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Áttekintés 

2013 évben a könyvtár feladatait, munkáját és teljesítményét három tényező határozta meg: 

 A minőségirányítási folyamat teljes és következetes végig vitele. 
 A megváltozott gazdálkodási forma miatti változások menedzselése, a működés 

rendjének kialakítása. 
 A szecesszió jegyében zajló városi tematikus év programjaihoz való kapcsolódás. 

 

A minőségirányítási munka az egész évet átölelő, folyamatosan zajló tevékenység volt a 
könyvtárban, amely elsősorban a Minőségirányítási munkacsoport tagjainak adott feladatot, 
de valamennyi munkatárs részvételével zajlott. Olyan munkamódszer honosodott meg a 
könyvtárban, amelyet folyamatosan fenn kell tartanunk, hogy biztosítsuk a minőségi 
szolgáltatások színvonalát. Nem egyszeri kampányról van szó, hanem minden évben 
ismétlődő folyamatos tevékenységről. 

A megváltozott gazdálkodási forma és a létszámcsökkentés a munkakörök átszervezését 
eredményezte. Valamennyi munkatárs plusz feladatokat kapott, új munkaköri leírások 
születtek. A könyvtárvezetésnek az a célkitűzése, hogy a szolgáltatások és a szakmai munka 
színvonala ne változzon, a saját forrásokat újragondolva, újra szervezve fenntartsuk és 
folyamatosan javítsuk azokat. 

A könyvtár rendezvényeivel részese volt a városi tematikus évnek, a „Szecesszió éve 
Gödöllőn” programsorozatnak. Valamennyi programjának a tematikáját ehhez a gondolathoz 
igazította. Bekapcsolódott az országos könyves programokba – Budapesti Könyvfesztivál, 
Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, Múzeumok éjszakája, Könyves vasárnap. Kiemelt 
figyelmet fordítottunk a helyi szerzők megjelent könyveinek bemutatására. 

Az állománygyarapításban folytattuk az előző évek gyakorlatát, kiemelten szerzeményeztük a 
gyermekkönyveket, a pedagógia és a sport- és szabadidő szakirodalmát. Nagy érdeklődés 
mutatkozott a könyvtár iránt a világhálón, csaknem megkétszereződött a honlap és a blogok 
forgalma.  

 
1. Igazgatási feladatok 

 
1.1 Minőségirányítás 

 
Négy éve zajló minőségirányítási munka első, fontos állomásához érkezett el a könyvtár 
2013-ban, amikor a felkészültnek éreztük magunkat a Minősített Könyvtári cím pályázat 
benyújtására. A pályázat eredményesnek bizonyult, a kulturális tárca (EEMI) Minősített 
Könyvtár Címet adományozta az intézménynek, 1014-2020 közötti időszakra.  
A pályázaton való részvételre az motiválja a gödöllői könyvtár munkatársait, hogy a könyvtár 
eredményes működése érdekében, 

 a könyvtári szolgáltatásokat a változó használói igényeknek megfelelően folyamatosan 
fejleszteni kell, 

 pontos, minőségi szolgáltatásokkal lehet eredményeket elérni, 
 csak a változásokra nyitott, gyorsan reagáló, innovatív, jól felkészült, minőségtudatos 

munkatársi csapat képes a jelenkor elvárásainak megfelelni. 
A minőségirányítás ügyében mind a könyvtár vezetése, mind a munkatársak elkötelezettek. A 
könyvtárban olyan értékrendet alakítottunk ki, amelyben a minőségi munka, a folyamatos 



képzés, az intézmény igényes megjelenítése, a széles körű kapcsolatrendszer és a 
partnerközpontú gondolkodás a fontos. 
Az önértékelés során a könyvtár minden területét, szolgáltatását megvizsgáltuk, 
dokumentáltuk az eredményeket, megállapítottuk a továbbfejlődési irányokat s erre megfelelő 
intézkedéseket hoztunk. Mivel a TQM legfontosabb alapelve a folyamatos javítás, a 
szolgáltatásokat a jövőben is kontroláljuk és az olvasói elvárásoknak megfelelően javítjuk. 
A könyvtár vezetése nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a könyvtár önértékelési folyamatában 
minden munkatárs részt vegyen. Külső szakértőt kértünk fel, aki a munkatársi képzésekben, s 
a követendő feladatok kijelölésében segített, összességében végig mentorállta a folyamatot. A 
munkatársak képzése, tájékoztatása folyamatos volt a felkészülés során. 
2012-ben próba önértékelést végeztünk, ennek eredményét felhasználva több területen történt 
beavatkozás, javítás.  A munkatársak kiemelkedőnek tartották a könyvtár kulcsfontosságú 
eredményeit, a társadalmi környezetre gyakorolt hatást, vagyis a könyvtár összteljesítményét 
tartják nagyon jónak. Ugyancsak elégedettek a vezetés teljesítményével, a folyamatok 
működésével, valamint a szolgáltatást igénybevevők megítélésével. Az átlaghoz közelítőnek 
ítélik a partnerkapcsolatok működését. Fejlesztésre szorulnak a munkatársakkal kapcsolatos 
eredmények, valamint az emberi erőforrással kapcsolatos területek és a stratégiai tervezés. A 
próba önértékelés eredménye 76,2 % volt. 
2013 évi önértékelésig közös munkával sok új dokumentum elkészült. A második önértékelés 
idejére a kollégák felkészültebbekké elkötelezettebbé váltak, megértették a Könyvtári Közös 
Értékelési Keretrendszer szakmai szempontjait, jobban tudtak súlyozni a kritériumok között. 
Az önértékelés 88 %-os eredményt hozott, az általunk korábban megjelölt fejlesztendő 
területeken tudtunk hathatós eredményeket elérni. Kijelöltük a további fejlesztésre váró 
területeket, a folyamatszabályozás és a belső kommunikáció, valamint az ellenőrzés terén van 
még tennivalónk. 
 A munka eredményeként elkészült a könyvtár Minőségügyi kézikönyve. Az ebben található 
alapelvek, szabályzatok, rendszerek, eszközök, rögzítik a könyvtár minőségügyi folyamatait, 
a kompetenciahatárokat, a felelősséget, a határidőket, a dokumentálásra vonatkozó 
szabályokat, mérési, értékelési rendszert és eszközöket. A kézikönyv. 2013. május 31-én 
lépett hatályba. 
 
 1.2 Gazdálkodás 
 
Gödöllő Város Képviselőtestülete 2013. január 1-jétől a Polgármesteri Hivatal Költségvetési 
Iroda hatáskörébe vonta a könyvtár gazdálkodási faladatait. A fenntartó módosította az  
alapító okiratot, melynek értelmében megszűnt a könyvtár önállóan működő gazdálkodó 
besorolása, helyette önállóan működő intézmény lett. A gazdálkodó, a kötelezettségvállalást 
ellenjegyző, a banki és készpénzforgalmat kezelő, a főkönyvi könyvelést végző a 
polgármesteri hivatal lett. A Gödöllői Polgármesteri  Hivatal Együttműködési Megállapodást 
kötött az intézménnyel. (143/2013. (V.16.) számú Képviselő Testületi határozat) 
Az Együttműködési megállapodás a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét 
szabályozza a pénzügyi, gazdasági feladatok tekintetében. A költségvetés tervezésével 
kapcsolatban a feladatmegosztás világos. Az éves költségvetési előirányzat 
megváltoztatásának módja is rögzített, bár azt nem szabályozza a megállapodás, hogy milyen 
időközönként történhet az előirányzat módosítás. A gyakorlat azt mutatta, hogy a felügyeleti 
hatáskörben első alkalommal félévkor, ezt követően háromnegyedévkor nyílt erre lehetőség.  
A beszámolási kötelezettség tekintetében szűkszavú a megállapodás, alapvetően a 
Polgármesteri Hivatal feladatává teszi. A gyakorlatban ez úgy alakult, hogy az 
intézményvezető a féléves beszámolóhoz szöveges beszámolót készített, illetve a III. 
negyedéveshez szöveges értékelést. 
Közüzemi szolgáltatók esetében a Városüzemeltetési Iroda vette át a szerződéskötést, az órák 
állását a könyvtár havonta határidőre elküldte az Irodának. A szakmai tartalmú szerződések 
esetében az igazgató kötött szerződést és a Költségvetési Irodavezető ellen jegyezte azt.  
A terembérleti szerződés ugyancsak a könyvtárigazgató kötötte meg, az Alapító okirat 
felhatalmazása alapján. 
A 2012 év gazdasági zárását – Könyvtár és Városi Múzeum tekintetében – egy időben 
végeztük el, a pénzügyi, gazdasági feladatok a Költségvetési Irodának történő 



átadás/átvételével. Átadásra került a nagy értékű tárgyi eszközök számítógépes nyilvántartása 
(Befesz program). 
A könyvtár 2013-ban is törekedett a kiegyensúlyozott gazdálkodásra, a fenntartó által 
biztosított költségvetési támogatásból és pályázati pénzekből illetve a saját bevételeiből 
gazdálkodott. Olyan készpénzhiány, ami működést veszélyeztette volna nem volt év során, 
bár a legelső időszakban voltak kisebb nehézségek.  
A dolgozók, a törvényben előírt és az önkormányzat által biztosított juttatásokat megkapták.  
A dokumentum beszerzésre fordított összeg 8.709 ezer Ft volt.  
Az Érdekeltségnövelő támogatásból néhány, a szakmai munkához szükséges tárgyi eszközt 
vásároltunk. (fel/lemágnesező a biztonsági kapuhoz, i-pod az elektronikus folyóiratok 
használatához, klaviatúrák, egerek, projektor lámpa) 
 
Az intézményen belül az alábbi nagyobb fejlesztések, illetve javítások történtek: 

 Biztonsági kamerarendszer került felszerelésre. 
 Új lopásgátló biztonsági kapuk kerültek a könyvtárba. 
 A gyermekkönyvtár utcafronti berepedt biztonsági üvegét kicserélték. 

 
Pénzügyileg is lezártuk az IVETAGR  nemzetközi pályázatot, az utolsó támogatási tétel is 
megérkezett a számlánkra. 
 
Költségvetés alakulása 2009 -2013 
 

 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 
Személyi juttatások: 51. 409 56. 179 60.695 61.370 59.153 
Munkaadót terhelő járulékok: 19. 556 14. 437 15.322 15.692 15.612 
Dologi kiadások: 
   Ebből: 
 
- energia 
 
- dokumentum beszerzés 

35. 553 
 
 

13. 209 
 

7. 559 

46. 272 
 
 

12. 506 
 

9. 132 

45.034 
 
 

12.323 
 

9.039 

40.590 
 
 

11.911 
 

8.837 

36.228 
 
 

11.084 
 

8.709 
Fejlesztés: 
 

1. 528 898 2.510 2.597 419 

Egyéb     187 

Kiadások összesen: 104. 504 117. 786 
 

123.210 
 

 
120.249 

 
111.599 

Működési bevétel 
 
Ebből: 
 beiratkozási díj: 
 Internet használat 
 Pályázati pénz 
 EU-s pályázati 

pénzeszközök 

 
 
 

2. 288 
386 
798 

 
1. 201 

2. 872 
411 

12. 904 
 

 
 
 

3.429 
277 

8.425 
 

        6.215 
 
 

 
 
 

2.382 
234 

1.301 
 

2.504 

7.703 
 
 

2661 
230 

1.713 
 

1.177 

Finanszírozás:  
102. 711 

 
104. 495 

 
109.778 

 
110.717 

 
103.810 

Egyéb bevételek: 9. 424 - -  2.878 

Bevételek összesen: 116. 808 122. 712 128.530 121.954 114.391 

 
 



 
1.2 Belső kontroll  

A belső kontrollrendszer kialakítására belső szabályzatok, elvi dokumentumok születtek, 
amelyek a szabályozottságot és az ellenőrizhetőséget szolgálják: 

 a hatáskörök, a feladatok, a felelősségi viszonyok a megújult SZMSZ-ben és az 
aktualizált munkaköri leírásokban tisztázottak. 

 Kialakítottuk a szervezet belső és külső kommunikációs rendszerét. 
 Elkészült a folyamatszabályozás helyi rendszere, az egyes folyamatokat leírtuk, 

ellenőrzési pontokat építettünk a folyamatábrákba. 
 Szolgáltatási normákat alakítottuk ki. 
 Szabályoztuk a panaszkezelés módját. 
 Kialakítottuk a könyvtárban működő munkacsoportok ügyrendjét. 
 Elemeztük a munkatársak motivációját, munkatársi önértékelési szempontrendszert 

dolgoztunk ki. 
 Elkészült az intézmény Minőségirányítási kézikönyve. 

 
1.5 Partnerkapcsolatok 

 
Készülve a Minősített Könyvtár pályázatra, teljes mélységében áttekintettük a könyvtár 
partnerkapcsolatait. Törekedtünk a lakosság és a lehetséges partnerek bizalmának 
megnyerésére, az intézmény jó hírének és ismertségének növelésére. 
Az eredményeink folyamatos bemutatása lehetséges partnereink és fenntartónk, illetve 
támogatóink számára, a szervezet pozícióját erősítette. 
Folyamatos volt kapcsolatépítés és kapcsolattartás célcsoportokkal, a használókkal: a 
könyvtár szolgáltatásinak hozzáférhetőségét és hasznosságát bizonyítva. 
 
Együttműködés konkrét formái az idei évben: 

 Iskolák – közös katalógus, olvasásfejlesztési programok, könyvtári órák, zsűrizés 
 Művészetek Háza – Könyv és Kávé letét, Diáksziget letét kidolgozása, gyermeknapi 

könyvtári kommandó 
 Városi Múzeum – helyismereti előadás, kiadvány lektorálás, műtárgy kölcsönzés, 

sajtófigyelés, olvasóvetélkedő,  
 Gödöllői Királyi Kastély – Erzsébet szavalóverseny, sajtófigyelés 
 Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete – Erzsébet szavalóverseny  
 Ottlik kör – Ottlik év programok 
 G7 Művészcsoport – helyismereti filmvetítések, kiállítás 
 Gömb csoport – Gödöllő wiki információ feltöltés 
 Gödöllői Iparművészeti Műhely – Képzőművészeti ifjúsági projektben való részvétel 
 Testvérvárosi Egyesület – találkozók helyszíne a könyvtár 

 
 

Ebben az évben a Szecessziós utazás a könyvtárban kiállítás kapcsán országos 
közgyűjteményekkel és beszállítókkal alakítottunk ki új partnerkapcsolatokat. 
 
Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal 
 
A gyermekkönyvtár csoportos foglalkozásait az előző évek gyakorlatát követve szervezi. A 
tanévkezdés előtt megkapták az iskolák, óvodák a foglalkozás ajánlót. A csoportos 
foglakozások azt célozzák, hogy a gyerekek a megismerjék a könyvtárhasználat alapvető 
szabályait, tájékozódni tudjanak a Gyerekkönyvtárban, megszeressék a könyveket és az 
olvasást. 2013-ban 231 foglalkozást volt a gyermekkönyvtárban, 5233 fő részvételével.  
 
 



 

 

Iskolai és óvodai csoportos foglalkozások: 

ISKOLA NEVE 
 

ALKALOM RÉSZTVEVŐK 
SZÁMA 

Erkel Ferenc Ált. Isk. 35 838 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 24 590 
Hajós Alfréd Ált. Isk. 45 1257 
Szent László Ált. Isk. Mogyoród  2 52 
Damjanich János Ált. Isk. 4 112 
Szent Imre Kat. Ált. Isk. 4 125 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 
Hévízgyörk 

1 16 

Széchenyi István Ált. Isk. Kerepes 1 22 
Simándy József Ált. Isk. 
Kistarcsa 

1 27 

ÓVODA NEVE   
Palotakert Óvoda 17 435 
Táncsics Mihály úti Óvoda 17 272 
Szent János utcai Óvoda 3 68 
Zöld Óvoda 5 126 
Kazinczy Óvoda 10 240 
Szilasliget Óvoda 2 46 
Családi Napközi Gödöllő 1 15 
Kerepes Óvoda 2 33 
 
Összesen: 

 
231 alkalom 

 
5233 fő 

 
1.6 Humán erőforrás, szervezeti változások előkészítése 

 
A fenntartó önkormányzat 18,75 főben határozta meg az intézmény személyi létszámát. A 
megelőző évben 28 fő dolgozott a könyvtárban. 2013 első felében 9 munkatárs 
munkaviszonya szűnt meg. A gazdasági csoport munkatársai, valamint a műszaki, 
fenntartásban dolgozók távoztak az intézményből. 
Név szerint: Hedrich Márta gazdasági vezető, Sápi Katalin ügyintéző, Jakubecz Józsefné 
ügyintéző, Szabó Ágnes könyvelő, Pleiser Lászlóné, Bereczki Lászlóné, Nagy Sarolta 
takarítónők, Nagy József gondnok, Tóth Lajosné ruhatáros. 
A szakmai alkalmazottak körében is történt változás, Kókai István zenei könyvtáros ment el 
az intézményből. 
A munkatársakat nagyon megrázták az átszervezés eseményei. A könyvtárosok 
bizonytalannak érezték az álláshelyüket. Az év során saját elhatározásából Allmann-né 
Kovács Krisztina távozott a könyvtárból, iskolai könyvtárosként helyezkedett el. Álláshelyét 
betöltöttük, Gergelyné Iszlai Gyöngyvér foglalkoztatásával. 
A takarítás kiszervezése az év során megtörtént, takarító cég végzi a feladatot. 
A ruhatári személyzet biztosítása okozta az egyik problémát az év során. Részben 
közfoglalkoztatott alkalmazásával, részben munkatársi helyettesítéssel oldottuk meg.  
Nehezen volt megoldható az épület üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása, amelyből 
bizonyos részt a Városüzemeltetési Iroda végzett, illetve a Polgármesteri Hivatal 4 órás 
karbantartót biztosított a karbantartási feladatok elvégzésére. Minden egyéb épület fenntartási, 
gépészeti, javíttatási feladat elvégzésére nem volt szakember a könyvtárban. Az év második 



felére ez a probléma is megoldódott, Seres Imre alkalmazásával, aki a szakmai feladatokból a 
fogadott rendezvények és a kiállítások szervezése, építése területet is ellátja. 
Az év során olyan közösségi programokat szerveztünk a munkatársak számára, amelyek 
erősítik, összekovácsolják a közösséget. (Részvétel a Pest megyei könyvtáros napon, látogatás 
a Gödöllői Királyi Kastélyban, a névnapok közös megünneplése, Mikulás ünnep a 
könyvtárban, év búcsúztatás) 
A Minősített Könyvtár pályázat miatti gyakori képzések, megbeszélések szoros szakmai 
feladatvégzés is ezt a folyamatot erősítette. 
Októberben két napos csapatépítő tréningen vettünk részt, amely összekovácsolta a csapatot. 
A tréning során a problémák kimondása, feloldása és közös együttlét adta pozitív élmények a 
csapat egybekovácsolását eredményezték. 
 
Önkéntes program 

Az önkéntes közszolgálati program keretében a könyvtár két középiskolával kötött 
együttműködési megállapodást (Aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, Aszódi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium). Ennek köszönhetően három diák kezdte meg közszolgálati 
tevékenységét a könyvtárban. 
A fiatalokat ifjúsági és gyerekprogramok szervezésébe és lebonyolításába vontuk be.  
Az év végén elindítottuk a Könyvet házhoz programot, amelynek során idős emberekhez 
viszik házhoz az összeállított könyvcsomagot a diákok. 
 
A diákokon kívül egyre több olvasónk, látogatónk végez önkéntes munkát a könyvtárunkban: 
Veréb Béla- sakk szakkör vezetése 
Diligens Linda- Tiszta szívvel irodalmi csoport 
Kozics Anikó- rejtvényfejtő klub 
Stidt Katalin- gyerekkönyvtár dekorálása 
Káposztás Judit- GIKSZER- Könyvtámasz könyves fájának megfestése 
Az ő tevékenységükkel még gazdagabb programokat tudunk kínálni olvasóink számára. 

 
2. Könyvtárhasználat, forgalmi statisztikák 
 
Könyvtárhasználat, forgalmi statisztikák 

Gödöllőn a város lakosságának 20%-a regisztrált használója a könyvtárnak. Látogatottság 
szempontjából még inkább pozitív képet mutatnak az adatok. Az olvasói szokások 
változásával azonban áthelyeződik a hangsúly a személyes használatról a könyvtár 
távhasználatára, amely tendencia évről évre egyre erősebben mutatkozik meg. 
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A könyvtárba regisztrált olvasók száma a tavalyi évhez képest csökkent. Visszaesés 
figyelhető meg a 14 év alatti korosztályból a 6 év alatti gyerekek számában. Ennek oka lehet, 
hogy a szülők sok esetben egyszerűbbnek tartják, ha a saját olvasójegyükre kölcsönöznek a 
babáknak is. Ezen a jövőben a babaolvasó jegyek bevezetésével változtatni fogunk. 
Csökkenést tapasztaltunk a regisztrációs jegyet váltók esetében. Ennek adminisztrációs okait 
találtuk. 
Megnövekedett azonban a 65 év felettiek beiratkozási aránya. Különös figyelmet fordítunk az 
időseknek szóló szolgáltatásaink fejlesztésére. 2013 második felében az önkéntes programunk 
keretében elindítottuk Könyvet házhoz programunkat, amelyben fiatal gimnazisták viszik 
házhoz idős olvasóinknak a kiválasztott olvasmányokat. Az Őszikék Nyugdíjas Klub havonta 
kínál érdekes programokat. Az internet tanfolyamokon is nagy számban vesznek részt 
nyugdíjas olvasóink. 
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A beiratkozások számának csökkenése mellett jelentősen nő a könyvtárba látogatók, a 
személyes használók száma. Megnövekedett a könyvkölcsönzések, a helyben használatok 
száma is. 
Ebben az évben 1000 fővel többen vettek részt rendezvényen. Egyre több állandó klubunk 
működik, ahová rendszeresen járnak olvasóink. Olyan programokat tudtunk kínálni az elmúlt 
évben, amely vonzónak bizonyult olvasóink számára (pl. Versmaraton, Szecessziós utazás a 
könyvtárban c. kiállítás, ünnepi könyvheti programok). 
A személyes használat mellett jelentős mértékben megnövekedett a távhasználók száma. A 40 
%-os növekedés is azt támasztja alá, hogy azok a fejlesztések, amelyek az online 
szolgáltatásaink területén történtek, indokoltak voltak. Az olvasói szokások változnak, 
amelyhez alkalmazkodnunk kell szolgáltatásainkkal. Ebben az évben erősödött meg a honlap 
látogatottsága is, amely fontos forrása az olvasói távhasználatnak szerteágazó 
szolgáltatásaival. 
A könyvtár jelen van a nagyobb közösségi oldalakon, ahol folyamatosan adunk hírt 
rendezvényeinkről. Új beszerzéseinkről. De jelentős a szerepe az olvasókkal való 
kapcsolattartásban is. A kiscsoportjaink kommunikációja is itt zajlik (IRKA, Olvasólánc, 
Tiszta szívvel irodalmi színpad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelentős emelkedés mutatkozik a kölcsönzések számának és a kölcsönzött dokumentumok 
számának idei adataiban. A kölcsönzött kötetek, folyóiratok száma annak ellenére, hogy a 
dokumentumok beszerzésére a forrás hasonló az előző évekhez, növekedést mutat.  
 
A pozitív változás oka lehet a körültekintő beszerzés és a jól működő dezideráta rendszerünk. 
Az olvasói igényeknek naprakészen igyekszünk megfelelni, az egyéni kívánságokat 
beszerezni. A népszerű szerzők sláger könyveiből több példányt vásárolunk, így nagyobb 
számban kölcsönözhetőek. Pontosan működik az előjegyzés szolgáltatásunk, így minden 
olvasó időn belül hozzájut a kért dokumentumhoz. 
A kölcsönzött dokumentum szám a zenei és videorészlegben mutat visszaesést. Az olvasói 
szokások változásának lehet az eredménye, hiszen az internetről a legtöbb audiovizuális 
anyag letölthető. A részlegbe beiratkozottak száma azonban ebben az évben megnövekedett 
az előző évekhez képest. Az év folyamán több beiratkozási akciót is tartottunk, amelyet 
szívesen használtak ki olvasóink. 
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Helyben használat 
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A könyvtár forgalmi adatairól elmondható, hogy 2013-ban a számok pozitív eredményről 
tanúskodnak. Az előző évekhez képest jelentős mértékben megnövekedett a személyes 
használók, a látogatók száma. Sok olvasónk a könyvtári alapszolgáltatások mellett a könyvtár 
közösségi tér funkcióját is kihasználják: szívesen járnak rendezvényekre, itt töltik 
szabadidejüket, kikapcsolódásra használják a könyvtárat. 
 
Számolnunk kell a távhasználatok számának nagyszámú emelkedésével, online 
szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése mellett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Szakmai feladatok 
 
 3.1 Pályázatok 
 

3.1.1 Az IVETAGR pályázat lezárása 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ partnerként vett részt az Európai Unió 
Leonardo da Vinci – Innováció transzfer témakörben nyertes, két éves Ivetagr projektben 
(2011-2012). Az IVETAGR az Innovating Vocational Educational Training Applying Games 
Realities mozaikszóból áll össze. Tükörfordítása helyett magyarul a következő kifejezést 
használtuk: „a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal". A projekt szakmai lezárása 
az első negyedévben megtörtént, a pénzügyi lezárás az év végére eredményesen realizálódott. 

3.1.2Egyéb pályázatok 
Nemzeti Kulturális Alaptól egyedi dokumentumok restaurálására benyújtott pályázat volt 
sikeres, a könyvek restaurálása megtörtént és a pályázati elszámolás is. 
Pályázatot nyújtottunk be a Minősített Könyvtár Cím elnyerésére. 
 
  
 
 

Forgalmi statisztika 2009-2013.
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3.2 Állomány menedzsment 
  

3.2.1. Fejlesztés, gyarapítás 

Könyvek 

Dokumentumainkat elsősorban szerződéses partnereinktől (Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (16 
%), Pécsi Direkt Kft. (40 %), Shopline.hu Nyrt. (37 %), egyéb (7 %)) rendeltük.  
2013. évben 2870 kötet könyvet szereztünk be 5.675.793,- Ft értékben.  
(átlagár: kötet / 1.978,- Ft) 
Ebben az évben is kapott intézményünk ajándékkönyveket az olvasóktól. A kiválogatás után 
állományunkba került 1266 db 2.269.138,- Ft értékben (átlagár: kötet / 1.792,- Ft) 
A könyvek átlagára 86,- Ft-tal nőtt a tavalyi árakhoz képest, így hasonló kötetszámot tudtunk 
vásárolni, mint 2012-ben. 
 
 

KÖNYV 
Összesen 

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

SZ
A

K
IR

O
D

A
LO

M
 

Általános művek 20 50 761 Ft 38 116 274 Ft 
Filozófia, Pszichológia 60 118 024 Ft 31 55 384 Ft 
Vallás 46 89 706 Ft 26 36 661 Ft 
Társadalomtudomány 192 441 285 Ft 128 279 180 Ft 
Természettudomány 51 105 908 Ft 44 85 873 Ft 
Alkalmazott tudomány 271 593 356 Ft 90 160 259 Ft 
Művészet, Szórakozás, Sport 163 371 990 Ft 93 200 343 Ft 
Nyelv és Irodalom 68 161 621 Ft 36 96 738 Ft 
Földrajz, Életrajz, Történelem 138 322 227 Ft 148 309 695 Ft 

Összesen: 1 009 2 254 878 Ft 634 1 340 407 Ft 

SZ
ÉP

IR
O

D
A

LO
M

 

Szépirodalom 1161 2 017 539 Ft 503 740 316 Ft 
Életrajz 11 23 067 Ft 6 8 850 Ft 
Fantasy 106 222 689 Ft 7 9 226 Ft 
Kötelező irodalom 4 2 957 Ft 10 5 958 Ft 
Krimi 172 352 603 Ft 32 41 371 Ft 
Scifi 13 24 980 Ft 1 198 Ft 
Szórakoztató 328 641 028 Ft 69 115 052 Ft 
Történelmi 59 136 052 Ft 4 7 760 Ft 

Összesen: 1 854 3 420 915 Ft 632 928 731 Ft 
Teljes összesítés: 2 863 5 675 793 Ft 1266 2 269 138 Ft 
 

481 db olvasói beszerzési igény (dezideráta-kérés) érkezett, ebből 330-at teljesítettünk 
Dezideráta-kérés alapján beszerzett könyvek forgalmi statisztikája: 

Kölcsönzési időszak: 2013.01.01.-2014.01.02. 

Dokumentumok száma: 416 

Kölcsönözték: 381 (91%) 

Többször kölcsönözték: 301 (72%) 

Összes kölcsönzések: 1449 (348%) 



 

Folyóiratok 

Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től rendeljük meg, kb. 10%-át a kiadóktól és nagy 
segítség könyvtárunknak az NKA-tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli magyar 
nyelvű folyóirat. 
Az első félévben 2.072.756,- Ft költöttünk folyóirataink előfizetésére, sajtófigyelésre és 
naprakész jogi információkra (Observer előfizetés: 467.767,- Ft ; Opten Kft., előfizetés éves 
díja: 124.206,- Ft). 
 
 

Beszerzés módja Féle Százalék  
Ajándék 34 17% 
Helír (Magyar Posta) 12 6% 
Lapker Zrt. 71 37% 
NKA 59 31% 
Szerkesztőség/Kiadó 17 9% 
Összesen: 193   
 

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

Hangoskönyv-állomány gyarapodása: 

HCD Vétel Ajándék Összesen 
Db Ft Db Ft Db Ft 

HCD 
felnőtt 21 38 404 Ft 28 56 000 Ft 49 94 404 Ft 
gyermek, ifjúsági 6 9 374 Ft 0 0 Ft 6 9 374 Ft 
zenés 2 1 914 Ft 0 0 Ft 2 1 914 Ft 

Összesen: 29 49 692 Ft 28 56 000 Ft 57 105 692 Ft 
 

MásArc Videótéka DVD-gyűjtemény gyarapodása: 

DVD Vétel Ajándék Összesen 
Db Ft Db Ft Db Ft 

Természet-, ismeretterjesztő 
filmek, természettudomány 59 56 670 Ft 3 2 480 Ft 62 59 150 Ft 
Dokumentumfilmek 12 20 456 Ft 4 3 300 Ft 16 23 756 Ft 
Művészfilmek 12 29 091 Ft 0 0 Ft 12 29 091 Ft 
Drámák, irodalmi adaptáció, 
történelmi és háborús film 66 116 626 Ft 0 0 Ft 66 116 626 Ft 
Thriller, krimi, sci-fi, fantasy 
filmek 36 59 033 Ft 1 990 Ft 37 60 023 Ft 
Vígjátékok 31 59 392 Ft 9 8 447 Ft 40 67 839 Ft 
Család-, ifjúsági-, kaland-, 
romantikus, western filmek 53 75 317 Ft 5 5 387 Ft 58 80 704 Ft 
Gyermekfilmek 59 58 134 Ft 1 990 Ft 60 59 124 Ft 
Zenés filmek (opera, operett, 
musical) 2 3 724 Ft 2 1 980 Ft 4 5 704 Ft 
Komolyzene 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
Könnyűzene 2 3 432 Ft 1 2 500 Ft 3 5 932 Ft 
Egyéb 3 3 000 Ft 2 1 890 Ft 5 4 890 Ft 
Összesen: 335 484 875 Ft 28 27 964 Ft 363 512 839 Ft 



 

MásArc CD-gyűjtemény gyarapodása: 

 

CD Vétel Ajándék Összesen 
Db Ft Db Ft Db Ft 

K
O

M
O

LY
ZE

N
E 

ének 2 7 504 Ft 0 0 Ft 2 7 504 Ft 
kórusmű 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
opera, operett, 
oratórium 6 13 854 Ft 0 0 Ft 6 13 854 Ft 
szóló hangszer 2 6 722 Ft 0 0 Ft 2 6 722 Ft 
kamarazene 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
versenymű 1 1 868 Ft 0 0 Ft 1 1 868 Ft 
szimfónia, 
szimfónikus 
költemény 2 4 304 Ft 0 0 Ft 2 4 304 Ft 
szvit, balett 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
egyéb 5 21 553 Ft 2 4 500 Ft 7 26 053 Ft 

K
Ö

N
N

Y
Ű

ZE
N

E 

beat 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
pop 34 118 387 Ft 0 0 Ft 34 118 387 Ft 
rock 25 84 435 Ft 0 0 Ft 25 84 435 Ft 
country 2 9 080 Ft 0 0 Ft 2 9 080 Ft 
blues 3 8 102 Ft 0 0 Ft 3 8 102 Ft 
alternatív 14 41 608 Ft 0 0 Ft 14 41 608 Ft 
sanzon 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
world music 6 16 637 Ft 0 0 Ft 6 16 637 Ft 
musical 1 2 712 Ft 0 0 Ft 1 2 712 Ft 
egyéb 15 56 859 Ft 1 2 500 Ft 16 59 359 Ft 

Jazz 16 48 599 Ft 3 8 000 Ft 19 56 599 Ft 

Népzene magyar 5 13 032 Ft 0 0 Ft 5 13 032 Ft 
külföldi 7 14 741 Ft 0 0 Ft 7 14 741 Ft 

CD 
felnőtt 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
gyermek, ifjúsági 3 8 260 Ft 0 0 Ft 3 8 260 Ft 
zenés 7 19 795 Ft 0 0 Ft 7 19 795 Ft 

Összesen: 156 498 052 Ft 6 15 000 Ft 162 513 052 Ft 
 

Egyéb dokumentumok: 

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

  
VÉTEL AJÁNDÉK ÖSSZESEN 

DB ÁR DB ÁR DB ÁR 
CD-Rom 0 0 Ft 11 7 500 Ft 11 7 500 Ft 
DVD-Rom 0 0 Ft 10 11 000 Ft 10 11 000 Ft 
E-könyv 40 56 122 Ft 0 0 Ft 40 56 122 Ft 
ÖSSZESEN 40 56 122 Ft 21 18 500 Ft 61 74 622 Ft 
 

Ezen dokumentum típusokból igény szerint vásárolunk. Külön költségvetési keret nincs 
biztosítva. 
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3.2.2. Állományvédelmi és megőrzési politika 

A selejtezést az előre meghatározott ütemterv szerint elvégeztük. 

Dokumentum típus Db Érték (Ft) 

Könyv 2 398 1 098 839 Ft 
Ebből Gyermekirodalom 774 191 933 Ft 
DVD 3 4 980 Ft 

CD 15 3 211 Ft 

HCD 3 2 470 Ft 

Összesen: 2 419 1 109 500 Ft 
 
A leselejtezett dokumentumokat a raktárban helyeztük el. Ezek megfelelő elszállításáról 
2014-ben gondoskodunk. 
 
Egyéb állománygyarapítási és feldolgozó munkák: 

 

 A 2013-ben beszerzett dokumentumok és a teljes kölcsönözhető állomány 
forgalmi statisztikája 2014. február 28-ig készül el. 

 Havonta adtunk hírt honlapunkon könyvállományunk gyarapodásáról jegyzék 
formájában, valamint folyamatosan kerültek fel újonnan vásárolt idegen nyelvű 
könyveink annotációval. 

 A Márai-program III. részben elindult (könyvrendelés leadása), de a program 
befejezése 2014-ben várható. 

 2013-ban a könyvtári állományunkat e-könyvekkel gazdagítottuk. Az új 
dokumentumtípus szükségessé tette, hogy új csoportos leltárkönyvet és leltári 
szám jelzetet dolgozzunk ki. Minden e-könyv leltári száma elé „E” betű kerül. 
Az adatfelvitel a Szikla Integrált Rendszerben kerül feldolgozásra. Ez a 
dokumentum típus jelenleg nem kölcsönözhető.  

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

 2013. januárban a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 
(MISZJE) ismételt megkeresésére folytattuk a „kölcsönzési statisztika” 
adatszolgáltatását. A kért adatok negyedévente kerültek kigyűjtésre és 
elküldésre. 

 Elkészült az „Ajándékozási Nyilatkozat” és a hozzá tartozó nyilvántartási 
jegyzék, amelyet könyvajándékozás esetén töltünk ki a pontos 
nyilvántarthatóság miatt. 
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 3.3  Könyvtári szolgáltatások 
 
  3.3.1 Olvasásfejlesztés 
 
A könyvtár kiemelt feladatai közé tartozik az olvasásfejlesztés: az olvasás népszerűsítése 
rendhagyó eszközökkel. Ebben az évben több korábban megkezdett szolgáltatás is 
folytatódott és új projektek is működésnek indultak. 
 

GIKSZER- Könyvtámasz a Művészetek Házában 

2013 októberében került átadásra a felújított ifjúsági klub a Művészetek Házában. A 
GIKSZER program keretében megvalósult megújítási programban a könyvtár is jelentős 
szerepet vállalt. Létrehoztuk a Könyvtámasz elnevezésű könyves-multimédiás sarkot, ahol a 
fiatalok kulturált környezetben, de nem könyvtári körülmények között találkoznak az olvasni, 
hallgatni és nézni valókkal. A könyvek mellett képregényeket, folyóiratokat is találnak a 
polcokon a diákok. Lehetőségük van a mindig megújuló készletből filmet választani és nézni, 
zenét hallgatni. Az e-book olvasóval azokat szeretnénk megnyerni, akik még nem az olvasás 
hívei.  
A programot a gyerekekkel egy közös fotózással indítottuk. A klubban készült képek a falakat 
díszítik, népszerűsítve a Könyvtámaszt és az olvasást. Az októberben megnyílt klubban lévő 
szolgáltatásainkkal a fiatalok még csak ismerkednek, a jövő évben azonban több játékos 
feladattal, programmal vonjuk be őket, közösen a klub vezetőivel. 
A Művészetek Házával megkötött megállapodás alapján havonta vásárolunk új 
dokumentumokat, a polcon lévőket cseréljük és frissítjük. Az állomány gyarapítása és 
kialakítása a fiatalok körében végzett előzetes megkérdezések alapján történt. 
 

Könyv és Kávé a Művészetek Házában 

Az immár 4 éve működő mini könyvtárunk ebben az évben is töretlen népszerűségnek 
örvendett a kávézót használók körében. A kint lévő köteteket negyedévente frissítettük, új 
beszerzésekkel, az igényeknek megfelelően gyarapítottuk. 
Havonta átlag 3 alkalommal kértek kölcsönzésre olyan könyvet, amellyel a kávézóban 
találkoztak olvasóink. Ezeket az ő kérésükre behozzuk a könyvtárba és kölcsönözzük a 
számunkra. 
Ebben az évben a könyvek mellett hangoskönyveket is kínálunk meghallgatásra a kávézó 
közönségének. A lejátszót a Novo Café biztosítja, egy falra szerelt CD lejátszón lehet 
lejátszani a kiválasztott anyagot. 
 

Könyvtár Kommandó 

Könyvtárunk csapata immár 5. éve vett részt a város nagy rendezvényein. Célunk az olvasás 
és a könyvtár népszerűsítése rendhagyó módon. Ezek a programok alkalmat adnak, hogy 
találkozhassunk azokkal is, akik nem tagjai a könyvtárnak.  
A városi Gyereknapon rendhagyó könyves játékokkal, olvasni valókkal, családi feladatokkal 
és apró ajándékokkal vártuk az érdeklődőket. A rossz időjárás miatt a Művészetek Házában 
került megrendezésre a program, amely iránt az érdeklődés nagy volt.  
A Belvárosi Napokon a Hozza, vigye, olvassa- könyves ház programunkkal voltunk jelen. A 
könyvesházba látogatók már előre készültek a könyvcserére, hiszen a tavalyi rendezvényen is 
találkozhattak velünk és az akcióval. Így közel 300 érdeklődő fordult meg a”házban”, 
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többségük cserélt is könyvet, de sokan nézelődni, beszélgetni tértek be az otthonosan 
berendezett könyves házba. 
 

Flash mob és versmaraton 
 
Ebben az évben rendhagyó módon ünnepelte a város a Költészet napját. Egész napos 
versmaratont és reggeli versolvasó flash mobot szerveztünk a versszerető embereknek. 
Reggel 9 órakor több százan együtt szavaltuk a város főterén József Attila: Tiszta szívvel 
című versét. Általános és középiskolások, nyugdíjasok, közéleti személyek, városvezetők 
együtt vettek részt a nagy sikert aratott programon. 
A flash mob után versmaraton kezdődött a könyvtárban, amelyet élőben közvetítettünk a 
könyvtár honlapján. A vállalkozó felolvasók kedvenc századfordulós versüket oszthatták meg 
a nagyközönséggel. A programot a város vezetői és Pécsi Ildikó színművész nyitották meg. 
Töretlen érdeklődés mellett zajlott egész nap a program amelyet a Szecessziós utazás a 
könyvtárban című kiállításunk megnyitója zárt. A maraton utolsó fél órájában megzenésített 
verseket hallgathattak az érdeklődök gödöllői fiatal művészek előadásában. 
 

Rukkola Happont  

A rukkola.hu egy népszerű internetes könyvcserélő oldal. Magánszemélyek keresnek 
könyveket és/vagy ajánlanak fel a saját gyűjteményükből mások számára. Kérésüket/vagy 
felajánlásukat feltöltik a rukkola oldalra, ahol bárki bejelentheti rá az igényét, azaz 
„happolhatja”. A könyvtárban úgynevezett „Happontot” létesítettünk, ahol könyveiket 
szabadon cserélhetik vagy leadhatják a Rukkola tagok megőrzésre, amíg a könyvet kiválasztó 
személy érte nem jön. 

E- olvasmányok és folyóiratok 

Ebben az évben a már meglévő ebook olvasónkra 40 új e-könyvet töltöttünk fel, amely 
olvasóink rendelkezésére áll. 
A folyóiratok 2014. évi rendelésénél takarékossági és fejlesztési szempontok alapján 8 
korábbi folyóiratunkat digitális formában fizettük elő. Ebből négy újság papír formában is 
olvasható. A költséghatékonyság mellett a célunk az, hogy olyan csoportot is megszólítsunk, 
akik talán a digitális technikának köszönhetően kapnak kedvet az olvasáshoz. 
 

Az Év olvasója díj átadása 

Kiemelten fontos a könyvtár számára, hogy használóinktól visszajelzéseket kapjunk 
szolgáltatásainkról, programjainkról. Ezért úgy gondoljuk, hogy azokra az olvasókra, olvasó 
családokra, akik gyakran használják a könyvtárat, külön figyelmet kell fordítanunk. 
Ebben az évben ötödik alkalommal adtuk át az Év olvasója díjakat felnőtt, gyerek, idős, 
legfiatalabb olvasó kategóriában. Külön díjaztuk azt a családot, aki az elmúlt évben minden 
családtaggal együtt leggyakrabban látogatta a könyvtárat. 
 

„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 

A TÁMOP pályázaton megvalósult legsikeresebb játékot folytattuk egy élmény-gyűjtő album 
keretében nemcsak gyerekeknek. Családok jelentkezését is vártuk. Az év során minden 
elolvasott könyvről egy rövid beszámolót kellett készíteni, amely után egy matrica került az 
albumba. 
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Játékunkat 2012 októberében indítottuk. Ebben az évben 39 gyereket regisztráltunk. A 
gyerekeket kölcsönzési időben fogadtuk. A játék eredmény hirdetésére 2013. június 6-án 
került sor, ahol könyvjutalomban részesültek a legtöbbet olvasó, leglelkesebb gyerekek. 
Összesen 15 gyerek kapott könyvjutalmat. 2013 szeptemberétől a játék újraindult. 
Elkészítettük az új matricás albumot, jelenleg 33 regisztrált játékosunk van. 
 

Olvasóvetélkedő-  A szecesszió nyomában 

Olvasóvetélkedő és játék a szecesszió jegyében 4. osztálytól kicsiknek és nagyoknak  
Diákok 3-4 fős csapatainak a jelentkezését vártuk 4. osztálytól kezdődően. A jelentkezés 
feltétele érvényes olvasójegy volt! Az olvasóvetélkedőt és a lebonyolítást a Gödöllő Városi 
Múzeummal, Kerényiné Bakonyi Eszter muzeológus segítségével tartottuk. A szülők kérésére 
két feladatsorral készültünk 4-5. és 6-13. osztályos kortól játszhattak a gyerekek. A játék 
folyamán a könyvtárral és kiemelten a Gödöllő Gyűjtemény anyagával ismerkedtek meg a 
tanulók. 30 csapatot és 105 gyermeket regisztráltunk a játékba. 
A játék során használt irodalom: 
Kerényi B. Eszter- Hódi Rezső: Tündérvilág, Gödöllő: GVM.  
Gellér Katalin- Keserű Katalin: A Gödöllői művésztelep. Budapest: Corvina, 1987. 
A művészet története / (9.) A századvég és a századelő) – (Budapest): Corvina, 1986. 
A játék menete:  
A feladatlapban 6 ill.7 kérdés várta a gyerekeket. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve 
logikai, kreatív és esszékérdéseket is meg kellett oldani a csapatoknak. A feladatokban 
képfelismerés, történelmi kutató munka, hangos könyvhallgatás, TOTO, igaz-hamis 
feladatválasztás, képkereső, könyvkereső, bábkészítés is szerepelt. Az elkészült munkákból 
kiállítást készítettünk a gyerekkönyvtárban.  
A Városi Múzeumba is ellátogattak a résztvevők, ahol szintén játékos feladatsor révén 
tanulmányozhatták az alkotásokat és a Múzeumot. A Gödöllői Művészteleppel, művészeivel 
és hagyományaival ismerkedtek meg. 
A nagyobb korcsoportnak az elődöntő során egy filmvetítésen is részt kellett venniük, A 
filmes feladatlapot a helyszínen kapták meg és töltötték ki a gyerekek.  A film címe: Verne 
Gyula: Utazás a Holdba. Az 1974-es film rendezője Csányi Miklós. A humoros, híres 
színészek alakítása segítette a regény feldolgozását. 
A ,,Szecessziós utazás a könyvtárban” című kiállítás és játék is a gyerekekre várt. A kiállított 
tárgyak, könyvek mindenkit rabul ejtettek. Bepillantást nyerhettek a gyerekek a száz évvel 
ezelőtti stílus jegyeibe. A Szecessziós Tanösvény feladatai és játékai maradandó élményt 
jelentettek kicsiknek és nagyoknak. 
Író-olvasó találkozón vettek részt a kis korcsoportos csapatok. Kerényiné Bakonyi Eszter 
muzeológus vetítéssel egybekötve mutatta be új könyvét, s vezetett be minket a szecessziós 
tündérvilágba. 
Az elkészült fotók is egy tartalmas, jó hangulatú vetélkedőről tanúskodnak. A legaktívabb 
nyolc csapat könyvjutalmat nyert.  
A gyermekkönyvtár Kócos és Copfos tündérképekkel gazdagodott Kerényi B. Eszter a 
Tündérkert című könyv írója és Hódi Rezső a könyv illusztrálója, festőművész ajándékaként. 
 
  3.3.2 Informatikai fejlesztés, távszolgáltatások 
 
2013-ban a könyvtári statisztika alapján megállapíthatjuk, hogy a távhasználatok száma az 
előző évekhez képest megduplázódott. Ez részben az olvasói szokások folyamatos 
változásának, másrészről a könyvtár honlapjának állandó és naprakész fejlesztésének, 
gondozásának köszönhető. 
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Honlap fejlesztés 
 
Versmaraton: Online jelentkezési felületet készítettünk a könyvtár honlapján, ahol 
időbeosztással, névvel, telefonszámmal lehetett jelentkezni az egész napos szavalásra. 
Közvetítés próbákat végeztünk a videotórium felületén, április. 11-én közvetítettük a 
Versmaratont honlapunkon keresztül. 

Élő adás a honlapon: Az Őszi Könyvtári Napokon vendégünk volt Pál Ferenc atya. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel- a versmaratonhoz hasonlóan- a programot élőben közvetítettük 
a honlapunkon keresztül, valamint a földszinti közösségi térben kivetítettük az előadást. 

Könyvtári Blog,  Twitter, Facebook oldalaink folyamatosan friss információkat tartalmaznak.  
Facebook: Felületünket migráltuk „személyből” oldallá, felületét megújítottuk. Kapcsolatot 
építettünk a facebookon (Gödöllői szülők oldala, Gödöllői családok klubja, stb.) .Karácsonyi 
játék zajlott a felületen, fotót kellett beküldeni kedvenc könyvről, melyet könyvjutalommal 
díjaztunk. Blogunk, az e-padlás felülete új, fiatalos külsőt kapott.  

Megjelenések: 

Facebook: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
Másarc:  http://www.facebook.com/groups/299918760040255/?ref=ts&fref=ts  
Olvasólánc:   https://www.facebook.com/groups/534029679944363/?fref=ts 
Twitter:    https://twitter.com/gvkik  
Blog:     http://www.gvkik.hu/blog 
Havonta hírt adtunk a honlapon a könyvállomány gyarapodásáról, és folyamatosan kerültek 
fel újonnan vásárolt könyvek annotációi. 
 

Hírlevelek küldése havonta történt, főbb eseményeket a város honlapján, a könyvtárosok pest 
megyei levelezőlistáján és a Katalisten közzétettük. 
 

Számítógépek cseréje, fejlesztés 
E-Magyarország mentori projektjében aktívan részt vesz a könyvtár, ennek köszönhetően az 
Infohídon 5 db új, számítógépet és monitort állítottunk a használók szolgálatába. A gépek 
nem képezik a könyvtár tulajdonát, csupán tartós letétben vannak nálunk. 

Digitalizálás: 

A zenei részlegen egy számítógépet a könyvtári dokumentumok digitalizálásra állítottunk be, 
a megfelelő digitalizáló programmal kiegészítettük a szoftwer hátterét. 

A feldolgozáshoz szükséges webes felület elkészült, kisebb módosítások szükségesek. 
(pallas/video) 

A weboldal mobil eszközökön való megjelenése folyamatban van.  (www.gvkik.hu/?mobil=1) 
Elkészült a háttér informatikai rendszere, grafikája. Kisebb javításokkal, programokkal való 
feltöltéssel a következő évben elindul. 
 
Hírleveleket folyamatosan küldtünk felhasználóinknak, ebben az évben 30 alkalommal. 



21 
 

A Szecessziós utazás a könyvtárban interaktív kiállítás informatikai hátterét biztosította a 
csoport. A QR kódokat generáltuk a túra feladatainak leírásához. A Lapoda gépen 
elektronikus kiállítást hoztunk létre, feltöltve a szkennelt és digitalizált képanyagot. A 
kiállítási pontokon virtuális sétát, fotóalbumot helyeztünk el az erre a célra beállított gépeken. 
Online elérhetőséget biztosítottunk a játék során végrehajtandó feladatokhoz. 
Regisztrációnkon monitort állítottunk be fujo tv-vel, melyen a 60 éves a könyvtár program 
képei, karácsonyi képek, könyvtárunk programjai, szolgáltatásai voltak láthatók. A monitoron 
folyamatosan futnak a könyvtár aktuális programjainak reklámjai. 
 

Szikla integrált rendszer  

A Netlib Kft. munkatársaival folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. (Javításokat, frissítéseket 
letöltöttük, sms-eket megrendeltük) 
A felszólítás előtti e-mailek küldését beállítottuk. Lejárat előtt 3-om nappal küldjük ki a 
figyelmeztetőt olvasóinknak, így alkalmuk van késedelmi díj nélkül meghosszabbítani 
dokumentumaikat.  
 
  3.4 Cserkész Könyvtár és Levéltár 

 
Állománygyarapítás 

Bokody József átadta személyes gyűjteményének egy részét a könyvtár számára.  
Szőcs Gabriellától megkaptuk Szőcs László cserkész noteszét és tábori szabályzatát.  
Fábián Dénes Zoltán átadta a könyvtár számára az édesapja egyik könyvét, Fábián Gyula: A 
fehér sas. 
György Tibor és dr. Bakos Miklós hagyatéka érkezett a könyvtárba.  
Pétery István személyes gyűjteményéből, még a Cserkész Könyvtár állományából hiányzó 
dokumentumok kerültek ajándékozásra.  
 

Rendezvények 

Márton Lajos kiállítás 

Kiállítás készült Márton Lajos cserkész, grafikus munkáiból a folyóirat olvasóban az 1933-as 
Jamboree-ra való megemlékezés alkalmából. A kiállítás anyaga Bokody József tulajdonában 
lévő képeslapokból és a gyűjteményünkben található Márton Lajos albumokban található 
grafikákból áll. 

 

Gödöllői Széphistóriák 

Az 1933-as Jamboree történetét, építését és a Városi Múzeum kiállítását mutatta be dr. 
Czeglédi Noémi, a Gödöllői Városi Múzeum munkatársa egy előadás keretében a Török Ignác 
Gimnázium diákjainak. 
A Jamboree mindennapjait, különlegességeit a helytörténész munkatárs mutatta be a Petőfi 
Sándor Általános Iskola három 6. osztályos diákjainak.  

 

Egyéb szakmai program 

 A Királyi Váróban megrendezett a IV. Cserkész Világtalálkozó (Jamboree) 80. 
évfordulója alkalmából emlékkonferencián részt vettünk. 
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 A Gödöllői Városi Múzeum „Hetedhét országból - Emlékkiállítás a jamboree 80. 
évfordulója alkalmából” című kiállításához adtunk kölcsön dokumentumokat a 
Levéltárból. 

 Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény "Légy résen" című 
cserkészkiállításához szolgáltattunk dokumentumokat. 

 
       

2. Képzések 
 

Könyvtárban indított olvasói képzések: 

 

Alapfokú internet tanfolyam. (3 alkalommal) 
Haladó internet tanfolyam (2 alkalommal) 
Web2-es alkalmazások (3 alkalommal) 
Honlapunk használata 
Táblagépek, okostelefonok, ebook használata  
Kapcsolatok a neten tanfolyam 
A tanfolyamokon összesen 72 fő vett részt. 
Segítnet foglakozásaink egész évben zajlottak. 
Az Internet Fiesta keretében „Játék, Facebook, letöltés – van-e élet a neten ezeken túl?” címen 
Fülöp Hajnalka internet- biztonsági szakember tartott előadást 62 fő 7. osztályos tanulónak. 
 

Képzések a munkatársak részére 

 

Szaniszlai Éva és Gergely Ildikó Szikla tanfolyamon vett részt. 
A Tudásod a jövőd program keretében 2 munkatárs vett részt nyelvi képzésben. 
Az Eszterházy Károly Főiskola informatikus- könyvtár szakán egy munkatárs tanult. 
 
A belső képzést tartottunk munkatársainknak word, excel témakörben. 
Szakmai napot tartottunk Könyvtárosok a látássérültekért címmel könyvtárosoknak, 
pedagógusoknak GÖTLE a VGYKE és könyvtárunk szervezésében. 
Csapatépítő tréninget szerveztünk a munkatársak részére. 
Balesetvédelmi oktatásban részesült minden munkatárs. 
 
5. Rendezvények 
 

5.1 Internet Fiesta- Az internet közösségteremtő szerepe 

2013 márciusában került könyvtárunkban is megrendezésre, az országos programsorozathoz 
kapcsolódtunk rendezvényeinkkel: 

 Nagyító-! Játék a könyvtár honlapján  
 Játék, Facebook, letöltés- Van-e élet a neten ezeken túl?- Fülöp Hajnalka 

biztonságtechnikai szakember előadása 
 Internet tanfolyamok- Nagyiknak,a Facebookról, a könyvtár honlapjának 

használatáról, 
 NAVA nap- Mozizz a könyvtárban! 
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5.2 Költészet napja- versmaraton és flash mob 

Ebben az évben rendhagyó módon emlékeztünk meg a Költészet Napjáról. Kora reggel közel 
háromszáz ember gyűlt össze a város Főterén a költészet napi flash mobra. Felhívásunkra a 
város vezetői, az iskolák diákjai és olvasóink is megjelentek és szavalták el együtt József 
Attila: Tiszta szívvel című versét. 
A flash mob után versmaratonnal folytatódott a program. A versolvasásra bárki 
jelentkezhetett századfordulós kedvenc versével. Kisebb csoportokban folyt az olvasás, 
amelyek óránként váltották egymást. A programot folyamatosan közvetítettük a könyvtár 
honlapján. 
A program zárásaként megzenésített produkciókat adtak elő Gödöllőn élő kitűnő zenészek. 
Ezzel párhuzamosan nyílt meg a tematikus év Szecessziós utazás a könyvtárban című 
kiállítása, amely a könyvtár sajátos eszközeivel engedett betekintést a századforduló könyv – 
és könyves kultúrával kapcsolatos világába. A kiállítást egy interaktív játék keretén belül 
lehetett megtekinteni korosztályra való tekintet nélkül. 
 

5.3 A Könyv Ünnepe Gödöllőn 

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából kerül minden évben megrendezésre a programsorozat. 
Ebben az évben is könyvbemutatók, író- olvasó találkozók, koncertek színesítették a könyves 
ünnepet. 
Hagyományteremtő módon ebben az évben immár második alkalommal került sor a Gödöllő 
Irodalmi díj átadására, ünnepélyes keretek között. Az egyre népszerűbb pályázat győztesei 
pénzjutalomban részesültek. 
Irodalmi rendezvények: 
- Sz. Jánosi Erzsébet: Kirakatmesék c. kötet bemutatója (vendég: Schaffer Erzsébet) 
- Irodalmi Kerekasztal  A parkon át c. antológiájának bemutatója 
- Pataki Pál: Ha küzdesz, veszíthetsz c. kötetének a bemutatója 
- Verssor az utcazajban- Czigány György és Simon Erika estje 
- Ambrus Gizella könyvének a bemutatója 
- Zenés irodalmi korfestés a századelő korából- Cantus Ludus Énekegyüttes koncertje 
 

5.4 Múzeumok Éjszakája 
A városi könyvtár immár második éve bekapcsolódott a városi nagy program szervezésébe és 
lebonyolításba.  
Az idei rendezvény a szecesszió jegyében telt, így a könyvtárba látogatók 16 órától 24 óráig 
vezetéssel tekinthették meg és játszhatták végig a Szecessziós utazás a könyvtárban interaktív 
kiállítás tárlatait és feladatait. 
A földszinten „könyves” foglalkozással vártunk kicsiket és nagyokat. Leselejtezett könyvek 
lapjaiból készült jegyzetfüzet, origami, ajtókopogtató. 
A könyvtár belső udvarán a Pupilla bábcsoport vonta be játékába a délutáni bábkészítésen is 
részt vett gyerekeket. 
 

5.5. 60 éves a könyvtár 

Ebben az évben ünnepeltük a gödöllői könyvtár fennállásának 60. évfordulóját. 
Az évforduló alkalmából retro sarkot alakítottunk ki, ahol az elmúlt 6 évtized sikerkönyveivel 
töltöttük fel a könyvespolcokat. A könyvek között a korszak hangulatát idéző tárgyakat 
helyeztünk el. Kiállítottuk a könyvtár nyitásakor már megvásárolt ülő kanapét és néhány, a 
mindennapi munkát segítő tárgyat, leltárkönyvet, beiratkozási naplót, nyitva tartás táblákat. 
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A kiállítást nagy örömmel tekintették meg azok a volt kollégák, akik az Azok a régi szép idők 
c. emlékezős teadélutánon részt vettek. A nosztalgia program után ünnepei műsorral és 
fogadással kedveskedtünk a velünk ünneplőknek. Grecsó Krisztián és Szabó Balázs zenés 
irodalmi estje zárta a programot. 
 

5.6 Összefogás a könyvtárakért- Összefogás az emberi kapcsolatokért 

2013-ban az országos összefogás hetének a témája az emberi kapcsolatok voltak, így minden 
programunkat ehhez a témához kapcsoltuk.  
Az internet tanfolyamokon a közösségi oldalakkal és a kapcsolattartás lehetséges eszközeivel 
foglalkoztunk.  
Szakmai napot tartottunk a Gödöllő és Környéke Látássérültjeinek Egyesületével közösen a 
Könyvtárosok a látássérültekért címmel. 
Beiratkozási akciókat szerveztünk barátoknak, családoknak. 
Bemutatásra került Radnóti László: Hétszínvilág című könyve. 
Vendégünk volt Pál Ferenc atya, aki a társkapcsolatokról tartott előadást, amelyet a nagy 
érdeklődésre való tekintettel honlapunkon keresztül élő közvetítésben követhettek azok, akik 
már nem tudtak részt venni a programon. 
 
A programsorozat zárásaként kerül minden évben sor a Könyves Vasárnapra, amely a 
családoknak kínál szórakoztató, „könyves” programokat. Az Álomzug Társulat előadása után 
a Bóbita Zenekar szórakoztatta a vendégeket. Közben családi vetélkedőn, kézműves 
fogalkozásokon, sakk bajnokságon vehettek részt a látogatók. A délelőtti program zárásaként 
adtuk át az immár hagyományos Az év olvasója díjakat a legtöbbet és legtöbbször olvasó 
könyvtárlátogatóinknak. 
A nap zárásaként késő délután nyílt meg Lőrinc Ferenc festőművész kiállítása, amelyet 
Fuszenecker Ferenc az alkotóról készített filmjének vetítésével köszöntöttek az alkotótársak. 
 

5.7 Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny 

Ebben az évben 19. alkalommal került megrendezésre a Gödöllői Királyi Kastéllyal és a 
Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közösen a versenyt. A találkozó a 
szecesszió jegyében a városi tematikus év keretein belül Mesés, nagy gondolatok szállnak 
címmel zajlott. 
Az idei évben 146 vers- és prózamondó 4 életkori kategóriában, valamint 8 zenei produkció 
került megmérettetésre az elődöntők során. Közülük került ki a legjobb 43 vers- és prózai, 
valamint a 6 zenei versenyző, akik a Királyi Kastély Barokk Színházában részt vehettek a 
városi döntőn. 
 

5.8 Nemzeti Együvé Tartozás Napja 

2013. december első hétvégéjén került sor a programra, amelynek során az ünnepi 
megemlékezés mellett felavatásra került Antall József emléktáblája a könyvtár belső udvarán.  
 

5.9 Könyvbemutatók 

A könyvtár kiemelt feladata, hogy a Gödöllőn és Gödöllő környékén megjelenő köteteket 
bemutassa a nagyközönségnek. Ebben az évben 11 alkalommal adtunk lehetőséget szerző és 
olvasó találkozására. 

 Varga Zoltán Zsolt: Önkéntes száműzetés c. könyvének bemutatója 
 Író- olvasó találkozó Görög Ibolyával 
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 Deáky Zita: Jó kisfiúk és leánykák c. kötetbemutató 
 Sz. Jánosi Erzsébet: Kirakatmesék c. kötet bemutatója Schaffer Erzsébet vezetésével 
 A parkon át- Az Irodalmi Kerekasztal antológiájának bemutatója 
 Pataki Pál Ha küzdesz, veszíthetsz c. kötetének a bemutatója 
 Verssor az utcazajban- Czigány György és Simon Erika könyvbemutatója 
 Ambrus Gizella könyvének a bemutatója 
 Tűzőrzők – A Kőrösfői Kriesch Alapítvány kiadványának bemutatója 
 Radnóti László: Hétszínvilág könyvének bemutatója 
 Gödöllő képes történeti könyv (szerk.: Péterfi Csaba) bemutatója 

 

5.10 Előadás sorozatok 

Gödöllői Széphistóriák- helyismereti előadás sorozat iskolásoknak 

 

 

 

Szerelmetes históriák- Sisi Baráti Kör előadássorozata 

2013 szeptemberétől havi egy alkalommal a könyvtárban került megrendezésre a szerelmetes 
históriák előadás sorozat. 
Témák 
Szeptember-Erzsébet királyné és Andrássy Gyula gróf levelezése (előadó: Szabó Margit) 
Október- Damjanich Jánosné és férje kapcsolata (előadó: Szabó Margit) 
November- A tengerszemű hölgy- Domokos Terézia (előadó: Gaálné dr. Merva Mária) 
December- A windsori szerelmesek (előadó: Péterfi Csaba) 
 

5.11 Kiállítások: 

Január   Tóth Lívia nemezművész kiállítása 
Február  GÖMB csoport kiállítása 
Április:  Szecessziós utazás a könyvtárban- interaktív kiállítás 
Káposztás Judit  illusztrátor mini tárlata a gyerekkönyvtárban 
Szeptember   A cserkészek Mártonkája- Kiállítás Márton Lajos grafikáiból 

Hónap Téma Előadó 

Március 
 

Szecesszió – 
múzeumpedagógiai előadás 

Szabó Emma Zsófia GIM-
Ház 

Április 
 

Tündérkert – Kócos és 
Copfos kalandja 

Kerényiné Bakonyi Eszter - 
Gödöllői Városi Múzeum 

Május 
 

Gödöllői Művésztelep – A 
művészek alkotásai által 

bemutatva 

Őriné Nagy Cecília – 
Gödöllői Városi Múzeum 

Október 
 Jamboree rövid bemutatása Dr. Czeglédi Noémi 

November 
 Gödöllői cserkész élet Gönczi Krisztina 
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Tükörcsók   az IRKA összművészeti kiállítása 
Október  Táj-Lét-Kép- Lőrinc Ferenc festőművész kiállítása 
December  Rófusz Kinga gyermekkönyv illusztrátor kiállítása 
 
 
6. Könyvtári közösségek 
 

6.1 Olvasókör 

Könyvtárunkban egy olvasókör működik 10 aktív fő részvételével. Ebben az évben két új tag 
csatlakozott csoportunkhoz. Havonta találkozunk egymással, ahol oldott körben beszélgetünk 
az olvasottakról, majd könyveket ajánlunk, amit mindannyian elolvasunk. Kapcsolattartásunk 
a személyes találkozókon kívül telefonon, illetve kör e-mail-el történik. A Belvárosi napokra 
szóróanyagot vittünk csoportunkról. Könyvtárunk honlapján tájékoztatót adunk körünkről. A 
csoport vezetője Soldevila Katalin. 
 

6.2 Irodalmi kerekasztal- IRKA 
 
2013-ban is sűrű, tartalmas programokban bővelkedő évet zárt az Irka, minden eltervezett 
programunkat meg tudtuk valósítani köszönhetően Gödöllő Város Önkormányzata és a 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Könyvtár támogatásának. Összesen 29 rendezvényt 
szerveztünk, melyeken 766 fő vett részt. Tagjaink száma folyamatosan nő, és egyre több írni 
szerető ember jut el rendezvényeinkre. Legaktívabb tagjaink a könyvtár könyves ünnepeinek 
is állandó résztvevői, sokszor önkéntes segítői. Tagjainknak folyamatosan jelennek meg 
publikáció irodalmi folyóiratokban és sokan közülünk sikerrel pályáznak irodalmi 
pályázatokra. 2013-ban az alábbi programokat tudtuk megvalósítani: 
 
Kurzusok 
Az elmúlt évben két kurzust is szerveztünk, az év elején, januárban, kétrészes prózatechnikai 
előadás volt meghívott előadóval: Varga Bea (On Sai) íróval, a Könyvmolyképző Kiadó 
szerkesztőjével. Ezen összesen 73 fő vett részt. Az év második felében kortárs költészeti 
kurzust szerveztünk Kabai Lóránt költő irányításával. A 10 héten át tartó kurzust 15 fő 
végezte el. A kurzus záró rendezvénye, egy felolvasóest 2014. február 28-án kerül majd  
megrendezésre. 
 
Antológia és összművészeti kiállítás 
2014-ben is jelentettünk meg antológiát, a két év kihagyás után jelentkező kötetünk címe: 
Karcvonások. Érdekessége, hogy ebben már 24 Gödöllőn és környékén élő alkotó munkáját 
gyűjtöttük egybe, illetve a szövegeket az Irka szervezetéhez csatlakozó fiatal képzőművészek 
alkotásai színesítik. A könyv elején külön fejezetben helyeztük el a 2012-ben az Irka által 
szervezett Gödöllői Irodalmi Díj nyertes alkotásait. Így végeredményben 36 szerző alkotása 
olvasható, látható az Irka második, színes kiadványában. A kötet bemutatójára május 31-én 
került sor együtt egy régi Irka tag önálló kötetének bemutatójával: Kenéz Árpád Állati 
növénykert c. könyvét és a Karcvonásokat az Irka első mentora Képes Gábor mutatta be az 
érdeklődőknek. 
A Karcvonások antológiánkhoz készült grafikák, fotók, festmények nagy száma és a 2013-as 
tematikus év adta az ötletet, hogy egy összművészeti kiállítást rendezzünk. A 
képzőművészetet, irodalmat és zenét is magában foglaló kiállításunknak a Tükörcsók címet 
adtuk és 2013. szeptember 13-án nyitottuk meg. A kiállításon a képek, a hozzájuk írt versek 
és egyéb szövegek voltak megtekinthetők egy hónapon keresztül a Gödöllői Városi Könyvtár 
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földszinti tereiben. A megnyitón a Trió Membrán megzenésített versei színesítették a 
szecessziós kiállításunkat. 
Az antológiánk 300 példányszámban jelent meg. A nyomdai munkát a Rosental nyomda 
végezte. Jelenleg a kötetből még 60 darab van. 
 
Gödöllői Irodalmi Díj a szecesszió jegyében 
Szintén a Szecesszió Évéhez igazodtunk, mikor 2013-ban második alkalommal hirdettük meg 
a Gödöllői Irodalmi Díjat, melynek fővédnökei: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző és Dr. 
Gémesi György polgármester. A következő Babits idézetet választottuk 2013-ban mottóul: 
„Az álmok síkos gyöngyeit 
szorítsd, ki únod a valót: 
hímezz belőlük 
fázó lelkedre gyöngyös takarót.” 
A Gödöllői Ottlik Körrel és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen 
meghirdetett irodalmi pályázat témája és formája 2013-ban tehát a szecesszió volt. A huszadik 
századi irodalomra a szecesszió is rányomta bélyegét. A kiírók ezért a 2013-as Gödöllői 
Irodalmi Díjra olyan pályázatokat vártak, melyek műfajban és/vagy írói eszközökben a 
szecesszió irodalmi emlékeit elevenítik meg. A tavalyi pályázatnál jóval több nevezés 
érkezett, összesen 93 művet kellett a zsűrinek értékelnie. Ebből 41 volt próza, a többi vers. 
Összesen 59 alkotó küldte el pályázatát nekünk, ami több, mint a tavalyi és amit nagy 
sikernek könyveltünk el. 
Változott a zsűri összetétele is:  
Czigány György József Attila- díjas költő, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze,  
Galántai Zoltán, író, jövőkutató, az Irka mentora és  
Kemény István, József Attila- díjas költő alkotta a zsűrit 2013-ban. 
 
Az ünnepélyes díjátadóra az Ünnepi Könyvhét keretein belül került sor Június 1-jén a 
Gödöllői Városi Könyvtárban. Összesen 8 díjat osztottunk ki: próza és vers kategóriában is 
első, második és harmadik díjat, valamint két különdíjat: az Ottlik Kör és a Gödöllői Városi 
Könyvtár nevében. 
Az eredményhirdetést a hagyományokhoz hűen a legjobb alkotások felolvasása zárta. A 
díjazott művek a könyvtár honlapján megtekinthetők: 
http://www.gvkik.hu/irka/programok/godolloi_irodalmi_dij_nyertesei__2013_.html 
 
Egyéb nyilvános rendezvények 
Az Irka 2013-ban először vett részt más városban, mint meghívott vendégszereplő. Isaszegen 
a Jókai Mór Városi könyvtárban működő AKÍK irodalmi társaság hívott meg bennünket a 
Költészet Napja alkalmából szervezett felolvasóestre.  
A hagyományokhoz híven az Irka 2013-ban is részt vett a Belvárosi Napokon. Idén már 
harmadik alkalommal szervezünk irodalmi játékot a Civil Utcába, a Gödöllői Könyvtár 
szomszédságában. Idén értékes nyereményeink is voltak: a tagok megjelent köteteit, illetve az 
antológiánkat lehetett a játékos kedvű érdeklődőknek megszereznie. A megoldott feladatlapok 
alapján tudjuk, hogy a rendezvényen legalább 106 fő kereste fel az Irka asztalát és játszott 
velünk. 
És természetesen idén is volt kortárs költővel szervezett nyilvános estünk: Kabai Lóránt költőt 
hívtuk meg április 26-án. A nagy sikerű estnek folyományaként vállalta el Lóránt a 
szeptemberben indított költészeti kurzus vezetését. 
 
Irodalmi műhelytalálkozók 
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A fenti nagyobb rendezvényeken túl az Irka 2013-ban három- négy hetente 
műhelyfoglalkozást tartott tagjainak. Itt elsősorban egymás munkáinak elemzése, javítása, 
prózatechnikai kérdések boncolgatása zajlik, illetve ezen alkalmakkor beszéljük át a nagyobb 
programok menetét. Az Irka tagsága nagyjából 40 fő, a műhelytalálkozókon átlagosan 15-18 
ember jelenik meg. Összesen a tavalyi évben a nagyobb programokon és a kurzus alkalmain 
kívül is további 11 műhelyfoglalkozást tartottunk. Ezen alkalmak többsége is a gödöllői 
könyvtárban kerülnek megrendezésre, kivéve a nyári és hétvégi alkalmak, ilyenkor egy-egy 
tagunknál gyűlünk össze. 
 

6.3 Tiszta szívvel- Irodalmi színpad 
Diligens Linda önkéntes vezetésével 2013 szeptemberében indult az irodalmi színpad 
munkája. A fiatal klubvezető azokat a szavalókat, tehetséges fiatalokat gyűjtötte maga köré, 
akik hosszú távon szívesen foglalkoznak a szavalással, a színpadi megjelenéssel, a szép 
kiejtés elsajátításával. 
A színpad heti rendszerességgel tartotta összejöveteleit. A foglalkozás vezető mellett 
logopédus, színháztechnikai szakembert és meghívott vendégek is bekapcsolódtak a munkába 
 

6.4 Rejtvényfejtő klub 
2013-ban is folytatta munkáját a Rejtvényfejtő Klub, összejöveteleinket havi 
rendszerességgel, minden hónap második csütörtök délutánján tartotta. 
A klub vezetését Barna Viktor után Kozics Anikó vette át, aki önkéntesként végzi a munkát. 
 2013. február 3-án a klub csapata közösen utazott a budapesti Grand Hotel Hungáriában 
megrendezett Rejtvényfejtők Napjára. 
 

6.5 Őszikék Nyugdíjas Klub 
Havonta, minden hónap harmadik csütörtökén tartottuk az Őszikék Nyugdíjas Klub 
rendezvényeit. A klub létszáma folyamatosan gyarapszik: az év végére meghaladta a 80 főt. 
 
A 2013-as év programja a következők szerint alakult: 
Január 15. Minden-kor és minden- hol testedzés   
Előadó: Monspart Sarolta, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke, az Országos Egészség-
fejlesztési Intézet osztályvezetője. 
Február 19. Trükkök ellenszere, avagy beszélgetés a csalásokról  
Előadó: Molnár Beáta, az ELTE oktatója 
Március 19. Az emberré és művésszé válás – avagy kitárulkoznak belső titkaink  
Előadó: dr. Lencsés György c. egyetemi docens 
Április 16. Látogatás a jégkorszakban – Grönland  
Előadó: Németh Géza, a Természet Világa folyóirat szerkesztője 
Május 21.  Kirándulás 
Vezetéses látogatás a Magyar Nemzeti Színházban  
 
7. Megjelenés a szaksajtóban, szakmai napokon 
 
Részvétel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szakmai programjain 

2013. február 27. MKE Közgyűlés Szentendre 
2013.április. 17. MKE Pest Megyei Szervezete- Olvasószolgálatos műhely Érd 
2013. szeptember 11. MKE Pest Megyei Szervezete- Könyvtáros nap Ráckeve 
2013. október 16. Gyermekkönyvtári Műhely, Vecsés 
2013.október 18. Szikla tanfolyam- Budapest / Szaniszlai Éva 
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2013. november 7. Szikla tanfolyam -Budapest/ Gergely Ildi 
 
Országos programok 

2013.április 20. Könyvfesztivál- Budapest 
2013. május 15. IKSZ Közgyűlés - Budapest/ Soldevila Katalin 
2013. június 13. Információs társadalom Parlamentje / Budapest- Országház 
2013. július 20-23. MKE Vándorgyűlés- Eger / 3 munkatárs részvételével 
 

Előadások, publikációk 

2013. március 4. Olvasásfejlesztés a gyakorlatban 

MKE Fejér Megyei Szervezet (Továbbképzés)- Székesfehérvár 
Előadó: Liskáné Fóthy Zsuzsanna  
 

2013. április 17. A könyvtár, mint közösségi tér-  A Gödöllői Városi Könyvtár 
közművelődési tevékenysége 

MKE Pest Megyei Szervezet Olvasószolgálatos Műhelytalálkozó- Érd 
Előadó: Fülöp Attiláné 
 
2013. április 20. Kövesd a könyvtárat! - A Gödöllői Városi Könyvtár közösségi 
tevékenységei 
XX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Könyvtáros Klub keretén belül. 
http://prezi.com/rkw7yldjj0xy/kovesd-a-konyvtarat/?kw=view-rkw7yldjj0xy&rc=ref-9917644 
Előadó: Gergely Ildikó 
Moderátor:  Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
 
2013. május 17. Az én iskolám, az én könyvtáram - avagy lehetőségek és eredmények az 
iskola és a városi könyvtár együttműködésében. Elhangzotta  Hajós Alfréd Általános Iskola 
kihelyezett szakmai napján- Gödöllői Városi Könyvtár Előadó: Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
 

Zsűrizés 

Erkel Ferenc Általános Iskola által megrendezett Szépkiejtési Versenyen zsűrizett Allmann-né 
Kovács Krisztina és Fóthy Zsuzsanna 
Erkel Ferenc Általános Iskola- Történelmi vetélkedő zsűrije Petrák László 
Petőfi Sándor Általános Iskola Városi Szavalóverseny zsűrijében dolgozott Fülöp Attiláné, 
Soldevila Katalin, Fóthy Zsuzsanna 
 
8. Egyéb események, feladatok 
 

 E-tanácsadó munkatársak jelentkeztek a TÁMOP Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése pályázat lebonyolításában való részvételre. Az intézményt 
mentorálási pontnak választották, feladatunk a jelentkezők regisztrálása, tájékoztatása. 

 E-Magyarország pontként két fő gyakorlatost fogadtunk, s hozzájárultunk gyakorlati 
képzésükhöz. 
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 Az intézményben 2 fő könyvtáros képzésben résztvevő hallgató végezte el 
közkönyvtári szakmai gyakorlatát. 

 Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület megkeresésére az idén is 
adatokat szolgáltatott a könyvtár, a szerzői jogköteles dokumentumok kölcsönzési 
forgalmáról. 

 
 
Gödöllő, 2014. 01. 30 
 
 

Fülöp Attiláné 
igazgató 


