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Áttekintés 
 
2017 évben a kulturális ágazatban dolgozók bérhelyzetének javítására történt kormányzati 
intézkedés, és változott a kulturális törvény1 is. A törvény változásai rendeletmódosításokat 
vontak maguk után, így változó jogszabályi környezetben működtek a települési könyvtárak. 
Könyvtárunkban az év elején végrehajtott garantált alapilletmény emelkedés2, valamint a 
minden munkatársat egységesen érintő 15 % kulturális illetménypótlék3 elmozdította a 
korábban kialakult, a szakmai képzettségnek és a munkában eltöltött időnek megfelelő 
bérarányokat. Nagy bérfeszültség támadt a D, F, és a H besorolású munkatársak körében. A 
helyzeten sajnos nem sikerült változtatni. 
Könyvtárunk munkáját a nyilvános könyvtárak jegyzékéről szóló új rendelet4 is befolyásolta. 
A könyvtár benyújtani készült a Minőségi Díjra vonatkozó pályázatot. A pályázati kiírás az új 
rendelet megjelenése miatt visszavonásra került. Jelenleg nem ismertek a pályázati 
feltételek, mint ahogy a Minősített Könyvtár Cím-re vonatkozó elvárások sem. Mivel 2018-
ban a könyvtárunkat ismét minősíteni kell, a felkészülés a korábbi elvárások szerint 
folytattuk. 
 
A könyvtár nagy hangsúllyal volt jelen a város kulturális életében. Részt vettünk az Európa 
Kulturális Fővárosa pályázati koncepció kialakításában és a pályázatot elkészítő bizottságnak 
is volt könyvtáros tagja. Intézményünk szervezte Koronázási hétvége5 városi eseményeit és a 
könyvtár is része volt a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatnak. A „Bölcsőtől a koronáig 
- Gödöllő, a királyné városa” kulturális tematikus évhez kapcsolódva négy nagyobb projekt 
valósult meg a könyvtárban. (Nézd, ki van itt! Családi könyves vetélkedő; Gödöllői Irodalmi 
Díj pályázat; Parkkönyvtár; Erzsébet és kora könyvkiállítás.) 
 
2017-ben is megrendeztük az országos hatókörű könyvtári és könyves ünnepeket, az 
Internet Fiestát, a Költészet napját, az Ünnepi Könyvhetet, és az Összefogás a könyvtárakért 
programokat. A programok megrendezésével az élő irodalomhoz, a kulturális élet fő 
áramlataihoz való kapcsolódás és a gödöllői kulturális értékek bemutatása volt a cél. Az év 
során nem csak a saját, de a fogadott rendezvények száma is magas volt. Befogadtunk civil 
kezdeményezésre a könyvtár szellemiségéhez igazodó kulturális programokat. A új városháza 
kialakítása miatt több városházi rendezvény zajlott a könyvtárban (esküvők, fórumok, 
értekezletek, tanácskozások). 
 
A 2016-ban megjelent „Több mint könyvtár - A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 
Központ válasza a 21. század kihívásaira” kiadványunk nagy figyelmet keltett a könyvtáros 
szakmában. A 2017-es év során több minőségirányítással kapcsolatos tréningre illetve 
országos léptékű program szervezésére kaptak felkérést a könyvtár munkatársai. A 
salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár minőségmenedzsment szakmai napján, valamint 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) által szervezett képzésen tréninget tartottak a 
könyvtár munkatársai.  Vendégeket fogadtunk más könyvtárakból, hogy bemutassuk 
                                                
1 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
2 430/2016, (XII. 15.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér és garantált bérminimum) 
megállapításáról 
3 8/2017 (I. 23.) Kormányrendelet a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat 
által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz 
kapcsolódó támogatásról 
4 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
5 A programokat a Városi Múzeummal közösen szerveztük, a helyszín a Gödöllői Királyi Kastély parkja volt. 
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könyvtárunk „felhasználó központú” működését, szolgáltatásait. Részt vettünk a „Cselekvő 
közösségek…” projektben6, a „Közösségépítés a könyvtárakban” című tananyag 
kidolgozásában. 
A partnerkapcsolatok terén a Magyar Könyvtáros Egyesület Pest Megyei Szervezetével, az 
IKSZ Városi Tagozatával, a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral szerveztünk nagyobb léptékű 
szakmai programokat és képzéseket. Kiemelkedő volt ebből a körből „A Nagy Könyves 
Beavatás” olvasásnépszerűsítő országos hatókörű játék, amelynek szervezésében, 
lebonyolításában vállaltunk feladatokat. 
 
A könyvtár szakmai munkája során a következő négy területre fókuszált,   

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

 
A gyűjtemény 2017-ben 4803 dokumentummal gyarapodott, amelynek 85 %-a könyv volt. 
Növekedett a CD, DVD és a hangos könyvállomány is, 284 féle folyóirat, napilap volt 
megtalálható a könyvtárban. A tájékoztatás és a helyismereti munka támogatására két 
adatbázisra fizetett elő a könyvtár (Observer médiafigyelő, Opten – jogi adatbázis). Olvasóink 
kérésére 379 könyvet vásároltunk meg, amelyek olvasói forgalma igen magas volt (281 %).  A 
költségvetésben meghatározott kereten túl az érdekeltségnövelő támogatás, a Márai 
program, az NKA Könyvtár Támogatási programja valamint az olvasók ajándékai járultak 
hozzá a gyűjtemény gyarapodásához. A gyűjteményből negyedévi rendszerességgel kivontuk 
az elhasználódott, elavult anyagot, így a könyvtár állománya jelenleg 121.125 db 
dokumentum. 
Helyismereti dokumentumaink közül az aprónyomtatványok gyűjtemény 1960-2006 időszak 
került digitalizálásra, mintegy 6100 oldal. A Szikla adatbázisban elérhetővé tettük a 
helytörténeti videóinkat, megtörtént a fotó és aprónyomtatvány modul tesztelése is. 
A tizenéves korosztály számára kiemelten vásároltuk a kamaszoknak íródott szépirodalmat, 
folyamatosan bővítettük a „Könyvsúgó” fiataloknak készült könyvajánló adatbázist. A 
kamaszoknak szóló kiemelés az adatbázis szerinti témacsoportokban rendeztük át és 
elkezdődött az ifjúsági rész, a „Kamaszkifutó” kialakítása is. 
 
A könyvtár több olvasói terében is fontos változtatás történt. A korábban az Infohídon 
biztosított internet szolgáltatást az olvasóterembe helyeztük át, a felszabadult térben az 
ifjúsági számára rendezünk be könyvtárat és közösségi teret. A folyóirat olvasóban 
szeptemberben megnyitott a kávézó-sarok, amely egyedi hangulatot kölcsönöz a térnek. 
 
A könyvtár forgalmára legjellemzőbb adatok a pozitív tartományban mozognak. A regisztrált 
olvasók száma évek óra 7000 körül mozog, amely a lakosság 21 %-át jelenti7. Csúcsra járt az 
összes látogatók száma, mind a személyes használat, mind a rendezvénylátogatók 
                                                
6 EFOP – 1.3.1 – 15 – 2016 Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
7 Az országos átlag 14 %. 
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tekintetében, meghaladta a 102 ezer főt. Erősen növekedett a könyvtári oldalak 
távhasználata is a tavalyi évhez viszonyítva 29 %-al. A kölcsönzési alkalmak száma évek óta 
lassú, folyamatos növekedést mutat, így volt ez a 2017-ben is (+ 1%) A kölcsönzött 
dokumentumok tekintetében pedig 4 % az emelkedés. A részletes elemzés rávilágít a 
jelenleg zajló könyvtárhasználati folyamatokra és visszaigazolja a könyvtár olvasásfejlesztési 
tevékenységének megfelelő változásokat. 
 
 
 
1. IGAZGATÁSI FELADATOK 

1.1 Minőségbiztosítás 
 
Dokumentáció 
A MIT folyamatosan frissíti a helyi belső hálózaton elérhető minőségirányítási 
dokumentumokat. A megfelelő common mappákba feltöltötte az aktuális, 2017-es 
dokumentumokat, és ezek elérhetőségéről emailben tájékoztatta a munkatársakat. Ezen 
kívül, az informatikai részleggel együttműködve biztosította a honlapon nyilvánosságra 
kerülő, minőségirányítási dokumentumok hozzáférhetőségét. 
A MIT év közben felügyelte a minőségirányítással kapcsolatos kis munkacsoportok 
működését, a vállalt feladatok elvégzését. 
2017-ben több változás is történt a munkacsoportok összetételében: a MIT frissítette a 
munkacsoportok munkarendjét, valamint névváltoztatásra is szükség volt, a korábbi 
Minőségirányítási Munkacsoport így 2017-ben Tanács lett. A változásokat rögzítettük a 
dokumentumokban. 
 
Elemzések 
Az ADACS- csal együttműködve a következő elemzések készültek el 2017-ben: 

- Éves, összehasonlító statisztikai adatelemzés 
(Elérhetősége: common/minőségirányítás/teljesítménymutatók/2016 mappában 
Könyvtári statisztika összesítés 2009-2016 címmel) 

- Az éves statisztika infografikája, mely a könyvtár honlapjára is felkerült, Facebook 
oldalon meg lett osztva.  
(Elérhetősége: common/minőségirányítás/teljesítménymutatók/2016 mappában 
2016-ős nevű jpg fájl. 

- Teljesítménymutatók kiszámolása és összehasonlító, szöveges elemzése a kockázatos 
és sikerágazatokról.  
(Elérhetősége:common/minositett/teljesitmenymutatokmappában 
Teljesítménymutatók elemzése 2012-2016 dokumentum, illetve 
teljesítmény_mutatók_2011_2016 excel file) 

- Benchmarking mutatók kiszámítása és összehasonlító, éves elemzése. Új, minősített 
könyvtárakkal való összehasonlítás. 
(Elérhetősége: common/minositett/teljesitmenymutatok mappában 2016 word 
dokumentum és Benchmarking 2011-2016újkönyvtárak Excel file) 

- 2016-os munkatársi önértékelés szöveges elemzése: motivációs, elégedettségi, belső 
kommunikációs, vezetőségi és önértékelési témakörökben 
(Elérhetősége: common/minositett/munkatársak mappában Önértékelés elemzése 
szöveges 2016 word dokumentum) 
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- munkatársak értékelése a vezetőség által – humán erőforrás térkép alapján. Az 
értékelésről nyilvános feljegyzés nem készült, a MIT egy átlagpontszámot kap minden 
munkatársról, melynek változását évről-évre nyomon követi. 

- olvasói elégedettség- és igényfelmérés. A kérdőívezés 2016 év végén zajlott, az 
eredmények kiértékelése és közzététele 2017 elején.  
(Elérhetősége: common/minositett/külső partnerek/olvasói elemzések mappában 
Olvasói elégedettségmérés elemzés 2016 c. word dokumentum.  

- Olvasói elégedettségmérés infografikája, mely a könyvtár honlapjára és Facebook 
oldalára is felkerült. (Elérhetősége: common/minositett/külső partnerek/olvasói 
elemzések mappában Olvasó info jpg file. 

- A SWOT analízisre nem tudtunk sort keríteni, így azt 2018. első negyedévére 
csúsztattuk át. 

 
Újdonság, hogy 2017-ben színes infografikákon osztottuk meg az eredményeinket az 
olvasókkal, illetve igyekszünk az év közbeni értékelésnél, ellenőrzésnél intézkedéseket hozni, 
ha szükséges.  
 
Képzés, szakmai publikációk 
A MIT koordinálja a minőségirányítással kapcsolatos belső képzéseket, 2017-ben a FOCS 
elkészült folyamatábráinak megbeszélésére került sor: Folyóirat kezelés, Eseményeink 
fotózása. Ezen kívül folytatódott a minőségirányítással kapcsolatos szakmai tapasztalatok 
átadása más könyvtárak számára. 2017-ben az Óbudai Platán könyvtárnak tartottunk 
könyvtárunkban előadást minőségirányítással kapcsolatban: Ezen kívül szakmai előadások 
hangzottak el az alábbi könyvtárszakmai eseményeken: 

- 2017. 03.25 – Könyvsú- go adatbázis, Nagy Könyves Beavatás záróeseménye. Előadó: 
Soldevila Katalin 

- 2017.04-07. – IKSZ Könyvtárak a kamasz olvasókért, Cegléd – workshop előadói: 
Bautista Soldevila Katalin, Fülöp Attiláné, Istók Anna 

- 2017. 04.19 – I. világháború kiállítása – Olvasószolgálatos Műhelynap, Üllő. Előadó: 
Gönczi Krisztina 

- 2017.05.18. – A könyvtáros személye - Könyvtári Intézet képzés. Előadó: Soldevila 
Katalin. 

- 2017.05.22. – Felhasználóképzés – Könyvtári Intézet segédkönyvtáros képzés. Előadó: 
Soldevila Katalin. 

- 2017. 08.24 – MÖT Cserkészkonferencia - Cserkész Könyvtár és Levéltárról előadás. 
Előadó: Gönczi Krisztina 

- 2017. 11.08. – Mentsd meg a macskát! – a GVKIK kamaszprogramjai – 
Gyermekkönyvtáros Műhelynap, Érd. Előadó: Istók Anna 

- Generációso(k)k - Tanulmányok a generációk témakörében címmel jelent meg egy 
tanulmánykötet 2017-ben a Szent István Egyetem kiadásában. Szerkesztők: Mészáros 
Aranka, Lestyán Katalin. A tanulmánykötetben helyet kapott egy publikáció:  
Istók Anna: Digitális mindennapok egy könyvtár életében – innovatív módszerek a 
fiatalok olvasóvá nevelése, valamint az élethosszig tartó tanulás területén 

 
Humán erőforrás térkép 
Elkészült a különböző részlegekre kifejlesztve, a 2017-es munkatársi értékelést a vezetőség 
már ennek alapján kezdte meg. 
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Könyvtári Minőségi Díj pályázat 
A pályázati kiírást a nyáron törölték, így nem tudtuk benyújtani. A pályázat előkészítése 
mindazonáltal megkezdődött, a dokumentum 80%-os készültségben várja, hogy 2018-ban 
ismét kiírják a pályázatot. Három témát választottunk ki: 

- Olvasók Diadala és a Könyvsú-go – Liskáné Fóthy Zsuzsa 
- Ne félj babám, nem megyek világra… – kiállítás – Fülöp Attiláné 
- Irka művészeti csoport és a Gödöllői Irodalmi Díj – Istók Anna 

 
Meghatároztuk a pályázati szempontokat: 

- A szolgáltatás célja. 
- A szolgáltatás kapcsolódása a GVKIK stratégiájához és hatása a könyvtár működésére 
- A szolgáltatás erőforrásai. 
- A szolgáltatás innovációja, eredetisége, újszerűsége, és hatása a könyvtár egész 

működésére 
- A szolgáltatás legfőbb eredménye 
- a PDCA elv gyakorlati érvényesülése 
- A szolgáltatás eredményességét, hatékonyságát igazoló mérések, elemzések 
- A partneri, felhasználói, fenntartói vélemények 
- A szolgáltatás megjelenése a médiában 

Ennek mentén megindult a pályázati témák kifejtése, árajánlat bekérése a pályázati anyag 
tördelésére.  
 
Minősített Könyvtári Cím pályázat előkészítése 
A pályázatra való felkészülés folyamatos a Cím 2014-es elnyerése óta, de a 2017-es évet 
annak szenteltük, hogy a frissítésre váró dokumentumokat számba vegyük, átnézzük, milyen 
soron kívüli feladataink vannak még a pályázat benyújtása előtt. Ennek első lépése volt, hogy 
áttekintettük a 2014-es pályázati dokumentációt és listát készítettünk a vállalt, 
megvalósított, nem megvalósult feladatainkról. A lista alapján kezdte meg munkáját a 
pályázat előkészítő csapat, és egy GANTT diagrammon ábrázoltuk a legfontosabb 
tennivalóinkat. Ennek alapján készültünk el 2017-ben a régi stratégia frissítésével, PGTTJ 
elemzéssel, a szervezeti értékek meghatározásával, a régi felülvizsgálatával, a továbbképzési 
tervvel.  
 
Munkacsoportok beszámolói: 
Marketing munkacsoport 
A MACS a célcsoport vizsgálatokat tűzte ki célul 2017-ben, ez nem történt meg, 2018-ra 
halasztottuk. A kiemelt célcsoporttal való munka viszont megindult, a kamaszok felelőse 
Liskáné Fóthy Zsuzsa lett, és az ő igényeiknek megfelelő programok, kamaszkönyvtár 
kialakítása teljes gőzerővel megindult. A különböző részlegek beszámolóiból látszik, hogy 
sikeres volt a kamaszok megszólítása, formálódik egy új olvasói réteg, mely 2018-ban még 
fontosabb lesz számunkra. A marketing stratégia megírása, a célcsoport vizsgálattal együtt 
csúszott. 
Beiratkozási kedv: a MÁsArc emelt szintű olvasójegyének megszüntetésével célunk az volt, 
hogy ismertessük meg olvasóinkkal ezen szolgáltatásokat. Több szinten is folyt a 
népszerűsítés: kabátos kölcsönző, plakátok, szórólapok, padlómatrica, új őrjegyek, stb. 
melyeknek hatására mind a CD, mind a DVD kölcsönzés végre erősödött: előbbi 18%-kal, 
utóbbi 15%-kal növekedett az előző évhez képest. A beiratkozási adatok is jól alakultak, az 
éves statisztikai elemzésből látszik, hogy 2018-ben erősen növekedett az aktív használók 
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száma. A beiratkozási akcióknak viszont nagy hatása nem volt, a három akciós napon 
összesen 45 fő újított, vagy hosszabbított kedvezmények, így ezt a jövőben megszüntetjük. A 
kedvezmények biztosítása viszont továbbra is megmarad, a programokra való kedvezményes 
jegyek egyre jobban beépülnek az olvasók tudatába. 
 
Adatelemző munkacsoport 
A csoport munkája fentebb részletesen be lett mutatva. Az ADACS minden vállalt feladatot 
teljesített, egyedül a SWOT analízis elkészítése csúszott át 2018-ra. 
 
 
Folyamatábrázoló munkacsoport 
Az elmúlt évben folyamatábrát készítettünk az Időszaki kiadványok megőrzéséről, Segítnet 
szolgáltatásunkról és az Eseményeink fotózásáról. 
Ezeket ismertettük kollégáinkkal, az észrevételeik alapján módosítottuk, a közös common 
mappába bemásoltuk. 
Részt vettünk minőségirányítási szakmai napon februárban, minőségbiztosítási konzultáción 
Vidra- Szabó Ferenccel októberben Szentendrén. 
 
Belső kommunikációs csoport 
A 2017-es évben a BEKOMCS több lehetőséget, alkalmat is teremtett a belső kommunikáció 
javítására. Ilyen volt az Információs tea délelőtt és a Fogadó félóra. Az Információs tea 
délelőtt sajnos nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, így az év vége felé a reggeli 
sajtófigyelés egy részét szakmai ismeretek átadására használtuk. Ez még a jövőben további 
kidolgozásra vár. 
A Fogadó félóra is más formában fog működni a továbbiakban, az ötletládát azonban 
megtartjuk, így az továbbra is a III. emeleten a kollégák rendelkezésére áll. 
A belső üzenet megreformálására több ötlet is született, egyelőre a Facebook – csoportok 
funkcióját használjuk, de továbbra is él az igény egy visszakereshető belső üzenő-programra. 
A programok és foglalkozások, könyvtári órák bekerültek egy Google eseménynaptárba, ahol 
napról napra követhetik a kollégák az aktuális és éppen zajló programokat az épületben. A 
beosztások beolvasztása ebbe a naptárba még várat magára.  
A 2017-es belső kommunikációt célzó SWOT analízis helyett egy teljes körű lesz lebonyolítva 
és erre a jövő évben kerül sor.  
Az évi pár alkalomra tervezett csapatépítés nagyon népszerű, és jól működik. A 2017-es 
évben 08. 29-én került sor egy nagyon jó hangulatú összejövetelre. A BEKOMCS úgy tervezi, 
hogy a következő évben is legalább két alkalommal szervez ilyen közösségi alkalmakat.  
 

1.2 Gazdálkodás, üzemeltetés 

Gazdálkodás 
A könyvtár költségtakarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedett az év során. A 
rendelkezésre álló összeg a fenntartó által biztosított költségvetési támogatásból, az 
érdekeltségnövelő támogatásból és a saját bevételeiből állt. Zavartalan volt a házi pénztár 
működése, a nagyobb kiadással járó időszakok nagyobb készpénzigénye rendre megvalósult. 
A dolgozói SZÉP- kártyákra egy éves összeggel került feltöltésre a cafetéria, a jubileumi 
jutalmak kifizetése megtörtént. A dolgozók a törvényben előírt és az önkormányzat által 
biztosított juttatásokat megkapták. 
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A gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájával közösen végeztük. Az 50.000 
Ft-ot meghaladó kiadásokat a Költségvetési Iroda vezetőjével, a 100.000 Ft-ot meghaladó 
szakmai kiadásokat a Polgármesteri Kabinet vezetőjével egyeztettük. Sajnos, az idén sem lett 
kevesebb az adminisztráció az intézményben, szükségszerű a gyakori személyes egyeztetés a 
Költségvetési Iroda munkatársaival. A könyvtári számlák átutalása határidőre megtörtént. A 
dokumentum-beszerzési keret tekintetében folyamatos, ütemezett és kiegyensúlyozott volt 
a szerzeményezés. 

Az érdekeltségnövelő támogatás összege, 2.059.000,- Ft volt, amelyből 1.459.000,- Ft-ot 
dokumentum beszerzésre, 600.000,- Ft-ot informatikai fejlesztésre, és berendezési tárgyak 
vásárlására fordítottunk. 

A beruházások fejezetben biztosított nagyobb tételek a könyvtár kávézó bútorzatának 
megvásárlására, informatikai fejlesztésre és a könyvbedobó megvásárlására volt fedezet. Az 
első két beruházás maradéktalanul megvalósult. A megfelelő minőségű könyvbedobót 
azonban nem találtunk a piacon, mert a külföldi cég befejezte a magyarországi forgalmazást, 
a magyar cégek ajánlatai sem árban, sem minőségben nem voltak versenyképesek. A 
könyvtár ilyen nagyságrendű beruházást abban az esetben valósíthat meg, ha az kompatibilis 
a későbbiekben kialakítandó könyvtári RFID technológiával. Ezért nem került sor a 
könyvbedobó beszerzésére. 

A kulturális tematikus évhez kötődően 900 e Ft, a Gödöllői Irodalmi díjra 300 e Ft külön 
támogatást kapott a könyvtár. Az Gödöllő Irodalmi Díj felhasználása hiánytalanul 
megtörtént. A tematikus évhez kapcsolódóan mind a három program megvalósult. A „Királyi 
Parkkönyvtár” egy hétre tervezett programsorozat költségeit a Polgármesteri Hivatal fizette 
ki a Koronázási hétvége keretből, mivel a két esemény azonos időpontban valósult meg. Így a 
programra a könyvtár költségvetésében biztosított összeget nem használtuk fel.  

 
Épületüzemeltetés 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszíni ellenőrzés tartott az év során a Városi 
Könyvtárban. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a könyvtár saját hatáskörben, 
valamint a Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda közreműködésével pótolta. Megtörtént a 
Tűzvédelmi szabályzat aktualizálása, a tűzvédelmi ajtók javítása, az irányfények 
felülvizsgálata, valamint a liftekben is elhelyeztük a biztonsági jelzéseket. 

Elhelyeztük az épület falán az „Üzenet a jövőnek” csempéket. 

Saját hatáskörben elvégzett karbantartási, javítási és átalakítási munkák: 

 Rendezvényteremben a színpad szőnyegét kicseréltük, nagyobb teljesítményű 
világítótestekkel javítottuk a nézőtéri alapvilágítást. 

 Átalakítást végeztünk az Infohídon, közösségi teret alakítottunk ki fiatalok számára. 
 Elkészült a Felnőtt részleg információs ajánló fala. 
 Megtörtént a szünetmentes tápegység, valamint a szellőző berendezések 

karbantartása, beszabályozása. 
 Lezajlott a könyvtár nyári nagytakarítása, a lomtalanítás és a növények átültetése. 
 Nyílászárok zárszerkezetének átvizsgálása, meghibásodott bútorok javítása. 
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1.3 Humán erőforrás gazdálkodás 

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

 Dóczi Andrásné nyugdíjba vonult, a gazdasági ügyintéző munkakört a könyvtárban 
korábban kulturális közfoglalkoztatottként dolgozó Csabai Ágnes vette át. 

 Mihályné Kiss-Simon Judit májustól fizetés nélküli szabadságon volt, majd november 
végén közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya az intézményben. Álláshelyét 
Tóth Gabriella szakképzett könyvtárossal töltöttük be. 

 Patakiné Orosz Ágnes GYES miatt tartósan volt távol. 
 Lehota Ágnes befejezte a segédkönyvtáros képzést. 
 A könyvtárban három kulturális közfoglalkoztatott foglalkoztatására volt lehetőség. A 

következő területeken végeztek munkát: cserkész gyűjtemény feldolgozása, 
digitalizálás, kölcsönzési regisztráció és gazdasági adminisztráció. Az év során többen 
váltották egymást, mert sikerült más munkakörben elhelyezkedniük.  

 A ruhatárosi munkakört a fenntartó által biztosított közfoglalkoztatottal, illetve saját 
forrásból töltöttük be. 

 
1.4 Partnerkapcsolatok 

Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal 
Az elmúlt év során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolákkal 
való együttműködésre. Augusztus hónapban elkészült a következő tanévre szóló iskolai 
foglalkozásajánlónk, Szeptember és október hónapban a gyermek könyvtárosok felkeresték a 
kapcsolattartókat az iskolákban, óvodákban, ismertették velük programjainkat.  
 
Intézmény ALKALOM RÉSZTVEVŐK SZÁMA 
Iskolák   
Damjanich János Ált. Isk. 2 58 
Erkel Ferenc Ált. Isk. 20 478 
Erkel Logopédia 1 15 
Hajós Alfréd Ált. Isk. 48 1310 
Montágh Imre Ált. Isk. 2 17 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 14 302 
Szent Imre Ált. Isk. 8 211 
Kistarcsa 7 173 
Szada 1 27 
Óvodák   
Fenyőliget Óvoda 4 20 
Kastélykert Óvoda 2 32 
Kikelet Óvoda 2 37 
Mosolygó Óvoda 4 64 
Mesék Háza Óvoda 7 114 
Palotakert Óvoda 19 320 
Zöld Óvoda 11 205 
Gesztenyés Óvoda, Kistarcsa 3 74 
Meseliget Óvoda, Kerepes 5 98 
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Egyéb   
Baba-mama Kuckó 10 372 
Sakk szakkör 47 602 
Opera Nagykövet Program 6 541 
War Game  8 240 
Papírolvasók 12 69 
Közösségi szolgálat  5 32 
Iskolák részvétele:  103 alkalom, 2591 fő 
Óvodák látogatásai:  37 alkalom, 988 fő 
Egyéb:    86 alkalom, 1596 fő 
 
Ebben az évben sikerként könyvelhetjük el, hogy az előző évekhez viszonyítva megnőtt a 
felső tagozatos és a középiskolai osztályok részvétele a könyvtári foglalkozásokon, amelyeket 
a felnőtt részlegben tartunk. 

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

- Erkel Ferenc Általános Iskola- Erkel napok-történelem verseny 

Téma Iskola 
Létszám 

Könyvtár ismereti óra Gödöllői Waldorf Iskola 6. o. 
26 fő 

Erzsébet királyné 
Bölcsőtől a koronáig – 
Gödöllő, a királyné városa 

Erkel Ferenc Általános Iskola 
 

6. a 
30 fő 

Könyvtár ismereti óra 
Google Earth Gödöllői Waldorf Iskola 6. o. 

27 fő 

Könyvtárismereti óra Gödöllői Waldorf Iskola 6. o. 
27 fő 

Olvasók diadala 
könyvtárismereti óra Gödöllői Református Líceum  11. o. 14 fő 

Könyvek etológiája Erkel Ferenc Általános Iskola 8. b 
25 fő 

Könyvek etológiája Gödöllői Református Líceum 11. o. 14 fő 

Könyvek etológiája Erkel Ferenc Általános Iskola 8. c 
25 fő 

Könyvek etológiája Erkel Ferenc Általános Iskola 8. a 
22 fő 

Szerkessz újságot 
Geronimoval! Erkel Ferenc Általános Iskola 4. c 

32 fő 
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- Hajós Alfréd Általános Iskola- Magyar Nyelv Hete 
- Petőfi Sándor Általános Iskola- Városi szavalóverseny 
- Damjanich János Általános Iskola- Iskolai szavalóverseny 
- Gödöllői Református Líceum- szavalóverseny 

 
A humán munkaközösségek éves megbeszélésén minden alkalommal jelen vagyunk a Hajós 
Alfréd Általános Iskolában. 
 
 
Kapcsolattartás kulturális és egyéb intézményekkel 
Ebben az évben 2 nagyobb projektben is együtt dolgoztunk a Gödöllői Királyi Kastéllyal. 
Kiemelt projektünk volt a Királyi Kastély Királydombi pavilonjában és környékén 
megrendezésre került Parkkönyvtár. A megvalósítást hosszú hetek előkészítő munkái előzték 
meg, amely szoros együttműködésben történt a kastély múzeológus csapatával. 
Együtt, könyvtári helyszínen készítettük el az Erzsébet könyvkiállítást és annak katalógusát, 
amely a két intézmény könyv és egyéb dokumentum állományából állt össze. 
 
Több éve működtetjük a Művészetek Házában a Könyv és Kávé részlegünket. A könyveket a 
kávézó polcain minden héten rendeztük, 2 havonta az állományrészt frissítettük. A 
Művészetek házával szerződésben rögzítettük a működés feltételeit.  
 
Szoros szakmai munka és együttműködés folyt ebben az évben az egri Bródy Sándor Megyei 
Könyvtárral. Az Olvasók diadala elnevezésű digitális ifjúsági játékunk országos vetélkedővé 
nőtte ki magát, így az egri könyvárral közösen találtuk ki és bonyolítottuk le a Nagy Könyves 
Beavatás című országos olvasásfejlesztési játékot, immár 2. alkalommal. A projekt 2018 
márciusában zárul le. 
 
Rendszeresen részt vettünk a városi Kulturális Kerekasztal egyeztető megbeszélésein. 
 

 
1.5 Önkéntesség és közösségi szolgálat 

 
Önkéntesség 
A könyvtárban az utóbbi három évben megnövekedett azok száma, akik önkéntesként 
szerepet vállaltak a könyvtárban életében. 2017-ben a következő kiscsoportok működtek 
önkénteseink munkájával: 
 

- Értelmiségi találkozó 
Vezeti: Dr. Heltai György 

- Sakk klub 
Vezeti: Veréb Béla, Fehér Mihály 

- Rejtvényfejtő klub 
Vezeti: Kozics Anikó 

- Baba- mama kuckó 
Vezeti: Kozáry- Biczó Andrea 

- Irodalmi kerekasztal 
Vezeti: Istók Anna könyvtáros 

- Olvasókör 
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Vezeti: Soldevila Katalin könyvtáros 
- Anime Klub 

Vezeti: Kajári Katalin könyvtáros 
 
Egy olvasónk önkéntes munkában folyamatosan készít könyvajánlókat a könyvtár honlapjára. 
 
A kisközösségek szerves részét képezik a könyvtári kapcsolattartásnak, a szakmai munkának.  
 
 
Közösségi szolgálat 
A középiskolai diákok számára előírt kötelező 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére egyre 
több tanuló választja intézményünket. Az év során a Török Ignác Gimnáziumban és a 
Premontrei Szent Norbert gimnáziumban tartottunk tájékoztatót a lehetőségekről.  
A jelentkezést minden esetben egy személyes találkozás követte, ahol közösen kiválasztottuk 
a megfelelő tevékenységet, megtörtént a munkára való felkészítés. 
Minden esetben személyre szabott, előre megtervezett tevékenységbe vontuk be őket. 
 
A következő iskolákkal működtünk együtt és fogadtuk a tanulóikat: 

- Gödöllői Török Ignác Gimnázium 
- Gödöllői Református Gimnázium 
- Aszódi Evangélikus Gimnázium 
- Premontrei Szent Norbert Gimnázium 

 
Összesen 13 diákot fogadtunk a következő tevékenységek végzésére: 

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

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

Közel 40 órát dolgoztak rajta. 
- Folyamatosan végezte helytörténeti anyagok digitalizálását 2 tanuló. 50 óra munkát 

végzett. 
- Segítséget nyújtottak a nagyobb rendezvények lebonyolításában. 

 
 
 
2. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, FORGALMI STATISZTIKÁK, BEIRATKOZÁSI AKCIÓK 
 
2017-ben két fontos tényező befolyásolta a kölcsönzési mutatóinkat. Egyrészt 2017 volt az 
első teljes évünk, mikor az olvasók a korábbi hat helyett nyolc dokumentumot 
kölcsönözhettek ki egy alkalommal. A másik fontos esemény az emelt szintű olvasójegy 
megszüntetése volt az első negyedév végén. Mindkét tényező hatása érződött az éves 
statisztikai adatokon: nőtt a kölcsönzött dokumentumok száma, és idén először nőtt a zenei 
és audiovizuális dokumentumok kölcsönzése: CD-k esetében 18%-kal, DVD-k esetében 15%-
kal. A 2017-es év kihívása volt, hogy a megszűnő emelt szintű olvasójegyről, és a most már 
alapszintű jeggyel elérhető új szolgáltatásokról informáljuk az olvasókat. Ennek érdekében a 
Marketing Munkacsoport többféle akcióval, reklámkampánnyal készült: 

- Kabátos Kölcsönzőben elhelyezett DVD, CD állomány 



 
 

14 
 

- nyitási akció – reklámkampány plakáton, Facebookon, szórólapon 
- vidám padlómatricák elhelyezése az épületen belül 
- Segítő Szolgálat 
- új őrjegyek a részlegen belül 
- kihelyezett DVD állomány a tini részlegen. 

Ezen kívül Egy hét - egy színész - egy film kiemelésekkel ösztönözte a MásArc részleg a 
kölcsönzést – összesen 138 fő élt vele. 
 
Beiratkozási akciók 
Az olvasóink megtartására és az olvasói szám növelésére az év folyamán még szerveztünk 
beiratkozási akciókat, de az emelt szintű jegy kivezetésével erre az év második felében nem 
mutatkozott nagy igény. 

- Bálint-napi 50%-os beiratkozási akciót 10 fő vette igénybe. 
- Június elején, a 15 éves évforduló keretében mindenre 15% kedvezményt adtunk, 

összesen 35 fő hosszabbított, vagy iratkozott be. 
- Az Országos Könyvtári napok 50 %-os kedvezményes beiratkozási akcióján 2 család 

iratkozott be könyvtárunkba, összesen 8 fő. 
- Decemberben 7 db olvasójegyet vásároltak ajándékba. 

A beiratkozási akció mellett igyekeztünk más módszerrel ösztönözni a beiratkozást: 
ajándékkönyvek és zsákbamacska könyvek kölcsönzésével. 
 
 

 
 

A regisztrált olvasóink száma kisebb-nagyobb ingadozások mellett viszonylag állandónak 
mondható, és úgy tűnik, beállt egy stabil 7000 körüli számra, ami összehasonlítva az országos 
adatokkal, kiemelkedő értéknek számít. Ez a 7000 fő ugyanis a lakónépesség 21%-a, míg 
átlagosan a közkönyvtárak 14%-át tudják megszólítani a lakosságnak. 2017-ben egy pici 
csökkenés látható az adatokban (131 fő), mely elsősorban az újonnan beiratkozottak 
számának visszaesése miatt lehet. A három különböző használó létszám érdekesen alakult 
2017-ben: a regisztrált használók száma majdnem ugyanannyi, az újonnan beiratkozottaké 
csökkent: 839 fővel, az aktív használóké viszont drasztikusan emelkedett: 403 fővel. Az 
okokat a 2016-os évben kell keresni: 2016-ban a ténylegesen az adott évben beiratkozók 
száma 300 fővel csökkent, az adatokat akkor a 2015-ös év húzta fel. Ez a 300 mínusz viszont 
kihat a 2017-es évre is, a kétéves összesített adatoknál. A valódi 2017-es újonnan 
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beiratkozók száma ugyanis 2017-ben már ismét nőtt 30 fővel, és ezt a pozitív tendenciát 
mutatja az aktív használóknak a drasztikus emelkedése 2017-ben. Összességében tehát a 
használói létszám alakulása pozitív képet mutat, sőt, valószínűleg, hogy a 2017-es év egy jó 
év volt, melynek igazi hatása a 2018-as adatokban fog megmutatkozni. Ezt támasztja alá a 
kölcsönzött dokumentumok számának, és a látogatások számának növekedése is.  
 

 

 
 

 
 
Könyvtárhasználat 
A könyvtárlátogatók számának növekedése is a fenti pozitív tendenciára utal. A személyes 
használat tekintetében 2015-ben csúcsot döntöttünk, soha ilyen sokan nem látogatták még a 
könyvtárat, addig folyamatos emelkedés volt tapasztalható 2012 óta. 2016-ban volt egy kis 
visszaesés, de 2017-ben ismét a csúcs közelébe jutottunk. Mind az összes látogató, mind a 
személyes használat, mind a rendezvényeken résztvevők számának alakulása nagyon 
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pozitívan alakult 2017-ben, egyedül a gyerekfoglalkozáson résztvevők száma csökkent 
kismértékben. Azt is érdemes viszont itt megjegyezni, hogy az összesített adatot nem 
annyira a személyes használat húzza fel ennyire, (az is), hanem inkább a rendezvényeken 
résztvevők száma. Ez ugyanis folyamatosan nő, a 2015-ös adatot is messze túlszárnyaltuk. A 
távhasználat is erős növekedést mutat: 29%, ha a Facebookból beemelt adatokkal együtt 
vizsgáljuk, akkor 19%.  
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Kölcsönzés, helyben használat 
A kölcsönzések száma immár 6 éve nagyjából azonos szinten van, 2017-ben 1%-ot csökkent. 
A stagnálás oka tavaly az lehetett, hogy 2017-ben volt az első teljes évünk, amikor az olvasók 
már 6 helyett 8 dokumentumot vihettek ki egyszerre. A kikölcsönzött dokumentumok száma 
ennek köszönhetően is, további 4 %-kal nőtt, folytatva a 2009 óta tartó folyamatos, erős 
növekedést. Ugyanakkor egy picit kihatott a kölcsönzési alkalmak számára, szerencsére nem 
vált be a félelmünk, hogy ha egyszerre több kötetet vihetnek ki, az olvasók, jóval kevesebb 
alkalommal fognak kölcsönözni. A csökkenés minimális volt, de a jövőben erre figyelnünk 
kell. Érdemes megnézni, hogyan alakul a 14 év alattiak két értéke. 
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Az összevetésből kitűnik, hogy míg a kölcsönzések száma enyhe csökkenést mutat 
összességében, ezen belül a 14 év alattiaknál enyhén nőtt a kölcsönzési alkalmak száma. A 
kölcsönzött dokumentumok számáról ez már nem mondható el, ott egyértelműen a felnőtt 
adatok húzzák fel, a 14 év alattiak által kölcsönzött dokumentumok száma csak nagyon 
enyhén nőtt.  Ez látszik is a százalékos kimutatásban: a kölcsönzések számában a 14 év 
alattiak 32%-ot képviseltek tavaly, míg a kölcsönzött dokumentumoknál ez az arány csak 29% 
volt. Az viszont egy nagyon érdekes tendencia, hogy 2010 óta folyamatosan nő a 14 év 
alattiak részvétele mindkét tényezőben: az elmúlt 7 évben 7-8%-os növekedést értek el. 
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A pozitívumokhoz tartozik egy nem annyira egzakt adat: a helyben használat számának 
szintén drasztikus emelkedése: 30%-kal 2017-ben, melynek oka egyrészt a látogatói létszám 
növekedése, másrészt a fegyelmezett statisztikai adatgyűjtés.  
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3. SZAKMAI FELADATOK 
  

3.1 Állomány menedzsment 
3.1.1 Fejlesztés, gyarapítás 

 
Könyvek  
Dokumentumainkat elsősorban szerződéses partnereinktől (Hungaropress Kft. (2,8%) 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (11.42%), Libri-Shopline Nyrt. (79,25%), egyéb (6,53%)) 
rendeltük. 2017. február 2-án a Könyvbazár Kft. befejezte könyvterjesztői tevékenységét. 
2017-ben 3523 db könyvet vásároltunk bruttó 7.476.614 Ft (nettó 7.131.365 Ft) értékben. 
(átlagár: kötet / bruttó 2.122 Ft) 
A könyvek átlagára bruttó 87 Ft-tal emelkedett a 2016. évéhez képest. Ebben a félévben is 
kapott intézményünk ajándékkönyveket az olvasóktól. A kiválogatás után állományunkba 
558 db került bruttó 1.468.367 Ft értékben (átlagár: kötet / bruttó 2.631 Ft).  
 

KÖNYV 
Összesen 

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

SZ
AK

IR
O

DA
LO

M
 

Általános művek - Felnőtt 22 49.537,-  12 50.560,- 
Általános művek - Gyerek  14 30.834,-  0 0,- 
Filozófia, Pszichológia – Felnőtt  50 99.268,- 6 12.551,- 
Filozófia, Pszichológia - Gyerek  9 16.593,- 0 0,- 
Vallás - Felnőtt  17 35.568,- 7 15.990,- 
Vallás - Gyerek  11 22.540,- 0 0,- 
Társadalomtudomány – Felnőtt  146 346.475,- 37 160.071,- 
Társadalomtudomány – Gyerek  40 70.122,- 1 3.990,- 
Természettudomány – Felnőtt  30 63.039,- 3  8.066,- 
Természettudomány – Gyerek 48  104.941,- 2  1.899,- 
Alkalmazott tudomány – Felnőtt 241  583.022,- 22 44.456,- 
Alkalmazott tudomány – Gyerek 82  157.803,- 6  9.579,- 
Művészet, Szórakozás, Sport – Felnőtt 96  249.394,- 48 178.950,- 
Művészet, Szórakozás, Sport – Gyerek 39  76.693,- 4 10.552,- 
Nyelv és Irodalom – Felnőtt 55  171.770,- 20 89.579,- 
Nyelv és Irodalom – Gyerek 20  59.095,- 2 6.990,- 
Földrajz, Életrajz, Történelem – Felnőtt 101 260.933,- 61 178.565,- 
Földrajz, Életrajz, Történelem – Gyerek  34  57.258,- 5 14.666,- 
Szakirodalom – Felnőtt  758 1.857.186,-  216 738.788,-  
Szakirodalom – Gyerek  297 595.879,- 20 47.676,- 

Összesen: 1055  2.453.065,- 236 786.464,- 
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 KÖNYV 

Összesen 
Vétel Ajándék 

Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) 
SZ

ÉP
IR

O
DA

LO
M

 

Szépirodalom – Felnőtt (1) 452  992.230,- 111 272.261,- 
Szépirodalom – Gyerek (2) 879  1.429.994,- 39 90.145,- 
Életrajz (3)  19 45.014,- 1 2.200,- 
Fantasy (4)  63 160.029,- 4 13.469,- 
Idegen nyelvű – Felnőtt (5)  109 311.436,- 120 181.243,- 
Kötelező irodalom – Felnőtt (6)  14 15.415,- 1 200,- 
Kötelező irodalom – Gyerek (7) 25  38.850,- 1 400,- 
Krimi (8)  207 463.638,- 13 25.064,- 
Scifi (9)  28 69.356,- 0 0,- 
Szórakoztató (10)  376 831.865,- 21 62.264,- 
Tini – Gyerek (11)  212 398.823,- 7 21.538,- 
Történelmi (12)  84 211.899,- 4 13.079,- 
Szépirodalom – Felnőtt 
(=1+3+4+5+6+8+9+10+12)  1352 3.100.882,- 275 569.780,- 

Szépirodalom – Gyerek (=2+7+11)  1116 1.867.667 47 112.123,-  
Összesen:  2468 4.968.549,- 322 681.903,- 
Teljes összesítés: 3523  7.421.614,- 558 1.468.367,- 

 
Olvasóinktól ebben az évben személyesen és online összesen 694 db dezideráta- kérés 
érkezett, ebből 308 db-ot teljesítettünk bruttó 788 414 Ft értékben (példányszám: 379 db). A 
kérések egy része továbbra is online érkezik. 
 

2017 Gyerek Ára Felnőtt Ára 
Összesen 

Gyk +F Ára 

O
nl

in
e 

Kérések száma 15   37   52   
Teljesített  8   14   22   
Teljesítettlen 7   23   30   
Kért példányszám 15   37   52   
Teljesített  8 13 502 Ft 14 29 809 Ft 22 43 311 Ft 
Teljesítettlen 7   23   30   

Sz
em

él
ye

s 

Kérések száma 419   223   642   
Teljesített  157   129   286   
Teljesítettlen 262   94   356   
Kért példányszám 557   246   803   
Teljesített  198 385 473 Ft 159 359 630 Ft 357 745 103 Ft 
Teljesítettlen 307   87   394   

Ö
ss

ze
sí

té
s Kérések száma 434   260   694   

Teljesített  165   143   308   
Teljesítettlen 269   117   386   
Kért példányszám 572   283   855   
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Teljesített  206 398 975 Ft 173 389 439 Ft 379 788 414 Ft 
Teljesítettlen 314   110   424   

 
Dezideráta-kérés alapján beszerzett könyvek forgalmi statisztikája némileg romlott a 2016-os 
évhez képest, a többször kölcsönzés 9%-kal esett. 

 
Az idei évben is vállaltuk, hogy a Művészetek Házában helyet kapó Könyv és Kávé részleget 
gyarapítjuk, fejlesztjük. Gyarapítás: 67 db kötetet vásároltunk bruttó 118.401 Ft értékben. A 
GIKSZER részleg jelenleg nem működik. 
 
Folyóiratok 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től rendeljük meg. Az alábbi táblázat tartalmazza 
az egyéb beszerzési forrás százalékos eloszlását. Továbbra is nagy segítség könyvtárunknak 
az NKA-tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli magyar nyelvű folyóirat. 
Ebben az évben bruttó 1.401.866 Ft-ot (nettó 1.333.210 Ft) költöttünk nyomtatott folyóirat 
előfizetésre. Az Observer Kft. (sajtófigyelés) havonta számlázott díjai összesen bruttó 
542.925 Ft-ba (nettó 427.500 Ft) kerültek. A digitális folyóirat-előfizetés bruttó. 80.452 Ft 
(nettó 63.348 Ft) volt. Az Opten Kft. által biztosított OptiJus online elérésű jogi adatbázis 
működtetését 2017. május 2-tól átvette a Wolters Kluwer OptiJUS Kft. A szolgáltatás éves 
előfizetési díja bruttó 127.193 Ft (nettó 100.152 Ft), melyet az év második felében 
kiegyenlítettünk. 

 
Hangoskönyv-állományunk gyarapodása: 
 

HCD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db Ára (bruttó) Db Ára (bruttó) Db Ára (bruttó) 

HCD 
felnőtt 29 45.074 Ft 0 0 Ft 29 45.074 Ft 
gyermek, ifjúsági 16 29.394 Ft 0 0 Ft 16 29.394 Ft 
zenés 0 0 Ft 0  0 Ft 0 0 Ft 

Kölcsönzési időszak: 2017.01.01.-2017.12.31. 
Dokumentumok száma: 379 
Kölcsönözték: 333 (88%) 
Többször kölcsönözték: 235 (62%) 
Összes kölcsönzések: 1065 (281%) 

 Féle  Példány % 
Ajándék 27 29 12,89 % 
Digitális folyóirat 14 14 6,22 % 
Eseti vásárlás 25 25 11,11 % 
Helír (Magyar Posta) 12 12 5,33 % 
Lapker Zrt. 72 72 32,01 % 
NKA 59 59 26,22 % 
Szerkesztőség/Kiadó 14 14 6,22 % 
Összesen: 223 225  
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Összesen: 45 74.468 Ft 0 0 Ft 45 74.468 Ft 
MásArc Videótéka DVD-gyűjtemény gyarapodása: 
 
A MásArc Videótéka használatát 2017. március 1-jétől minden felnőtt olvasónk részére 
elérhetővé tettük. A változás miatt ettől a dátumtól csak kölcsönzési jogdíjas filmeket 
vásárolhatunk. 

DVD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db Ára (bruttó) Db Ára (bruttó) Db Ára (bruttó) 
Természet-, ismeretterjesztő 
filmek, természettudomány 13 18.403 Ft 6 6.970 Ft 19 25.373 Ft 
Dokumentumfilmek 5 18.067 Ft 1 990 Ft 6 19.057 Ft 
Művészfilmek 2 10.149 Ft 0 0 Ft 2 10.149 Ft 
Drámák, irodalmi adaptáció, 
történelmi és háborús film 57 177.501 Ft 4 6.200 Ft 61 183.701 Ft 
Thriller, krimi, sci-fi, fantasy 
filmek 21 90.065 Ft 2 1.989 Ft 23 92.054 Ft 
Vígjátékok 27 96.844 Ft 1 999 Ft 28 97.843 Ft 
Család-, ifjúsági-, kaland-, 
romantikus, western filmek 69 253.269 Ft 21 17.500 Ft 90 270.769 Ft 
Gyermekfilmek 15 57.870 Ft 2 1.998 Ft 17 59.868 Ft 
Zenés filmek (opera, operett, 
musical) 1 5.990 Ft 3 5.990 Ft 4 11.980 Ft 
Komolyzene 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
Könnyűzene 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
Egyéb 5 4.822 Ft 1 999 Ft 6 5.851,- Ft 
Összesen: 215 732.980 Ft 41 43.635 Ft 256 7769.615 Ft 
 
MásArc CD-gyűjtemény gyarapodása: 
 

CD 
Vétel Ajándék Összesen 

Db Ára (bruttó) Db Ára (bruttó) Db Ára (bruttó) 

KO
M

O
LY

ZE
N

E 

ének 3 6.610 Ft 0 0 Ft 3 6.610 Ft 
kórusmű 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
opera, operett, 
oratórium 6 16.470 Ft 0 0 Ft 6 16.470 Ft 
szóló hangszer 0 0 Ft 20 10.000 Ft 20 10.000 Ft 
kamarazene 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 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 62 209.405 Ft 0 0 Ft 62 209.405 Ft 
rock 28 66.915 Ft 0 0 Ft 28 66.915 Ft 
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country 3 1.690 Ft 0 0 Ft 3 1.690 Ft 
blues 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
alternatív 3 6.076 Ft 0 0 Ft 3 6.076 Ft 
sanzon 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
world music 4 13.133 Ft 0 0 Ft 4 13.133 Ft 
musical 2 6.035 Ft 0 0 Ft 2 6.035 Ft 
egyéb 20 57.127 Ft 0 0 Ft 20 57.127 Ft 

Jazz 19 46.730 Ft 0 0 Ft 19 46.730 Ft 

Népzene magyar 2 4.731 Ft 3 4.500 Ft 5 9.231Ft 
külföldi 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

CD 
felnőtt 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
gyermek, ifjúsági 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
zenés 11 22.532 Ft 0 0 Ft 11 22.532 Ft 

Összesen: 163 457.454 Ft 23 14.500 Ft 186 471.954 Ft 
 

Egyéb dokumentumok (CD-rom, DVD-rom, E-könyv): 

 

  
VÉTEL AJÁNDÉK ÖSSZESEN 

DB ÁR (bruttó) DB ÁR (bruttó) DB ÁR (bruttó) 
CD-Rom 0 0 Ft 1 2.000 Ft 1 2.000 Ft 
DVD-Rom 0 0 Ft 7 14.000 Ft 7 14.000 Ft 
E-könyv 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
ÖSSZESEN 0 0 Ft 8 16.000 Ft 8 16.000 Ft 

 
Ezen dokumentum típusokból igény szerint vásárolunk. Külön költségvetési keret csak az e-
könyvre volt biztosítva, mely 2017. december elején átcsoportosításra került a könyvekhez. 
 
Márai Program VII. 
A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is lehetőségünk volt részt venni a Márai Program VII. 
fordulójában. A program várhatóan 2018. elején fog befejeződni. Rendelkezésre álló 
keretösszeg: 400.000 Ft. Ezek a kötetek ajándékként kerülnek bevételezésre. A költségvetést 
nem terheli. 
 
Cserkészgyűjtemény 
2014-től a Feldolgozó Irodába került a Cserkész Gyűjtemény állománnyal kapcsolatos 
adminisztratív (feldolgozói) feladatok. 
2017-ben 33 db könyvvel gazdagodott a részleg. Értéke: bruttó 62.500 Ft. 
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3.1.2 Állományvédelem, megőrzés 

Könyv 

A felnőtt könyvtárban az újonnan beszerzett szépirodalmi kötetek kötését kezdtük el. 
Átlátszó védőfóliával láttuk el a borítóval rendelkező könyveket. 270 db kisméretű, 45 db 
nagyméretű kötet állagát erősítettük meg. 
 
Az első félévben az előre meghatározott ütemterv szerint elvégeztük a könyvek selejtezését. 
Selejtezési jegyzőkönyvszámok: 1/2017/K ; 2/2017/K ; 3/2017/K ; 4/2017/K 

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

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

Könyv 670 577.539 Ft 869 1.195.341 Ft 615 399.829 Ft 640 783.584 Ft 
Ebből 
Gyermekirodalom 162 81.054 Ft 158 75.792 Ft 103 53.385 Ft 236 281.468 Ft 

Összesen: 670 577.539 Ft 869 1.195.341 Ft     

Dokumentum típus Összesen: 

 
Db br. Ft   

Könyv 2794 2.956.293 Ft 
Ebből 
Gyermekirodalom 659 491.699 Ft 

Összesen: 2794 2.956.293 Ft 
 

A leselejtezett dokumentumokat a raktárban helyeztük el. Elszállításáról 2018-ban 
gondoskodunk. 
 
Egyéb dokumentumok: 

Dokumentum típus 

1/2017/CD ; 1/2017/CDR 
1/2017/DVD ; 1/2017/HCD ; 

1/2017/Video 
Db  br. Ft 

CD 13 28.936 Ft 

CD-ROM 14 35.504 Ft 
DVD 31 67.428 Ft 
HCD 8 10.404 Ft 
Video 1 2.500 Ft 

Összesen: 67 144.772 Ft 
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Folyóirat 

2017 első negyedévében a 2016. évi időszaki kiadványokat elhelyeztük a raktárban. A 
bekötésre szánt folyóirat - Élet és Irodalom - kötészetre került, majd archiválásra végleges 
helyére soroltuk. Az archiválásra megőrzendő, papírtékákba kerülő folyóiratokat 
bedobozoltuk, felcímkéztük, beleltáraztuk, ill. a megfelelő raktári- vagy olvasótermi térben 
elhelyeztük. 
Az archiválásra nem kerülő hírlapokat és folyóiratokat összekötöttük, majd betűrendben 
elhelyeztük a raktár erre a célra kijelölt polcain. Fedlapokat készítettünk folyóiratonként és 
évfolyamonként. A polcokon aktualizáltuk a feliratokat. 
A 2017-ben megjelent napilapokat havonta, a hetilapokat félévente leválogattuk és 
elhelyeztük őket a raktárban. 
Koós Albert Ökumenikus Máriabesnyői Egyházi Lapszemléjét és az ebből készült 
hanganyagokat archiváltuk. 
 

 
3.1.3 Állományrendezés 

 
Felnőtt részleg 
Olvasóink visszajelzései alapján 2017-ben az Idegen nyelvi állomány teljes körű átalakításon 
esett át. Előzetes selejtezés, ill. leválogatás – raktárba csoportosítás után 261 db új, főként 
szórakoztató témájú könyvvel, valamint nyelvkönyvvel és könnyített kiadvánnyal bővült az 
állomány, ebből 127 db vásárolt, 134 db ajándék. A CD melléklettel rendelkező szintezett 
olvasmányok és a nyelvkönyvek gerincét szimbólummal láttuk el az olvasók könnyebb 
tájékozódásának érdekében. Új őrjegyek is készültek. Az idegen nyelvű állomány helyet 
cserélt a versekkel, és az olvasók által észrevehetőbb területre került. Az olvasókat vidám 
padlómatricák vezetik az új állományrészhez. A verseket is alaposan leválogattuk, 
selejteztük, áthelyeztük a szépirodalmi rész legelejére. 
A teljes idegennyelvű állomány külön lelőhelykódot kapott a Sziklában, ezáltal mérhető a 
kölcsönzésük, mely már a féléves átköltözés során is jelentősen megnőtt: 
 
2016-os forgási statisztika 
 
Halmaz: FID 
Kölcsönzési időszak: 2016.01.01.-
2016.12.31. 
Dokumentumok száma: 1352 
Kölcsönözték: 536 (39%) 
Többször kölcsönözték: 237 (17%) 
Összes kölcsönzések: 931 (68%) 
Beszerzési érték: 2492836 
Forgatott érték: 1805665 (72%) 

2017-es forgási statisztika 
 
Halmaz: FID 
Kölcsönzési időszak: 2017.01.01.-
2017.12.31. 
Dokumentumok száma: 1352 
Kölcsönözték: 614 (45%) 
Többször kölcsönözték: 273 (20%) 
Összes kölcsönzések: 1042 (77%) 
Beszerzési érték: 2492836 
Forgatott érték: 2322201 (93%) 
 

    
A pontosabb és könnyebb pakolás érdekében új jelölések bevezetését kezdtük el a 
szórakoztató, a krimi és az életrajzi állományrészeknél a könyvek gerincén. A tiniknek szóló 
fantasy irodalmat leválogattuk a felnőtt fantasy, scifi részből, átirányítottuk a 
gyermekkönyvtár tini polcára. A teljes felnőtt állomány CD melléklettel rendelkező könyveit 
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átvizsgáltuk és jelöléssel láttuk el a gerinceket. Hangoskönyvek közül a mesék egy részét 
áthelyeztük a Gyermekkönyvtárba. A felnőtt szakirodalmi állományban található 
keveredéseket megszüntettük a 750-es jelzetig, az átsorolásokat elvégeztük. A 613-as részen 
a teljes állományt újra címkéztük. A teljes szakirodalmi részen a 700-as jelzetig új őrjegyeket 
helyeztünk el, melyek olvasóbarát téma meghatározással segítik a tájékozódást. 
A raktárban a Katona- Szabó István anyag állományrendezése elkezdődött: a könyvek, 
újságok, kéziratok átválogatása megtörtént, ezen belül a könyveket kiadásuk helye szerint 
csoportosítottuk.  A hagyaték mélyebb feltárásában Heltai Bálint segítségét kértük. 
Az ajándékkönyvek, a selejtezések előkészítése és az állomány mozgása folyamatos raktári 
karbantartást igényelt idén is. Felhalmozott selejt és fölös példányok MÉH-be szállítása 
megtörtént. 
 
Gyerekkönyvtár 
2017-ben megkezdődött a kamasz részleg kialakítása. Elsőként kialakítottuk a tini polcokat, 
majd a gyerek- és felnőtt könyvtárból összegyűjtöttük az állományrészt. Kortárs irodalom, 
tabu témák is előtérbe kerültek. Bevezetésre került a Tini Polcbélyegző, az ide kerülő 
könyvek új lelőhelykódot kaptak, a módosítás a Sziklában megtörtént.  A Tini Polcokon a 
Könyvsú- go, interaktív könyvválasztó oldal tematikáját követve rendeztük az állományt 
/Alkonyat, Állati elmék, Az élet játéka, Családom és egyéb állatfajták, Éhezők viadala, 
Kalandos vakáció, Most akkor járunk, Négyen egy gatyában, Rossz voltam, Röhög az egész 
osztály, Sivatagon és Vadonban, Titokzatos bűntény, Totál titkos naplóm/.  
Olvasóteremben az elavult, régi könyveket leválogattuk, és felvittük a raktárba. A legelső 
polcra kerültek a kölcsönözhető gyerekversek. Hangos könyvekből egy kis gyűjtemény került 
a Gyerekkönyvtárba. Magyar és külföldi mesék üres tokjaihoz a cd lemez továbbra is a 
Felnőtt Könyvtárban található, a szülők ott tudják elkérni. 
 
MásArc 
Fiatalok érdeklődésére számító fantasy- és ifjúsági filmekből, kötelező olvasmányokból 
TINIPolcot alakítottunk ki. 
 
Infopont 
A Mi újság V.An? Irodalmi Kávézó szeptemberi nyitása óta a könyvtár biztosítja a kávézó 
könyvállományának folyamatos cseréjét és tematikus display-ek kialakítását. 
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3.2 Könyvtári szolgáltatások 
3.2.1 Olvasásfejlesztés 

 
A könyvtár egyik kiemelt feladata az évek óta folyó, tudatos és tervezett olvasásfejlesztési 
munka. A könyvtár falain belül és kívül folyó munka középpontjában a felhasználó, azaz az 
olvasó áll. Ebben az évben a kiemelt célcsoport a kamasz korosztály volt, az állományalakítási 
munkák mellett az olvasásfejlesztési tevékenység is rájuk koncentrált, de emellett a többi 
célcsoport, a felnőttek, családok, idős emberek számára is nyújtunk szolgáltatásokat.  
 
Szolgáltatásnépszerűsítés 
Az összes részlegen történtek olyan marketing tevékenységek, melyek közvetve vagy 
közvetlenül az olvasást népszerűsítik intézményünkben: 

- A Hónap Folyóiratának elkészítése és kihelyezése az olvasói térbe az Infoponton. 
- Óvodába megy a gyermekem: Könyvajánló szülőknek a Gyerekkönyvtárban 
- „Nyomás a suliba!” Könyvajánló gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak a 

Gyerekkönyvtárban 
- E-heti Viheti (zsákbamacska csomagok) 2 dvd-s, 2 cd-s csomagok összeállítása, 

összekötözése, kölcsönzése siető és tanácstalan olvasóknak a MásArc részlegen 

 
Nézd, ki van itt! 

 
A 2017-es év legnagyobb projektje a tematikus év keretében megszervezett, több hónapos, 
családoknak szóló, kreatív könyves kalandjátékunk volt. Nézd, ki van itt! – a játék alapötlete 
az azonos című, kortárs német író, Vermes, Timur regényéből származik, a könyvvel 
ellentétben Hitler helyett Erzsébet királyné éled fel a 21. században. Mikor 2017 tavaszán Sisi 
magához tér Gödöllőn, legmerészebb álmait látja megvalósulva: egészségtudatos 
fitnesztermek, női politikusok, írók, diplomás nők tömege, független magyar köztársaság, 
angol nyelvű reklámtáblák, Kossuth szobrok, Batthyány örökmécses, és kedvenc 
nyaralóhelyén Világbéke gong. A játék során a csapatok feladata az volt, hogy 
megismertessék Erzsébet királynét a digitális korral, eligazítsák őt benne és így fedezzék fel 
Sisi életének titkos részleteit. 
A vetélkedőben 17 csapat vett részt, összesen majdnem 60 fővel. Három közös 
rendezvényen vettek részt, a vetélkedőnek önálló honlapot készítettünk:  
https://nezdkivanitt.wordpress.com/ 
Ezen az oldalon lehetőség volt a játék ismertetésére, csapatok nyilvántartására, feladatok, 
pontozás kiírására. Minden csapat saját jelszóval be tudott lépni, és önállóan feltölthette a 
megoldott feladatokat. Napi szinten biztosítottuk a kommunikáció folyamatosságát. 
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A vetélkedő 2017. április 7-én indult, mikor Sisi személyesen (Dalos Anikó, a Sisi hasonmás 
verseny 2. helyezettje) jelent meg a vetélkedő nyitóbálján. A csapatok egyperces 
kihallgatáson bemutatkozhattak a királynénak és átadhatták személyesen is ajándékukat: 
egy olyan saját készítésű tárgyat, mellyel megkönnyítik egy királyné életét a 21. században. A 
királyné igazán frappáns ajándékokat kapott: az időgéptől kezdve, a Facebook regisztráción 
át a szleng szótárig sorakoztak a csapatok báli küldeményei. Az est valódi bállal zárult a 
budapesti Garabonciás Társulat közreműködésével. 
A csapatok a két hónapig tartó játék során négy témakörben dolgoztak. Elkészítették 
Erzsébet királyné egy heti étrendjét úgy, hogy az a mai kornak, alapanyagoknak, 
egészségtudatos táplálkozásnak megfeleljen. A második feladatként egy digitális 
illemkódexet rajzoltak képregény formátumban. Vajon milyen illemnek, szokásrendszernek 
kellene megfelelnie Erzsébet királynénak, ha a Z generáció korában élne? Hogyan használná 
a közösségi oldalakat, internetet, mobiltelefont? Társkeresésnél, párkapcsolat kialakításánál, 
vendégségben hogyan viselkedne? A harmadik feladat során a játékosok városismereti túrán 
jártak. Felkeresték azokat a helyeket Gödöllőn és szűkebb környékén, amelyek Erzsébet 
királyné (Sisi) nevét viselik és erről fotókat készítettek. Végül az utolsófeladat egy külföldi 
kortárs gyermekvers műfordítása, illetve Sisi egyik kedvenc versének mai átirata. A 
vetélkedőhöz önálló honlap is készült, ahol az érdeklődők megismerhetik a csapatok által 
beküldött szellemes, kreatív feladatmegoldásokat. 
A vetélkedő félidejében a csapatok egy titkos Padlástúrán vettek részt a Királyi Kastélyban, 
ahol a látogatók elől részben elzárt részeket tekintették meg, és megismerkedtek számos 
kulisszatitokkal Sisivel kapcsolatban.  
A játék egy tizenkilencedik századi báli hangulattal, fodros nagyestélyivel indult, és igazi, 
hamisítatlan 21. századi partyval zárult. A tizenhét csapat tagjait Fülöp Attiláné igazgató, és 
Dr. Pappné Pintér Csilla alpolgármester asszony köszöntötte június 12-én. 
Black Time HIP-HOP tánciskola bemutatója következett, Bratyó vezetésével, majd kezdetét 
vette a közös tánc, ahol a buli hangulatfelelőse DJ. Mirmur (György Flóra) volt.   
A legjobban sikerült alkotásokból, a játék legemlékezetesebb pillanataiból készült kisfilm 
lejátszása után (a videó megtekinthető itt: https://nezdkivanitt.wordpress.com) sor került az 
eredmény kihirdetésére és a nyeremények átadására is. Végeredmény:  
I. Lizi 1837. Csapattagok: Orphanides Kisztina, Kovács Tibor, Kovács Bertalan és Kovács 
Barnabás. Jutalmuk okosóra a csapat minden tagjának. 
II. Sisi csapat: Kocsisné Dr. Bankó Zsuzsanna, Kocsis Emese, Kocsis Benedek, Kocsis Júlia és 
Kocsis István Tibor. Jutalmuk: Családi élményfürdő belépő. 
III. Vadkatsa csapata: Csikós Hanna, Liska Dóra, Soldevila Réka és Szabó Fruzsina. 
Nyereményük: Élményfürdő belépő.      
IV.-VI. helyezett csapatok Fitneszbérletet kaptak. 
VII.-VIII: helyezett Sisicret szabadulószoba belépőt nyertek.    
IX.- XVII. helyezett csapatok csapatonként egy-egy könyvcsomagban részesültek. 
Minden csapat ajándékcsomagot kapott. Tartalma: Gödöllő póló, Gödöllő bögre, Gödöllő 
könyv. 
 
Könyvet Házhoz elnevezésű programunk keretében összesen 308 db könyvet vitt ki 3 
olvasónknak 8 diák, a közösségi szolgálaton keresztül. A diákok 50 óra elteltével cserélődnek, 
olvasóink változatlanok: mozgásukban korlátozott, idős emberek. 
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Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata ebben az évben is részt vett nagyobb városi rendezvényeken, 
ahol módunk volt a meglévő és a jövőbeni olvasóinkkal a személyesebb és kötetlenebb 
találkozásra. 
 
Verses ház a főtéren 
A kommandó a Költészet napja alkalmából állította fel verses házát a város Főterén. Ebben 
az évben Aranyos Ház névre kereszteltük programunkat, az Arany 200 évforduló emlékére. A 
feladatok mindegyike Arany János témájú volt: Aranyalbum, Arany iránytű, Zanzarany, Arany 
ferdítések, Nem mind arany, de mind fénylik, Szófelhő, Totó várta kicsiket és nagyokat. 2017-
ben is volt Versszínpad és Versfal, a bátor verselők a Fizess verssel! akció keretében 
vendégeink voltak egy teára és sütire a könyvtárban. Összesen 180 főt láttunk vendégül. 
A házat több mint 500 versszerető látogatta meg. Osztályok is szívesen vettek részt a 
programon. 
 
Parkkönyvtár 
Június utolsó tanítási hetében rendeztük be a Gödöllői Királyi Kastély Királydombi 
Pavilonjában és környékén a Parkkönyvtárat, idén már második alkalommal. 
A pavilonban berendezett ideiglenes könyvtár mellett, amelynek könyveit és folyóiratait 
nagy szeretettel forgatták a látogatók- egész héten át programokkal vártuk az érdeklődőket. 
Hétfőtől a napok előre haladtával az ovisoktól indulva, a nyugdíjas korosztályig mindenkinek 
kínáltuk programjainkat. Az ovis csoportos foglalkozást Ringató program következett, majd 
Baba mama kuckó várta az anyukákat és a babákat. 
Kántor Kata írónő és Nozi segítségével egy remek író-olvasó találkozón vehettünk részt. 
A hét végén a nyugdíjasokat vártuk egészségmegőrző előadással. 
A kamasz olvasókör minden nap felolvasást és beszélgetőkört tartott. 
Az első hétvégén a Koronázási Hétvége programjai zajlottak a Parkkönyvtárban. 
Az egy hét alatt több mint ezer érdeklődő fordult meg az igen nagy népszerűségnek örvendő 
kis könyvtárunkban és programjain. 
 
Adventi naptár 
Az idei év decemberében online adventi naptárt készítettünk az olvasóink számára. Minden 
nap más és más meglepetéssel, akcióval kedveskedtünk az oldal látogatóinak. Voltak ajándék 
könyvek, ingyenes belépők rendezvényekre, de volt nap, hogy egy finom sütemény receptje 
vagy egy gyönyörű vers volt az ajándék. 
Az első emeleten és a földszinti közösségi térben nyomtatva is megjelentek az akciók, hogy 
mindenki számára elérhetők legyenek, valamint a Facebook oldalon is megosztottuk. Az 
Adventi naptárban 3-szor volt megbocsátás napja, ezt összesen 121 fő használta ki, a 
dezideráta szolgáltatásunkat két olvasó vette igénybe. 
 
E-padlás 
Blogunkon 7 alkalommal jelentek meg figyelemfelkeltő cikkek önismereti könyvekről, 
képregényről, sorozatokról, szakácskönyvekről. 
 
Kihelyezett állományok 
A Művészetek Házában lévő Könyv és Kávé minikönyvtárunk töretlen népszerűségnek 
örvend a látogatók körében. Állományát folyamatosan frissítettük, népszerű, lapozgatós 
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olvasmányokkal bővítettük. Hetente rendeztük a dokumentumokat, az előjegyzett könyveket 
behoztuk.  
A szintén a Művészetek Házában működő Gikszer állományát a klub megszűnése miatt 
visszaolvasztottuk a könyvtár állományába. 
 

3.2.2 Olvasásfejlesztés gyerekeknek 
 
Bookstart program - Kiemelt olvasásfejlesztési projekt 2015-2019 
A Hajós Alfréd Általános Iskola 1. c osztályának olvasási szokásait kísérjük figyelemmel 4. 
osztály végéig a betűtanulás folyamatától az értő olvasásig. Az osztály létszáma 32 fő. 
Osztályfőnök: Gombár Ágnes. Az osztály 2017-ben a második évfolyamon kezdet meg 
tanulmányait. Az előző évben Berg Judit Tökmagok című sorozatának köteteit kapták 
ajándékba.   
Az osztályt, az iskolában 3 alkalommal látogatta meg Maszlag-Lénárt Mónika, 
gyerekkönyvtáros. Egy alkalommal a meglepetés könyveket kapták meg, kétszer pedig 
plakátokat, szórólapokat, információkat elsőként a könyvtár rendezvényeiről, programjairól.   
A második évben is az ajándékkönyv megvételére is az olvasók adó 1% felajánlásaiból volt 
lehetőség. A lányok Szegedi Katalin: Lenka, a fiúk Szegedi Katalin: Palkó című 
mesekönyvének lettek boldog tulajdonosai. A két karakter hozzájuk hasonló, mindennapi 
gyerek. Lenka szeret rajzolni, Palkó pedig olvasni. Kettejük története a barátságról és az 
elfogadásról szól. A történetek feldolgozása az írónő közreműködésével történt.  
 

Komplex művészeti óra Szegedi Katalin illusztrátorral 
Szegedi Katalin: Lenka és Palkó című meséit „bőröndszínházban”mesélte el, majd 
beszélgetett a mesék keletkezéséről. „Kulissza” titkokat osztott meg. Kartonból Lenka és 
Palkó figurákat készített az írónő, és a gyerekek kifestették a könyvek színvilágának, vagy 
saját fantáziájuknak megfelelően. A fiúk hazavihették saját Palkójukat, a lányok saját 
Lenkájukat.  Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy egy élő íróval találkozhattak. Saját 
kötetüket mindannyian elhozták, melyeket Szegedi Katalin örömmel dedikált. A délelőtt 
pillanatairól sok fotó készült, és örök emlékül egy közös kép az udvaron. A Hajós AIfréd 
Általános iskola diákjai virággal köszönték meg az írónőnek a tartalmas napot. 
 

Nagy Dia Nap 
November 11-én tartottuk a hagyományos Nagy Dia Napot. Érdekes, különleges szakmák 
képviselői diafilmeket vetítettek a gyerekeknek.  14 órára a Hajós Alfréd Általános Iskola 3. 
osztálya érkezett 33 fővel. Kántor Kata rendőr/írónő fogadta őket kutyájával, Nózival. Az 
alezredes asszony Bálint Ágnes Frakk című dia meséjét vetítette le a gyerekeknek. Kvíz 
kérdések következtek Az ékszerrablók nyomában (Nózi nyomoz 1. rész) című könyvéből. 
Ezután egy jó kis nyomozás következett, helyszínbiztosítással, szembesítéssel, ujjlenyomat 
vétellel. Az osztály nagyon élveztet, a játékot, hogy detektívek lehettek egy kicsi időre, 
valamint, hogy közben egy igazi „nyugdíjas”rendőrkutyát simogathattak.  
 
„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 
Az olvasmány élménygyűjtő album évek óta a gyerekkönyvtár sikeres játéka, amit folytattuk 
kibővített, játékosabb formában. 2016 októberében készültek el az új albumok. A gyerekeket 
kölcsönzési időben fogadtuk. A matricagyűjtést 2017 szeptemberében zártuk le. Díjátadó 
ünnepség október 8-án, Könyves Vasárnapon volt. A játékban 10 gyerek vett részt, összesen 
150 könyvet olvastak el. 
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Nemzetközi Könyvajándékozó Nap 
Ebben az évben ötödik alkalommal csatlakozott a könyvtár az országos felhíváshoz: minden 
gyerek február 14-én kapjon könyvet ajándékba. A könyvtári órára érkezett osztály mellett 
minden aznapi gyerekolvasónk könyvet kapott ajándékba, összesen 130 ajándékkönyvet 
osztottunk szét. 
 

3.2.3 Olvasásfejlesztés kamaszoknak 
 
Nagy Könyves Beavatás 
Könyvtárunk is csatlakozott a Nagy Könyves Beavatás nevű országos, kreatív 
olvasásnépszerűsítő játékhoz. A játék alapötletét Veronica Roth: A beavatott című trilógiája 
adta. A két gödöllői csapat beavatási ünnepsége a Gyerekkönyvtárban volt. Az 5 hónapon át 
tartó játék kötelezőolvasmányit külön polcon helyeztük el. A résztvevő gyerekekkel egy 
vidám, feledhetetlen éjszakát töltöttünk a könyvtárban márciusban. Kísérőként együtt 
örültünk velük Budapesten, az Országos Széchenyi Könyvtárban rendezett 
eredményhirdetés, és díjkiosztó ünnepségen március 25-én. 
2017 októberében a második évad indult útjára egy új csapattal, összesen 8 fővel. 
 
 
Könyvsú-go  
2016 januárjában nyitottunk meg a Könyvsú-go adatbázisunkat, mely egy olyan interaktív 
könyvválasztó oldal, ahol fiatalok ajánlanak fiataloknak olvasnivalót. 13 kategória és 10 
érzelem alapján lehet kiválasztani az olvasnivalót, hozzászólásra van lehetőség. 
2017-ben 110 darab könyvvel gyarapodott az adatbázis, jelenleg 313 értékelt könyv közül 
lehet válogatni.  
16 könyvet dolgozott fel 4 fő közösségi szolgálatos. 
15 hozzászólás érkezett különböző könyvekhez. 
A Nagy Könyves Beavatás játékból 94 darab könyvet vittünk fel az adatbázisba. 
Márciusban a Nagy Könyves Beavatás program zárásán bemutatásra került az Országos 
Széchényi Könyvtárban. Áprilisban Cegléden a „Könyvtárak a kamasz olvasókért” 
konferencián, áprilisban a  könyvfesztiválon került bemutatásra az oldal. 
statisztika elérése: http://konyvsu-go.gvkik.hu/statisztika 
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Kamasz klubok – részletesen ld. a kiscsoportoknál 
2017-ben összesen hat, olvasással kapcsolatos kamaszcsoport működött a könyvtárban: a 
Papírolvasók olvasókör már második éve vannak velünk. 7 állandó taggal kezdték 2017-et, 
jelenleg 9 fős a tagság, a találkozóikat havonta tartják a gyerekkönyvtárban. 
2016 év végén kezdődött a munka a diák írókurzusban, ez egészen 2017 májusáig tartott. 
Ősszel haladó csoportként folytatták a működést, a diák írókurzus új tagokkal indult újra. 
Összesen 2017-ben három írókör is működött, melyek heti rendszerességgel találkoztak a 
könyvtárban. 
A Nagy Könyves Beavatás csoportja a játékhoz kapcsolódóan szintén két évadban működtek. 
A fenti csoportok közösen tartottak egy Éjszaka a könyvtárban című programot márciusban. 
És végül 2017 októberében indult el a legújabb kamaszoknak szóló klub, az Anime kör. 
 
 

3.2.4 Informatikai fejlesztés 
 
Könyvtárunk kiterjedt szolgáltatási rendszerében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a 
digitális és online szolgáltatások bővítésére és korszerűsítésére. A megnövekedett és 
átalakult használói igényeknek megfelelően egy intenzív digitalizálási és honlap fejlesztési 
munka indult el, amely a jövő évek tendenciáit is meghatározza.  
Az olvasókkal való kommunikációban ugyancsak felerősödött az online kommunikáció 
igénye, így a könyvtár közösségi oldalait, online hírlevelét olvasó használóink egyre több 
információhoz jutnak ezeken a csatornákon keresztül. A statisztikai adatok is ezt a tendenciát 
igazolják. A könyvtári távhasználatok száma 19 %-kal emelkedett a korábbi évhez viszonyítva. 
 
Digitalizálás 
Az információs társadalom igényéhez igazodva a könyvtárak egyre nagyobb mértékben 
válnak digitális tartalomszolgáltatóvá, digitális archívummá. Adatbázisunkban 
hozzáférhetővé tettük helytörténeti videó anyagainkat, Szikla integrált rendszerünkben a 
Fotó és aprónyomtatványok modul tesztelésére feltöltésre került 29 aprónyomtatvány és 6 
fotó. Közfoglalkoztatott segítségével szkennelésre került 1960-2005 közötti 
aprónyomtatványok: 5600 oldal. Közösségi szolgálat keretében diákok a 2006-os év 
aprónyomtatványait szkennelték: 500 oldalt. Ezek megőrzése jelenleg a common-on lévő 
közös dokumentumok/képek/hgy aprónyomtatványok mappában történik. 
 
Honlap 
A távhasználatok folyamatos erősödése miatt nagy hangsúlyt fektettünk honlapunk 
frissítésére, napi aktualizálására, interaktív szolgáltatásaira. Híreinket, programjainkat, 
eseménynaptárunkat naprakészen feltöltöttük, frissítettük, ajánlókat tettünk közzé. 
Nézd, ki van itt! kreatív könyves kalandjátékunkhoz honlapot készítettünk: 
https://nezdkivanitt.wordpress.com/ 
 
Ezen az oldalon lehetőség volt a játék ismertetésére, csapatok nyilvántartására, feladatok, 
pontozás kiírására. Minden csapat saját jelszóval be tudott lépni, és önállóan feltölthette a 
megoldott feladatokat. Napi szinten biztosítottuk a kommunikáció folyamatosságát. 
A könyvtár honlapján a folyóirat katalógus frissítése megtörtént. E-padlás blogunkon 7 
alkalommal jelentek meg figyelemfelkeltő cikkek önismereti könyvekről, képregényről, 
sorozatokról, szakácskönyvekről. 
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Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket tettünk közre főoldalunkon a hónap 
szülötteiről, halottairól vagy főbb eseményekről. A kezdőoldal kinézetét módosítottuk. A 
Művészetek Kertje tematikus év bővítve lett a Gödöllői-dombság tavaival. 
 
Közösségi oldalaink: 
Megjelenések: 
Facebook: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
Másarc:  http://www.facebook.com/groups/299918760040255/?ref=ts&fref=ts  
Twitter:   https://twitter.com/gvkik  
Blog:   http://blog.gvkik.hu/ 
Gödöllő wiki: http://www.gvkik.hu/wiki/ 
Facebook oldalunkon heti rendszerességgel posztoltunk programjainkról, könyves 
érdekességekről, könyvtárunk újításairól. Új albumot nyitottunk Olvasói ötletek címmel, ahol 
kifejezetten az olvasók által ajánlott ötletek megvalósítását népszerűsítjük.  
Twitter oldalunkra automatikusan kikerülnek a facebook tevékenységeink. 
Hírlevelek küldésére 14 alkalommal került sor, főbb eseményeket a város honlapján, a 
könyvtárosok pest megyei levelezőlistáján és a Katalisten közzétettük. 
 
Informatikai fejlesztés: 
Az elmúlt évben az informatikai parkunkat az alábbiakkal bővítettük: 

- Szerver géppel a biztonságos ellátás érdekében. 
- 4 db Philips monitor, érintőképernyős monitor. 
- Acher laptop kollégánk munkavégzéséhez. 
- Zebex vonalkódleolvasó a regisztráción a dokumentumok kiadásához és 

visszavételéhez. 
- Címke nyomtatót, vonalkódnyomtatót a beszerzett dokumentumok címkézéséhez. 
- Panasonic fényképezőgépet rendezvényeink, események fotózásához. 
- Xbox-ot, digitalizáló táblát főként a kamaszok használatára. 
- Projektort a rendezvényeken, konferenciákon való használatra. 

„DigiKuckó” néven egy minirészleg alakult 2017-ben, az InfoPont elkülönített terében, az 
InfoHíd funkcióját átvéve, eredetileg négy laptopállomást alakítottunk ki. Az Irodalmi Kávézó 
miatt szeptember közepén egy munkaállomásra csökkent, a másik három laptopot a 
Kutatóemeleten helyeztük el. 
 

3.3. Cserkész Könyvtár és Levéltár 
 
Állománygyarapítás 
2017-ben 33 db könyvvel gazdagodott a részleg. Értéke: bruttó 62.500 Ft. 
A hagyatékok szortírozása, a benne található könyvek, cserkésztörténeti anyagok 
feldolgozása folyamatosan történik. Gergely Ferenc hagyatéka elkészült. 
 
Kutatások 
2017 első félévében nyolc témában kutattak a cserkész gyűjteményben. 
Hegedűs Ábel, a Hadtörténeti Múzeum Térképtárának munkatársa az 1926-ban 
Káposztásmegyeren megrendezett Nagytábor térképei iránt érdeklődött. Kutatásából cikk 
készült, amit a gyűjtemény megkapott. 
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Schneiber Tamás, ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének 
munkatársa  további segítségünket kérte kutatásban. A COURAGE elnevezésű nemzetközi 
kutatóprogram munkatársaként készít leírást a Cserkész Gyűjteményről. A projekt keretében 
olyan gyűjtemények adatbázisát hozzák létre, melyek története a szocializmus alatti 
kulturális ellenálláshoz kapcsolható. Interjút készített Bokody Józseffel és a cserkész 
gyűjtemény munkatársával. 
Érdeklődtek az 1993-as emlék Jamboree iránt, milyen események zajlottak és van-e 
valamiféle névsor, hogy azon kik vettek részt. A kért információt elküldtük. 
Tolnai Boglárka cserkész kutató szintén az 1933-as Jamborre eseményeit kutatta. 
A 80. sz. Csányi cserkészcsapat miatt kettő megkeresését is kaptunk. A csapat fotósának 
Serény Árpád cserkésztisztnek az 1933-as Jamborre-n készített fényképeit keresték nálunk. 
Az úr úgy emlékezett a gyűjteménynek adományozta a képeket, de a gyűjteményben ilyen 
tétel nem szerepel. 
Dr. Czeglédi Noémi a Gödöllői Városi Múzeum munkatársa szintén érdeklődött, hogy milyen 
csapatanyagunk van a Csányi cserkészcsapatról. A levéltárban talált anyagok másolatát 
megküldtük a múzeumnak. A kolléganő a Cserkész Háborús Bizottsággal kapcsolatos 
kutatásiban is kért segítséget. 
A Vörösvári távíró használati leírását is keresték a gyűjteményben. 
Zahuczky László a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Miskolc könyvtárosa, 
helytörténeti kutatója az Ernye bán és Dávid király cserkészcsapatokat, valamint további 
izraelita (zsidó) cserkészcsapatokat kutatott. A Cserkész Irattár (1913-1948) 
anyagát  áttanulmányozta az Ernye bán és Dávid király cserkészcsapatokra vonatkozóan. 
 
A kutatott csapatok:  
2. sz. BKG, Budapesti Kegyestanítórendi Gimnázium cserkészcsapata, Budapest, IV., Piarista 
u. 1. 
80. sz. Csányi Cserkészcsapat 
306. sz. Szent Adalbert Cserkészcsapat 
790. sz. Dávid király Cserkészcsapat 
799. sz. Ernye bán Cserkészcsapat 
 
Kiadványok 
OSZK- 1956-os Intézet munkatársainak tavaly végzett munkájából idén jelent meg könyv, 
„Illegális ifjúsági munka” címén. A kiadványt egy példányban megkaptuk.  
Kujbler Márta a tavalyi évben végzett kutatásának eredményét megküldte a gyűjtemény 
számára. Kutatása a Tanulmányok az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György 
Szakkollégiumának tudományos tevékenységéből (2011-2013) című kiadványban jelent meg. 
A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségtől szintén kaptunk könyveket: 
Csémi Szilárd: A fészek ölelésében 
Csémi Szilárd: Közösségünk ereje 
Éves beszámoló 2014, 2015, 2016 
SZMCS Nevelési koncepció: Ifjúsági nevelésről felnőtteknek 
Nagytábor 2017 #reformkor 
Magyar Cserkészszövetség Fóruma: Almanach 2016 
Kaptunk ajándék kiadványokat: 
Hegedüs Ábeltől, Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti 
Térképtárának munkatársától a Hangyaboly című kiadványnak két számát kaptuk, amelyben 
a gödöllői cserkészetről is ír. 
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Pintér Zoltán Istvántól egy német nyelvű 1933-as Jamboree kiadványt kaptunk. 
 
Szakmai program 
Felkérést kaptunk az Öregcserkész találkozón, 2017. augusztus 24-én előadás megtartására a 
Cserkész Könyvtárról és Levéltárról, a Római-parton található Baden Powell villában. Az 
eseményen Gönczi Krisztina kolléganőnk vett részt és tartott előadást. 
 

3.4. Könyvtári kiadványok 
 
2017-ben a Könyvtár foglalkozásajánlója teljesen megújult. Tartalmilag kibővült több új, 
középiskolások és felsős osztályok számára szóló könyvtári órával, melyeket a Felnőtt 
részleg, az Infopont, illetve a Helytörténeti Gyűjteményen dolgozó kollégák tartanak. Ezen 
kívül több új kamaszoknak szóló klub is alakult, melyek leírása szintén bekerült. Formailag 
teljesen megújult, életkor szerinti bontásban, jól átlátható rendszerben és színes fotókkal 
lett megszerkesztve. Az ajánló 300 példányban készült el, és került kiosztásra Gödöllő összes 
oktatási intézményében. 
 
Az Erzsébet és kora című könyvkiállításunkhoz katalógus készült, amely tartalmazza a 
kiállított dokumentumok és a témához kapcsolódó források leírását, tematikus sorrandben. 
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4. KÉPZÉSEK  

4.1. A könyvtárban indított olvasói képzések 
 
Számítástechnika 
A lakosság digitális fejlődése érdekében számítógépes tanfolyamokat tartottunk.  
Március 23-24. Utazz velünk / Biztonságban az interneten (Fülöp Hajnalka, 2x2,5 óra) 
Március 28.  Guide@Hand alkalmazás bemutatása (Makai Mariann, 1x2óra) 
Május. 29-30.  Alapfokú szövegszerkesztés (2x2 óra) 
Szeptember 14-15. Internetes tanfolyam (2x3 óra) 
Október 2.  Internetes tanfolyam (1x2 óra) 
Október 3.  Az okostelefonok rejtélyes világa (1x2 óra) 
Október 6.  Hogyan vásároljunk és adjunk el webáruházban (1x2 óra) 
November 6-7. Közösségi oldalak az interneten (2x2 óra) 
December 4.  Könyves weboldalak (1x2 óra) 
December 5.  Levelezés (1x2 óra) 
 
A tanfolyamokon túl lehetőséget nyújtottunk személyes segítség kérésére Segítnet 
formájában. Segítnetet 2017-ben 32 fő vett igénybe, összesen 34 órában. 
 
Prózaíró kurzusok 
A 2017-es év komoly energiákat mozgósító feladata volt a különböző írókurzusok szervezése.  
Összesen négy különböző csoport működött az év folyamán: 

- egy diákíró kurzus a 2016/2017-es tanévben, hetente egy alkalom két csoportban 
- egy diákíró kurzus a 2017/2018-as tanévben, hetente egy alkalom két csoportban 
- egy haladó csoport az első kurzus tagjaiból 2017 szeptemberétől, havonta egy 

alkalom 
- egy felnőtt kurzus a 2017/18-as tanévben, hetente egy alkalom. 

A 2017 májusban lezárult tanfolyam június 20-22 között egy 3 napos diáktáborral zárult.  
A kurzusok adatai: 4 különböző kurzus volt 2017-ben, összesen: 63 alkalom, 358 fő vett részt 
ezeken. A kurzusok ingyenesek voltak, a részvételt könyvtári tagsághoz kötöttük. 
 

4.2. Képzések a munkatársak részére  
 

- Seres Nóra: február 7-8. – Szerzői jog tanfolyam, OSZK  
- Istók Anna: szeptember 12-14. - Minőségirányítási tréning, Lajosmizse, IKSZ 
- Petrák László: október 05. – Szikla integrált könyvtári rendszer: mélyleíró 

rögzítésmód, analitikus feltárás, kolligátumok, tartalmi feltárás, a tárgyszavazás 
eszközei, névváltozatok kezelése, tárgyszó-ETO modul, keresés, kutatás, 
halmazműveletek, kölcsönzés, forgási és használati statisztikák, csoportos 
módosítások) 

- Gönczi Krisztina: október 20. – Szikla integrált könyvtári rendszer: 
állományellenőrzés, leltár, modulok: Folyóirat-Cikk Modul, kardex, hiánykezelés, 
Multimédiás Modul, Fotó- és Aprónyomtatvány Modul, Automata Analitikázó Modul, 
OPAC, OPAC+ funkciók, beállítások) 
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- Szaniszlai Éva: október 18 – november 10: Általános és szaktájékoztatás online 
adatbázisokkal, OSZK 

- Tóth Gabriella: október 25.  - Konfliktus-kezelési tréning, Szentendre, Pest megyei 
könyvtár 

4.3  Szakmai napokon való részvétel 
 
- Minőségirányítási szakmai nap és PEMEKSZ közgyűlés, Szentedre Pest Megyei 

Könyvtár – február 22. 
- MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete közgyűlés és szakmai nap – március 8. 
- Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény - Nemzetiségkutatás és 

helytörténet konferencia – március 22. 
- Tedd a kezed…- a játék szerepe a tanulói kapcsolatokban.  Drámapedagógiai szakmai 

bemutató a Gödöllői Petőfi Sándor Általános iskolában – március 23. 
- Nagy Könyves Beavatás záróeseménye, OSZK – március 25. 
- Internet Fieszta zárókonferencia – március 29. 
- IKSZ szakmai napok, Könyvtárak a kamasz olvasókért – április 4-7. 
- Pemeksz Olvasószolgálatos Műhelytalálkozó, Üllő – április 19. 
- Könyvfesztivál – április 21. 
- Olvasó Közösségek Konferencia, Szentendre Pest Megyei Könyvtár – május 3. 
- MCC Fitt Program – Tehetséggondozás, Budapest – május 13. 
- Pemeksz Könyvtárosnap, Budakeszi – június 14. 
- MKE Vándorgyűlés: Az élet minősége - könyvtárosok a társadalomért, Miskolc – július 

5-7. 
- HKSZ XIX. Országos Konferencia – július 26. 
- Legyél te is Beavatott, Eger – szakmai továbbképzés – szeptember 18. 
- Országos Idegennyelvű Könyvtár nyílt napja – szeptember 22. 
- A könyvtári digitalizálás jelene és jövője – konferencia, OSZK – szeptember 26. 
- Digitális Jólét Program Hálózat I. Országos Szakmai Találkozója, Budapest – október 9. 
- MCC FIT Program Pedagóguskonferenciája, Budapest – október 14. 
- Minőségbiztosítási Konzultáció, Szentedre Pest Megyei Könyvtár Vidra-Szabó Ferenc 

– október 20. 
- MKE küldöttgyűlés OSZK – október 25.  
- Kamaszok – Irodalom – Olvasás – Könyvtár: Gyermekkönyvtáros Műhely, MKE 

Pemeksz Konferencia, Érd – november 8. 
- Statisztikai workshop, Központi Statisztikai Hivatal – november 14-17. 

 
Részvétel szakmai szervezetekben: 
Fülöp Attiláné az alábbi szervezetekben tölt be tisztségeket: 

- Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet elnöke, 
- Az Informatikai és Könyvtári Szövetség vezetőségének tagja, 
- Szinnyei Bizottság tagja 
- A Könyvtári Minőségügyi Bizottság meghívott munkatársa 
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Bautista Soldevila Katalin az alábbi szakmai szervezetekben képviseli a könyvtárat: 
- Mokka Egyesület 
- Hungarnet Egyesület 

 
 

5. RENDEZVÉNYEK 
 

5.1 Nemzetközi Könyvajándékozó Nap- február 14. 
Ebben az évben immár 5. alkalommal csatlakozott könyvtárunk a Magyar Gyermekirodalmi 
Intézet felhívásához: ezen a napon minden gyerek, aki ellátogatott a könyvtárba, 
ajándékkönyvvel a hóna alatt távozott a kölcsönzött irodalom mellé. 8 könyvkiadó támogatta 
tevékenységünket, akik közel 150 kötet könyvet küldtek erre az alkalomra. 
Ezen a napon a könyvtári órára érkezett osztály is ajándék olvasmányokat kapott. 
 
 5.2 Internet Fiesta- március 21-25. 
Az országos programsorozathoz csatlakozva a következő programokat valósítottuk meg: 
Fülöp Hajnalka: Utazz velünk – biztonságban az interneten 
tanfolyam 
Kvíz egész héten: Folyóiratokkal a világ körül 
papír alapú + online  
Őszikék Nyugdíjas Klub: Ázsia papucsban „bátor” utazóknak – vietnámi és kambodzsai 
barangolások 
Előadó: Demmel László, ázsiai utazásszervező 
Virtuális séta a világ nevezetességeiben: múzeumok, könyvtárak, kastélyok 
bemutató 
Guide@Hand –gödöllői túravezető 
Maka Mariann-Turisztikai Egyesület  
bemutató  

 
5.3 Költészet napja 2017- április 6. 

Nők, Nők, Férfiak - greCSÓKOLlár  
Grecsó Krisztián és Kollár-Klemencz László zenés irodalmi estje volt az ünnepi műsorunk. Az 
író és a dalszerző, frontember (Kistehén) közös estjén előkerül ihlet és barátság, szerelmek 
és szeretők, maradás és menekülés, remény és lemondás. Mindez közös dalokban, új 
novellákban. Régi történetek, fülledt esték, adomák és legendák. A zenés kalandozás 
különlegessége, hogy Kollár-Klemencz László prózaíróként, Grecsó Krisztián pedig 
dalszerzőként is bemutatkozott. 
 

5.4 Nézd, ki van itt- családi vetélkedő Erzsébet királyné emlékév keretében 
2017.április 7- június 10. 
Sokféle hiedelem, történet kering Erzsébet királyné körül. Hajának legendás szépsége, 
derekának karcsúsága, utazási szenvedélye, a magyarok iránti szimpátiája köztudott. Arról 
már kevesebben tudnak, hogy fogai rendkívül rosszak voltak, mivel dohányzott, vagy hogy a 
tenger iránti szeretete jeléül bal vállára vasmacskát tetováltatott. A Gödöllői Városi Könyvtár 
munkatársai Erzsébet – a királyné városa címmel fémjelzett tematikus évhez kapcsolódóan 
kreatív, könyves vetélkedőt hirdetettek, melynek során a játékosok nemcsak a Sisivel 
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kapcsolatos titkokat fejthetik meg, hanem kalandozhatnak a kortárs irodalom, az update 
diéták, a digitális kor illemszabályainak és technikai eszközeinek világában is. 
Nézd, ki van itt! – a játék alapötlete az azonos című, kortárs német író, Vermes, Timur 
regényéből származik, csak a könyvtárosok Hitler helyett Erzsébet királynét élesztették fel a 
21. században. Mikor 2017 tavaszán Sisi magához tér Gödöllőn, legmerészebb álmait látja 
megvalósulva: egészségtudatos fitnesztermek, női politikusok, írók, diplomás nők tömege, 
független magyar köztársaság, angol nyelvű reklámtáblák, Kossuth szobrok, Batthyány 
örökmécses, és kedvenc nyaralóhelyén Világbéke gong. A játék során a csapatok feladata, 
hogy megismertessék Erzsébet királynét a digitális korral, eligazítsák őt benne és így fedezzék 
fel Sisi életének titkos részleteit. 
A vetélkedő 2017. április 7-én indult, mikor Sisi személyesen (Dalos Anikó, a Sisi hasonmás 
verseny 2. helyezettje) jelent meg a vetélkedő nyitóbálján. A csapatok egyperces 
kihallgatáson bemutatkozhattak a királynénak és átadhatták személyesen is ajándékukat: 
egy olyan saját készítésű tárgyat, mellyel megkönnyítik egy királyné életét a 21. században. A 
királyné igazán frappáns ajándékokat kapott: az időgéptől kezdve, a Facebook regisztráción 
át a szleng szótárig sorakoztak a csapatok báli küldeményei. Az est valódi bállal zárult a 
budapesti Garabonciás Társulat közreműködésével. 
A csapatok a két hónapig tartó játék során négy témakörben dolgoztak. Elkészítették 
Erzsébet királyné egy heti étrendjét úgy, hogy az a mai kornak, alapanyagoknak, 
egészségtudatos táplálkozásnak megfeleljen. A második feladatként egy digitális 
illemkódexet rajzoltak képregény formátumban. Vajon milyen illemnek, szokásrendszernek 
kellene megfelelnie Erzsébet királynénak, ha a Z generáció korában élne? Hogyan használná 
a közösségi oldalakat, internetet, mobiltelefont? Társkeresésnél, párkapcsolat kialakításánál, 
vendégségben hogyan viselkedne? A harmadik feladat során a játékosok városismereti 
túrajártak. Felkeresték azokat a helyeket Gödöllőn és szűkebb környékén, amelyek Erzsébet 
királyné (Sisi) nevét viselik. Végül az utolsófeladat egy külföldi kortárs gyermekvers 
műfordítása, illetve Sisi egyik kedvenc versének mai átirata. A vetélkedőhöz önálló honlap is 
készült, ahol az érdeklődők megismerhetik a csapatok által beküldött szellemes, kreatív 
feladatmegoldásokat. 
https://nezdkivanitt.wordpress.com/ 
A vetélkedő félidejében a csapatok egy titkos Padlástúrán vettek részt a Királyi Kastélyban, 
ahol a látogatók elől részben elzárt részeket tekintették meg, és megismerkedtek számos 
kulisszatitokkal Sisivel kapcsolatban.  
Tizenkilencedik századi báli hangulattal, fodros nagyestélyivel indult, és igazi, hamisítatlan 
21. századi partyval zárult. A tizenhét csapat tagjait Fülöp Attiláné igazgató, és Dr. Pappné 
Pintér Csilla alpolgármester asszony köszöntötte június 12-én. 
Black Time HIP-HOP tánciskola bemutatója következett, Bratyó vezetésével, majd kezdetét 
vette a közös tánc, ahol a buli hangulatfelelőse DJ. Mirmur (György Flóra) volt.   
Mind a 17 csapatok, mind a könyvtárosok nagyon élvezték a két hónapig tartó vetélkedőt, a 
sok színes, kreatív feladatmegoldást. A legjobban sikerült alkotásokból, a játék 
legemlékezetesebb pillanataiból készült kisfilm lejátszása után (a videó megtekinthető itt: 
https://nezdkivanitt.wordpress.com) sor került az eredmény kihirdetésére és a nyeremények 
átadására is.  
Végeredmény:  
I. Lizi 1837. Csapattagok: Orphanides Kisztina, Kovács Tibor, Kovács Bertalan és Kovács 
Barnabás. Jutalmuk okosóra a csapat minden tagjának. 
II. Sisi csapat: Kocsisné Dr. Bankó Zsuzsanna, Kocsis Emese, Kocsis Benedek, Kocsis Júlia és 
Kocsis István Tibor. Jutalmuk: Élményfürdő belépő- családi 
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III. Vadkatsa csapata: Csikós Hanna, Liska Dóra, Soldevila Réka és Szabó Fruzsina. 
Nyereményük: Élményfürdő belépő       
IV.-VI. helyezett csapatok Fitneszbérletet kaptak. 
VII.-VIII: helyezett Sisicret szabadulószoba belépőt nyertek.    
IX.- XVII. helyezett csapatok csapatonként egy-egy könyvcsomagban részesültek. 
Minden csapat ajándékcsomagot kapott. Tartalma: Gödöllő póló, Gödöllő bögre, Gödöllő 
könyv. A játék a Bölcsőtől a koronáig- Gödöllő, a királyné városa elnevezésű tematikus év 
keretén belül valósult meg. 
 

5.5 Operaház Nagykövete program 
A Magyar Operaház művészei ingyenes komplex művészeti programjának keretében 
látogattak el hozzánk. Opera Nagykövet Program előadói, és témái: 

• január 13. Nagy Mária csellóművész, a Hangszervarázs módszer kitalálója tartott 
előadást 

• május 26. Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese tartott 
kisiskolásoknak 2 előadást Pomádé király címmel   

• szeptember 29.  Szebenyi Etelka, a Magyar Állami Operaház, és ami mögötte van 
• október 13. Wendler Attila, Kodály Zoltán: Háry János 
• november 17. Nagy Mária csellóművész, a Hangszervarázs módszer kitalálója tartott 

előadást 
 

5.6 Üzenet a jövőnek- csempefal 
2016 áprilisában hirdettük meg az „Üzenet a jövőnek” című pályázatot. Olyan üzeneteket 
vártunk a város lakóitól, amelyek mondanivalójukban időtállóak és tükrözik a ma emberének 
jövőképét, a jelen realitását. A pályáztatás I. fordulója eredménytelennek bizonyult. 
Minőségében nem voltak megfelelők a beérkező munkák. Ennek tükrében ősszel újra 
meghirdettük a lehetőséget, amely már eredményes volt. Az üzeneteket egy-egy kerámia 
csempén jelenítettük meg, amelyeket Simon Edina keramikus készített el. A fal felépítésére 
és átadására a Múzeumok Éjszakáján került sor. 
 

5.7 Ünnepi Könyvhét 
A Könyv Ünnepe Gödöllőn a 88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok alkalmából 
került megrendezésre könyvtárunkban. A programok a következők voltak:     
 
2017. június 1. csütörtök 10 óra 
Az irodalom visszavág 

Rendhagyó irodalom óra Nényei Pállal, a könyv szerzőjével 
2017. június 2. péntek 10 óra 

Szabó Magda 100 
Tündér Lala 
Interaktív könyves foglalkozás Mészáros Beáta drámapedagógus vezetésével 

2017. június 3. szombat 17 óra 
Gödöllő Irodalmi Díj eredményhirdetése és díjátadó ünnepsége 

2017. június 6. kedd 18 óra 
Kepes András est 
Világkép- A családi kör négyszögesítése 
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2017. június 8. csütörtök 18 óra 
           Könyvbemutató: 
           Ullmann Péter Ágoston premontrei szerzetes emlékezései. 
           Szerk. Ö. Kovács József, Szabó Csaba 
           Bp. Szent István Társulat, 2017 
2017. június 13. kedd 10 óra 
Parkkönyvtár a Királyi Kastélyban 
           Az ékszerrablók nyomában 
           Könyvbemutató Kántor Kata szerző és Nozi, a főhős részvételével 
 

5.8 Parkkönyvtár és koronázási hétvége 
A Gödöllői Királyi Kastély parkjában a Királydombi pavilon és környékén a Városi Múzeummal 
és a Királyi Kastéllyal közösen szerveztük meg a Koronázási Hétvége programjait. Szombaton 
könyves foglalkozás, valamint a Merende játszóház, vasárnap az Álomzug Társulás és a Királyi 
ház várta a családokat a parkkönyvtárban.(Parkkönyvtár részletes leírása lsd.: 
olvasásfejlesztés fejezetben) 

 

5.9 Múzeumok Éjszakája 
A könyvtár hatodik éve kapcsolódik be a városi Múzeumok Éjszakája programjainak 
szervezésébe. A tematikus év témájához kapcsolódtak a kézműves programjaink. A gyerekek 
kollázst készítettek Erzsébet királynéról Vadászy Eszter vezetésével. Legyezőt fűztek, amit 
királynői motívumok díszítettek. 
A belső udvaron a Csempefal avatása után IRKA felolvasóest zajlott. Éjjel 11 órakor Kincső 
koncert várta a látogatókat. 
 

5.10 Országos Könyvtári Napok 
Ebben az évben is gyerek, felnőtt és családi programokkal vártuk a látogatókat az országos 
programsorozathoz kapcsolódva, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak 
közösségépítő szerepére. 
 
október 3. kedd 10 óra- gyerekprogram 
Nyári nyomozás 
Interaktív könyvbemutató és foglalkozás Lipták Ildikó, a könyv szerzőjének vezetésével 
 
október 5. csütörtök 18 óra- kiállítás 
Erzsébet és kora- könyvkiállítás megnyitója 
 
október 6. péntek 18 óra- irodalmi est 
Menni, maradni, meghalni - gödöllői írók könyvbemutatója  
Az Irka vendégei: Csorba János, Nádas Péter, Szűk Balázs  
A beszélgetést vezeti: Istók Anna  
 
október 7. szombat 16 óra 
Szóvihar 
Lackfi János költő és Juhász Gábor gitárművész estje 
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október 8. vasárnap - Könyves Vasárnap 
Baba-mama kuckó 
Terényi Andrea: Új utakon a nehezen kezelhető gyermekekhez c. könyv bemutatója 
        
Állati! - Kalandozás a Gödöllő környékén élő állatok csodálatos világában  
Előadó: Dr. Heltai Miklós SZIE VadVilág Megőrzési Intézet (Vadbiológia)  

 
Hogyan nyomtassunk működő robotot?   
Az erdőkertesi Mikrokontroller klub bemutatója: robotok és 3D nyomtatás 
        
Sakk verseny      
Medvetélkedő     
Anime Club - Ismerd meg Japánt!        A  
 
A székely ördög és a felesége 
Fabók Mancsi bábszínháza    
 
Az év olvasója díj átadása  
   
Őszi szellő szekerén- Táncház    
Egész nap: 
AN-ZSU Varázsládája 
Beiratkozási akciók 
Számítógépes tanfolyamok 
Megbocsájtás hete 
 

5.11 Nagy Dianap 
November 11-én tartottuk a hagyományos Nagy Dia Napot. Érdekes, különleges 

szakmák képviselői diafilmeket vetítettek a gyerekeknek. 
 

Időpont Résztvevő 
intézmény 

Osztály 
/csoport 

Mesélő A mese címe 

8.15 óra Petőfi Sándor 
Általános Iskola 

2.b. 
21 fő 

Homoki Mihály, 
erdész 

Piroska és a farkas 

9.15 óra Erkel Ferenc 
Általános Iskola 

3.a 
25 fő 

Fodor László 
klarinét művész 

Hüvelyk Matyi 
 

10.15 óra Damjanich 
János Általános 
Iskola 

2.c.  
29 fő 

Péter Balázs, 
mestertanár  SZIE 

Maugli, a farkas fia 

11.15 óra Hajós Alfréd 
Általános Iskola 
 

3.a. 
30fő 

Kókainé Tüske 
Boglárka 

Hamupipőke 

13 óra Erkel Ferenc 
Általános Iskola 

2. 
28 fő 

Lehota Ágnes Jancsi és Juliska 

14 óra  Hajós Alfréd 
Általános Iskola 
 

3.c. 
33 fő 

Kántor Kata +Nózi 
rendőríró 

Frakk 
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5.12 Erzsébet királyné szavalóverseny 
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs Központ Erzsébet királyné emlékére 23. alkalommal rendezte 
meg szavalóversenyét Szépség, méltóság, emberség címmel Erzsébet királyné születésének 
180. évfordulója alkalmából. 
A versenyre a magyar és világirodalom költészetének és prózairodalmának verseivel, 
elbeszéléseivel, regényrészleteivel lehetett nevezni. A művek az Erzsébet királyné által 
megtestesített örök emberi értékekről, a szépségről, a méltóságról, az emberségről kellett, 
hogy szóljanak. 
A téma kapcsolódott a városi tematikus év mottójához. 
Az elődöntőkön 110 diákot hallgattak meg a zsűrik, ahonnan a legjobb 30 produkció került a 
kastély Barokk Színházában megrendezett döntőbe. A prózai előadások mellett öt zenei 
produkció is versenybe szállt. 
 

5.13 Könyvbemutatók, író- olvasó találkozók 
A könyvtár elsődleges profiljai közé tartozik a könyvbemutatók, közönségtalálkozók 
szervezése. Ebben az évben is több helyi szerző és több meghívott alkotó művét sikerült 
megismertetnünk olvasóinkkal. 
 
március 24.   Pataki Pál: Immánuel velünk az Isten és Verseim egy csokorban című 

könyveinek bemutatója 
 
május 4. Dr. Dobos János – Dr. Kovács Gyula: Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb 

történetek című könyvének bemutatója 
 
június 1. Író- olvasó találkozó Nényei Pállal (Az irodalom visszavág) – Ünnepi Könyvhét 
 
június 6. Kepes András: Világkép című könyvének bemutatója, író- olvasó találkozó – 

Ünnepi Könyvhét 
június 8. Inkább létezni, mint látszani – Ullman Péter Ágoston premontrei szerzetes 

emlékezései című könyv bemutatója (szerk. Ö. Kovács József, Szabó Csaba) – 
Ünnepi Könyvhét 

 
június 13. Kántor Kata: Az ékszerrablók nyomában című könyv bemutatója – 

Parkkönyvtár 
 
szept. 19.   Reisz Zoltánné: Asszonyszív című könyvének bemutatója 
 
szept. 26.  Saly Noémi: Spájz illetve Szerzetesek asztalánál című könyveinek bemutatója 
 
október 3. Nyári nyomozás – interaktív könyvbemutató és foglalkozás Lipták Ildikóval, a 

könyv szerzőjével – Őszi könyvtári Napok 
 
október 6. Menni, maradni, meghalni – gödöllői szerzők estje (Csorba János, Nádas Péter, 

Szűk Balázs) – Őszi Könyvtári Napok 
 
november 9. Borolvasó est – felolvasó est az IRKA szervezésében 
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december 7. Mersdorf Ilona – ifj. Horváth Pál: Erről nem beszéltünk – könyvbemutató az 
IRKA szervezésében 

 
december 15. Paskó atya konyhája – Bácska íze. Paskó Csaba könyvbemutatója 
 

 
5.14 Kiállítások 

A földszinti közösségi tér fogadja a gödöllői, illetve Gödöllőhöz kapcsolódó művészek, témák 
anyagait. A belső udvar pedig teret enged rendhagyó szabadtéri kiállítások szervezésére. 
 
január 31-február 28. 

Tündér Erzsébet /Szekeres Erzsébet kiállítása. Megnyitotta: Dr.Lábadi Károly                                     
március 03-április 29. 

Hidasi Zsófia Egyéni kiállítása. Megnyitotta: Katona Szabó Erzsébet                             
május 04-június 24.  

Az Én sapkám /Remsey család házi újságjaiból 
június 22-július 24.  

Lány és a bohóc/ Sz.Jánosi Erzsébet kiállítása./ Megnyitotta: Posztobányi Péter                                                    
szeptember 14- szeptember 30.  

Úttalan-utakon/Hegedüsné Imre Erzsébet kiállítása/ Megnyitotta: Máté Sándor                                      
október 05-november 27. 

Erzsébet királyné Könyvkiállítás a Királyi Kastéllyal közösen /Megnyitotta: Pálinkás 
Patricia előadása        

december 01-2018 január 27.  
Papírkollázs (szonettek)/Katona Szabó Erzsébet kiállítása. Megnyitotta: Barabás 

Márton                                      
október 5-től 
Szabadpolc/ Szinvai Pál szobrászművész kiállítása a könyvtár belső udvarán 
 
Kiemelt kiállításunk a Bölcsőtől a koronáig- Gödöllő, a királyné városa tematikus év keretén 
belül valósult meg: 
 
Erzsébet és kora könyvkiállítás 
2017. 10. 05. - 2017.11.27. 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a Gödöllői Királyi Kastély a „Bölcsőtől a 
koronáig – Gödöllő a királyné városa” tematikus év keretében egy könyvkiállítással 
emlékezett meg Erzsébet királynéról. A kiállításon a két gyűjtemény legszebb és 
legértékesebb darabjait állítottuk ki.  
A kiállítás célja az volt, hogy bemutassuk Erzsébet királyné a művészetek, a könyvek és az 
irodalom iránti nagyfokú érdeklődését, valamint a személyét övező kultuszt. Halálát 
követően rengeteg kiadvány, életrajz, vers, próza, gyászbeszéd jelent meg. A megjelent 
írásokból is tettünk közzé a kiállításon, egyes példányok másolatát kézbe is vehette a 
látogató.  
A kiállító térben berendezett olvasó sarokban az elmúlt húsz-huszonöt évben megjelent 
verseskötetekbe, életrajzokba, újságokba, regényekbe olvashattak bele, azok, akik 
megtekintették a kiállítást. A prózák mellett Erzsébet királyné fiatalságát megőrző 
receptjeivel, életmódjával is bárki megismerkedhetett, valamint belelapozhattak kedvenc 
írói, költői - Lord Byron, Eötvös József, Petőfi Sándor, Heinrich Heine – műveibe. A látogatók 



 
 

46 
 

számára hanganyag formájában is elérhetővé tettük Erzsébet királynét. Kedvenc 
felolvasónőjének, Ferenczy Idának írt leveleit lehetett meghallgatni.  
A kiállításhoz fotóanyag is készült. A legérdekesebb, egy-két példányban létező könyv, újság 
borítójáról nagyításokat készítettünk, amelyeket a falakra tettünk fel. A kiállítótérben lévő 
oszlopon négy témában - Erzsébet királyné portréi, képeslapok, könyvborítók, valamint 
Erzsébet királyné levelezése – fotómontázsokat készítettünk.  
A kiállítás részeként elkészítettünk egy bibliográfiát, amely a kastély és a könyvtár 
gyűjteményében megtalálható Erzsébet királynéról szóló irodalom teljességét mutatja be. A 
kiadványban külön jellel láttuk el a kiállított könyveket.   
 
 
6. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 

 
6.1. Olvasókör 

Olvasókörünk 2017-ben 8 alkalommal találkozott, 10 könyvet olvasott el. A Pest megyei 
könyvtárban az olvasókörről májusban előadást tartottam. Erre készülve tagjaink leírták, 
illetve hangüzenetben megküldték, mért szeretnek az olvasókörbe járni. Összeállítottak egy 
listát, mi volt a legjobb 10 könyv az eddig olvasottakból, illetve mi az a 10, amit szeretnének 
olvasni. Ez alapján választottunk 2 nyári olvasmányt, illetve szabadon választottat, amiről 
írásban vagy szóban be lehetett számolni a következő találkozón. Az Arany János évhez 
kapcsolódva mindenki elkezdte olvasni a Toldit, és minden találkozónk elején felolvastuk a 
kedvenc sorunkat, versszakunkat. 
Csoportunk 15 fővel működik, havonta egyszer találkozunk két órára. Levelezőlistánkon 
keresztül folyamatosan kapcsolatban állunk egymással, ahol más könyvekről is 
megoszthatjuk véleményünket, ajánlhatunk egymásnak. Könyvtárunk honlapján havonta 
tájékoztatót tettünk közre a következő találkozó időpontjáról, és az olvasott műről. 
 
Találkozóink időpontjai, és az olvasott művek: 
2017. február 07. / Herman Wouk: A törvényalkotó 
Benjamin Stein: A vászon 
2017. március 07. / Ruth Ozeki: Az idő partjain 
2017. április 25. / Kosztolányi Dezső: Esti Kornél 
2017. május 30. / Matt Haig: Én és az emberek 
2017. június 13. / Grazia Deledda: A repkény 
2017. október 03. / Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idején 
John Updike: Nyúlcipő 
2017. november 07. / Dragomán György: Máglya 
2017. december 12. / Jon Fosse: Reggel és este 
 

6.2. Irka Irodalmi Kerekasztal 
Megjelenések: 
2017-ben az Irka nem jelentetett meg önálló antológiát, de a jubileumi kiadvány előkészítése 
már nyáron megkezdődött. 2017-ben két Irka tagnak is jelent meg önálló kötete: 
Mersdorf Ilona: Erről nem beszéltünk c. dokumentumregénye a kolozsvári Kriterion Kiadónál, 
Istók Anna: Éhes felhő a napot c. regénye a Könyvmolyképző Kiadónál. 
Mersdorf Ilona könyvbemutatójára decemberben került sor, a másik átcsúszott 2018-ra. 
A tagok emellett rendszeresen publikálnak irodalmi felületeken, pályázatokon. 
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Az Irka blogja az Írkávé továbbra is nagyjából hetente két alkalommal közöl posztokat: 
versek, novellák, programajánlatok az Irka háza tájáról. A blog látogatottsága meredeken ível 
felfelé: 2017-ben összesen: 
77 új bejegyzés történt, 1 018 927 megtekintés volt és 42 700 látogató. 
 
Kurzusok: 
A 2017-es év komoly energiákat mozgósító feladata volt a különböző kurzusok szervezése. Az 
év elején a diákíró kurzus hetente egy alkalommal volt, két csoportban, a májusban lezárult 
tanfolyam június 20-22 között egy közös, 3 napos diáktáborral zárult. A diákok szeptembertől 
a haladó csoportban kezdték újra a találkozókat, havonta egy alkalommal. Októberben a 
diákkurzus új tagokkal indult újra, szintén két csoportban, heti rendszerességgel. Emellett 
szeptembertől kezdetét vette az újabb, felnőtt Irka tagok számára indított belső, prózaíró 
kurzus. Az összes kurzus szervezője és vezetője: Istók Anna volt. 
A kurzusok adatai: 4 különböző kurzus volt 2017-ben, összesen: 
63 alkalom, 358 fő vett részt ezeken. 
 
Gödöllői Irodalmi Díj 
Díjátadás június 3. szombat.    96 fő 
„A nőnek kell helytállnia mindenben, különben vége a világnak” – vallja Rickl Mária a 
Régimódi történetben, Szabó Magda legendás családregényében. A 100 éve született Szabó 
Magda és a 150 éve megkoronázott magyar királyné lettek az idei irodalmi díj ikonjai. A 
pályázatra 46 helyi, vagy környékbeli alkotó küldte be művét: 31 novella és 40 vers közül 
kellett a zsűrinek idén választania. A zsűri összetétele nem változott, idén is Czigány György, 
Galántai Zoltán és Kemény István alkotta. 
Eredmények: 
A zsűri alkotói díjában idén először 3 személy részesült, mindannyian többször pályáztak 
már, és minden alkalommal figyelemreméltó művet küldtek be: 
Csorba János 
Haász Irén 
Jager Luca 
Vers 
1. hely: Kusnyarikné Pap-Klára Márta: Legalább a macskák 
2. hely: Reitinger Jolán: Örökségem anyámtól  
3. hely: Petényi Edina: HA-IQ füzér a női lélek erősségéről 
Gödöllői Városi Könyvtár különdíjban részesült: Sütő Fanni: Fel-nő c. verse 
Próza 
1. hely: Ujvári Miklós: Ilka bundája 
2. hely: Kusnyarikné Pap-Klára Márta: Körömlakk 
Gödöllői Ottlik Kör különdíjban részesült: Rébb Terézia: Búcsú Bertalantól c. novellája 
 
Programok: 
Dátum IRKA program Létszám  
január 13. Műhelymunka: Nézőpontok 21 
február 17 Műhelymunka: A tökéletes párbeszéd 22 
március 17. Műhelymunka: Antológia 15  
április 12. Műhelymunka: Karakterek 11 
május 12. Műhelymunka: Szövegkertészet 19 
június 3. Gödöllői Irodalmi Díj ünnepség 96 
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június 24. Nőtérfél a Múzeumok éjszakáján. Meghívott vendégek: Palágyi 
Ildikó, Somogyi Aranka, Vécsei Rita és Kabai Lóránt 

51 

augusztus 18-19. Mátrakeresztes írótábor, meghívott vendég: Kabai Lóránt 16 
szeptember 8. Műhelymunka: A lila, a nyaló és a pusztító - kritikaírás 25 
november 9. Olvass a borok között – irodalmi borkóstoló 60 
december 7. Erről nem beszéltünk – könyvbemutató. Vendégeink: Mersdorf 

Ilona, Horváth Pál, Horváth Piroska és H. Szabó Gyula, a Kriterion 
Kiadó igazgatója 

60 

december 28. Évadzáró találkozó 20 
összesen 12 alkalom 416 fő 
 

6.3. Rejtvényfejtő Klub 
A Rejtvényfejtő Klubot 2017. első félévében is rendszeresen működött. A foglalkozásokat 
Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének külső munkatársa minden hónap 
harmadik péntek délutánján, 16-tól 19 óráig tartotta. A klubfoglalkozásokon átlagosan 8-12 
fő jelent meg rendszeresen.  
A félév során felhívásokat tettünk közzé a Gödöllői Szolgálatban és a könyvtár különböző 
pontjain a klubbal kapcsolatban. Többen visszajeleztek, idén öt új taggal bővültünk. 
A klubtagok részt vettek a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének rejtvényfejtő versenyén 
februárban. 
 

6.4. Értelmiségi Találkozó 
Az Értelmiségi Találkozó előadásai minden évben egy megadott témakör köré 
csoportosulnak. A 2016-2017-os évad témaköre Az európai gondolkodás aktuális 
problémái. 
Az egyes találkozók témái és előadói: 

dátum téma előadó 

2017. január 19. Hogyan tovább Európa? 

Csáky Pál 
szlovákiai magyar mérnök, politikus 
és író, a Magyar Közösség Pártjának 
Európai Parlamenti képviselője 

2017. február 16. 
Magyarország és a magyar 
művészet helye Európában régen 
és most 

Dr. Prokopp Mária 
professor emeritus 
művészettörténész 

2017. március 16. A francia forradalom és Európa 

Dr. Török József 
egyháztörténész, teológus, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
professzora 

2017. április 20. 
Bethlen Gábor heidelbergi 
peregrinus diákjai és az európai 
politika 

Dr. Heltai János, 
a Miskolci Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézet professzora, 
az Országos Széchényi Könyvtár 
kutatója 

2017. május 18. 

Tiszta forrást keresünk: a CCEE 
(Európai Püspökkari Konferenciák 
Tanácsa) ismertetése Európa 
katolikus szemléletéről 

Dr. Laurinyecz Mihály, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Kara Erkölcsteológia 
Tanszékének vezetője 
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Az év második felében (2017-2018-as évad) az előadások alapját a Magyarország az európai 
Keresztúton témakör adta meg. 
 
A második félév előadási: 

dátum téma előadó 

2017. szeptember 28. Ütközőzóna és iszlámkép a XVI. 
századi Magyarországon 

Dr. Őze Sándor professzor, 
a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Történettudományi 
Intézetének vezetője 

2017. október 19. 

A média (a rádió) mai  szerepe 
nemzetünk megtartásában a 
Kárpát-medencében." 
Egy rádiós újságíró vallomásai 

Perjés Klára rádiós újságíró 

2017. november 16. 

A kereszténység helyzete 
napjainkban, a nyugati 
civilizációban, avagy a nyugat 
agóniája 

Sümegh László, 
a Szent Margit Gimnázium 
nyugalmazott  igazgatója, 
közoktatási szakértő 

2017. december 21.. 

Szép magyar ének 
 
Beszélgetés az éneklés 
szeretetéről, a magyar karácsonyi 
dalkincsről 

Béres József és családja 

 
 
A Találkozókat minden hónap harmadik csütörtökén 18 órától tartjuk. Az előadóval történt 
előzetes egyeztetés alapján az estről hangfelvétel készül, melyet az érdeklődők bármikor 
meghallgathatnak. 
 

6.5. Papírolvasók – kamasz olvasókör 
7 állandó taggal kezdtük 2017-et, jelenleg 9 fős a tagság. A találkozókon az adott mű 
alkotójáról, korszakokról, stílusokról, a műben és személyes életünkben előforduló témákról 
beszélgetünk. Zenehallgatás, képző-, és filmművészet, a közös gondolkodás nagyon fontos 
eleme az együttléteknek.  
Találkozóinkon a következő könyveket dolgoztuk fel: 

 Január 24. : Bradbury, Ray: Marsbéli krónikák 
 Február 28. : Green, John: Papírvárosok: Egy excentrikus lány, egy idézet, egy rejtély  
 Március 10-11.: Egy könyvtári éjszaka a csoporttal, a Nagy Könyves beavatás 

résztvevőivel és az Írókásokkal  
 Május 16. Ajar, Emil {Romain Gary}: Előttem az élet 
 Június 12-16: A Park könyvtár rendezvénysorozat keretén belül délután 15 órától 5 

alkalommal találkoztunk. A Jelen: Kortárs ifjúsági novellák – azóta díjat nyert – 
kötetéből Béres Tamás: Apám illata, Nagy Ildikó Noémi: Önkontroll, Molnár T. Eszter: 
Present, perfect, Véssey Miklós: Nyakkendő, Acsai Roland: Aki bújt c. novelláiról 
beszélgettünk. 

 2017. október 19. : Barátság c. film levetítése, beszélgetés, ismerkedős játékok, 
Papírolvasók név elfogadása, Facebook zárt csoport létrehozása, elolvasandó könyv 
kiválasztása 

 2017. november. 30. : Strasser, Todd: A hullám c. regényének feldolgozása 
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 2017. december 14. : Karácsony, szeretetjátékok, irodalmi ajándékozás, sütizés, a 
2018. év kezdeti könyveinek kiválasztása. 

 
6.6. Őszikék Nyugdíjas Klub 

A Nyugdíjas klub tagsági létszáma 2017-ben 100 fő volt. Az éves program a következők 
szerint alakult: 

 
2017. január 17. kedd, 14 óra 
Veronika fél élete – egy operaénekesnő a rivaldafényben és azon túl 
Előadó: Fekete Veronika, operaénekesnő; Várkonyi Judit, író; Beszélgetőtárs: Szlávik Jánosné  
Résztvevők: 42 fő 

 
2017. február 21. kedd, 14 óra 
Egy igazi magyar konteó, és ami mögötte van – avagy miért gondolják a nyelvészek, hogy a 
magyar finnugor nyelv 
Előadó: Gugán Katalin, MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs 
Résztvevők: 46 fő 

 
2017. március 21. kedd, 14 óra 
Ázsia papucsban „bátor utazóknak” – vietnámi és kambodzsai barangolások 
Előadó: Demmel László, ázsiai utazásszervező 
Résztvevők: 40 fő 

 
2017. április 18. kedd, 14 óra 
A legromantikusabb foglalkozás – egy diplomata élményei 
Előadó: dr. Szűcs R. Gábor, Nyugalmazott nagykövetségi tanácsos, a Budapesti Gazdasági 
Főiskola docense 
Résztvevők: 22 fő 

 
2017. május 16. kedd, 14 óra 
Remekművek a Szépművészeti Múzeumból, A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának 
megtekintése. 
Résztvevők: 22 fő 

 
2017. szeptember 19. 
A Khmer birodalom nyomában Kambodzsában 
Előadó: Demmel László, ázsiai utazásszervező 
Résztvevők: 29 fő 

 
2017. október 17. 
Buszos kirándulás Hatvanba 
Résztvevők: 22 fő 

 
2017. november 21. 
Mária Terézia - A dinasztia nagyasszonya görbe tükörben 
Előadó: Radnóti László, újságíró 
Résztvevők: 46 fő 
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2017. december 19. 
Zenés karácsonyi ünnepség 
Énekes, mesélő: Bozsik Fruzsina Kincső 
Előadó: Fábián Balázs, néprajzkutató (Előadás: Az adventi ünnepkör népszokásai) 
Résztvevők: 41 fő 
 

6.7. Anime klub 
A klub célja a középiskolás fiatalok megszólítása, olvasóvá nevelése. Vásároltunk mangákat a 
Mangafan Kiadótól (Chrno Crusade 1-6. kötet, Hellsing 1-10. kötet, Love*com 1-6. kötet, 
Nana 1-6. kötet, Naruto 1-12. kötet), előfizettünk a Mondo Magazinra, és a Kamasz 
Kifutóban egy asztalon helyeztük el őket. Az egyik klubtag (Gavaldik Szilárd) megtervezte a 
klub logóját. Zárt Facebook csoportot hoztunk létre a kapcsolattartáshoz. 
A klub 2017. év programja a következők szerint alakult: 

 
2017.10.08. 11.00-14.00  Könyves Vasárnap 
program: Xbox, rajzolás, színezés, cosplay, kalligráfia, beszélgetés (Ki milyen animéket 
szeret? Melyik Youtubereket nézi? Mik a MondoConos tapasztalataik?) 
résztvevők: 9 fő  (a résztvevők többsége nem volt könyvtári tag) 

 
2017.10.26.  17.00 – 18.00   „Anime Halloween” 
program: beszélgetés, jelmezbemutató 
résztvevők: 7 fő 

 
2017.11.16.  17.00-19.00    „Anime Wonderland – fantasy animék” 
program: beszélgetés 
résztvevők: 7 fő 

 
2017.12.09.   13.00-16.00 
program: beszélgetés 
résztvevők: 5 fő 
 

6.8. Baba- Mama Kuckó 
Ingyenes, tartalmas hasznos találkozó a Gyerekkönyvtárban helyi és környékbéli anyukák 
számára, havonta egyszer, szerda délelőttönként, 10 órától. A szervező egy lelkes anyuka, 
Kozáry-Biczó Andrea. Személyes kapcsolati révén minden alkalommal vendégül látunk egy 
szakértőt/aki térítési díj nélkül eljön a Könyvtárba/, egy adott témában előadást tart, illetve 
elbeszélget az anyukákkal. Közben a gyerekek játszhatnak, ismerkedhetnek. 
A rendezvény alatt beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget is biztosítunk. Az új látogatóknak 
bemutatjuk a gyerekkönyvtárat, segítünk a könyvválogatásban. A rendezvényekre átlagosan 
30-40 fő jár el. 
Bővebb információt a kuckó programjáról a könyvtárban plakátokon, szórólapokon, helyi 
hetilapban, a városi közérdekű online felületeken, a könyvtár honlapján, önkéntesünk által 
létrehozott facebook oldalon és hírlevélben találhatnak az érdeklődők. 2017 vendégei voltak:  

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

- Február 8. Vendég: Turáni Szabolcs, Kapcsolatépítész – Értsünk szót! A párkapcsolat 
alapkövei. 50%-os beiratkozási akció, meglepetés ajándék szerelmes könyv az anyukáknak.  
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- Március 8. Vendég: Varga Eszter – Galgaszappany. Természetes bőrápolás az egész 
családnak. 

- Április 5. Vendég: Mándi Krisztián, menőtiszt, Semmelweis Egyetem ETK meghívott előadója. 
Gyermekelsősegély. Mit tegyünk a leggyakrabban előforduló vészhelyzetekben?  

- Május 10. Vendég: Halmosné Minczér Mariann, kangatréner, PreKanga kismamatorna és 
KangaBurn edző, valamint az RTM módszer hivatalos oktatója. Miért nem mozoghatunk 
ugyanúgy szülés után? Milyen mozgásformát válasszunk? 

- Júniusi 14. Vendég: Turáni Szabolcs, Kapcsolatépítész – Értsünk szót! Könyvbemutató. A 
mesekönyv címe: A kristálynyaklánc nyomában. A szerzővel Kozáry-Biczó Andrea önkéntes 
beszélgetett. 

- Szeptember 13. Hogyan hozzuk meg a csemete kedvét az evéshez? –Tippek, trükkök, Vajek 
Andrea, a Mi újság V.A.N. kávézó vezetőjének konyhájából. 

- Október 8. Új utakon a nehezen kezelhető gyerekekhez című könyvét bemutatta a szerző, 
Terényi Andrea 

- November 15. Miért jobb a falatkákat adni a babának, mint pürésíteni? előadó: Óvári Anna a 
falatkás hozzátáplálás szakértője, a BLW hazai nagyasszonya. 

- December 6. Egészségmegőrzés aromaterápiával, valamint kalandozás a karácsonyi illatok 
világába 

 
 6.9. Sakk szakkör  
A Könyvtári Sakk Szakkör péntekenként 14-18 óráig működik a Gyerekkönyvtárban. Vezetője 
Veréb Béla, a Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének az elnöke, valamint Fehér Mihály. 
Mindketten önkéntes munkaként vezetik a szakkört. Az állandó tagok létszáma 15 körül 
mozog alkalmanként. 2017 első félévben 25 szakkörön 265 játékos volt jelen. A tagság 
feltétele érvényes olvasójegy. A sakkbarátok iskolai szünetekben sem pihennek, töretlenül 
játszanak minden pénteken a könyvtár nyitvatartási idejében.  2017-ben 2 alkalommal házi 
bajnokság zajlott. 2017.04.13-án került megrendezésre a Húsvéti sakkbajnokság, a NYUSZI 
KUPA. A versenyen 10 fő vett részt. Emléklapot, csokoládé nyuszit, Sakk újságot, érmet 
kaptak. Az első három helyezett emlékkupában és könyvjutalomban részesült.  
Parkkönyvtárban a Petőfi Sándor Általános Iskola, 1.b. osztályának, 21 főnek rendeztek sakk 
bemutatót. 
10.08-án, Könyves Vasárnap rendezett sakkversenyen 15 fő vett részt. Díjaik átadására 
ünnepélyes keretek között került sor. A résztvevők emléklapot, csokoládét, könyvjelzőt, a 
Magyar Sakkvilág c. újság egy-egy példányát kapták. Ezek mellé az első 3 helyezett érmet, 
valamint az első serleget kapott.  
 

6.10. War game 
Történelmi játékok, csaták lejátszása terepasztalon. Szombati napokon, és a Múzeumok 
Éjszakáján vártuk a családokat, történelem-szakköröket, történelemtanárokat, gyerekeket a 
War Game társasággal, valamint Bene Mihály történelem tanárral. 8 alkalommal 240 gyerek 
vett részt a foglalkozásokon. Katonákkal, felszereléssel Ombódi Zsolt, Ombódi Gergő 
Szabolcs Barnabás, és Szabolcs Bálint segített a többi gyereknek. 
 

6.11 Angol társalgási klub 
2017. november 6-án indult a könyvtár új programjaként az Angol Klub, melynek célja, hogy 
egy olyan lehetőséget teremtsen a diákoknak, ahol bártan tudják gyakorolni az angol nyelvi 



 
 

53 
 

beszédkészségüket.  A klub 11 fővel indult, amely, azóta 8 stabil résztvevőre csökkent, 
megtartva így annak családias jellegét. Az a tapasztalatom, hogy a diákok szívesen járnak, és 
vannak további érdeklődő iskolák, tanárok is.  
A heti rendszerességű 60 perces órák mindegyikét, egy-egy nagy téma köré szervezem és 
tervezem meg. A beszéd centrikusság mellett fontos helyet kap az autentikus hanganyagok 
rendszeres hallgatása és annak értelmezése is. Továbbá az órák szerves részei a páros és 
kiscsoportos beszédgyakorlatok, az interaktív feladatok és olyan saját tapasztalatokon 
alapuló élmények, melyek színesebbé és érdekesebbé teszik magát a tanulást.  
 
 
7. SZAKMAI ELŐADÁSOK, PUBLIKÁCIÓK 
 
2017. október 25-én az Óbudai Platán könyvtárnak tartottunk könyvtárunkban előadást 
minőségirányítással kapcsolatban, a látogató fél beszámolót küldött a tapasztalataikról. A 
dokumentum elérhető a MIT által kezelt, megosztott mappában. Ezen kívül szakmai 
előadások hangzottak el az alábbi könyvtárszakmai eseményeken: 

- március 25. – Könyvsú-go adatbázis, Nagy Könyves Beavatás záróeseménye, OSZK. 
Előadó: Soldevila Katalin 

- április 4-7. – IKSZ Könyvtárak a kamasz olvasókért, Cegléd – workshop előadói: 
Bautista Soldevila Katalin, Fülöp Attiláné, Istók Anna 

- április 20. – Nemzetközi Könyvfesztivál- Könyvsú-go! Válassz könyvet könnyen!- Fóthy 
Zsuszanna 

- április 19. – I. világháború kiállítása – Olvasószolgálatos Műhelynap, Üllő. Előadó: 
Gönczi Krisztina 

- május 3. – Könyvtár, ami összehoz – felnőtt olvasókör és kamasz papírolvasók a 
gödöllői könyvtárban – Olvasó Közösségek Konferencia, Szentendre Pest Megyei 
Könyvtár  

- május 18. – A könyvtáros személye - Könyvtári Intézet képzés.  
Előadó: Soldevila Katalin. 

- május 22. – Felhasználóképzés – Könyvtári Intézet segédkönyvtáros képzés.  
Előadó: Soldevila Katalin. 

- május 22 – 26. – Dániai könyvtárszakmai tanulmányúton való részvétel az MKE 
szervezésében. Résztvevő: Istók Anna. A szakmai publikáció 2018 elején várható. 

- augusztus 24. – MÖT Cserkészkonferencia - Cserkész Könyvtár és Levéltárról előadás. 
Előadó: Gönczi Krisztina 

- szeptember 12-14. - Minőségirányítási tréning, Lajosmizse, IKSZ – Folyamatirányítási 
modull. Előadó és tréner: Fülöp Attiláné 

- október 10.- IKSZ konferencia- Városi Tagozat- Partnerség és együttműködés- Fóthy 
Zsuzsanna 

- november 8. – Mentsd meg a macskát! – a GVKIK kamaszprogramjai – 
Gyermekkönyvtáros Műhelynap, Pemeksz, Érd. Előadó: Istók Anna 

- Generációso(k)k - Tanulmányok a generációk témakörében címmel jelent meg egy 
tanulmánykötet 2017-ben a Szent István Egyetem kiadásában. Szerkesztők: Mészáros 
Aranka, Lestyán Katalin. A tanulmánykötetben helyet kapott egy publikáció:  
Istók Anna: Digitális mindennapok egy könyvtár életében – innovatív módszerek a 
fiatalok olvasóvá nevelése, valamint az élethosszig tartó tanulás területén 
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1. számú melléklet 
A GVKIK 2017. ÉVI MÉDIAMEGJELENÉSEI 

 
 

Sorszám Cím / Szerző Megjelenés Média 
típusa 

Megjegyzés 

 Szekeres Erzsébet kiállítása 
https://www.youtube.co
m/watch?v=1pfRRChT
gYA 

TV-adás 2017.02.03 

 Gödöllői irodalmi díj https://www.youtube.co
m/watch?v=yrR0blG9U
nc 

TV-adás 2017.03.20 

 Internet Fiesta sorsolás 2017 
https://www.youtube.co
m/watch?v=7bEM6zQ_
pPM 

saját 
feltöltés 2017.03.31 

 Lakossági fórumot tartott az 
önkormányzat a főtérbővítéséről 

https://www.youtube.co
m/watch?v=yZMWrmx
4wHo 

TV-adás 
2017.04.01 

 Lakossági fórum sok kérdezővel https://www.youtube.co
m/watch?v=1ZX-
lu2ywro 

TV-adás 2017.04.02 

 A magyarság küldetése - Papp 
Lajos szívsebész előadása Gödöllőn 

https://www.youtube.co
m/watch?v=m1OU5zlm
A0E 

TV-adás 2017.04.03 

 Átadták a Gödöllői Irodalmi Díjakat https://www.youtube.co
m/watch?v=UCCXUrO
sqUQ 

TV-adás 2017.06.04 

 
Kusnyarikné Pap-Klára Márta: 
Legalább a macskák 

https://www.youtube.co
m/watch?v=cnYyBl9ud
sE 

TV-adás 2017.06.04 

 Újvári Miklós: Ilka bundája https://www.youtube.co
m/watch?v=Astzw78A
dt8 

TV-adás 2017.06.04 

 
A Pünkösd szabadító ereje - Molnár 
V. József néplélek kutató előadása 

https://www.youtube.co
m/watch?v=mInBE63l0
Wg 

TV-adás 2017.06.08 

 "Inkább létezni, mint látszani" https://www.youtube.co
m/watch?v=IWXUCLV
mPKc 

TV-adás 2017.06.09 

 
Sz. Jánosi Erzsébet alkotásaiból 
nyílt kiállítás 

https://www.youtube.co
m/watch?v=uq_BJxui7
LA 

TV-adás 2017.06.25 

 15.Múzeumok Éjszakája https://www.youtube.co
m/watch?v=jg4ayv3f_R
4 

TV-adás 2017.06.28 

 
Átadták az idei, Gödöllő 
Egészségügyéért Díjakat 

https://www.youtube.co
m/watch?v=VFcYkdpF
3T8 

TV-adás 2017.07.01 

 Koronázási hétvége - Idén is több 
ezer vendége volt a Gödöllői 

https://www.youtube.co
m/watch?v=vwSubiZN TV-adás 2017.09.12 
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Királyi Kastélynak mXc 

 GödöllŐsz 2017 https://www.youtube.co
m/watch?v=GzX3txSk
SJk 

TV-adás 2017.09.12 

 …embert barátjáról 
https://www.youtube.co
m/watch?v=z66EL-
JThAI&feature=youtu.
be 

TV-adás 2017.09.26 

 Országos Könyvtári Napok https://www.m5tv.hu/es
ti-kerdes/orszagos-
konyvtari-napok/ 

TV-adás 2017.10.04 

 Helytörténet és digitalizáció – 
Műhelynap Üllőn 

http://mke.info.hu/kony
vtarvilag/2017/06/helyt
ortenet-es-digitalizacio-
muhelynap-
ullon/3984/#more-3984 

Internetes 
cikk 2017. 06. 

 Dániában szereztek tapasztalatot 
magyar könyvárosok 

http://mke.info.hu/kony
vtarvilag/2017/06/dania
ban-szereztek-
tapasztalatokat-magyar-
konyvtarosok/3947/#m
ore-3947 

Internetes 
cikk 2017. 06. 

 Pest megyei könyvtárosok napja 
Budakeszin 

http://mke.info.hu/kony
vtarvilag/2017/06/pest-
megyei-konyvtarosok-
napja-
budakeszin/3966/#more
-3966 

Internetes 
cikk 2017. 06. 

 Szépség – Méltóság – Emberség 

http://godolloihirek.hu/
cikkek/2017/10/08/veg
yes-zona/szepseg-
meltosag-emberseg 

Internetes 
cikk 2017.10.08 

 Mézeskalácsváros épül a gödöllői 
könyvtárban 

http://godolloihirek.hu/t
artalom/mezeskalacsvar
os2017konyvtar.jpg 

Internetes 
cikk 2017.11.08 

 Interjú: Istók Anna 
http://aranymosas.kony
vmolykepzo.hu/interju-
istok-anna-9853.html 

Internetes 
cikk 2017.12.01 

 
Irodalmi vetélkedéssel emlékeztek a 
180 éve született 
Erzsébet királynéra 

http://godolloihirek.hu/
cikkek/2017/11/25/veg
yes-zona/irodalmi-
vetelkedessel-
emlekeztek-a- 
180-eve-szuletett-
erzsebet-kiralynera 

Internetes 
cikk 2017.11.25 

 Gödöllői közmeghallgatás kényes 
kérdésekkel 

http://godolloihirek.hu/
cikkek/2017/11/28/aktu
alis/godolloi-
kozmeghallgatas-

Internetes 
cikk 2017.11.28 
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kenyeskerdesekkel 

 Személyi változás lesz a gödöllői 
könyvtár élén 

http://godolloihirek.hu/
cikkek/2017/12/27/veg
yes-zona/szemelyi-
valtozas-lesz-a-
godolloikonyvtar- 
elen 

Internetes 
cikk 2017.12.27 

 Szekeres Erzsébet kiállítása 
Képbe foglalt mesék 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 4. sz. 2017. február 
7. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.02.07. 

 

Egy Csörszös délután a Városi 
Könyvtárban 
Egy 1260 kilométeres rejtély 
nyomában 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 5. sz. 2017. február 
14. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.02.14. 

 Szerelmes irodalom 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 6. sz. 2017. február 
21. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.02.21. 

 
A mondák birodalmától a tudomány 
világáig 
A Csörsz-árok nyomában 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 7. sz. 2017. február 
28. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.02.28. 

 
Hagyományőrző, mégis modern 
Hidasi Zsófi kiállítása a 
könyvtárban 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 8. sz. 2017. 
március 07. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.03.07. 

 
Pataki Pál új könyveinek 
bemutatója 
Hittel, szeretettel 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 11. sz. 2017. 
március 28. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.03.28. 

 Lakossági fórum a főtér bővítéséről 
Még szebb, még vonzóbb lesz 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 12. sz. 2017. április 
04. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.04.04. 

 
Lakossági fórum a főtér bővítéséről 
Még szebb, még vonzóbb lesz 
(folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 12. sz. 2017. április 
04. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.04.04. 

 „Vadászat” a Hajós Iskolában 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 13. sz. 2017. április 
11. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.04.11. 

 
Irodalmi kalandozás minden 
korosztálynak 
Verses, játékos költészet napja 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 14. sz. 2017. április 
18. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.04.18. 

 

Irodalmi kalandozás minden 
korosztálynak 
Verses, játékos költészet napja 
(folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 14. sz. 2017. április 
18. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.04.18. 

 Akadálymentesítsd magad! 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 17. sz. 2017. május 
09. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.05.09. 

 Barangolás a viktoriánus korban 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 17. sz. 2017. május 
09. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.05.09. 
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  Az én sapkám – Egy családi újság 

története 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 18. sz. 2017. május 
16. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.05.16. 

 Díjat kapott a városi könyvtár 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 19. sz. 2017. május 
23. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.05.23. 

 Nézd, ki van itt! – Ha Sisi egyszer 
csak felébredne 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 19. sz. 2017. május 
23. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.05.23. 

 Újdonság minden korosztálynak 
A Könyv ünnepe Gödöllőn 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 20. sz. 2017. május 
30. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.05.30. 

 
Félszáz szerző és több mint hetven 
mű a pályázaton 
Átadták a Gödöllői Irodalmi Díjakat 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 21. sz. 2017. június 
6. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.06.06. 

 Programok, játékok tíz helyszínen 
Múzeumok, művészetek éjszakája 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 22. sz. 2017. június 
13. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.06.13. 

 Több, mint életrajz Ullmann Péter 
könyve 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 22. sz. 2017. június 
13. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.06.13. 

 Nézd, ki van itt! 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 23. sz. 2017. június 
20. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.06.20. 

 Levendula hangulat a könyvtárban 
Bohócok és angyalok 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 24. sz. 2017. június 
27. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.06.27. 

 Múzeumok, művészetek éjszakája 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 24. sz. 2017. június 
27. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.06.27. 

 Átadták a Gödöllő egészségügyéért 
díjakat 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 25. sz. 2017. július 
04. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.07.04. 

 Prózaíró kurzus indul 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 30. sz. 2017. 
szeptember 12. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.09.12. 

 
Középpontban a gödöllői szerzők 
művei 
Országos Könyvtári Napok 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 32. sz. 2017. 
szeptember 26. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.09.26. 

 
Ízek a szerzetesek és nagyanyáink 
konyhájából 
Őszi színekben 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 33. sz. 2017. 
október 3. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.10.03. 

 

Még több irodalom és, még több 
Gödöllő 
Országos Könyvtári Napok 
vonzásában 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 34. sz. 2017. 
október 10. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 2017.10.10. 

 Felhívás – Kedves Gyerekszeretők! 
Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 39. sz. 2017. 
november 14. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.11.14. 
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  Kamaszcsalogató könyvtárosok 

Érdi Újság 28. évf. 44. 
sz. 2017. november 15. 
5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.11.15. 

 Erzsébet királyné emlékére 
Vers, próza, zene 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 41. sz. 2017. 
november 28. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.11.28. 

 Erzsébet királyné emlékére 
Vers, próza, zene 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 41. sz. 2017. 
november 28. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.11.28. 

 
Elkerülhetetlen az elkerülő utak 
megépítése 
Közmeghallgatás a közlekedésről 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 42. sz. 2017. 
december 05. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.12.05. 

 Papírra vetett szonettek, másképp 
Mint az egykori kódexek 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 42. sz. 2017. 
december 05. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.12.05. 

 Gödöllői könyv a karácsonyfa alá 
Éhes felhő a napot 

Gödöllői Szolgálat, 26. 
évf. 43. sz. 2017. 
december 12. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2017.12.12. 

 
 
Gödöllő, 2018. február 15. 
 

Fülöp Attiláné 
Liskáné Fóthi Zsuzsanna 

 


