs: Szlávik Jánosné Zsóka 
 
2017. február 21. kedd, 14 óra 
Egy igazi magyar konteó, és ami mögötte van – avagy miért gondolják a nyelvészek, hogy a 
magyar finnugor nyelv 
Előadó: Gugán Katalin, MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs 
 
2017. március 21. kedd, 14 óra 
Ázsia papucsban „bátor utazóknak” – vietnámi és kambodzsai barangolások 
Előadó: Demmel László, ázsiai utazásszervező 

 
2017. április 18. kedd, 14 óra 
A legromantikusabb foglalkozás – egy diplomata élményei 
Előadó: dr. Szűcs R. Gábor, Nyugalmazott nagykövetségi tanácsos, a Budapesti Gazdasági 
Főiskola docense 

 
2017. május 17.  
Remekművek a Szépművészeti Múzeumból - A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának 
megtekintése. 
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Értelmiségi találkozó 
A 2002-től működő klub a szeptembertől májusig tartó évadban minden hónap 3. 
csütörtökén tartja összejöveteleit.  A Találkozókról - a meghívott vendégek engedélyével - 
hangfelvétel készül, amit az érdeklődők bármikor meghallgathatnak. 
A 2016-20167-os évadban a Találkozókat a „Az európai gondolkodás aktuális problémái” 
témakör keretén belül szervezzük meg. 
 
Rejtvényfejtő klub 
A Rejtvényfejtő Klub 2017-ban tovább folytatja megkezdett munkáját. Az összejöveteleket 
havi rendszerességgel tartjuk meg, a hónap minden harmadik péntek délutánján 16-19 óráig. 
Klubestek helyszíne az könyvtár Kutatóemelete. Júliusban és decemberben házi versenyen 
mérkőznek meg egymással a klubtagok.  
A foglalkozásokat Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete munkatársa vezeti.  
2017. február 5-én a klubtagok egy kisebb csoportja közösen utazik versenyzőként, illetve 
segítőként a Rejtvényfejtők Napján megrendezett versenyre a Best Western Hungaria 
Hotelben. 
 
Gyermekkönyvtárban működő klubok, körök 
Baba- Mama Kuckó 
Havonta egy alkalommal gyűlnek össze a kismamák és babáik a Gyerekkönyvtár 
olvasótermében. A meghívott vendég előadása, bemutatója után beszélgetés és játék 
következik. Az ingyenes részvétel feltétele érvényes regisztrációs vagy olvasójegy. Az 
anyukákat a Könyvtár programjairól, akcióiról, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatjuk, 
számukra információs egységcsomagot állítunk össze. A szervezési munkákban Kozáry-Biczó 
Andrea önkéntes segít. 
 
Tervezett előadók és témák: 

Január 18.  A csecsemők mozgásfejlődése, vizsgálata és fejlesztése a Dévény 
módszerrel. Vendég: Pálfi Kata gyógytornász, Dévény-terapeuta 

Február 8.  Párkapcsolatok 
Előadó: Turáni Szabolcs- Értsünk szót! 

Március 8.  Varga Eszter - vegyszermentes testápolás, "Galgaszappany" 
Április 5.  Mándi Krisztián, mentőtiszt Gyermekelsősegély! 
Május 10.  Betekintés a Waldorf pedagógiába 
Június   Parkkönyvtár 

 
Sakk Klub 
Könyvtári Sakk Klub foglalkozásai minden pénteken 14-18 óráig zajlanak a 
Gyerekkönyvtárban. Vezető Veréb Béla a Gödöllői Sakkbarátok Egyesület elnöke, és Fehér 
Mihály sakkoktató.  
Házi sakkverseny időpontok: 

1. Április 8. szombat 10-12 óráig, Nyuszi kupa 
2. Június, Kastély Parki Sakk Party 
3. Október, Könyves vasárnap 
4. December, családi nap 

A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, feltétele érvényes olvasójegy! 
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War Game 
Történelmi játékok, csaták játéka folyik havonta egy alkalommal a gyerekkönyvtárban. A 
foglalkozásokat Bene Mihály az Erkel Ferenc Általános Iskola tanítója vezeti, közösségi 
szolgálatos fiatalok segítségével.  
Tervezett időpontok: február 18. március 18. április 29. május 27. június 24. 
 
Nagy Könyves Beavatás 
Az országos olvasóvetélkedőben 2 csapattal veszünk részt. A játék március 8-án zárul. Nagy 
Záró Beavató buli március 25. 
 
Kamasz Olvasókör 
2016 őszén megalakult Tini- Olvasókör munkája tovább folyik ebben az évben. Terveink 
szerint havonta gyűlünk össze a gyermekkönyvtár olvasótermében. 2017 februárjában író-
olvasó találkozót szervezünk. Partner a Tilos az Á kiadó. A Nagy Könyves Beavatás 
játékosaival közös programra hívjuk a kör tagjait. A csoport tagjaira nagyban számítunk az új 
Tinikifutó kialakításában, ahol a továbbiakban folynak majd az összejövetelek. 
 
5. Képzések 
 
Diák írókör- Íróka 
2016 novemberében elindult a középiskolás diákoknak szóló kreatív íróműhely. Jelenleg 
hetente tartanak az órák, összesen 9 diák vesz részt a képzésen, melyet Istók Anna tart. 
Terveink szerint márciusban véget ér a képzés, melyet egy rövid felolvasó esttel szeretnénk 
zárni. A diákok ezután is rendszeres tagok lehetnek, amennyiben igénylik a részvételt az 
Irkában. 
 
Számítógépes tanfolyamok 
A lakosság digitális fejlődése érdekében Segítnetet és számítógépes tanfolyamokat tartunk 
olvasóink számára. Az asztali számítógépek mellett laptop használatának lehetőségét is 
biztosítjuk ezeken az órákon.  
Március 22-29. Az Internet Fiestához kapcsolódva tanfolyamokat tartunk. 

„Vigyázz! Kész! Rajtoljunk együtt az álláskeresésben!” – önéletrajz, 
motivációs levél írása, internetes álláskeresés 

Április   Biztonságos internet használat- szenioroknak 
Május   Alapfokú számítógép tanfolyam 
Október  Az Őszi Könyvtári Napok témájához kapcsolódva tartunk tanfolyamot  
 
„A digitális folyóiratok rejtelmes világa” – a digitális folyóiratokról tartott képzés 2017. 
augusztus 31-től minden csütörtökön 10-től 11 óráig 
 
Segítnet  
1 órás tanfolyamokat tartunk az infoponton, melyek személyre szabott igények szerint 
zajlanak.  
A közösségi szolgálatra jelentkező diákok számára megszervezzük a diák-nagyi közösen 
tanulja a számítógép használatát órákat. 
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Belső tanfolyam munkatársaink részére 
A Szikla Integrált könyvtári rendszerünk használata. Meghívjuk Szilágyi Loránd 
szoftverfejlesztőt a NetLib kft-től. 
 
 

 
Fülöp Attiláné 

igazgató 
 

 
Gödöllő, 2017. február 13. 


