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Áttekintés 

2015-ben a könyvtári állománygyarapításban elértük azt a kívánatos szintet, amit a könyvtár 
évekkel korábban maga elé tűzött. A dokumentum beszerzésre fordított összeg meghaladta a 
tíz millió forintot. A megemelkedett érdekeltségnövelő támogatás, valamint a Márai program, 
az NKA könyvtár támogatási program és az olvasók könyvajándékai járultak hozzá ahhoz, 
hogy az elmúlt évben több dokumentummal gyarapodott a könyvtár, mint a korábbi 
időszakban. 

A város kulturális programjai a „Művészetek kertje Gödöllő” tematika alapján szerveződtek, a 
saját programokat a könyvtár is ehhez kötötte. Sikerült megvalósítani, hogy a könyvtár belső 
udvarát olyan kulturális térré alakítsuk, amely szerves folytatása a földszinti közösségi térnek, 
szabadtéri kiállítóhely és hangversenyek kisebb bemutatók, irodalmi programok helyszíne. A 
GÖMB alkotócsoport tagjai valósították meg a Felhő udvar kiállítást, ahol a könyvtárban 
fellelhető dokumentumok és a virtuális térben, a „felhőben” megtalálható információ 
gondolata jelent meg egységes térbe szervezve.  

A kamaszkorú fiatalokat célozta és érte el az Olvasók Diadala játék és könyvajánló internetes 
könyvtári oldal. A játék bebizonyította, hogy ez a korosztály is sikeresen megszólítható és 
bevonható az irodalmat olvasók körébe. A fiatalokkal közösen létrehozott könyvajánló 
adatbázis az újabb irodalom megjelenésével gazdagodik és bővül a jövőben is. 

Az Ünnepi könyvhétre megjelent „Fő az irodalom” című gasztronómiai és irodalmi IRKA 
antológia sikeres kiadványa volt a könyvtárnak, kétféle vonatkozásban is. Egyrészt, a 
könyvek javarészét megvásárolták (pénzügyileg nyereséges), másrészt mert igényes, szép 
kiállítású könyvet állított össze az írókör csapata.  

 „Cigányasszony meséje a teremtésről” címmel, Bada Márta, Balázs János – díjas 
festőművész pasztellképeiből összeállított albumot jelentettünk, meg az NKA MINISZTERI 
keretének támogatásával. A cigányasszony meséjét Bada Márta vonalas irkalapra jegyezte fel, 
amelyet az eredeti formában adtunk közre. A mappában Dr. Lábadi Károly tanulmánya és 
Bada Márta művészi életútja is olvasható. Ezt követi a 35 db pasztellkép, melynek 
valamennyi példánya számozott és művésznő aláírását tartalmazza.  

A városunk az év tavaszán helyszíne volt a Nemzetközi Természetfilm Fesztiválnak. A 
könyvtár is kapcsolódott a programhoz, három napon át folytak a vetítések. A fesztivál 
folytatására számítunk, s a továbbiakban is részt vesz benne a könyvtár, hiszen a programmal 
együtt az ismertsége is növekedni fog itthon és a határainkon kívül is. 

Az országos hatókörű könyves ünnepek, valamint a könyvtári szakma összefogott nagy 
rendezvényei úgy valósultak meg a könyvtárban, hogy mindig a helyi értékek bemutatására, a 
gödöllőieket érdeklő programok megvalósítására kerüljön sor. A másik szempont, hogy a 
társintézményekkel, kulturális szerveződésekkel való együttműködéssel valósuljanak meg. 
Így sikerül elérni, hogy a programok évről évre több, vagy más érdeklődőhöz jutnak el. 

Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyvtárat támogatják olyan kulturálisan aktív 
személyek, akik önkéntes munkával járulnak hozzá a könyvtári szolgáltatások bővítéséhez. 



Az önkéntesek, a közösségi szolgálatosok munkáját, vállalását nagy értéknek tartja a könyvtár 
vezetése és a jövőben is számít rá.  

Minőségirányítás témában sokat haladtunk a belső kommunikáció erősítésében. A kollégák 
számára szervezett kommunikációs és csapatépítő tréning több részproblémára fényt derített 
és javította a kollégák közötti együttműködést, megértést.  

A könyvtár forgalmi adatai és az egyéb visszajelzések is azt mutatják, hogy a lakosság 
körében népszerű és elfogadott az intézmény. A könyvtári látogatók száma 2010 óta a 
legmagasabb volt 83.240 ember fordult meg nálunk. A könyvtár honlapját, a közösségi hálón 
levő oldalakat több mint 308 ezer alkalommal látogatták. A város lakosságának 2O,8 %-a 
regisztrált olvasó volt az elmúlt évben, növekedést a 7-15 éves korosztálynál és a nyugdíjasok 
körében értünk el. 
 
1. Igazgatási feladatok 

 
1.1Minőségbiztosítási munka 

Dokumentáció 
A MIM folyamatosan frissíti a helyi belső hálózaton elérhető minőségirányítási 
dokumentumokat. 2015 első felében megtörtént a common/minőségirányitás mappa 
átrendezése és átláthatóbbá tétele.  
A Minőségirányítási mappába kerültek közvetlenül a legfontosabb dokumentumok. A 2015-
ös új SZMSZ és Könyvtárhasználati szabályzat frissítése is megtörtént és helyet kapott itt, 
valamint felkerült a könyvtár honlapjára is. 
 
Elemzések 
Az adatelemző csoport elkészítette a 2014-es teljesítménymutatókat és összehasonlító, 
szöveges elemzést végzett a kockázatos és sikerágazatokról.  
Megtörtént a 2014-e benchmarking mutatók kiszámítása és elemzése is. 
Sor került az éves SWOT analízisre, melyet elsősorban a külső kommunikáció elemzésére 
szabtunk.  
Olvasói elégedettségmérésünk volt 2014 év végén, ennek szöveges értékelése is elkészült. 
Elkészült a 2014-es munkatársi önértékelés teljes, összehasonlító elemzése: motivációs, 
elégedettségi, belső kommunikációs, vezetőségi és önértékelési témakörökben. 
 
Képzés  
A MIM szervezi a minőségirányítással kapcsolatos belső képzéseket, 2015-ben SPSS 
képzésre került sor. Ezen kívül új feladatként jelent meg a minőségirányítással kapcsolatos 
szakmai tapasztalatok átadása más könyvtárak számára. Idén eddig négy alkalommal került 
sor előadásra Minőségmenedzsment a gyakorlatban címmel. 
- 2015. március 2-án Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Könyvtár és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetének továbbképzési napja keretében. 
- 2015. május 12- én Gödöllőn, a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár látogatásakor 
- 2015. május 18-án Debrecenben a Hajdú-Bihar megye könyvtárosainak szakmai napján 



- 2015. június 17- én Érden a Pest megyei könyvtárosok napján. 
 
Munkacsoportok tevékenysége  
A Marketing csoport vállalta a könyvtár rövidtávú marketing stratégiájának kidolgozását. Az 
írásos dokumentum félig elkészült, befejezése azonban átcsúszik 2016-ra. 
A csoport 2015-ös nagy feladata volt a beiratkozási kedv további növelése. Ennek érdekében 
visszahívó leveleket küldött ki az 55-70 éves korosztály számára. A több száz, emailen és 
postai úton kiküldött értesítő hatása nagyon csekély volt, összesen 12 beiratkozást generált. A 
csoport ezért úgy döntött, hogy a jövőben nem a lemorzsolódott olvasók, vagy a nálunk még 
soha nem járt gödöllőiek bevonzására helyezi a hangsúlyt, hanem a meglévő olvasók 
megtartására törekszünk a jövőben akcióinkkal, kampányainkkal. Ez a 2016-os munkatervben 
már megjelenik a célcsoportok vizsgálata pont alatt. 
A Folyamatleíró csoport elkészíttette a VIP beiratkozás és a folyóirat-figyelés 
munkafolyamatának leírását.  
A Belső kommunikációs csoport évente három információs teadélelőtt megszervezését tűzte ki 
célul. 2015-ben csak egy valósult meg, a zenei részleg közreműködésével.  
A Költségelemzési csoport elvégezte a számításokat a beiratkozási díjakkal kapcsolatban.  
Az Adatelemzési csoport elvégezte a teljesítménymutatók kiszámítását, szöveges értékelését. 
A munkatársi önkéntes mutatók kísérleti jellegű adatlapjait 2015-ben megszüntette és más 
módon beépítette az önértékelési kérdőívbe, illetve a négyszemközti vezetőségi értékelésnél 
lett erősebb szempont. 
Értékelte és elemezte a 2014-es munkatársi kérdőíveket és frissítette majd újra lekérdezte 
2015 év végén. 
SWOT analízist csak részlegeset készített, az éves teljes elemzés 2016 feladat lesz. 
A munkacsoportok folyamatos tájékoztatást adtak tevékenységükről, az elkészült új 
dokumentumokat ismertették a munkatársak számára. 
 

1.2. Gazdálkodás, épületüzemeltetés 
A könyvtár az év során a kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, a fenntartó által biztosított 
költségvetési támogatásból, az érdekeltségnövelő támogatásból, pályázati pénzekből és a saját 
bevételeiből. Készpénzhiány nem volt az intézményben, a nagyobb kiadással járó időszakok 
nagyobb készpénzigénye rendre megvalósult. A dolgozók a törvényben előírt és az 
önkormányzat által biztosított juttatásokat megkapták 

A gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájával közösen végeztük. A 20.000 
Ft-ot meghaladó kiadásokat a Polgármesteri Kabinet vezetőjével, valamint a 
Városüzemeltetési Iroda vezetőjével előzetesen egyeztettük. Az a tapasztalat, hogy 
megnövekedett az adminisztráció az intézményben, szükségszerű a gyakori személyes 
egyeztetés a Költségvetési iroda munkatársaival. A könyvtári számlák átutalása, és az 
ellátmány elszámolása rendre megtörtént. A dokumentum-beszerzési keret tekintetében 
folyamatos, ütemezett és kiegyensúlyozott volt a szerzeményezés. 



Kiemelkedő volt az érdekeltségnövelő támogatás összege, 3.154.500 Ft, amelyből 2.170.590 
Ft-ot dokumentum beszerzésre, a többit informatikai fejlesztésre, a hangosító berendezés 
megújítására fordítottunk. 

A kulturális tematikus évhez kötődően 900 e Ft, a Gödöllői Irodalmi díjra 300 e Ft külön 
támogatást kapott a könyvtár, melyet a terveknek megfelelően felhasználtunk.  

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

 Az infohídon a külső nyílászárók javítása, szigetelése és a híd megemelése. 
 A könyvtár beázó tetőszerkezetének megjavítása.  
 Mosdók felújítása - a padlóba épített szagelzárók, fa burkolati elemek, valamint 

csaptelepek cseréje. 
 A fogadócsarnok és a rendezvényterem fűtésének kiegészítése. (hőlégbefúvók 

felszerelése) 
 Ablaküveg csere a Zenei részlegben. 

Saját hatáskörben elvégzett karbantartási munkák: 

 Ajtók javítása (infopont/rendezvényterem) 
 Mosdók tisztasági festése. 
 Szellőző berendezések karbantartása, beszabályozása. 
 Információs fal készítés a Gyerek részlegbe. 

 
1.3 Humán erőforrás 

A könyvtárban jelenleg valamennyi álláshely betöltött. 
Személyi változások: 

 Az év során Sötét Krisztina távozott az intézményből, Budapesti Testnevelési 
Egyetem könyvtárában folytatja könyvtáros pályafutását. Munkakörét Lehota Ágnes 
vette át. 

 Patakiné Orosz Ágnes és Kovács Ibolya GYES miatt tartósan volt távol. 
 Magda Szilviát helyettesként a regisztráción foglalkoztatjuk, Kovács Ibolya 

álláshelyén. 
 Kulturális közfoglalkoztatottként Dudás Attila segítette a Cserkész Könyvtár és 

levéltárban a dokumentum feltárást. 
 Gönczi Krisztina befejezte tanulmányait, mester képzési szintű diplomának megfelelő 

besorolása megtörtént.  
A szakmai feladatok ellátására elegendő munkatárs van a könyvtárban, a Cserkész könyvtár 
és levéltár feltárási munkáiban is előre léptünk.  
 

 
 

 
 



1.4 Partnerkapcsolatok 
 
Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal 
Az elmúlt év során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolákkal 
való együttműködésre. Augusztus hónapban elkészült a következő tanévre szóló iskolai 
foglalkozásajánlónk, amelyet a Királyi Kastély által szervezett Múzeumpedagógiai 
tanévnyitón személyesen adtunk át a jelen lévő iskolaigazgatóknak és pedagógusoknak. 
Szeptember és október hónapban a gyermek könyvtárosok felkeresték a kapcsolattartókat az 
iskolákban, óvodákban, ismertették velük programjainkat. A Gödöllő környéki iskolákba a 
KLIK segítségével juttattuk el ajánlatunkat. 
 
Könyvtári órák és foglalkozások a gyerekkönyvtárban: 
 

Intézmény Alkalom Résztvevők száma 
Iskolák   
Damjanich János Ált. Isk. 1 29 
Erkel Ferenc Ált. Isk. 36 882 
Erkel Logopédia 16 240 
Hajós Alfréd Ált. Isk. 30 778 
Montágh 2 21 
Petőfi Ált. Isk. 25 559 
Szent Imre Ált. Isk. 2 59 
Kistarcsa 8 201 
Mogyoród 5 131 
Szada 1 26 
Összesen: 
 

126 alkalom 2926 fő 

Óvodák   
Kazinczy  2 55 
Palotakert Óvoda 11 275 
Táncsics Mihály úti Óvoda 9 186 
Szent János u. 1 17 
Zöld Óvoda 6 118 
Mesekastély 2 35 
Összesen: 
 

31 alkalom 686 fő 

Szakkörök, klubok   
Sakk szakkör 42 521 
Dobjál hatost! 4 30 
Baba-mama Kuckó 9 359 
War Game  3 41 
Közösségi szolgálatos munka 10 73 
Egyéb 21 597 



Összesen: 
 

89 alkalom 1621 fő 

ÖSSZ.: 
 

 
246 alkalom 

 
5233 fő 

 
 
Könyvtári foglalkozások a felnőtt részlegben 
 
Foglalkozás 
időpontja 

Téma Résztvevők 
száma 

Intézmény neve, osztály 

2015.03.03. A könyvtár funkcionális 
részei 

19 fő 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola, 8/a 

2015.03.20. ETO 10 fő Petőfi Sándor Általános Iskola, 
8.(összevont osztály) 

2015.03.20. E-book, Tablet 9 fő Petőfi Sándor Általános Iskola, 
8.(összevont osztály) 

2015.03.20. ETO 9 fő Petőfi Sándor Általános Iskola, 
8.(összevont osztály) 

2015.03.20. E-book, Tablet 10 fő  Petőfi Sándor Általános Iskola, 
8.(összevont osztály) 

2015.03.27. A SZIKLA lehetőségei 45 fő  Waldorf Általános Iskola és 
Gimnázium (5-6. összevont osztály) 

2015.05.19 A könyvtár funkcionális 
részei, ETO 

32 fő Hajós Alfréd Általános Iskola, 5/a 

2015.11.03. ETO 17 fő Török Ignác Gimnázium 10. osztály 
(matek-német tagozat) 

2015.11.03. Széllel Slamben 17 fő Török Ignác Gimnázium 10. osztály 
2015.11.03. ETO 17 fő Török Ignác Gimnázium 10. osztály 
2015.11.03. Széllel Slamben  17 fő  Török Ignác Gimnázium 10. osztály 
2015.11.27. ETO-egészséges életmód 

irodalomkutatás 
17 fő Waldorf Általános Iskola és 

Gimnázium, 7. osztály 
2015.11.27. Egészséges életmód- 

irodalomkutatás 
17 fő Waldorf Általános Iskola és 

Gimnázium, 7. osztály 
 
ÖSSZ.: 

 
13 alkalom 

 
236 fő 

 
4 iskola osztályainak részvételével 

 
 
Rendszeres meghívást kapnak a könyvtár munkatársai az iskolákból, különböző iskolai és 
városi versenyeken való zsűrizésre: 

- Erkel Ferenc Általános Iskola- Szépkiejtési verseny 
- Hajós Alfréd Általános Iskola- Magyar Nyelv Hete 
- Petőfi Sándor Általános Iskola- Városi szavalóverseny 
- Mogyoródi általános Iskola- Olvasóvetélkedő 
- Damjanich János Általános Iskola- Iskolai szavalóverseny 



A humán munkaközösségek éves megbeszélésén minden alkalommal jelen vagyunk a Hajós 
Alfréd Általános Iskolában. 
 
Kapcsolattartás kulturális és egyéb intézményekkel 
A tematikus év keretén belül megrendezésre került Olvasók Diadala vetélkedő kapcsán több 
gödöllői intézménnyel szorosabb együttműködés alakult ki. Gödöllő 12 körzetét keresték fel a 
gyerekek, ahol az intézményekbe ingyenes belépést biztosítottak a partnerek: 

- Gödöllői Arborétum 
- Szent István Egyetem Botanikus Kert 
- Gödöllői Iparművészeti Alkotóház 
- Gödöllői Királyi Kastély 
- Babatpusztai vadászház és gazdaság 
- Horatius Állatvédelmi Központ 

 
Több hónapos együttműködés munkájaként született meg a GÖMB Alkotócsoport Felhő-
udvar kiállítása, szintén a városi tematikus év keretén belül. Több művésszel azóta is aktív 
kapcsolatban áll az intézmény, önálló kiállításaiknak is helyet adunk. 
 
Több éve működtetjük a Művészetek Házában a Könyv és Kávé részlegünket. A könyveket a 
kávézó polcain minden héten rendeztük, 2 havonta az állományrészt frissítettük. A 
Művészetek házával szerződésben rögzítettük a működés feltételeit. Az ifjúsági klubban 
létrehozott Könyvtámasz működése a pályázati projekt végeztével sajnos nem életképes. 
 
Ebben az évben immár harmadik alkalommal került megrendezésre  a könyvtárban a Születés 
hete programsorozat városi programjainak nagy része- A Socius körrel együttműködési 
megállapodás keretében az előző évben rögzítettük a feltételeket. 
Rendszeresen részt vettünk a városi Kulturális Kerekasztal egyeztető megbeszélésein. 
 

1.5 Önkéntesség és közösségi szolgálat 
 
Önkéntesség 
A könyvtárban az utóbbi három évben megnövekedett azok száma, akik önkéntesként 
szerepet vállaltak a könyvtárban életében. 2015-ben a következő kiscsoportok működtek 
önkénteseink munkájával: 
 

- Tiszta szívvel irodalmi csoport 
Vezeti: Diligens Linda 

- Értelmiségi találkozó 
Vezeti: Dr. Heltai György 

- Sakk klub 
Vezeti: Veréb Béla, Fehér Mihály 

- Rejtvényfejtő klub 
Vezeti: Kozics Anikó 

- Baba- mama kuckó 



Vezeti: Kozáry- Biczó Andrea 
- Irodalmi kerekasztal 
- Vezeti: Istók Anna 
- Olvasókör 
- Vezeti: Soldevila Katalin 

 
A kisközösségek szerves részét képezik a könyvtári kapcsolattartásnak, a szakmai munkának. 
Szeptemberben a könyvtárban dolgozó önkénteseket összehívtuk egy teadélutánra, ahol 
meghallgattuk az éves beszámolójukat a klubok, körök működéséről, egy kis ajándékkal 
köszöntük meg jelenlétüket és egész éves munkájukat. 
 
Közösségi szolgálat 
A középiskolai diákok számára előírt kötelező 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére egyre 
több tanuló választja intézményünket. az év során a Török Ignác Gimnáziumban és a 
Premontrei Szent Norbert gimnáziumban tartottunk tájékoztatót a lehetőségekről.  
A jelentkezést minden esetben egy személyes találkozás követte, ahol közösen kiválasztottuk 
a megfelelő tevékenységet, megtörtént a munkára való felkészítés. 
 
A következő iskolákkal működtünk együtt és fogadtuk a tanulóikat: 

- Gödöllői Török Ignác Gimnázium- 1 tanuló 
- Gödöllői Református Gimnázium- 1 tanuló 
- Aszódi Evangélikus Gimnázium- 7 tanuló 
- Premontrei Szent Norbert Gimnázium- 1 tanuló 

 
Összesen 10 diákot fogadtunk a következő tevékenységek végzésére: 

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

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

- A gyerekkönyvtárban minden szombat délelőtt kézműves foglalkozást tartott egy 
diáklány. 

- Feldolgozták cím és szerző szerint a Szabadfalvy Andrástól kapott könyveket (500 
db). 

- Részt vettek a Könyves Vasárnap, egész napos családi rendezvény lebonyolításában. 
- A lemorzsolódott olvasóink számára készített visszahívó leveleket kihordták a gödöllői 

lakcímekre. 
 
 
 
 
 
 



2. Könyvtárhasználat, beiratkozási akciók, forgalmi statisztikák 
A 2015-ös év kiemelt feladata volt a lemorzsolódott, régi olvasóink visszahívása a 
könyvtárba, valamint a fiatal korosztály beiratkozási kedvének növelése. Az előző évben 
megindult pozitív beiratkozási tendencia megtartására törekedtünk beiratkozási akcióinkkal. 
 
A beiratkozott olvasók számának növelése érdekében idén három akciót indítottunk: 
Február 14.-én, Valentin napon a „Szerelmes olvasójegy” akció keretében szerelmespárok 
iratkozhattak be ketten egy olvasójegy áráért. Az olvasójegy mellé stílszerűen egy piros, szív 
alakú lufi is járt. A „Szerelmes olvasójegy” akció keretében összesen 8 szerelmespár 
iratkozott be. A „Randizz egy könyvvel” kezdeményezés osztatlan sikert aratott az olvasók 
körében. A tasakokban elrejtett könyvtári könyvek hamar olvasójukra találtak. 
Könyves vasárnap (október 11.) beiratkozási akciót hirdettünk meg. Az akció keretében 70 fő 
iratkozott be.  
A beiratkozási kedv további növelése érdekében október elején „Visszahívó leveleket” 
küldtünk ki az 55-70 éves korosztály számára. A levélben és az emailben kedvezményes 
beiratkozást és a korosztálynak szóló szolgáltatásainkat ajánlottuk. Több száz, e-mailen és 
postai úton kiküldött értesítő hatása nagyon csekély volt, összesen 12 beiratkozást generált.  

A MásArc zenei és video részlegünkben folyamatos kampányokkal vártuk olvasóinkat. 
Márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben a tavaszi, nyári, őszi és téli 
napfordulóhoz kapcsolódóan nyílt napot tartottunk, ekkor a zenei részleg minden 16 év 
fölötti, alapszintű olvasójeggyel rendelkező könyvtárhasználója kölcsönözhetett a zenei 
részlegből, 24-en éltek a lehetőséggel. 
Az Egy hét - egy színész - egy film elnevezésű akció, amelyben ismert és kedvelt 
filmszínészek, rendezők egy-egy filmje kölcsönözhető alapszintű olvasójeggyel is, a hónap 
utolsó hetében összesen 95 fő kölcsönzött így filmet.  
 
Összességében elmondható, hogy a kampányok sikeresen zárultak: regisztrált 
könyvtárhasználóink száma, míg 2014-ben 6690 fő volt, 2015-ben ez a szám 7131 főre 
növekedett. 
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A regisztrált olvasóink száma évről évre növekszik, köszönhetően az erre koncentrált 
komplex munkának, mely magában foglalja a különböző korosztályoknak szánt, szolgáltatás-
fejlesztést, akciókat, programokat és reklámtevékenységet. Az olvasóink korcsoport szerint 
bontásában megfigyelhető egy tendencia, mely évről-évre erősödik. A gyerek beiratkozások 
egy ideje növekedést mutatnak, bár változik, hogy éppen melyik korosztály az erősebb. 2015-
ben a 7-10 éveseknél értünk el látványos fejlődést, de növekedett a 11-15 évesek száma is, és 
csak a legkisebbeknél volt hanyatlás, de még így is, a teljes 16 éven aluliak csoportja 
jelentősen növekedett. A másik tendencia, aminek még egyenlőre halványan, de már biztosan 
látszanak a jelei, a nyugdíjas korosztály erősödése. Évek óta egyenletesen kúszik felfelé a két 
nyugdíjas korosztályt jelentő oszlop. Végezetül szintén jellemző tendencia, bár nem annyira 
kedvező számunkra, hogy a fiatal felnőttek és az aktív dolgozók beiratkozása évről-évre 
csökken. Növekedést a 16 éven felüli embereknél egyedül a már idősebb, de még aktív 
korosztályban, a 41-60 évesek között találunk. 

 

 

Az olvasói létszám gyarapodása mellett szintén évről évre javuló tendenciát mutat a könyvtár 
látogatóinak száma is. A személyes használat tekintetében 2015-ben csúcsot döntöttünk, soha 
ilyen sokan nem látogatták még a könyvtárat, mint tavaly. 
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A távhasználat a személyes használat növekedése mellett is igen erős, bár 2014-hez képest 
némi visszaesés tapasztalható, még így is nagyon magas. 2014 óta beemeljük a távhasználati 
adatokba a Facebook használat számát, hiszen könyvtárunk a közösségi oldalon is sok 
mindenkit igyekszik megszólítani.  
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Javuló tendenciát mutat a kölcsönzési alkalmak száma Könyvtárunkban, bár a 2010-es 
csúcsot még nem sikerült megközelíteni. A kölcsönzött dokumentumok száma viszonylag 
stagnál, az olvasói szám emelkedésével nem arányosan növekszik. Hogy mi lehet ennek az 
oka, annak érdemes lenne utánajárni, elképzelhető, hogy köze van a megnövekedett új olvasói 
létszámhoz. Mint hipotézis, feltehető, hogy a régóta hozzánk járó olvasók többet 
kölcsönöznek, mint az újonnan beiratkozottak. Így, ha egy évben megnövekedik a 
beiratkozók száma, akkor arányaiban csökkenhet a kivitt dokumentumok száma. Ez azonban 
csak feltevés és lehetnek más okok is a háttérben. Az viszont biztos, hogy a kölcsönzött 
dokumentumok száma még így is nagyon magas, évente átlagosan 18 dokumentum jut egy 
olvasóra. 

A helyben használat is növekedést mutat és bár ez csak egy becsült szám, mindenesetre 
pozitívan járul hozzá a képhez. 
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3. Szakmai feladatok 
  

3.1 Pályázatok 
 
A könyvtár az év folyamán benyújtott pályázatai: 
 
Pályázat neve Pályázott összeg Nyert  Kapott összeg Elszámolás 

NKA 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma: 3531 
Pályázat a könyvtári 
minőségi díj 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
felkészülésre, 
Kommunikációs 
tréning 
megszervezésére 

500 000,- HUF igen 500 000,-HUF A pályázat 
lezárult, 
elszámolás 
megtörtént. 

NKA – 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma: 3511 
Cserkész könyvtár és 
Levéltár 
gyűjteményében 
található egyedi 
dokumentumainak 
restauráltatása 

614 680,-HUF nem 0 - 

NKA – 
Közgyűjtemények 
Kollégiuma: 3512 
Több, mint könyvtár- 
a gödöllői városi 
könyvtár és 
információs központ 
válasza a 21. 
Század kihívásaira- 
szakmai, módszertani 
kiadvány( e-könyv 
formában) 

592 980,-HUF igen 500 000,-HUF A pályázat 
megvalósítása 
folyamatban. 

 
összesen: 

1.734.660,-HUF 
 

 1.000.000,-HUF  

 
 
  
 
 

 



3.2 Állomány menedzsment 
  3.2.1 Fejlesztés, gyarapítás 
 
Könyvek 
Dokumentumainkat elsősorban szerződéses partnereinktől (Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (9 
%), Könyvbazár Kft. (41 %), Libri- Shopline Nyrt. (45 %), egyéb (5 %)) rendeltük.  
 
2015-ben 3.512 db könyvet vásároltunk 7.216.788 Ft értékben. (átlagár: kötet / 2055 Ft) 
Ebben a félévben is kapott intézményünk ajándékkönyveket az olvasóktól. A kiválogatás után 
állományunkba került 850 db 2.024.145 Ft értékben (átlagár: kötet / 2381 Ft).  
 

KÖNYV 
Összesen 

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

SZ
A

K
IR

O
D

A
LO

M
 

Általános művek 16 40.114 Ft 27 107.817 Ft 
Filozófia, Pszichológia 79 164.162 Ft 22 52.709 Ft 
Vallás 32 74.649 Ft 24 48.505 Ft 
Társadalomtudomány 197 446.858 Ft 89 268.007 Ft 
Természettudomány 63 142.401 Ft 13 49.389 Ft 
Alkalmazott tudomány 324 763.705 Ft 36 59.928 Ft 
Művészet, Szórakozás, Sport 157 452.151 Ft 89 251.751 Ft 
Nyelv és Irodalom 92 210.965 Ft 51 146.899 Ft 
Földrajz, Életrajz, Történelem 184 383.540 Ft 80 182.560 Ft 

Összesen: 1144 2.678.545 Ft 431 1.167.565 Ft 

SZ
ÉP

IR
O

D
A

LO
M

 

Szépirodalom 1593 2.838.969 Ft 362 744.427 Ft 
Életrajz 16 38.631 Ft 2 5.800 Ft 
Fantasy 123 280.342 Ft 2 3.380 Ft 
Kötelező irodalom 6 4.868 Ft 5 3.880 Ft 
Krimi 190 408.787 Ft 16 30.356 Ft 
Scifi 17 39.872 Ft 0 0 Ft 
Szórakoztató 342 732.619 Ft 28 58.381 Ft 
Történelmi 81 194.155 Ft 4 10.436 Ft 

Összesen: 2368 4.538.243 Ft 419 856.580 Ft 
Teljes összesítés: 3512 7.216.788 Ft 850 2.024.145 Ft 
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Olvasói kérések teljesítése 
743 db dezideráta kérés érkezett, ebből 549 db-ot teljesítettünk 1.337.267 Ft értékben 
(példányszám: 607 db).  
Dezideráta-kérés alapján beszerzett könyvek forgalmi statisztikája: 

 

Az idei évben lehetőségeinkhez képest, gyarapítottuk a Művészetek Házában helyet kapó 
GIKSZER, valamint Könyv és Kávé részlegeket. A gyarapításhoz nem volt külön pénzkeret 
csoportosítva, így a gyarapodás elmaradt a 2014-es adatokhoz képest. 
 

Részleg Ráfordított összeg 

GIKSZER 0 Ft 

Könyv és Kávé 33.002 Ft 

Összesen: 33.002 Ft 

 

Folyóiratok 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től rendeljük meg, kb. 12 %-át a kiadóktól és nagy 
segítség könyvtárunknak az NKA-tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli magyar 
nyelvű folyóirat. 
1.290.861 Ft-ot költöttünk nyomtatott folyóirat előfizetésére. Az Observer előfizetése 512.445 
Ft-ba került. A digitális folyóirat-előfizetés 78.551 Ft volt. Az Opten Kft, által biztosított 
online elérésű jogi adatbázis előfizetése 127.576 Ft áron biztosítják a szolgáltatást. 

 
 

Kölcsönzési időszak: 2015.01.01.-2015.12.31. 

Dokumentumok száma: 607 

Kölcsönözték: 547 (90%) 

Többször kölcsönözték: 425 (70%) 

Összes kölcsönzések: 1984 (326%) 

 Féle  Példány  
Ajándék 27 27 12% 
Digitális folyóirat 13 14 5% 
Eseti vásárlások 18 18 8% 
Helír (Magyar Posta) 12 12 5% 
Lapker Zrt. 76 77 36% 
NKA 61 61 29% 
Szerkesztőség/Kiadó 12 13 5% 
Összesen: 219 222  
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Elektronikus, digitális dokumentumok (CD, DVD, HCD, E-könyv, CD-Rom, DVD-Rom) 

Hangoskönyv-állományunk gyarapodása: 

HCD Vétel Ajándék Összesen 
Db Ft Db Ft Db Ft 

HCD 
felnőtt 20 31.080 Ft 3 4.090 Ft 23 35.170 Ft 
gyermek, ifjúsági 17 10.367 Ft 6 8.950 Ft 23 19.317 Ft 
zenés 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

Összesen: 37 41.447 Ft 9 13.040 Ft 46 54.487 Ft 
 
 

MásArc Zenei és Video részleg CD-gyűjtemény gyarapodása: 

CD Vétel Ajándék Összesen 
Db Ft Db Ft Db Ft 

KO
M

O
LY

ZE
N

E 

ének 1 4.817 Ft 0 0 Ft 1 4.817 Ft 
kórusmű 1 2.241 Ft 2 5.000 Ft 3 7.241 Ft 
opera, operett, 
oratórium 21 35.016 Ft 1 4.500 Ft 22 39.516 Ft 
szóló hangszer 4 5.646 Ft 0 0 Ft 4 5.646 Ft 
kamarazene 4 11.691 Ft 0 0 Ft 4 11.691 Ft 
versenymű 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
szimfónia, szimfónikus 
költemény 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
szvit, balett 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
egyéb 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

KÖ
N

N
YŰ

ZE
N

E 

beat 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
pop 39 125.826 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
rock 30 103.124 Ft 1 4.500 Ft 31 107.624 Ft 
country 1 4.817 Ft 0 0 Ft 1 4.817 Ft 
blues 5 15.506,- Ft 0 0 Ft 5 15.506 Ft 
alternatív 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
sanzon 2 2.849 Ft 0 0 Ft 2 2.849 Ft 
world music 13 35.667 Ft 0 0 Ft 13 35.667 Ft 
musical 9 33.416 Ft 0 0 Ft 9 33.416 Ft 
egyéb 18 31.324 Ft 0 0 Ft 18 31.324 Ft 

Jazz 11 33.792 Ft 0 0 Ft 11 33.792 Ft 

Népzene magyar 4 11.275 Ft 0 0 Ft 4 11.275 Ft 
külföldi 5 18.034 Ft 0 0 Ft 5 18.034 Ft 

CD 
felnőtt 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
gyermek, ifjúsági 4 11.125 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
zenés 4 12.270 Ft 0 0 Ft 4 12.270 Ft 

Összesen: 176 498.436 Ft 4 14.000 Ft 180 512.436  Ft 
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MásArc Zenei és Video részleg DVD-gyűjtemény gyarapodása: 

DVD Vétel Ajándék Összesen 
Db Ft Db Ft Db Ft 

Természet-, ismeretterjesztő filmek, 
természettudomány 6 7.879 Ft 1 890 Ft 7 8.769 Ft 
Dokumentumfilmek 4 6.987 Ft 0 0 Ft 4 6.987 Ft 
Művészfilmek 3 5.518 Ft 0 0 Ft 3 5.518 Ft 
Drámák, irodalmi adaptáció, 
történelmi és háborús film 56 106.826 Ft 0 0 Ft 56 106.826 Ft 
Thriller, krimi, sci-fi, fantasy filmek 53 77.338 Ft 1 999 Ft 54 78.337 Ft 
Vígjátékok 46 79.732 Ft 4 3.996 Ft 50 83.728 Ft 
Család-, ifjúsági-, kaland-, 
romantikus, western filmek 82 123.573 Ft 4 3.996 Ft 86 127.569 Ft 
Gyermekfilmek 47 66.404 Ft 1 999 Ft 48 67.403 Ft 
Zenés filmek (opera, operett, 
musical) 3 8.089 Ft 0 0 Ft 3 8.089 Ft 
Komolyzene 3 6.308 Ft 0 0 Ft 3 6.308 Ft 
Könnyűzene 1 2.849 Ft 0 0 Ft 1 2.849 Ft 
Egyéb 4 7.510 Ft 5 7.500 Ft 9 15.010 Ft 
Összesen: 308 499.013 Ft 16 18.380 Ft 324 517.393 Ft 
 
 
Márai Program V. 
A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is lehetőségünk lesz részt venni a Márai Program 5. 
fordulójában. A program lebonyolítása 2015 II. félévben befejeződött. 
Ezeket a kötetek ajándékként kerültek bevételezésre. A költségvetést nem terhelte. A 400 000 
Ft-os keretből 179 db könyvet (388.950 Ft értékben) és 8 db hangoskönyvet (11.540 Ft) 
kaptunk. 
A program keretében állományba kerül: 
 
Felnőtt 74 db 198.230 Ft 

Gyermek 105 db 190.720 Ft 

Hangoskönyv: 8 db 11.540 Ft 

ÖSSZESEN: 187 db 400.490 Ft 

 

 
NKA könyvtámogatási program 
Az idei évben is pályázatot hirdetett a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma a 
könyvkiadási tevékenység fejlesztésére. Ebben a programban nem volt előre meghatározott 
keret, az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma döntése alapján kapjuk meg az ingyenes 
köteteket. 
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Felnőtt 46 db 139.164 Ft 

Gyermek 4 db 11.650 Ft 

ÖSSZESEN: 50 db 150.814 Ft 

 
 
3.2.2 Állományvédelmi és megőrzési politika 

 
Könyv 
Az első félévben ez előre meghatározott ütemterv szerint a könyvek selejtezését végeztük el. 
Selejtezési jegyzőkönyvszámok: 1/2015/K; 2/2015/K; 3/2015/K 
 

Dokumentum 
típus 1/2015/K 2/2015/K 3/2015/K Összesen 

 
Db Ft Db Ft Db Ft Db Érték (Ft) 

Könyv 825 360.063 Ft 392 121.780 Ft 1047 1.240.682 Ft 2264 1.722.525 Ft 
Ebből 
Gyermekirodal
om 

136 191.972 Ft 55 62.966 Ft 383 364.913 Ft 574 619.851 Ft 

Összesen: 825 360.063 Ft 392 121.780 Ft 1047 1.240.682 Ft 2264 1.722.525 Ft 
 

A leselejtezett dokumentumokat a raktárban helyeztük el.  

CD és DVD  

Dokumentum típus 
1/2015/CD 

1/2015/DVD 
Db Ft 

CD 9 26.784 Ft 

DVD 18 42.755 Ft 

Összesen: 27 69.539 Ft 

 
Folyóirat-katalógus revíziója 
Az idei évben szükségessé vált a Sziklába található folyóirat-katalógus revíziója. 
2002-ig visszamenőleg elkészült a folyóiratok új nyilvántartása (Excel).  
Az adatok könnyebb áttekintése érdekében készítettünk egy olyan táblázatot is, mely mindig 
az aktuális adatokat tartalmazza. Ha változás történik, akkor frissítjük. 
 
45.228 db rekordot törültünk a Sziklából. Ez 103 féle, már nem járó újság, valamint 191 féle 
aktuális újság 2013. december 31-ig megjelent számainak a teljes törlését jelenti. 
A Folyóirat-katalógus revízió teljes beszámolója elkészült. 
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3.2.2 Állományrendezés 
 
MásArc zenei és video részleg 
A zenei és videotárban a gyűjtemény folyamatos bővülésével egyidejűleg időszerűvé vált a 
tároló rendszer korszerűsítése és bővítése. 
Az új polcok tervezése, elkészülése, beállítása, mobilitása lehetővé tette a DVD-k és CD-k 
további tematikus bontását, betűrendbe sorolását - az olvasók valós igényei alapján- 12 
főcsoportra. A DVD és CD állomány műfaj szerinti csoportosítása elérhető, és letölthető a 
könyvtár honlapjáról, valamint a zenei katalógus gépéről. A Szikla katalógusban lelőhelyek 
azonosítása is megtörtént, így itt is lehet keresni az állományra. 
Az új mobil polcok végein ajánló felületeket alakítottunk ki. A frontális helyen elhelyezett 
digitális képkeret segítségével a legújabb filmekről ajánlók készültek és folyamatosan 
lejátszásra kerültek. 
 
 3.3 Könyvtári szolgáltatások 
   3.3.1 Olvasásfejlesztés 
 
A könyvtár egyik kiemelt feladata az évek óta folyó, tudatos és tervezett olvasásfejlesztési 
munka. A könyvtár falain belül és kívül folyó munka középpontjában a felhasználó, azaz az 
olvasó áll. Ebben az évben a kiemelt korcsoport a 12-16 éves korosztály volt, akiknek a 
beiratkozási és könyvtárhasználati kedve az előző években visszaesést mutatott. A 
legnagyobb megvalósult projektünk ennek a korcsoportnak szólt, meghozva a várt eredményt. 
 
 
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap 
Ebben az évben harmad ízben csatlakozott a könyvtár az országos felhíváshoz: minden gyerek 
február 14-én kapjon könyvet ajándékba. A könyvtári órára érkezett osztály mellett minden 
aznapi gyerekolvasónk könyvet kapott ajándékba, 6 könyvkiadó jóvoltából. 
 
Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata ebben az évben is részt vett nagyobb városi rendezvényeken, 
ahol módunk volt a meglévő és a jövőbeni olvasóinkkal a személyesebb és kötetlenebb 
találkozásra. 
Koronázási hétvége- Az Alsó-parkban királyos és királylányos házzal és játékos feladatokkal, 
mesekönyvekkel vártuk a legifjabb olvasóinkat. A könyvtári könyves házak mellett 
könyvkiadók is kínálták gyerekkönyv újdonságaikat. 
Arbofeszt- A Gödöllői Arborétumban megrendezett 2 napos fesztiválon a természet, a népi 
művészet került a középpontba. A kommandó könyvekkel, mesékkel, kézműves 
foglalkozásokkal, interaktív játékokkal vett részt a programon. 
 
Tematikus kiemelések a kölcsönzőtérben 
A felnőtt kölcsönzőtérben kialakítottuk az Olvasó férfi elnevezésű kiemelést. Itt folyamatosan 
férfi olvasóinknak ajánlott könyveket helyeztünk el. 
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Kiemelésre kerültek a kézműves, dekorációs, kertészeti és szakácskönyvek, ezek külön 
olvasósarokban kaptak elhelyezést, Ügyes kezek elnevezéssel. 
A gyermekkönyvtár játszósarkában egy újabb kiemelést hoztunk létre, Szülők polca 
elnevezéssel. Az itt játszó gyerekek szülei gyerekneveléssel, gyermekpszichológiával, 
táplálkozással stb. kapcsolatos könyveket vehetnek le a polcról. 
 
Játék az olvasókkal 
- A könyvjelzős (tetszett-nem tetszett) könyvek lekerültek a kabátos kölcsönzőbe: ennek 
helyén egy új kiemelés készült, amellyel kapcsolatban a könyvtár facebook oldalán 
folyamatosan játék folyt. Olvasóink örömmel fogadták a kezdeményezést. Összesen 8 
különleges témából válogattunk. Párhuzamosan a facebook-on is elindítottunk egy 
pontszerzős játékot, melynek során olvasójegyeket nyerhettek a játékosok. 
A témák: 
Az oroszok már a polcon vannak, Iruló-piruló polc, Virágnyelven, Nobel díjas írók, Egy 
könyv – egy film, Állatságok, BOOKS INDEX, Családregények 
Kilenc olvasó játszott velünk. három, ill. annál több pontot négy olvasónknak sikerült elérnie, 
ebből egy emeltszintű olvasójegyet nyert. 
 
Kihelyezett állományrészeink 
GIKSZER program- Könyvtámasz a Művészetek Háza Ifjúsági Klubjában 
2013 októberében alakítottuk ki közös munka eredményeként a Könyvtámasz sarkunkat a 
Művészetek Házában működő GIKSZER Ifjúsági Klubban. A könyvek, folyóiratok mellett 
DVD és CD lemezek, e-könyvek is helyet kaptak a polcokon. Az állományt folyamatosan 
gondoztuk, az igények szerint bővítettük és cseréltük együttműködve a klub vezetőjével. 
2014 októberében megtörtént a projekt zárása. Az állomány gondozása folyamatosl. 
 
Könyv és Kávé 
A Művészetek Házában lévő Könyv és Kávé minikönyvtárunk töretlen népszerűségnek 
örvend a látogatók körében. Állományát folyamatosan frissítettük, népszerű, lapozgatós 
olvasmányokkal bővítettük. 
 
Café Miújság 
A könyvtár földszinti folyóirat olvasójában júniusban nyílt meg a kávézó. Az itallap a 
folyóirat olvasó hangulatát tükrözi: minden ital mellé egy olvasnivalót ajánl. A kávézó 
polcain a könyveket, újságokat folyamatosan cseréljük. A két egység egyként működik. 
 
Olvasásfejlesztés a gyerekek körében 
Olvasók Diadala- Olvasásfejlesztési játék 12-16 éveseknek 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2015 áprilisában indította rendhagyó 
olvasóvetélkedőjét az Olvasók diadalát, ami Suzanne Collins Éhezők Viadala trilógiájának 
egyes elemeiből épül fel. A játékra 12-17 éves fiatalokból álló, 3 fős csapatok jelentkezését 
vártuk. 20 csapatnak volt lehetősége a vetélkedőt végigjátszani. A csapatok munkáját az 
általuk választott mentor segítette. 
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A csapatok feladata az volt, hogy öt hónap alatt bejárják Gödöllő 12 körzetét (a belvárosban 
és a város külső kerületeiben) GPS koordináták segítségével, majd a helyszínen kihelyezett 
információs táblán található QR kódot egy okostelefon vagy tablet segítségével beolvassák. A 
weboldalon található könyvválasztékból minden körzetben foglalni kellett egy kötetet.  
Egy könyv elolvasása után az online élménylap kitöltése következett. A körzetekhez vagy a 
könyvekhez kapcsolódó kreatív feladatokat készítettek a csapatok, amelyek mindenki számára 
megtekinthetővé váltak. 
A játéknak akkor lett vége, ha egy csapat legalább 12 könyvet elolvasott és értékelt, valamint 
4 kreatív anyagot ( facebook profil a regény egyik hőséhez, divatfotó készítése, SMS a könyv 
tartalmáról, rövidfilm a helyszín felfedezéséről)  feltöltött az online felületre.  
A játék a Nyitó Diadallal indult, ahol a csapatok megismerhették egymást, a játékot. Részt 
vehettek a felkészítő foglalkozásokon: fodrász, testedző, sminkes, divattervezők készítették 
fel a nagy diadalra a résztvevőket. 
 
Öt hónap alatt 5 alkalommal értékeltünk, a vetélkedő állását folyamatosan közzétettük a játék 
online felületén található eredményjelző táblában. A Nyitódiadal és egy lezárt körzet közös 
felfedezésére szervezett kirándulásunk alkalmával a csapatok is jobban megismerhették 
egymást. A tapasztalataink és a beérkező videók alapján is elmondhatjuk, a fiatalok nagy 
lendülettel és élvezettel vetették bele magukat az Olvasók Diadalába, aminek 
eredményhirdetésére, azaz Záró diadalára 2015. október 11-én került sor. Itt ünnepélyes 
keretek között adtuk át a jutalomként meghirdetett ajándékokat: e- book olvasókat, mozi és 
kalandpark belépőket, értékes könyvcsomagokat. A győzelmi menetet pedig egy hófehér 
limuzinban élvezhették a gyerekek. A létrehozott könyv adatbázis jelenleg is fejlesztés alatt 
áll, Könyvsú-Go! Válassz könyvet könnyen! névvel februárban lesz a nagyközönség által 
hozzáférhető, országos szinten az első, fiataloknak szóló könyvválasztó oldalként. 
A játék során több intézmény támogatta a játékunkat, hogy a körzetek bejárásánál még több 
helyet ismerhessenek meg a gyerekek (Gödöllő Város Önkormányzata- közterületek 
használata, Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllői Arborétum, SZIE Botanikus kert, GIM Ház, 
Horatius Állatvédelmi Központ, Babatpuszta). 
 
A játék online felületét, valamint a hozzá kapcsolódó informatikai fejlesztéseket a könyvtár 
informatikus munkatársai alakították ki. A Nyitó diadalon átadott, a diadalhoz szükséges 
túlélő ajándékokat, a fogadást, valamint a Záró diadalon átadott ajándékokat a tematikus év 
költségvetésének terhére valósítottuk meg. 
 
„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 
Az olvasmány élménygyűjtő album évek óta a gyerekkönyvtár sikeres játéka, amit folytattuk 
kibővített, játékosabb formában. 2014 októberében készültek el az új albumok. A gyerekeket 
kölcsönzési időben fogadtuk. A matricagyűjtést 2015. június 11-én lezártuk.A játékban 13 
gyerek vett részt, akik 123 könyvről számoltak be  a gyerekkönyvtárosoknak. 
A díjátadó időpontját és a következő meghirdetést 2015 októberére, a Könyves Vasárnapra 
tettük át.   
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3.3.2 Informatikai fejlesztések, távszolgáltatások 
Könyvtárunk kiterjedt szolgáltatási rendszerében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a 
digitális és online szolgáltatások bővítésére és korszerűsítésére. A megnövekedett és átalakult 
használói igényeknek megfelelően egy intenzív digitalizálási és honlapfejlesztési munka 
indult el, amely a jövő évek tendenciáit is meghatározza.  
Az olvasókkal való kommunikációban ugyancsak felerősödött az online kommunikáció 
igénye, így a könyvtár közösségi oldalait, online hírlevelét olvasó használóink egyre több 
információhoz jutnak ezeken a csatornákon keresztül. 
 
Digitalizált és e- dokumentumok: 
Könyvtárunk igyekszik lépést tartani a modern könyvtári szolgáltatások biztosításával. 
2015-ben könyvszkennert vásároltunk, mellyel helytörténeti gyűjteményünk 
dokumentumainak (könyvek, aprónyomtatványok) digitalizálását tesszük lehetővé. (A fotók 
digitalizálását régi szkennerünkön végezzük.) A digitalizált dokumentumok biztonságos 
tárolásához merevlemezeket vásároltunk. A Szikla integrált könyvtári rendszerünkben Fotó- 
és aprónyomtatványok modult vásároltunk. A Digitalizált adatbázisunk beviteli és kereső 
felülete elkészült. 
 
Kialakítottuk könyvtárunk digitális állományának alapjait. Ezt képezi a könyvtárunk által 
fejlesztett Digitalizált adatbázis, melyben a film- és hanganyagokat gyűjtjük és dolgozzuk fel, 
illetve a Fotó- és aprónyomtatványok modul, melyben a fotók és aprónyomtatványok 
kerülnek digitalizálásra és feldolgozásra. 
Az előző években megkezdődött Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának digitalizálása 
befejeződött. Az anyagokat a szerverünkön tároljuk. A feldolgozáshoz szükséges oldalt 
kialakítottuk: 
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Gödöllő Wiki oldalunkon kialakítottuk a Tematikus évek kategóriát. A régi Ház – 2014 
„Kezdet és vég” szócikk alá felkerültek a kiállítás digitalizált anyagai. Az I. vh. 100. 
évfordulójára összegyűjtött családtörténetek, fotó, írott és hangzó anyagok. 
Digitális folyóiratok rendelését folytattuk ebben az évben is, ezek használatát táblagépen és 
számítógépeken biztosítottuk felhasználóink számára a folyóirat olvasóban. 
 
Informatikai fejlesztés 
Szerverünk bővítésére hálózati adattárolót, winchestereket, merevlemezeket vásároltunk. 
Programjaink dokumentálásához egy Nikon D5500 digitális fényképezőgépet, a 
gyermekkönyvtárunk használói számára egy Asus tabletet, programjaink, kiállításaink 
népszerűsítéséhez digitális képkeretet vásároltunk. Projektorunkba izzót, munkáink 
ellátásához Asus laptopot szereztünk be. A zavartalan munkaellátáshoz kábeleket, usb 
elosztókat, digitális kártyákat vásároltunk. 
 
Honlap  
Portálunkat folyamatosan töltöttük fel friss információkkal. 
Frissítettük a honlapunkon található Európai Uniós valamint a Közhasznú linkgyűjteményt. 
Gyermekoldalunkon a Tanulj és Szórakozz linkgyűjteményünket újítottuk meg. 
 
Az Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játékhoz biztosítottuk a számítástechnikai hátteret, 
weboldalt készítettünk. Elérhető volt számítógépen, táblagépen vagy mobil internet 
segítségével okostelefonon. Elkészítettük a portál grafikai hátterét, az adatbázis felépítését. 
Jelentkezési felületet hoztunk létre a csapatok számára, könyvet tudtak választani, értékelni.  
Lehetőség volt fotót, sms-t feltölteni, facebook oldal elérhetőségét belinkelni. Gödöllő 
területét körzetekre osztottuk, amit gps koordináták segítségével kerestek fel, QR kódot 
készítettünk, ami segítségével ki tudták választani a könyveket. A nyitóoldalon a híreket 
folyamatosan frissítettük, képeket töltöttünk fel, a csapatokkal tartottuk a kapcsolatot. Nyitó- 
és Záró- Diadalon bemutattuk oldalunkat. 

Közösségi oldalak, kapcsolatépítés 
Könyvtári Blog, Twitter, Facebook oldalainkon folyamatosan friss információkat tettünk 
közzé. E- spájz és E-könyvvilág új menüpontokkal bővítettük blog oldalunkat, a témához 
illeszkedő bejegyzéseket írtunk. Facebook oldalunkon Régi képek titkai játékunk az Internet 
Fiesta és az Országos Könyvtári Napok keretében zajlott. Naponta egy régi fotót tettünk fel 
gödöllői épületekről, emberekről egy héten át. Minden nap hozzászólásokat vártunk, melyeket 
megválaszoltunk. Pontgyűjtő játék keretében hónapról hónapra más-más témában új válogatás 
került ki a polcokra és virtuális formában a fcebook oldalunkra. A nem oda illő könyvet kellet 
megkeresni. 
 

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 
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Twitter:    https://twitter.com/gvkik  
Blog:     http://www.gvkik.hu/blog 
 
Hírlevelek küldése havonta történt, (17 alkalommal) főbb eseményeket a város honlapján, a 
könyvtárosok pest megyei levelezőlistáján és a Katalisten közzétettük. 
A könyvtár programjainak és szolgáltatásainak népszerűsítésére az online megjelenési 
lehetőségeket felhasználtuk. (Facebook, twitter, blog, körlevél, godollo.hu eseménynaptára, 
Gödöllői Hírek online) 
 

 
3.4 Cserkész Könyvtár és Levéltár 

 
Állománygyarapítás 

A Cserkész Könyvtár és Levéltár a 2015-ös évben 32 db dokumentummal gyarapodott. 

2015 
Állomány  

2014. 12. 31. (db) 
Gyarapodás 2015 

(db) 
Állomány  

2015. 12. 31 (db): 
Könyv 3 434  32  3 466 
Folyóirat 0  0  0  
Elektronikus dokumentum 33  0  33  

SZ
A

K
IR

O
D

A
LO

M
 

Általános művek 308  0 309  
Filozófia, Pszichológia, 
Vallás 186  0 185  

Társadalomtudomány 
1 735  32 1767  

Természettudomány 69  0 69  

Alkalmazott tudomány 
146  0 146  

Művészet, Szórakozás, 
Sport 547  0 548  
Nyelv és Irodalom 41  0 40  
Földrajz, Életrajz, 
Történelem 213  0 213  

Összesen: 3 245  32  3 277  

SZ
ÉP

IR
O

D
A

L
O

M
 

Szépirodalom 
222  0  222  

Gyermek szépirodalom 
0  0  0  

Összesen: 222 0  222  
Teljes összesítés:  3 467 32  3499  
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A hagyatékok szortírozását, a benne található könyvek, cserkésztörténeti anyagok és jamboree 
anyagok feldolgozását megkezdtük.  
Hagyatékok közül feldolgozásra került: 

- Csermely László hagyatéka (7 doboz) 
- György Tibor hagyatéka (2 doboz) 
- Jéhn Antal hagyatéka (6 doboz) 
- Major Dezső hagyatéka (3 doboz) 
- Nagy (Miskolci) Jenő hagyatéka (4 doboz) 
- Vízkelety László hagyatéka (dobozolatlan, 3 köteg) 
- Forgács Istvánné (és Túriné Forgács Kinga) hagyatéka (7 doboz + 1dosszié) 

 

Elektronikusan megkaptuk Farkas Zsuzsanna Cserkészet a Horthy korszakban és a második 
világháború alatt határon innen és túl című főiskolai dolgozatát. 
Megkaptuk Végh Tibor hagyatékát, amelynek az átnézését, szétválogatását megkezdtük. A 
tárgyi anyagokat a Gödöllői Városi Múzeumnak átadtuk. 
Magyar Cserkészcsapatok Szövetségének (1989-1995) csapattörténeteit Lakatos Ildikó 
feldolgozta. A csapat lista kikerült a honlapra.  
 
A csapattörténeti listát folyamatosan bővítjük a beérkező anyagokkal, a friss lista kikerül a 
honlapra.  
 
Kutatások 
Andrzej Kowalak érdeklődött a magyar-lengyel cserkész dokumentumok iránt , levéltári és 
könyvtári anyagokat is kértek. A kutatott anyagot megkaptuk.  
Az 192. sz. Erdősi Imre csapat a csapattörténetét írja, ehhez kértek segítséget. A 
csapattörténet megírása mellett a cserkész foglalkozás előtti és utáni ima történetének 
kutatásában is kértek segítséget. 
A Csermely-hagyatékban több alkalommal is kutattak. Kutatási anyagot még nem kaptunk. 
Keresték az Új Szárnyak Los Angelesben megjelent cserkészrepülők kiadvány egy-egy 
számát.  
Kaszap István emlékév volt 2015-ben. Tolnai Boglárka kereste fel a gyűjteményt, pályázathoz 
Kaszap Istvánról nálunk fellehető anyagokat keresett. A cserkész gyűjtemény mellett a 
Gödöllő Gyűjtemény dokumentumait is átnézte. Még várjuk az elkészült pályázati anyagot.  
Jakab Annamária, a debreceni egyetem hallgatója érdeklődött a kárpátaljai cserkészete iránt. 
Kárpátalja cserkésztörténetét szeretné feldolgozni, majd szakdolgozat írni. 
Dr. Czeglédi Noémi előadáshoz kutatott a gyűjteményben, az I. világháború hatása a 
cserkészetre témában. Az előadás anyagát megkaptuk.  
 
A kutatott csapatok:  
192. sz. Erdős Imre Cserkészcsapat 
413. sz. Csaba Cserkészcsapat 
928. sz. Erő Cserkészcsapat 
1005. sz. BOSCO Szent János Cserkészcsapat 
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252. Kiss József Cserkészcsapat 
709. sz. Hatvani I. Cserkészcsapat 
3. sz. Regnum Marianum Cserkészcsapat 
208. sz. Szent László Cserkészcsapat 
307. sz. Esze Tamás Cserkészcsapat 
 
Partnerkapcsolatok 
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Magyar Cserkészszövetséggel. Dr. Ferencz Mária hetente 
vett részt a levéltár munkájában és segített a dokumentumok feldolgozásában. 
 

3.5 Könyvtári kiadványok 
 
Tájékoztató a gyerekkönyvtárról 
Ebben az évben elkészítettük a gyerekkönyvtár önálló tájékoztatóját,amely fiatalos formában, 
gyerekeknek szóló tartalommal kínálja  a gyerekkönyvtár szolgáltatásait, klubjait. 
 
Könyvtári tájékoztató megújítása 
Az év második felében javításra és kiegészítésre került a könyvtári tájékoztató, amelyet 
minden könyvtárba látogató és beiratkozó kézhez kap. 2500 példány került nyomtatásra, 
minden részlegen elhelyeztük a friss változatot. 
 
Bada Márta album  
NKA támogatást kaptunk Bada Márta „Cigányasszony meséje a teremtésről” című albumának 
megjelentetésére. Bada Márta, egy idős cigányasszony meséje alapján leírta a világ 
teremtéstörténetét és a cigányok létének eredetét. A történet színesen, mesésen mutatja be a 
teremtéstörténet cigány változatát, amelyet 35 pasztellképben rajzolt meg. A kiadvány 
szerkesztési munkáját Szekeres Erzsébet végezte. A fotókat Fuszenecker Ferenc és Lőrinc 
Ferenc készítették, a mappához Dr. Lábadi Károly néprajz tudós írt bevezető tanulmányt. Az 
album 50 számozott példányban jelent meg, a művész dedikálásával. Bada Márta album 
megjelentetésével az volt a célunk, hogy ezt az egyedülálló értéket közkincsé tegyük és 
többekhez eljuthassuk azt a szakrális mesevilágot, amely a művész képein megjelenik. Bada 
Márta albuma a gödöllői művészekről szóló helyismereti kiadványok sorát gazdagítja. 
 
 
Fő az irodalom 
Az Irodalmi KerekAsztal kiadványa 
Az 500 példányban kinyomtatott Fő az irodalom című antológia bemutatója június 3-án volt, 
a moderálást a kötet előszavát is író és az Irkát mentoráló kabai lóránt vállalta el és az esten a 
Szűcs Fogadója segítségével feltálaltunk néhány ételt is. A könyv azóta is megvásárolható a 
könyvtár regisztrációján- 
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4. Képzések 
 
4.1 Könyvtárban indított olvasói képzések 

Számítógépes tanfolyamok: 
Böngésszünk a net-en alapfokú internet tanfolyam (2 x 3 óra) Kapcsolatban az unokával az 
interneten keresztül(1 x 3 óra). 
Képmegosztás lehetőségei az interneten (1 x 3 óra) 
Kult-szörf / Szórakozni vágysz? Kulturális portálok bemutatása (1 x 3 óra) 
Bio, paleo, vega… / Egészséges táplálkozási portálok bemutatása (1 x 3 óra) 
42 fő vett részt számítógépes tanfolyamainkon. 
 
Segítnet: 
22 fő 28 óra időtartamban vette igénybe a személyre szabott, térítéses szolgáltatást, amely 
során egyéni számítógép használati foglalkozást tartottunk. Az Internet Világnapján 10 fő 
részére 13 óra Segítnet szolgáltatást tartottunk ingyenesen. A közösségi szolgálat keretében 
három diák három nyugdíjas számára tartott számítógép használati órákat 30 óra keretében. 
 
Írókurzus: 
2015-ben az Irka igen sikeres és mozgalmas évet zárt. Összesen 18 alkalommal tartottunk Irka 
találkozót, ezen kívül szerveztünk egy kortárs költészeti kurzust kabai lóránttal, melyet heti 
rendszerességgel tartottunk. Összesen tehát 26 alkalommal találkoztunk, 596 ő vett részt 
rendezvényeinken.  
Az Irka idén két nyári tábort is szervezett, a kétnapos mátrai összejövetel alapvetően verstábor 
volt, az augusztusi balatoni írótáborban inkább a prózáé volt a szerep. Ez utóbbi szakmai 
vezetését kabai lóránt vállalta. 
 

4.2 Képzések a munkatársak részére a könyvtárban 
Belső tanfolyamok: 
Grafikonok létrehozása statisztikához word és excel irodai programok használatával (15 fő / 3 
óra) 
Kommunikációs csoporttréning Balatonlellén Vidra Szabó Ferenc és Péterfi Rita vezetésével 
(20 fő / 3 nap) 
Szikla továbbképzést szerveztünk. A Netlib Kft-től Szilágyi Lorándot hívtuk meg, aki a 
statisztikai lekérdezések lehetőségeit mutatta meg.  Alkalom volt egyéni kérdéseket feltenni. 
(13 fő / 3 óra) 

 
 

Felhasználóképzés és A könyvtáros személye címmel előadást tartott Soldevila Katalin az 
Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára – 
akkr. továbbképzésen a Könyvtári Intézetben. 

Felhasználóképzés címmel előadást tartott Soldevila Katalin a Segédkönyvtáros képzésen a 
Könyvtári Intézetben. 
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5. Rendezvények 
 
5.1 Nemzetközi Könyvajándékozó nap- február 14. 

Ebben az évben a könyvtár immár 3. alkalommal csatlakozott a Magyar Gyermekirodalmi 
Intézet felhívásához: ezen a napon minden gyerek kapjon könyvet ajándékba. A megkeresett 
könyvkiadók közül 6 támogatta kezdeményezésünket, így egy teljes osztály, valamint február 
14-én a könyvtárba látogató minden kisgyerek könyvet kapott ajándékba. 
 
 5.2 Internet Fiesta- március 19-26. 
Az országos programhoz csatlakoztunk, programokat szerveztünk. 
Nyomozz az I. világháborús térképünkön. 
Totót készítettünk az első világháborús kiállításunkhoz készített interaktív térképünkhöz, 
szelfibotokat sorsoltunk ki a helyes megfejtők között. 
Régi képek titkai  
Ki vagy mi ismerős a képen facebook játékot készítettünk. 
Gödöllői helyszínek képekben  
Gödöllői vonatkozású filmeket vetítettünk a folyóirat olvasóban a NAVA-ról és Youtube-ról. 
Gépezz kreatívan!  
A Petőfi és Erkel iskolából, valamint a Hajós iskolából 2-2 osztály osztály érkezett a 
Logiscool programozásról szóló előadására. 
Kapcsolatban az unokával  
Internetes tanfolyam az infohídon. 
Képek az albumban  
Fotók a neten internetes tanfolyam az infohídon. 
 
 5.3 Költészet napja-április 
Ebben az évben Varró Dániel költő volt a vendégünk, akivel egy nagyon kellemes, családias 
hangulatú délutánt tölthettünk együtt. 
  

5.4 Olvasók Diadala- április-október 
Februárban került meghirdetésre a kamaszoknak szóló olvasásfejlesztési játék, amelynek 
nyitó diadalát áprilisban rendeztük meg. A nevező csapatokat felkészítettük a nagy diadalra: 
fodrász, sminkes, edző volt a segítségükre. A csapatokat bemutattuk, kisorsolásra kerültek a 
támogató csomagok, a játékszabályokat ismertettük. 
Októberben, a Könyves Vasárnapon rendezett Záró diadalon a résztvevő csapatok 
megismerhették azokat a tartalmakat, amiket a játék során létrehoztak. Átvehették a 
jutalmakat, valamint a győzelmi menetben vehettek részt, ahol egy hófehér limuzinnal 
száguldhattak végig a városon a diadalozók. 
A játék a tematikus  
 
 5.5 Koronázási hétvége 
Az Alsó parkban a Gödöllői Városi Múzeummal közös szervezésben került megrendezésre a 
városi Koronázási hétvége. A királyos és királylányos programok mellett könyvkiadók, a 
Patkós stúdió és a Régészeti Látványtár standjai színesítették a programot. Koncertek és 
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színpadi produkciók (Bábakalács Színház, Sajtkukac zenekar) gondoskodtak a kastélyból 
átlátogató közönség szórakoztatásáról. 
  

5.6 Ünnepi Könyvhét 
Dobozváros 
Találkozás Lakatos István gyermekkönyv íróval 
 
Felhő- udvar 
GÖMB Alkotócsoport kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitotta: Ö. Kovács József 
 
FŐ AZ IRODALOM – étel- és könyvbemutató az IRKA tálalásában 
Moderátor: kabai lóránt költő, szerkesztő 
Köszöntőt mondott: dr. Gémesi György polgármester 
 
Hevesi Lajos: Karcképek az ország városaiból (Kortárs Kiadó) 
A könyv utószavát írta és sajtó alá rendezte: Saly Noémi művészettörténész 
Vendégünk volt: Saly Noémi 
Beszélgetőtárs: Péterfi Csaba 
 
Gödöllői Irodalmi Díj ünnepélyes átadása 
Köszöntőt mondott: Dombóvári László, a Gödöllői Ottlik Kör elnöke 
A díjakat átadja: Dr. Gémesi György polgármester és Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző 
Zsűritagok: Czigány György, József Attila-díjas író, költő, a Magyar Köztársaság Érdemes 
Művésze, Galántai Zoltán, író, jövőkutató és Kemény István, József Attila díjas költő. 
 
Vendégünk volt Ugron Zsolna írónő 
Beszélgetőtárs: Mersdorf Ilona, az Irodalmi Kerekasztal tagja volt. 
  

5.7 Múzeumok Éjszakája 
A könyvtár negyedik éve kapcsolódik be a városi Múzeumok Éjszakája programjainak 
szervezésébe. A tematikus év témájához kapcsolódtak a kézműves programjaink. A gyerekek 
virágokat, koszorúkat készíthettek.  
Az Irodalmi kerekasztal felolvasóestet tartott a kávézóban. 
A Felhő udvar kiállításhoz készített játékos feladatokat apró ajándékok fejében fejthették meg 
a családok. 
Az udvaron napközben a Merende játszóház szabadtéri játékai álltak a látogatók 
rendelkezésére. 
A Tiszta szívvel irodalmi színpad Szentivánéji álomka előadására a belső udvarban több, mint 
százan voltak kíváncsiak. 
 
 5.8 Országos Könyvtári napok 
A könyvtár az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is csatlakozott az országos 
összefogáshoz.  
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Egész héten számítógépes tanfolyamokat szerveztünk: 
Kult-szörf / Szórakozni vágysz? Közeledbe hozzuk. Internetes tanfolyamot tartottunk 
kulturális portálok bemutatásával. 
Bio, paleo, vega… Melyiket válasszam? / Internetes tanfolyamot tartottunk egészséges 
táplálkozás témában. 
Régi képek titkai / Ki vagy mi ismerős a képen címmel facebook játékot készítettünk oldalunk 
látogatói számára. 
Baba mama kuckónkban Meseterápia babáknak címmel előadást tartott Kunvári Nóra 
meseterapeuta anyáknak és apáknak. 
Kassovitz László mesemondóval óvodás csoportok találkozhattak, Pamacs, kócmajom, 
kacorkirály című mesedélelőttön. 
Vendégünk volt Ferdinándy György író, akivel Álomtalanítás című születésnapi kötetének 
megjelenése alkalmából beszélgethettünk. 
Nagy érdeklődés kísérte Vámos Miklós író- olvasó találkozót,amely nagyon jó hangukatban 
és teltház mellett zajlott le. 
 
Könyves Vasárnap programjai a következők voltak: 
Olvasók Diadala- záró diadal 
Év olvasója díj átadása 
Élménygyűjtő album , sakkverseny díjainak átadása 
Ringató foglalkozás 
Játékmackó: Bábelőadás óvodásoknak Varga Katalin meséje alapján Gryllus Vilmos dalaival 
Baltazár és az elvarázsolt birodalom / Interaktív könyvbemutató a Garoda Klubbal 
Merende játszóház 
Családi vetélkedő 
War game 
 
 5.9 Nagy dianap 
Ebben az évben már második alkalommal csatlakoztunk a Magyar Diafilmgyártó Vállalat 
rendezvényéhez, a Nagy Dianaphoz. A program célja a klasszikus mesélés 
hagyományanyainak népszerűsítése, a diafilm újra előtérbe helyezése.  
A programra népszerű foglalkozásokat űző vállalkozó szellemű mesélőket hívtunk a 
szervezett osztályok és csoportok számára. A gyerekeknek Deli Mária védőnő, Bodrogi 
Ágnes tűzoltó, Kovács Krisztina rendőr őrnagy, Fodor László zenepedagógus, Dr. Kovács 
Ilona állatorvos mesélt. A programon 180 gyerek vett részt. 
 

 
5.10 Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny 

„...szavak mélyen csendülő hangversenye”(Berda József: Óda) volt az idei verseny mottója, 
amely szervesen kapcsolódott az idei tematikus év témájához. 
 
Az idei évben is nagyszámú (105 gyerek) jelentkező részvételével zajlottak a verseny 
elődöntői. A döntöbe a 30 legjobb produkció került, amelyek között 4 zenei előadást is 
meghallgattunk az elődöntőn. A verseny döntője a gödöllői Királyi Kastély lovardájában 
zajlott nagy érdeklődés mellett. 
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5.11 Könyvbemutatók 
A könyvtár kiemelt tevékenységei közé tartozik a Gödöllőn és környékén élő, valamint az 
olvasóink körében népszerű írókkal való találkozások megszervezése. Ebben az évben is 
vendégeink voltak helyi és országos hírű költők, írók. 
 
Szekeres Erzsébet könyvbemutató (Benedek Elek: Tűzmadár) 
Költészet napja- Találkozás Varró Dániel költővel (Badar madár) 
Író- olvasó találkozó Lakatos István gyermekkönyv íróval (Dobozváros) 
IRKA könyvbemutató (Fő az irodalom) 
Saly Noémi irodalomtörténész bemutatója (Hevesi Lajos: Karcképek az ország városából) 
Vendégünk volt Ugron Zsolna (Úrasszonyok trilógia) 
Dobos Lajos emlékkönyv bemutatója (Dr. Kovács Gyula, Dr. Bárdy Tibor) 
Születésnapi találkozás Ferdinándy György íróval (Álomtalanítás c. kötet bemutatója) 
Vendégünk volt Vámos Miklós író 
Várszegi Márton, Várszeginé Csíky Zsófia gyerekkönyv bemutatója (Baltazár és az 
elvarázsolt birodalom) 
Fekete József: Utazásaim képekben– Füst Antal: Salgó- vár a felhők fölött c. kötetbemutatók 
Pataki Pál: Lelki útravaló nem csak utazóknak c. kötet bemutatója 
Gémesi György: Amiben hiszel, az van c. kötet bemutatója 
 

5.12 Kiállítások 
A könyvtár földszinti kiállító terei elsősorban gödöllői és a könyves szakmához kapcsolódó 
kiállítóknak ad otthont. Ebben az évben a belső udvart is sikerült bekapcsolnunk a kiállítási 
terekbe, így egy szabadtéri kiállítás jött létre gödöllői művészek bevonásával. 
 
 
február  Madarász Gergő  képregény kiállítása                        
március Vörös Eszter   kiállítása                                                                      
április  Takács Gábor Felső Tisza vidék templomai - fotókiállítás                             
május  Felhő- udvar (GÖMB művészeti csoportszabadtéri és beltéri kiállítása )         
szeptember  Varga Zoltán Zsolt  20 év Gödöllőn  (életmű kiállítás)                                              
november Guth Judit  és tanítványainak Textil tánc c power pool kiállítása                                                                      
december  Szekeres Erzsébet textilművész Ajándék mindenkinek c. kiállítása                                      
 
 
6. Könyvtári közösségek 

 
6.1 Olvasókör 

Olvasókörünk 2015-ben leginkább kortárs magyar és külföldi szerzők egy-egy művét 
dolgozta fel találkozóikon. Oldott körben beszélgettünk a kiválasztott műről, írójáról, és az 
olvasás közben felvetődött gondolatokról. Négy író munkásságát több könyvén keresztül 
ismertünk meg. Az olvasnivalókat közös egyetértéssel választotta ki a csoport. 
13-om fővel működött csoportunk, havonta egyszeri személyes találkozással, e-mailes, 
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telefonos kapcsolattartással. Könyvtárunk honlapján tájékoztatót tettünk közzé havonta az 
éppen olvasott műről. A csoport vezetője Soldevila Katalin. 
 

6.2 Irodalmi kerekasztal 
2015-ben az Irka igen sikeres és mozgalmas évet zárt. Összesen 18 alkalommal tartottunk Irka 
találkozót, ezen kívül szerveztünk egy kortárs költészeti kurzust kabai lóránttal, melyet heti 
rendszerességgel tartottunk. Összesen tehát 26 alkalommal találkoztunk, 596 ő vett részt 
rendezvényeinken. A tavalyi évvel összehasonlítva ez lényegesen több alkalmat jelent, 
viszont kevesebb résztvevőt. 
 
Programok 
A programjaink idén nagyon változatosak voltak, sikerült több írót, költőt is vendégül látnunk 
az Artjáró programsorozat keretében: András Lászlót és Balogh Ádámot, illetve Ugron 
Zsolnát, aki a könyvtár meghívottja volt az Ünnepi Könyvhéten, de egy irkatag, Mersdorf 
Ilona vezette a beszélgetést. 
Idén összesen három felolvasóestet szerveztünk, az első egy szomorú esemény, Erdélyi 
Józsefné, alapító Irka tag búcsúztatása volt a könyvtárban, ahol a család részvételével az 
elhunyt írásait, hozzá írt szövegeinket olvastuk fel. Részt vettünk a Múzeumok éjszakáján 
Bekérdező felolvasóestünkkel, valamint nagy sikerrel szerveztük meg karácsony előtt 
Garázsvásár címre keresztelt kiállítással és zenés programmal egybekötött szokásos, év végi 
felolvasóestünket. 
 
Irodalmi Díj 
Ezen kívül szerveztük és lebonyolítottuk a 2015-ös Gödöllői Irodalmi Díj pályázatát és 
eredményhirdetését. A Művészetek Kertje címmel meghirdetett pályázatra összesen 77 
pályamű érkezett 51 nevezőtől. 32 prózai írást és 45 verset kellett a zsűrinek átolvasnia. Míg 
tavaly a legfiatalabb pályázó rekordját értük el a 12 éves Ferenc Ákossal, idén a legidősebb 
pályázóként a 90 éves Remsey Ivánné Ilma nénit köszönthettük. A zsűri összetétele 
változatlan, Kemény István, Czigány György, Galántai Zoltán személyében. 
 
A díjazottak vers kategóriában:    

1. Augusztus – Vadász Bence  
2. Szigetsirató – Haász Irén  
3. Szélben született – Székely Péter  
Különdíj: Dalfolyó – Sütő Fanni  

 
Próza kategóriában:  

1. A Kangcsendzönga meghódítása – Gődény Balázs   
2. Mélylevegő – Ujvári Miklós 
3. Almafakarma – Ujj Béla  
Különdíj: A japán vendég – Mermező Géza  
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Kurzusok 
Az Irka idén két nyári tábort is szervezett, a kétnapos mátrai összejövetel alapvetően verstábor 
volt, az augusztusi balatoni írótáborban inkább a prózáé volt a szerep. Ez utóbbi szakmai 
vezetését kabai lóránt vállalta. 2015 októberében pedig egy 10 hetes kortárs költészeti kurzus 
indult szintén lóránt vezetésével, 10 fő részvételével. 
 
Megjelenések 
A 2015-ös év legnagyobb eredménye az Irka negyedik, legújabb kötetének megjelentetése. Az 
500 példányban kinyomtatott Fő az irodalom című antológia bemutatója június 3-án volt, a 
moderálást a kötet előszavát is író és az Irkát mentoráló kabai lóránt vállalta el és az esten a 
Szűcs Fogadója segítségével feltálaltunk néhány ételt is. A könyv azóta is megvásárolható a 
könyvtár regisztrációján. 
A tagok rendszeresen szerepelnek sikeresen irodalmi pályázatokon, jelennek meg irodalmi 
portálokon, folyóiratokban, antológiákban. 
Végezetül szintén nagy eredménynek tartjuk, hogy elindult az Irka blogja a könyvtár 
szerverén, Írkávé címmel. A blog naponta, kétnaponta frissül, a tagok írásaiból válogatunk: 
versek, novellák, tárcák, mesék, valamint Gödöllő kulturális életével, olvasással, könyvekkel 
kapcsolatos kritikák, publicisztikák. A blogot színesítik az Irkához kötődő grafikus, fotós 
barátaink munkái is. 
 

6.3 Rejtvényfejtő klub 
A Rejtvényfejtő Klub 2015-ben is folytatta munkáját. Az összejöveteleket havi 
rendszerességgel tartottuk meg, minden hónap harmadik csütörtök délutánján, 17-tól 20 óráig. 
A találkozók időpontja novemberben változott meg, egy órával korábban kezdtünk és fejeztük 
be a foglalkozásokat. Novembertől a találkozások 16-19-ig tartanak.  
A klub csapata új taggal bővült 2015-ben. A klubfoglalkozásokon átlagosan 8-12 fő jelent 
meg rendszeresen. 
A decemberi foglalkozáson az év közben zajló verseny eredményeit hirdettük ki. Az első 
három helyezett kupát, a többi helyezett pedig emléklapot kapott. 
Kapcsolatok 
A Rejtvényfejtő Klub kapcsolattartói szerepét novembertől Gönczi Krisztina vette át.  
Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének külső munkatársa 2015-ben 
ugyanúgy folytatta a 2013-as évben megkezdett munkáját: havonta tartja meg a klub 
foglalkozásokat, önkéntes munka keretében. A Rejtvényfejtők Országos Egyesületének 
vezetőségével továbbra is rendszeres munkakapcsolatot tartunk. 
 

6.4 Értelmiségi találkozó 
Az Értelmiségi Találkozó összejöveteleit minden évben más témakör köré szervezzük. A 
2014-2015-ös évad témaköre: Gazdasági és kulturális értékeink és érdekeink képviselete 
európai és globális viszonylatban. 
Az egyes találkozók témái és előadói: 
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dátum téma előadó 

2015. január 15. Az eltűnt nemzeti vagyon 
nyomában 

Boros Bánk Levente, a 
Honvédelmi Minisztérium 

politikai főtanácsadója 

2015. február 19. 
Temetőink mint történelmi 

források és a nemzeti 
emlékezet formálói 

Prof. Dr. habil.              
Szakály Sándor DSc, 

a VERITAS Történetkutató 
Intézet, főigazgatója és a 
Károli Gáspár Református 

Egyetem, 
Bölcsészettudományi Kar, 

tanszékvezető egyetemi 
tanára 

2015. március 19. 
Apacs művészet 

Adyzmus a festészetben és a 
kubista Bartók (1900-1919) 

Rockenbauer Zoltán 
művészettörténész, 

Módos Péter, 
az Európai Utas Alapítvány 

kurátora 

2015. április 16. Európa és Magyarország 
1848-49-ben 

Prof. Dr. habil.           
Gergely András, DSc, 

a VERITAS Történetkutató 
Intézet Dualizmus-kori 

kutatócsoport vezetője és a 
Károli Gáspár Református 

Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara 

egyetemi tanára. 

2015. május 14. 
Az Útravaló 

című gyűjteményes kötetet 
bemutatója 

Fábián Gyula író, újságíró, 
Fábián Bertalan, 

Fábián Anikó a könyv 
szerkesztője 

 
A 2015-2016-os évad témaköre: Hagyományaink megőrzése és továbbadása: közösségi 
létünk záloga a Kárpát-medencében. 
Az évad őszi-téli Találkozóinak témái és előadói: 
 
 

dátum téma előadó 

2015. szeptember 24. A Vitézi Rend 
hagyományőrző szerepe 

Dr. Bucsy László, 
a  Történelmi Vitézi Rend 

törzskapitánya 

2015. október 15. 

Adalékok az etnikai 
térképezés történetéhez: 

Magyarország 1:200 000-es 
méretarányú 

néprajzi térképe 

Segyevy Dániel 
geográfus 

 

2015. november 19. 
Család és cserkészet – 
Nevelés és nevelődés) 

Dr. Virág András 
cserkésztiszt, 

Magyar Cserkészszövetség 
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2015. december 17. 

"Ingemet nem akaszt el, 
hogy másik hogy beszél, vaj 

az egyik" –  
Moldvai magyarok 

beszédmódjai az 
ezredforduló után 

Dr. Heltai János Imre, 
a Károli Gáspár Református 

Egyetem Magyar 
Nyelvtudományi 

Tanszékének adjunktusa  

 
A Találkozókat minden hónap harmadik csütörtökén 18 órakor tartjuk. 
Az előadóval történt előzetes egyeztetés alapján az estről hangfelvétel készül, amit az 
érdeklődők bármikor meghallgathatnak.  
A klubot Heltai György önkéntes vezeti. 
 

6.5 Tiszta szívvel irodalmi csoport 
A csoport tagjai 2013-óta dolgoznak együtt. Többségük a korábbi évek Erzsébet királyné 
emlékére rendezett vers és prózamondó versenyek legsikeresebb indulói közül került ki. 
A foglakozások minden csütörtök délután a könyvtárban zajlottak. 
Az idei évben egy színházi produkciót vitt színre a csapat Szentivánéji álomka címmel.A 
tematikus évhez kapcsolódó előadás nagy sikerrel zajlott a Múzeumok Éjszakáján a belső 
udvaron, a Turai Színjátszó csoport közreműködésével. 
A második félévben a csoport nem működött, mert a gyerekek nagy része egyetemre ment, 
így a 2016-os évben a színpad újraszerveződik. 
A csoportot Diligens Linda önkéntes vezeti. 
 
 6.6 Őszikék Nyugdíjas klub 
A 2015. /I. félév programja a következők szerint alakult: 
január  
Gyógygombák, immunrendszer és lélek 
Előadó: Varga Gábor, hatóanyag kutató 
február 
Vendégünk: Aleszja Popova, gödöllői, Kossuth-díjas balettművész 
Beszélgetőtársa: Szlávik Jánosné Zsóka 
március 
Madárvilág Gödöllőn és környékén 
Előadó: Juhász Tibor, a Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Csoportjának elnöke 
április 
Az Amerikai Vadnyugat – képes útibeszámoló 
Előadó: Németh Géza, a Természet Világa c. folyóirat szerkesztője 
május 
Kirándulás Budapest legfiatalabb kerületébe 
 
2015./II. félév : 
szeptember 
Autóbuszos, egésznapos kirándulás Ráckevére 
október 20.  
Táplálkozással az egészségért – Az étrend közvetlen hatása az életműködésre. 
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Előadó: Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök 
november 
Jelenetek a postagalambok életéből 
Előadó: Maszlag Attila, az A40 Gödöllő Postagalamb Sport Egyesület elnöke 
december 
Zenés karácsonyi óévbúcsúztató ünnepség 
Vendég: A Budapest, XVI. Kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat Rozmaring kórusa. 
Kórusvezető: Csőváriné Gurubi Judit 

 
Az Őszikék klub tagjainak száma 107 fő volt. 

 
Gyerekkönyvtárban működő klubok, körök 

 
6.7 Baba mama kuckó 

Ingyenes, tartalmas hasznos találkozó a Gyerekkönyvtárban helyi és környékbéli anyukák 
számára, havonta egyszer, szerda délelőttönként, 10 órától. A szervező egy önkéntes anyuka, 
Kozáry-Biczó Andrea. Személyes kapcsolati révén minden alkalommal vendégül látunk egy 
szakértőt/aki térítési díj nélkül eljön a Könyvtárba/, egy adott témában előadást tart, illetve 
elbeszélget az anyukákkal. Közben a gyerekek játszhatnak, ismerkedhetnek. 

A kismamáknak egy információs csomagot állítottunk össze, mely tartalmaz egy beiratkozási 
adatlapot, A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ tájékoztató füzetét, a 
könyvtár szolgáltatásairól, szórólapokat aktuális programjainkról, ismertetőt a könyvtár 
klubjairól, egy kedvezményes vásárlási kupont a könyvtár kávézójába, önkéntesünk 
névjegykártyáját, valamint a vendég kuponját, elérhetőségeit, bemutatkozását. 

A rendezvény alatt beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget is biztosítottunk. Az új 
látogatóknak bemutattuk a gyerekkönyvtárat, segítettünk a könyvválogatásban  

Bővebb információt a kuckó programjáról a könyvtárban plakátokon, szórólapokon, helyi 
hetilapban, a városi közérdekű online felületeken, a könyvtár honlapján, önkéntesünk által 
létrehozott facebook oldalon találhatnak az érdeklődők. 

 Januári Vendég előadónk, dr. Skita Erika kommunikációs guru 
Testvérféltékenység a témakörben adott hasznos tanácsokat. 

 Februárban dr. Juhász Erika beszél arról, hogy miért fontos, hogy az édesanyák 
tegyenek önmagukért. 

 Márciusban Faluközi Éva önismereti mentor boncolgatta, hogy a gyermek ék 
vagy kapocs egy párkapcsolatban.  

 Áprilisban, Czompa Judit, HR szakértő és Csibi Júlia, Nóra-Pont koordinátor 
volt a vendégünk. 
Mikor kezdjünk el állásokat keresgélni? 
Milyen a jó önéletrajz? 
Mik a leggyakoribb hibák, amelyeket a kisgyermekes anyák elkövetnek a 
munkahely-kereséskor? 
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 Májusban Bodrogi Lilla, hordozási tanácsadó tartott bemutató előadást. Aki 
hordoz, annak azért kellett eljönnie, aki nem, annak meg azért, hátha a 
következő babáját már hordozni fogja a hallottak után.  

 Júniusi sztárvendégünk Vida Ági babapszichológus volt, a kimamblog.hu 
szerzője. Kozáry-Biczó Andrea önkéntessel beszélgetett az Anyapszichológia 
című könyvéről, valamint a gyereknevelés fortélyiról.  

 Október Miért fontos a mese, és hogyan segít nekünk a mindennapokban? 
Nezvál Eszter meseterapeuta volt a vendégünk.  

 Novemberben Kozáry-Biczó Andrea személyi bankár nyújtott útmutatást, 
pénzügyi tanácsokat kis gyerekes szülőknek. 

 Decemberben Érzelmi intelligencia című könyvét bemutatta Dr. Skita Erika 
kommunikációs hídépítő. 

A klubot Kozáry-Biczó Andrea önkéntes szervezi. 
 

6.8 Sakk szakkör 
Az állandó tagok létszáma 12 körül mozog alkalmanként. Iskolai szünetekben is vannak 
foglalkozások a gyerekeknek. Évente 3 alkalommal házi bajnokság zajlik. 2015.03.27.-én 
került megrendezésre a Húsvéti sakkbajnokság, a Nyuszi Kupa. A versenyen 14 fő vett részt. 
Emléklapot, csokoládé nyuszit, Sakk újságot, érmet kaptak. Az első három helyezett 
emlékkupában és könyvjutalomban részesült. 10.11-én, a Könyves Vasárnapon megrendezett 
versenyen 14 gyere vett részt. Mikulás kupa 12.04-én 10 fő versenyzett a díjakért. 
A klubot Veréb Béla önkéntes vezeti 
 

6.9 War game 
Történelmi játékok, csaták lejátszása terepasztalon. terepasztaljáték és katonai ruha bemutató. 
Szombati napokon vártuk a családokat, történelem –szakköröket, történelemtanárokat, 
gyereketeket a War Game társasággal, valamint Bene Mihály történelem tanárral. 
2016-ban a klub rendszeres foglalkozások keretében várja majd a gyerekeket. 
A klubot bene Mihály önkéntes pedagógus vezeti. 
 
 
7. Megjelenés szaksajtóban, részvétel szakmai napokon 
 
Részvétel szakmai napokon, konferenciákon 
A Magyar Könyvtárosok Pest Megyei Szervezetének (Pemeksz) tisztújító gyűlése az OSZK-
ban (7 fő) 
Szikla Integrált Könyvtári Rendszer használatának alaptanfolyama Budapesten (1 fő) 
Olvasószolgálatos műhely szakmai napja Monoron: A biblioterápia hagyományos és speciális 
alkalmazási területei (10 fő) 
Informatikai Könyvtári Szövetség (IKSZ) közgyűlése az OSZK-ban (1 fő) 
Helytörténeti Könyvtárosok szakmai napja a Magyar Tudományos Akadémián (1 fő) 
Pest Megyei Könyvtárosnap Érden: Téma a minőségmenedzsment (10 fő) 
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Gyermekkönyvtáros műhely szakmai napja Aszódon (4 fő) 
Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) taggyűlés az OSZK-ban (1 fő) 
Z generációs konferencia a Szent István Egyetemen (SZIE) (1 fő) 
Iskolai közösségi szolgálat a könyvtárakban konferencia a Könyvtári Intézetben (1 fő) 
Múzeumpedagógiai tanévnyitó a Gödöllői Királyi Kastélyban (3 fő) 

Országos programok: 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál (3 fő) 
Könyvtárosok vándorgyűlése Szolnok (5 fő) 
 

Előadások, publikációk: 

Internet Fiesta a Gödöllői Városi Könyvtárban címmel Fülöp Attiláné előadást tartott az 
Internet Fiesta záró konferenciáján a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban. 

Több mint könyvtár, az új típusú könyvtári szolgáltatásokról az olvasásfejlesztés keretében 2 
alkalommal tartott előadást Liskáné Fóthy Zsuzsanna. 
Gödöllőn, a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár látogatásakor; 
Jászberényi Városi Könyvtár látogatása során. 
 
Tájékoztatás a közösségi szolgálat lehetőségeiről könyvtárunkban címmel 2 alkalommal 
tartott előadást Liskáné Fóthy Zsuzsanna a Török Ignác gimnáziumban és a Premontrei Szent 
Norbert gimnáziumban Gödöllőn. 
 
Minőségmenedzsment a gyakorlatban címmel, 4 alkalommal tartott előadást Istók Anna. 
Székesfehérváron a Vörösmarty Mihály Könyvtár és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Fejér Megyei Szervezetének továbbképzési napja keretében; 
Gödöllőn, a SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár látogatásakor; 
Debrecenben a Hajdú-Bihar megye könyvtárosainak szakmai napján; 
Érden a Pest megyei könyvtárosok napján. 
 
Baba-mama kuckó a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban címmel előadást 
tartott Maszlag-Lénárt Mónika a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Babanap szakmai 
konferenciáján. 

 

 

Gödöllő, 2016. február 4. 

 

Fülöp Attiláné 
igazgató 


