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1. Helyzetelemzés 

A magyar könyvtárügy 2014-2020 közötti időszak stratégiai terve immár 2 éve várat magára. 
A tervezéshez a szakmai előkészítő anyagokat, illetve a 2015 évi központi költségvetéséről 
szóló törvényben megjelenő támogatások irányát, tartalmát tudjuk felhasználni. A 
munkatervet a Képviselőtestület által elfogadott, 2015-2019 időszakra vonatkozó vezetői 
program alapján készítettük el. 

A települési könyvtárak esetében a dokumentum beszerzés támogatása, a közösségi térként 
való működés segítése, az informatikai fejlesztés, tartalomszolgáltatás és az olvasásfejlesztés, 
valamint a minőségi szolgáltatások biztosítása a támogatott területek. 

Jogszabályi változások miatt módosítani kell a könyvtár Alapító Okiratát és az Szervezeti 
Működési Szabályzatot. Az államháztartásról szóló 368/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 5. 
§-a tartalmazza az Alapító Okiratra vonatkozó szabályokat. Előírja, hogy közfeladatát, 
alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének 
államháztartási szakágazati besorolását fel kell tüntetni. A Szervezeti és Működési 
Szabályzatról a rendelet 13. §-a rendelkezik, itt is módosítanunk kell. 

A 120/2014 (IV. 8.) Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről úgy 
rendelkezik a 2 § (3) bekezdésben, hogy fenntartói nyilatkozat kell ahhoz, hogy a könyvtár 
szerepeljen a jegyzéken. Az alapdokumentumok módosítása, a nyilatkozat elkészítése, 
közzététele a könyvtár elsődleges feladata. 

A fenntartó és a könyvtár kapcsolatrendszerében meghatározó: 

 a Költségvetési Irodával kialakított napi kapcsolat, amely a közös gazdálkodás, a 
pontos és rendezett számlakifizetések, és pénzügyi működés alapja. A közös munkát 
együttműködési dokumentum szabályozza. 

 A Városüzemeltetési Irodával való kapcsolattartás a közüzemi- és karbantartási 
szerződések és az ezzel kapcsolatos döntések, folyamatok ismerete miatt meghatározó. 
A közös munkát Gödöllő Város Önkormányzatának létesítménygazdálkodási 
szabályzata szabályozza. 

 Szakmai tekintetben a Polgármesteri Kabinethez tartozik az intézmény. A 
kapcsolattartás vezetői értekezletek, Kulturális Kerekasztal programegyeztetőin, 
valamint írásos formában működik. 

Az együttműködés menetében változások várhatók 2015-ben, új szabályzat megjelenésével. 

 

2. Vezetői feladatok 

2.1 Minőségbiztosítási tevékenység 
 
A Minőségirányítási Munkacsoport 2015-ben folytatja az eddigi munkákat, támaszkodva a 
kisebb munkacsoportokra, amelyek munkáját koordinálja, ellenőrzi a határidőket, segítséget 
nyújt és szükség esetén képzést is szervez számukra. Évente két alkalommal a csoportok 



résztvevőivel átbeszéli az elvégzett feladatokat és a még hátralévő munkát újra ütemezi, ha 
szükséges. 
 
Dokumentáció 
A MIM 2013-ban elvégezte a KKÉK pályázat során keletkezett dokumentumok archiválását. 
2014-ben tovább folytatja a megkezdett munkát ennek érdekében: 
- Biztosítja a GVKIK minden dolgozója számára a minőségirányítással kapcsolatos 
dokumentumokhoz való hozzáférést. 
- Archiválja és megfelelő módon csoportosítja a keletkező dokumentumokat. 
- Az elkészült elemzésekről és fontosabb dokumentumokról tájékoztatja a vezetőséget. 
- 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. 
- Segítséget nyújt a GVKIK dolgozóinak abban, hogy megismerjék a minőségirányítási 
dokumentumok rendszerét. 

 
Elemzés, értékelés 
A MIM a többi munkacsoport, főként az adatelemzési csoport munkájával összhangban 
tájékoztatja a vezetőséget és minden munkatársat a GVKIK eredményeiről. Koordinálja a 
2015-ös felméréseket és megszervezi az éves SWOT analízist. 
 
Képzés 
- Más könyvtárak meglátogatása tapasztalatcsere céljából, főként az önértékelés, a 
munkatársak teljesítménymérése, protokoll lista kezelése, panaszkezelés, ügyfélszolgálat, 
valamint e-könyvek és könyvolvasók kölcsönzése terén. A MIM feladata, hogy a 
munkacsoportoktól begyűjtse, mely területeken igényelnek még információt. 2015-ben az 
egri Bródy Sándor Megyei Könyvtárat tervezzük meglátogatni, tapasztalatcsere céljából. 
 
Humán erőforrás térkép 
A MIM vállalta, hogy a 2015-2019-es időszakban kidolgozza a GVKIK ösztönzési 
stratégiáját és ezzel összhangban a humán erőforrás térképét. Ehhez első lépésként 2015-ben a 
MIM felméri a különböző munkakörökhöz szükséges szakmai, módszertani, személyes és 
szociális kompetenciáit. 
 
Olvasók elégedettsége - Helyi társadalom 
A könyvtári teljesítmény egyik lényeges mutatója az olvasók elégedettségének vizsgálata és a 
helyi társadalom véleményének, kulturális, szabadidő eltöltési és olvasási szokásainak 
megismerése. Az olvasók elégedettségét évek óta folyamatosan nyomon követjük és 
javaslataik alapján igyekszünk változtatásokat hozni. Szeretnénk azonban ötleteiket, 
véleményüket jobban megismerni és bevonni őket a tervezési fázisba is. Ennek érdekében a 
következő időszak nagy feladata, hogy létrehozzon egy olvasói fórumot, egy kerekasztalt, 
ahol a könyvárat rendszeresen használók képviselői rendszeresen találkoznak és segítik a 
könyvtár munkáját az éves tervezésekkor.  
 



Kampányok a beiratkozási kedv növelésére 
Beiratkozott olvasók számára kedvezmények biztosítása  
Minden jelentősebb program, melyekre eddig ingyenes jegyet kellett igényelni, ezentúl csak 
beiratkozott olvasók számára lesz továbbra is ingyenes. A külsősök számára a beiratkozás 
összegével azonos értékben kell fizetnie. 2015-ben a következő programokra vezetjük be a 
fenti jegyrendelést: 
Március 20. Gryllus Dániel és Lackfi János koncert 
Április 11. Költészet Napja 
 
Beiratkozott olvasók számára hűségakció hirdetése 
Ünnepi könyvhéten alap szintű olvasójegyét emelt szintűre emeljük annak az olvasónak, aki 
már legalább 5 éve folyamatosan be van hozzánk iratkozva. Ezt a következő években is 
tervezzük. 
 
Régi olvasók visszahívása  
A Sziklából ki kell gyűjteni az elmúlt 5 évben lemorzsolódott olvasókat. Ezeket 
korcsoportokra fel kell bontani, és minden korosztálynak visszahívó emailt küldeni, 
akciókhoz, programokhoz kapcsolva a leveleket. 
 
Még nem könyvtártagok megszólítása – Kommandó 
A Költészet Napján és a Belvárosi napokon a Kommandó kölcsönözhető könyveket is vinne 
magával. Ezeket a helyszínen lehetne kölcsönözni és ott azonnal kedvezményesen 
beiratkozni. 
 
Bringásokkal Könyvet Házhoz 
A Könyvet Házhoz szolgáltatás kibővítése a gödöllői bringások segítségével. Önkénteseket 
kell közülük toborozni és cserében beiratkozási kedvezményt kapnának.  
  

 

2.2 Alapdokumentumok módosítása 

Jogszabályi változások miatt az alábbi alapdokumentumokat kell módosítani: 

 Alapító Okirat 
 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Kockázat kezelési szabályzat 

 

2.3 Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 

A 2015 évi költségvetési előirányzat az előző évi bázis alapján került megtervezésre. A 
szűkös költségvetési források miatt a kért változásokra – 6 órás állás teljes munkaidősre 
emelése, ruhatár személyi gondok megoldása – nincs lehetőség. A gazdálkodás az idén is a 
tavalyi év keretével történik. 



Az energia, vízszolgáltatás, szemétszállítás, tűzvédelem, biztonságtechnika, takarítás, a város 
költségvetésében kerülnek megtervezésre. A többi dologi kiadással a könyvtár (a 
Költségvetési Irodával közösen) gazdálkodik. Ezek a szakmai kiadások, épület kis 
karbantartása, kisjavítások és az eszközfejlesztés. A személyi kiadásoknál a törvény által 
előírt előrelépések, juttatások kerültek betervezésre.  

A 2014 évi tematikus kulturális évhez kapcsolódóan két nagyléptékű programra – 
olvasóvetélkedő és szabadtéri kiállítás – kapott külön támogatást az intézmény. Az idén is 
kiírásra kerül az Irodalmi Pályázat, amelynek költsége támogatásként fog rendelkezésre állni. 

A szakmai programokhoz pályázati forrásból fogunk anyagi támogatást szerezni. 
Legfontosabb lenne a szakmai képzéshez illetve a „Baba-olvasójegy” programhoz külön 
támogatáshoz jutni. 

 

2.4 Belső ellenőrzési terv 

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

A gazdasági munkafolyamatok a gazdálkodás átalakulásával megváltoztak. Ezért szükséges 
az itt zajló gazdasági tevékenység folyamatának rögzítése, az ellenőrzési pontok beépítése. 

 Könyvtári bevételek elszámolásának folyamata 
 A számlák átadásának rendje a Költségvetési Irodára 
 Ellátmány elszámolás folyamata 

 

           2.5 Partnerkapcsolatok 

A könyvtár legfontosabb partnere az olvasó. A könyvtár folyamatosan méri az olvasói 
elégedettséget, a könyvtárhasználati szokásokat, s ennek függvényében alakítja 
szolgáltatásait. A 2014 évi felmérés kiértékelése, a következtetések levonása és cselekvési 
terv készítés az idei év feladata. 

Kiemelt partnereink az iskolák, óvodák. Mind a pedagógusokkal, mind a Klebersberg 
Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete vezetésével jó kapcsolatot alakított ki a 
könyvtár és ezt a jövőben is törekszünk erősíteni. Az elmúlt évben kiemelt figyelmet kapott a 
középiskolás korosztály, ezt az idén is fokozottan vonjuk be ezt a korosztályt a 
könyvtárhasználatba. 

A Kulturális Kerekasztal kiváló fórum arra, hogy a gödöllői kultúra alakítóival találkozzunk, 
közös programokat tervezzünk. 

A civil szervezetek közül új partnerekkel való közös munkát, tervet a könyvtár: 



 Margita 344.2 Turisztikai és Sportegyesület – olvasóvetélkedő szervezésébe vonjuk 
be. 

 Gödöllői Bringások – a Könyvet Házhoz szolgáltatást erősítik. 
 Gömb Alkotócsoport – szabadtári kiállítás a könyvtár udvarán. 
 Magyar Cserkészszövetség – együttműködésünket átgondoljuk, írásban rögzítjük. 

A Művészetek Házával értékeljük, és új elemekkel töltjük meg azt a közös munkát, amelyet a 
„GIKSZER projekt” és a „Könyv és kávé” kapcsán kezdtük el. 

A könyvtár E-Magyarország Pont szolgáltatása igen kiterjedt, a lakosság körében ismert. 
Továbbra is részt veszünk a nyelvi és informatikai programok mentorállásában, az Erzsébet 
program lebonyolításában. 

 

2.6 Humán erőforrás 

A könyvtárban a ruhatári/porta szolgálat kérdése nem megoldott. A közfoglalkoztatott 
program keretében igényeltünk 1 fő munkaerőt. 

Iskola rendszerű képzésben jelenleg 2 fő vesz részt a könyvtárból. A szervezett 
továbbképzések közül elsősorban Partnerkapcsolati, ügyfélszolgálati tréningre lenne szükség, 
amelyet az idén, ha erre lesz pályázati forrás, megvalósítunk. Biblioterápiás szakmai napot 
szervezünk, elsősorban a könyvtár munkatársai és a téma iránt érdeklődő olvasók részére. 

Az intézmény vezetése a továbbiakban is támogatja a kollégák szakmai konferenciákon való 
részvételét, és belső képzéseket szervez, a szakmai ismeretek elmélyítésére. 

A munkatársak önértékelése és vezetői értékelése ebben az évben is megtörténik. 

 

2.7 Önkéntesség és közösségi szolgálat 
 
A könyvtár olvasói, látogatói közül kerültek ki azok az önkéntesek, akik a könyvtár 
munkájába bekapcsolódtak. Jelenleg nyolc kiscsoportot vezetnek: szervezik és bonyolítják le 
programjaikat. 
Az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is két alkalommal fórumot szervezünk a 
részvételükkel, ahol megbeszéljük az elmúlt félév eseményeit, valamint megköszönjük a 
munkájukat. 
Az új jelentkező önkénteseket bevonjuk a könyvtár munkájába. Tevékenységüket 
megállapodás formájában rögzítjük. 
 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011-es törvény előírja a középiskolások számára a kötelező 
közösségi szolgálat teljesítését. Az előző évben 6 iskolával kötöttünk együttműködési 
megállapodást. Ebben az évben további iskolákkal folytatjuk a közös munkát. A következő 
tevékenységekbe vonjuk be a diákokat: 



- Könyvet házhoz!- idős, mozgásukban korlátozott olvasóinknak könyveket, 
hangoskönyveket viszünk otthonukba. 
- Felolvasás idősek otthonában 
- SegítNet- számítógépes egyéni foglalkozás 
- Mesesarok a gyerekkönyvtárban- délutánonként és szombat délelőttönként 
- Kézműves délutánok a gyerekkönyvtárban 
- Könyvtár Kommandó 
A könyvtár honlapján a menüsorban külön felületet alakítunk ki a közösségi szolgálattal 
kapcsolatos tudnivalók számára. Pontos leírást adunk a vállalható tevékenységekről. 
Bemutatjuk az eddigi munkát. Előzetes jelentkezési felületet alakítunk ki az érdeklődő diákok 
számára. 
 
3. Elérendő szakmai célok 

 
3.1 Állomány menedzsment 

 
Kiemelt állománygyarapítási területek 
Ebben az évben a felnőtt részlegben a kiemelt állománygyarapítási részek:  
- a művészet témaköre, kapcsolódva a gödöllői tematikus évhez. 
- pedagógia, pszichológia, tanulást segítő nyelvkönyvek, amelyek iránt folyamatos az 
érdeklődés a pedagógusok és a felsőoktatási hallgatók körében. 
- kézműves, kreatív könyvek. A kölcsönzőtérben kiemelésre kerül ez a téma, külön 
olvasósarkot alakítunk ki az érdeklődőknek. 
 

A gyerekkönyvtári állomány gyarapításánál továbbra is az új kiadású klasszikus és kortárs 
gyermekirodalom beszerzése a célunk az olvasói igények figyelembevételével. Emellett külön 
figyelmet szentelünk a tizen éves korosztály igényeinek a kielégítésére: tiniknek szóló szép- 
és ismeretterjesztő irodalom bővítése a kiemelt terület. Az új beszerzések 

Állományvédelem 
A könyvtár tartalmilag elavult vagy elrongyolódott, elveszett dokumentumait előre 
meghatározott selejtezési ütemterv alapján vonjuk ki az állományból. Ehhez időpontokkal és 
selejtezési területekkel meghatározott terv készül, ahol feltüntetjük a részlegenkénti 
darabszámot is. 

Az idei évben kiemelt törlési területei: 
- Felnőtt kölcsönzőtér szépirodalmi részéből válogatjuk le az elrongálódott, hosszú évek 
alatt nem kölcsönzött köteteket. 
- Az olvasóterem galériáján lévő kötött folyóiratokat átvizsgáljuk, visszaellenőrizzük 
státuszukat. Online archívumokat keresünk. Amelyik elavult, vagy elektronikus 
archívummal rendelkezik, töröljük az állományból. A megmaradó köteteket a raktárban 
helyezzük el. (a folyamat elvégzéséhez külön ütemterv készül) 



- Törlésre kerülnek az időszaki kiadványok (napilapok, heti, kétheti magazinok) 2012 előtti 
számai. Ezek nem leltári számmal ellátott tételek. 

 
Állományrendezés 
Az idei évben állományrendezési területe a raktár, a felnőtt kölcsönző, valamint az 
olvasóteremben lévő bekötött folyóiratok.  
A MásArc zenei és video részlegbe új tároló polcok kerülnek beállításra. A meglévő CD és 
DVD állomány teljes állományának átrendezésére kerül sor. Új kiemelésekre, témák szerinti 
bontásokra nyílik lehetőség. 
 
A rendezés szempontjai: 
területi szempont - a leggyakrabban keresett dokumentumok kerüljenek frekventált helyre,  
minőség - pontos, gyors, könnyű tájékoztatás érdekében a különböző állományok rendezése. 
 
Adatbázisok építése 
 
Gödöllő Gyűjtemény 
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.  
 
Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket teszünk közre főoldalunkon a hónap 
szülötteiről, vagy főbb eseményekről. Csatlakozunk az idei tematikus évhez, parkokról, 
köztéri szobrokról, testvérvárosi sétányokról írunk szócikkeket. 
Felhívást teszünk közzé a szócikkek írásával kapcsolatban. Személyesen is megkeressük 
azokat a helytörténészeket, lokálpatriótákat, akik szívesen részt vennének az adatbázis 
szakszerű bővítésében.  

 
3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 

 
3.2.1 Olvasásfejlesztés, olvasásnépszerűsítés 

 
A könyvtár kiemelt szakmai feladatai közé tartozik az olvasásfejlesztés, az 
olvasásnépszerűsítés. A gödöllői könyvtárban hagyományos és új módszereket felhasználva 
folyik ez a munka 8 éve.  
Ebben az évben ez tovább folytatódik a könyvtár falain belül és kívül. Kiemelt célcsoport a 
gyerekek, ezen belül is a 13-18 éves korosztály, amelynél a beiratkozási kedvben is 
csökkenést tapasztalunk.  
 



Digitális eszközök az olvasásfejlesztésben 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos információhordozók mellett egyre 
nagyobb számban használnak olvasóink újszerű eszközöket.  
A folyóirat olvasóban 10 újságot fizetünk elő digitálisan, amelyek a kihelyezett tableten 
olvashatók. Ezek számát a jövőben növeljük, népszerűsítésükre kampányokat szervezünk. 
Ennek bevezetésével egy újabb olvasói réteget tudunk megszólítani. 
Folyamatosan töltjük fel e-book olvasónkat, amelyet a könyvtár bármely pontján 
használhatnak e-könyvek olvasására a látogatóink. 
Az elmúlt kialakítottuk és elindítottuk honlapunk mobil eszközökön is megjelenő oldalát, így 
az okos telefonok segítségével is szerezhető információ a könyvtár híreiről, ajánlóiról. 
 
Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata minden évben több alkalommal jelenik meg a város 
nagyrendezvényein. A cél az olvasás, a könyvtár népszerűsítése, nem hagyományos módon. 
Ebben az évben a következő megjelenéseket tervezzük: 

- Verses Ház a Költészet Napján a Főtéren 
- Ökokommandó az ArboFesten az Arborétumban 
- Belvárosi Kommandó és Könyvcserélde a Belvárosi Napokon 

 
Benne vagyok a történetedben- plakátkampány 
2009-ben az olvasóinkat kértük fel, hogy a részvételükkel és kedvenc könyvükkel egy plakát 
és fotósorozat keretében vegyenek részt a könyvtár népszerűsítésében. 
Ebben az évben mese- és regényhősökkel készített rendhagyó plakátsorozattal szeretnénk 
népszerűsíteni az irodalmat. Szeretnénk bevonni a város közismert embereit is a 
fotókampányba. 
 
Könyvajánlók 
A könyvtár első emeleti reklámfelületén az olvasók által beküldött könyvajánlókat helyezünk 
el, amelyek okos telefonnal QR segítségével érhetők el, valamint olvashatók a könyvtár 
honlapján is. Az ajánlók mellett elhelyezzük az arcképüket is, így még személyesebbé válik 
az ajánlás. 
A könyvtár honlapján átalakul a gyerekkönyvtári oldal. A fiatal olvasók által elkészített és 
beküldött könyvajánlók külön felületet kapnak, fotót és könyvborítót is megjelenítő felülettel. 
Ezek a könyvajánlók helyet kapnak a gyerekkönyvtár faliújságján is. 
 
Könyv és Kávé, Café MiÚjság? 
Az elmúlt három évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Novo Caféban kialakított 
mini könyvtárunk, amelyet a következő évben is folyamatosan gyarapítunk és gondozunk, új 
kiadványokkal látjuk el. 
Ennek mintájára alakítjuk ki a könyvtár kávézójában a mini könyvtárat, amelynek kiadványait 
heti rendszerességgel cseréljük. A könyvek mellett folyóiratok kerülnek az asztalokra. A 
hangfalakból a MásArc zenei részleg CD lemezei szólnak majd. 
 
 



Könyvcserélde felállítása állandó helyen  
Több éve folyik már a Kommandó szervezésében a hozza-vigye könyvcserélés. A bevezető 
fázist túllépve szeretnénk idén egy állandó helyszínt találni egy könyvcserélő állomásnak. 
Ötletként felmerül a készülő új MÁV váróterem, illetve a Szabadság úti buszpályaudvar. Idén 
szeretnénk felvenni a kapcsolatot az illetékessel és elindítani a kezdeményezést 
 
Gyerekeknek 
Olvasók viadala- márciustól októberig 
Olvasásfejlesztési játék 12-16 éves fiataloknak. 
Izgalmas és digitális tanösvény olvasást és logikát fejlesztő játékkal, ami a természetben 
játszódik okostelefonok és tabletek segítségével.  
Tanösvényünk alapját az Éhezők viadala című könyv szolgáltatja, aminek a helyszíne Panem. 
A mi Panemünk Gödöllő.  
A játék indulása: 2015. március 13.- a tematikus év nyitó napja 
 
Olvass, rajzolj, játssz velünk! 
A TÁMOP legsikeresebb játékát folytatjuk kibővített, játékosabb formában. Évenként 
megtervezzük saját albumunkat. Célunk, hogy a még olvasni nem tudók, és nem szerető 
gyerekek is kedvet kapjanak az olvasáshoz, az olvasmány élménygyűjtéshez. Ehhez szülők, 
nagyszülők, testvérek segítségét is igénybe vehetik. A díjátadót a júniusi Ünnepi Könyvhétre 
szervezzük.  
A következő forduló meghirdetését a 2015. évi Őszi Könyvtári Napokra tervezzük. 

 
3.2.2 Informatikai fejlesztések, digitalizálás, online kapcsolattartás 

 

Digitalizálás 
A könyvtárak egyre nagyobb mértékben válnak digitális tartalomszolgáltatóvá, digitális 
archívummá. A technikai eszközöket, internetet használók száma megnövekedett könyvtárunk 
látogatói körében is. Könyvtárunk adatbázisában hozzáférhetővé válnak helytörténeti 
videóanyagok, a Széphistóriák előadás sorozat felvett anyagai, Ottlik Géza Iskola a határon 
című művének felolvasása, rendezvényeinkről, konferenciákról felvett anyagaink. A 
digitalizálással, digitális adatbázis építésével biztosítani tudjuk a megváltozott 
könyvtárhasználati szokások megfelelő, színvonalas kiszolgálását. 
 
Digitalizált dokumentumok adatbázisa 
A Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának digitalizálása elkészült. Ebben az évben kerül sor az 
anyag feldolgozására, belső hálózaton való közzétételére. Rögzítésre kerül: cím, leltári szám, 
szerzőségi közlés, közreműködők, gyártás éve, tárgyszavak, helyszín. Ezeken kívül lehetőség 
van kisebb leírást készíteni a filmről, illetve szakaszokra bontva feltárni a tartalmát.  
Videokazetták listája 

1. Szalon – Mravik Tamás társalgója 2001. 
2. Dékány István – Kerti ünnep – Film a 100 éves művésztelepről  



3. Erzsébet szavalóverseny 1998. november 21. Gödöllői Királyi Kastély 
4. Erzsébet szavalóverseny 1998. november 21. Gödöllői Királyi Kastély 
5. Erzsébet szavalóverseny 2004. november 20. Gödöllői Királyi Kastély  
6. Múzsák „Év Könyvtára” díjátadás 1996 
7. Szendrő Sz. előadása Gödöllőn Z tv-ből 
8. Városi Könyvtár videó riportok 1993 – Gödöllői Krónika, Híradó 
9. Olvasótábor 1993 /Gödöllői Művésztelep/ Városi TV felvétele 
10. Művésztelep Olvasótábor kiállítás, Gödöllő TV. I. Csalogató, Arborétum 
11. SZECI ’93, SZECI ’94 
12. Gödöllői Krónika 1996. február 2, február 9. 
13. Gödöllő – Zsóka 
14. Missa de Sacra Corona Hungariae 2002. szeptember 19.  – előadás a Királyi 

Kastélyban (kórusok) 
15. Díjátadások 2003. március 15. Gödöllői Krónika 
16. Gödöllői barangolások 1989 
17. Ünnepi Könyvhét Gödöllő 1987. Könyvudvar 
18. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ – Plusz Televízió 2002. június 
19. Granada, Gödöllő /Vannak vidékek… 80. kincs 3./ 
20. Gödöllő és Királyi Kastélya 
21. Gödöllői Királyi Kastély múltja, jelene és jövője 
22. Gödöllői Királyi Kastély múltja, jelene és jövője 
23. Gödöllői Királyi Kastély múltja, jelene és jövője 
24. „Fa ága rügyével” I. rész 2004. május 14-16. Gödöllő 
25. „Fa ága rügyével” I. rész 2004. május 14-16. Gödöllő 
26. „Fa ága rügyével” II. rész 2004. május 14-16. Gödöllő 
27. „Fa ága rügyével” II. rész 2004. május 14-16. Gödöllő 
28. „Fa ága rügyével” I. rész (pici, lila tokban) 
29. „Fa ága rügyével” II. rész (pici, lila tokban) 
30. Szóműves Olvasótábor 1993, 1994, 1995 I. rész ea. 
31. Szóműves Olvasótábor 1995 
32. Szóműves Olvasótábor 1996. aug. 26-31. /2ó30p/ 
33. Képviselő testületi ülés 1993, Híradás a könyvtárról 1993, „Fa ága rügyével” 
34. Könyvtár: Gödöllő Plusz; Gödöllői Krónika 2000. május 26. – „Fa ága rügyével” 

kb.25 perc; Gloser Györgyi beszámoló a könyvtárépítésről kb. 15 perc 
35. Lénárt József S.A.H.A.R.A 
36. Körösfői (magángyűjtemény): Zsidó temető, Besnyő, Blaha, Úrréti-tó, Panoráma, 

Helytörténeti Gyűjtemény 
37. Gödöllő 83 /30p/ 
38. Gödöllői Krónika 1996. május 31.: Helyi buszközlekedés emelkedő árak, kevesebb 

járat; harckocsik megsemmisítése a MM gödöllői gyárban; a lellei tábor 
készültségéről; Üvegablak a premontrei kápolnában 

39. Duna Televízió 
 



Ottlik Géza: Iskola a határon című regényének felolvasása 2012 májusában zajlott 
könyvtárunkban. 83 résztvevő 10 perces váltásban követték egymást. Ennek felvételét 
feltöltjük az adatbázisba. 
Széphistóriák sorozatunkról, rendezvényeinkről készített kép- és hanganyagot feltöltjük az 
adatbázisba. 
A „Ne félj babám, nem megyek világra…” című I. világháborús kiállításunkhoz gyűjtött kép 
és hanganyagot rendszerezzük. Felvesszük a kapcsolatot az anyagot rendelkezésünkre 
bocsátókkal, engedélyt kérünk honlapunkon való közzétételhez.  
 
Digitalizált fotógyűjtemény 
A belső hálózatunkon elérhető fotógyűjteményünket tovább gondozzuk, a mappák 
elnevezését egységesítjük. 
 
Digitalizált hanganyag 
Az Értelmiségi klub összejöveteleinek hanganyagát felvesszük, belső hálózatunkon elérhetővé 
tesszük. 
 
Digitalizálási terv 
Ebben az évben az informatikai csoport elkészíti a következő három évre vonatkozó 
digitalizálási tervet. A terv tartalmazni fogja azoknak a dokumentumoknak a listáját, amelyek 
a következő években feldolgozásra kerülnek. Ehhez kapcsolódik egy technikai és időbeli 
ütemterv is a munkafolyamat beosztásáról. 
 
Honlap 
A távhasználatok folyamatos erősödése miatt ismét nagy hangsúlyt kell fektetni honlapunk 
frissítésére, napi aktualizálására, interaktív szolgáltatásaira. 2011-ben indult könyvtárunk új 
honlapja, szükségessé vált megújítani külső megjelenését.  
Részlegeink bemutatását tartalmilag és képileg felfrissítjük.  
Munkatársainkról szóló ismertetést megújítjuk.  
A linkjeink közé beillesztjük az e-könyvek elérhetőségét az internetről.  
Könyvtárunkban a diákok számára szóló önkéntes munka lehetőségéről tájékoztatást 
nyújtunk.  
Kiemeljük a könyvtár falain túli elérhetőségeinket. (Könyv és Kávé, Könyvtámasz, Café Mi 
újság?)  
Híreinket, programjainkat naprakészen feltöltjük, frissítjük.  
Gyermekoldalunkon diákok bevonásával készülnek majd a könyvajánlók. 
 
E-padlás 
E- spájz és E-könyvvilág új menüpontokkal bővítjük blog oldalunkat. Gasztro kötetekkel és 
cikkekkel illetve e-könyvekkel és digitális folyóiratokkal ismertetjük meg látogatóinkat. 
 
 
 
 



Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket teszünk közre főoldalunkon a hónap 
szülötteiről, vagy főbb eseményekről. Csatlakozunk az idei tematikus évhez, parkokról, 
köztéri szobrokról, testvérvárosi sétányokról írunk szócikkeket. 
 
Közösségi oldal- Facebook 
Kulisszatitkok – tavaly indult kezdeményezésünk a Facebookon, ahol a könyvtár belső 
ügyeiről árultunk el az olvasóknak titkokat. 2015-ben legalább havonta, de inkább kéthetente 
teszünk fel szavazást, illetve rövid híreket, melyben egyrészt belső titkokat osztunk meg 
olvasóinkkal, másrészt kikérjük véleményüket néhány aktuális változtatás kapcsán. 2015-ben 
a következő témakörökre gondoltunk: 

- Olvasóterem galériáját mire hasznosítsuk? 
- Mit jelent a logónk? 
- Milyen a nemek aránya a könyvtárosok között? 
- Milyen a nemek aránya az olvasók között? 
- Hogyan kerül az új könyv a polcra? 

 
Szikla integrált rendszer  
Felülvizsgáljuk a honlapon történő hosszabbítás, előjegyzés funkciók beállításait. A belépett 
felhasználóink számára elérhető a gyarapítási javaslat és a témafigyelés beküldési lehetősége. 
Ezeket átnézzük, a gyakorlatban kipróbáljuk, melyik vezethető be használóink számára. 
 
E-Magyarország pont 
E-Magyarország pont szolgáltatási tevékenységének áttekintése az idei év feladat. Cél egy 
teljeskörű szolgáltatási folyamat leírása és rögzítése. 

 
 

3.3 Rendezvények 
 
3.3.1 Kiemelt rendezvények 

 
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 14 
Könyvtárunk második 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. 
 
Internet Fiesta 
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. 



A programsorozat márciusban valósul meg.  
 
Költészet Napja – április 10. 
Ebben az évben ismét felállítjuk a Főtéren Verses házunkat, 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, amelynek felvételét mindenki megtekintheti a honlapunkon keresztül. 
A közösségi oldalunkon költészet napi játékot hirdetünk, amely kapcsolódik a főtéren ezen a 
napon felállításra kerülő Kis Balázs szoborhoz. 
 
A Könyv Ünnepe Gödöllőn- május 29- június 6. 
Az Ünnepi Könyvhét ebben az évben is június első hetében kerül megrendezésre országszerte. 
A gödöllői könyvtárban a következő programokat tervezzük: 
Május 29. péntek- GÖMB alkotócsoport kiállításának megnyitója 
Június 1.- Vendég: Ugron Zsolna írónő 
Június 2.- Gödöllő és környéki írók bemutatkozása 
Június 3.- Puliszkatitkok- az IRKA gasztrokötetének bemutatója 
Június 6.- A Gödöllő Irodalmi Díj 2015 díjkiosztó ünnepség 
Június 6-7.- Könyves sokadalom a Koronázási hétvégén 
 
Múzeumok Éjszakája- június 
A könyvtár immár negyedik 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 
hangulatosan berendezett belső udvaron megtekinthetők lesznek a GÖMB alkotócsoport 
térinstallációi. A Tiszta szívvel irodalmi csoport Szentivánéji álom előadással készül a 
múzeumok éjszakájára. 
 
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 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 21. alkalommal kerül megrendezésre a szavalóverseny közös szervezésben a 
Gödöllői Királyi Kastéllyal és a Gödöllői Királyi kastély Barátainak Egyesületével.  
 



3.3.2 Tematikus év programjai a könyvtárban- Gödöllő, a művészetek kertje 
 
Olvasók viadala- márciustól októberig 
Olvasásfejlesztési játék 12-16 éves fiataloknak 
Izgalmas és digitális tanösvény olvasást és logikát fejlesztő játékkal, ami a természetben 
játszódik okostelefonok és tabletek segítségével.  
Tanösvényünk alapját az Éhezők viadala című könyv szolgáltatja, aminek a helyszíne Panem. 
A mi Panemünk Gödöllő.  
A kiinduló pontunk a bőségszaru, ami nem más, mint a Patkós stúdió által készített QR 
kódokból álló interaktív beszélő kerekasztal. Ez a beszélő tábla ismerteti a játék menetét.  
Gödöllőt 12+1 titkos körzetre osztjuk. A kiinduló QR kódot beolvasva juthatnak el a 12 
körzet valamelyikébe, ahol újabb QR kód beolvasása után újabb feladatot, kapnak, amit ha 
megoldanak a következő körzet adatait kapja megoldásként. Ha nem sikerül megoldani a 
könyvre épülő izgalmas feladatot (feleletválasztós), akkor vissza kell menni az előző 
körzetbe. A titkos 13. körzetbe kell eljutni, ahol izgalmas meglepetés várja a harcost.  
A játék szervezésében és lebonyolításában"Margita 344,2" Turisztikai és Sport Egyesület is 
közreműködne. Ők még a körzetek felosztásában valamint az utak kialakításában és a QR 
kódok helyének kialakításában segédkeznének.  
Beolvasott kódok alapján tudjuk figyelni, hogy hányan és mikor játszottak.  
 
 
GÖMB Alkotócsoport kiállítása- májustól júliusig 
A könyvtár belső udvarán kerülnek bemutatásra az alkotócsoport kert ihletésű térinstallációi 
és alkotásai. A könyvtár belső tereiben kapnak helyet a textil alapú művek, valamint a 
festmények és egyéb alkotások. 
 
Puliszkatitkok- az IRKA gasztrokötetének bemutatója 
Gasztrokötetünk 2015 első félévében jelenik meg. A 150 oldalas, színes kiadványt június 3- 
án szerdán, az Ünnepi Könyvhét programsorozat keretein belül mutatjuk be a közönségnek. A 
kereskedelmi forgalomba is kerülő könyv bemutatása része a könyvtár gasztronómiai-
irodalmi programsorozatának. 

 
3.3.3 ArtJáró- előadások, találkozók, beszélgetések a könyvtárban 

 
Artjáró – kulturális programsorozat - idei évi alcím a Sör és perec,(avagy a gasztro jegyében), 
közös szervezésben az Irkával. A tematikus évhez is igazított irodalmi és egyéb kulturális 
programokat egyetlen sorozatba tesszük, közös hirdetést, megjelenést biztosítva, designt, 
marketinget. A cél egy könnyed, kávézói környezetben, illetve a nyári időszakban a belső 
udvaron megvalósuló kortárs kulturális programsorozat írókkal, művészekkel, kiállítással, 
performansszal egybekötve. A programsorozat eseményei 2015-ben: 
 
Február Balogh Ádám – Kabai Lóránt – Küvé est borkóstolóval 
Március  András László – Kabai Lóránt – Napi ellenség és medvekutatás 



Március 20. Feldaraboljuk a végtelent! 
Művészi hentesmunka vér nélkül, vérre menően 
Gryllus Dániel és Lackfi János közös estje 

Április  Költészet napja 2015 
Május 22. Galéta kertje a Mi mozinkban – Horváth Gergely és Nagy Róbert fiatal 

művészek filmjének a vetítése a belső udvaron 
Május 29. GÖMB alkotócsoport kiállítás megnyitója 
Június 1.  Ugron Zsolna – Mersdorf Ilona – Arisztokrata gasztro írások 
Június 3.  IRKA könyvbemutató - Puliszkatitkok 
Október 2.  Sajtok és kukacok – videoinstalláció 
Október 5. Cserna- Szabó András, Kabai Lóránt és egy helyi szakács  
November Nyirán Ferenc – Kabai Lóránt – irodalmi est 
December Dés Mihály – anyaregény és anyarecept 
 
Mi Mozink- Gödöllő filmes szemmel sorozat vetítései 
Március Lőrinc Ferenc és Fuszenecker Ferenc Kun Éváról készített filmjének 

bemutatója 
Április  A Szent korona. Felvezető: Radnóti László 
Május  Galéta kertje- Horváth Gergely és Nagy Róbert fiatal művészek filmjének a 

vetítése a belső udvaron 
 
Gyermekkönyv írók meghívása 
Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyv Napok- Finy Petra 
Országos Könyvtári Napok- Lakatos István 
 

 
3.3.4 Kiállítások 
 

Február A képregény- Madarász Gergő kiállítása 
Március Vörös Eszter kiállítása 
Április  Felső –Tisza vidéki templomok- Fotókiállítás 
Május, június GÖMB alkotócsoport kiállítása 
Szeptember Húsz év Gödöllőn- Varga Zoltán Zsolt szobrászművész kiállítása 
November Remsey Jenő emlékkiállítás 
December Szekeres Erzsébet kiállítása 
 
 
4 . Könyvtári csoportok, kisközösségek 

 
A könyvtárban működő kiscsoportok aktív részesei a könyvtár közösségi életének. A 
kisközösségeket zömében önkéntesek vezetik, akik olvasóink közül kerültek a csoportok 
élére. A csoportok száma és a munkájukban részt vevő olvasóink száma évről évre 
gyarapszik.  
 



Irodalmi Kerekasztal- IRKA 
Antológiák, publikációk 
Gasztrokötetünk 2015 első félévében jelenik meg. A 150 oldalas, színes kiadványt június 3- 
án szerdán, az Ünnepi Könyvhét programsorozat keretein belül mutatjuk be a közönségnek. A 
kereskedelmi forgalomba is kerülő könyv bemutatása része a könyvtár gasztronómiai-
irodalmi programsorozatának. 
Idén tervezzük megjelentetni Emericzy Enid posztumusz kötetét, az év második felében. A 
kötet szerkesztői az Irka tagok, de a könyv a család, az örökösök gondozásában jelenik meg. 
Több közös kötet megjelentetését nem tervezzük 2015-ben, viszont nekiállunk már a 2016-os 
antológia munkálatainak. Terveink szerint ebben a 2014-es, és a 2015-ös irodalmi díj nyertes 
pályaműveit jelentetnénk csak meg. 
2015-ben szeretnénk elindulni egy irodalmi bloggal a könyvtár szerverén. Itt kapnának helyet 
szépirodalmi írásaink: versek, novellák, tárcák, mesék, valamint Gödöllő kulturális életével, 
olvasással, könyvekkel kapcsolatos kritikáink, publicisztikáink. A blogot színesítik majd az 
Irkához kötődő fiatal grafikus, fotós barátaink munkái is. 
Műhelymunka 
Az Irka továbbra is 3-4 hetente a könyvtárban tartja műhelytalálkozói, melyek ingyenesek 
mindenki számára. Ezen kívül elindult és 2 hetes rendszerességgel folyik könyvtárunkban a 
diákoknak szóló mini Íróka képzés. Tervezünk idén is nyári tábort augusztus közepén, 
szakmai vezetéssel. 
Programok 
Idén nem szeretnénk kurzust indítani, helyette kortárs irodalmi est sorozatot indítunk, 
amelyek nyitottak. Illeszkedve a könyvtár Artjáró programsorozatához, a következő írókat 
hívjuk meg 2015-ben: 

- Balogh Ádám – moderátor: Kabai Lóránt (első félév) 
- András László – moderátor: Kabai Lóránt (első félév) 
- Nyirán Ferenc – moderátor: Kabai Lóránt (második félév) 
- Cserna- Szabó András – beszélgetőtársa: Kabai Lóránt és egy szakács (séf) – Őszi 

Könyvtári Napok 
Az estet a könyvtári kávézóban, illetve ha az időjárás engedi, a könyvtár belső udvarán, 
kellemes kávézói környezetben szervezzük meg és igyekszünk kombinálni kiállítással, 
zenével. 
Ezen kívül felolvasóestet szervezünk: 

- Múzeumok éjszakáján 
- Slam estet a Trafó Klubban decemberben vagy az Arbofeszten áprilisban 

 
Gödöllői Irodalmi Díj 
2015-ben kert és művészet témakörben hirdetjük meg irodalmi pályázatunkat, melyre 
továbbra is a környékbeliek, helyiek írásait várjuk. A zsűri tagjai: Czigány György, Galántai 
Zoltán, Kemény István.  
Határidő: a pályázat meghirdetése 2015. március 01. 
Pályázatok beérkezése: 2015. április 20. 
Eredményhirdetés: 2015. június 6. szombat 17 óra. 
Civil részvétel 



Az Irka továbbra is részt vesz Gödöllő kulturális életének alakításában. Ezért a Költészet 
napján, a Belvárosi Napokon szintén kint leszünk, tervezzük a megjelenést az Arbofesten és a 
Civil Karácsonyon is. szeretnénk más civil szervezetekkel szorosabbra fűzni a kapcsolatainkat 
és közös programokat szervezni. Városi vegyeskar, Cavaletta női kar, Gömb merültek fel, 
mint lehetséges partnerek. 
 
Olvasókör 
Csoportunkban havi egyszeri találkozó alkalmával oldott hangulatban kötetlenül beszélgetünk 
olvasmányélményeinkről. Közös választás alapján válogatunk a kortárs és klasszikus magyar 
és külföldi szépirodalomból. Olvasókörünk nyitott, bárki kapcsolódhat hozzánk, aki szeret 
olvasni, tanácsot szeretne kapni a sok jó könyv közüli választásban, kellemes társaságban 
beszélgetni.  
 
Tiszta Szívvel Irodalmi színpad 
A három éve alakult csoport a korábbi Erzsébet szavalóversenyek legeredményesebb 
indulóiból jött létre. A színpad célja, hogy irodalmi szövegek felhasználásával igényes 
színpadi produkciókat hozzon létre. Minden héten csütörtökön tartja a csoport az 
összejöveteleit, a próbákat Diligens Linda önkéntes vezetésével. A foglalkozásokon való 
részvétel ingyenes. 
Ez év tavaszától indítjuk útjára az Életre kelt irodalom című rendhagyó irodalom óra 
sorozatot, amely a színpad közreműködésével jön létre, a következő témákban: 

- Petőfi és Arany barátsága 
- József Attila és szerelmei 
- Radnóti Miklós háborús költészete 
- A Nyugat és képviselői 
- Weöres Sándor, a ritmus virtuóza 

Az órákat a könyvtár rendezvénytermében tartjuk, amelyre osztályok, csoportok jelentkezését 
várjuk. 
A rendhagyó irodalom órák mellett a csoport bemutatkozik a Múzeumok Éjszkáján is, ahol 
szabadtéri előadással várják az érdeklődőket. 
 
Őszikék Nyugdíjas Klub  
A nyugdíjas klub minden hónapban egy alkalommal, keddi napon tartja összejöveteleit. 
A 2015-ös év programja a következők szerint alakul: 
2015. január 20. kedd, 14 óra 

Gyógygombák, immunrendszer és lélek 
Előadó: Varga Gábor, hatóanyag kutató 

2015. február 17. kedd, 14 óra 
Vendégünk: Aleszja Popova, gödöllői, Kossuth-díjas balett művész 
Beszélgetőtársa: Szlávik Jánosné Zsóka 

2015. március 17. kedd, 14 óra 
Madárvilág Gödöllőn és környékén 
Előadó: Juhász Tibor, a Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Csoportjának elnöke 

2015. április 21. kedd, 14 óra 



Az Amerikai Vadnyugat – képes úti beszámoló 
Előadó: Németh Géza, a Természet Világa c. folyóirat szerkesztője 

2015. május 19. kedd 
Kirándulás Budapest legfiatalabb kerületébe: 
Soroksári Botanikus Kert 
Soroksári Nagyboldogasszony Plébániatemplom 

2015. szeptember 15. kedd 
Kirándulás 

2015. október 20. kedd, 14 óra 
Egészség kontra táplálkozás 
Előadó: Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök 

2015. november 17. 
Jelenetek a postagalambok életéből 
Előadó: Maszlag Attila, az A40 Gödöllő Postagalamb Sport Egyesület elnöke 

2015. december 15. kedd, 14 óra 
Ünnepváró délután 
Zenés karácsonyi óévbúcsúztató meglepetés koncerttel. 

 
Értelmiségi Találkozó 
A 2003 óta Dr. Heltai György önkéntes vezetésével működő klub minden hónap 3. 
csütörtökjén tartja összejöveteleit. A meghívott előadók között közéleti személyek, 
politikusok, tudósok szerepelnek. Az előadásokról, beszélgetésekről rögzített hangfelvétel 
készül, amely bekerül a könyvtár archívumába. 
 
Rejtvényfejtő klub 
2015-ben is folytatja munkáját a Rejtvényfejtő Klub, összejöveteleinket havi 
rendszerességgel, minden hónap harmadik csütörtök délutánján fogjuk megtartani, 17-20 
óráig, a könyvtár olvasótermében. A klubfoglalkozásokat idén is Kozics Anikó, a 
Rejtvényfejtők Országos Egyesülete munkatársa fogja vezetni. 
2015. február 8-án csapatunk egy része közösen utazik versenyzőként, illetve segítőként a 
budapesti Best Western Hotel Hungáriában megrendezett Rejtvényfejtők Napjára. 
A klubot Kozics Anikó önkéntes vezeti. 
 
Gyerekkönyvtárban működő szakkörök, klubok  

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 klubot Kozáry- Biczó Andrea önkéntes szervezi. 
 
 



Tervezett előadók és témák: 
Január   Skita Erika: A testvérek közötti féltékenység 
Február Faluközi Éva, természetgyógyász, önismereti tanácsadó 
Március dr. Juhász Erika: Anya-gyermek közötti lelki kapcsolat 
Április  Dávid Zsuzsi: Babamasszázs 
Május  Somogyi Réka: Bababiztonság 
Június  Vida Ágnes gyerekpszichológus 
 
Könyvtári Sakk Klub 
Könyvtári Sakk Klub foglalkozásai minden pénteken 14-18 óráig zajlanak a 
Gyerekkönyvtárban. Koordinátor, Veréb Béla sakkoktató, önkéntes olvasónk. A tagok iskolai 
szünetekben házi, három alkalommal (tavaszi szünet, Ünnepi Könyvhét, és Téli 
Gyerekkönyvhét) nyílt sakk bajnokságon mérik össze tudásukat.  
A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, feltétele az érvényes olvasójegy! 
 
Dobjál Hatost! 
2015-ben is várja régi és új tagjait a Könyvtár Társasjáték klubja Erdélyiné Józsefné önkéntes, 
vezetésével minden csütörtökön 15-18 óráig a Gyerekkönyvtár olvasótermében. Nagy 
könyvtári ünnepeinken logikai és társasjátékok, gombfocibajnokság várja a gyerekeket. A 
társasjáték mellett a mindennapi gondok, örömök, problémák megbeszélésére is lehetőség 
nyílik. A foglalkozásokon való részvétel ingyenes, feltétele az érvényes olvasójegy! 
 
War Game- terepasztal játék 
Az előző évben két alkalommal nagyobb rendezvényeinket hívtuk meg a 32. számú 
Hagyományőrző Egyesületet, akiken irányításával folytak a háborús terepasztal játékok. Mind 
a gyereke, mind a szülők nagyon élvezték a kreatív, gondolkodtató, látványos játékot, így a 
felmerülő igények alapján szervezzük klub formában a war gamet. 
A foglalkozások kéthetente szombaton zajlanak majd a gyerekkönyvtár olvasótermében. 
 
 
5. Képzések 
 
Számítógépes tanfolyamok 
A lakosság digitális fejlődése érdekében továbbra is számítógépes tanfolyamokat tartunk. Az 
asztali számítógépek mellett laptop használatának lehetőségét is biztosítjuk ezeken az órákon. 

- Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x4 óra) 
- Csatlakozunk az Internet Fiesta témáihoz tanfolyam tartásával 
- Levelezés, kapcsolattartás (2x4 óra) 
- Az Őszi Könyvtári Napok témájához kapcsolódva tartunk tanfolyamot  
- Böngészünk a neten alaptanfolyam (2x4 óra) 

 
 



Segítnet  
Az elmúlt évben egyre népszerűbbé vált a képzésnek ez a formája, amely egyéni foglalkozást 
tesz lehetővé. Az igényelt időben az adott kérdéskörrel foglalkozik a képzést tartó könyvtáros. 
Ebben az évben szeretnénk a megnövekvő igények miatt bevonni a közösségi szolgálatra 
jelentkező diákokat is a képzések megtartásába. Az önkéntes munkára jelentkező diákok 
számára megszervezzük, hogy idős olvasóink számára ők tartsák a számítógép használati, 
egyénre szabott foglalkozásokat. 

 

Belső tanfolyamok könyvtárosok számára 

- Irodai programok használata (word, excel grafikonok)  
- Web 2-es és technikai tudnivalók (google naptár, common használata, honlapon 

katalógus használata, bejelentkezés az „olvasó” szemével, TV használata)  
- Szikla integrált könyvtári rendszer használata, statisztikai keresések.  

Vendégelőadó: Szilágyi Loránd (Szikla ) 
- Biblioterápiás nap szervezése 

 
 
 
 
 
Gödöllő, 2015. január 30. 
 

Fülöp Attiláné 
igazgató 

 


