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1. HELYZETELEMZÉS 
 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkaterve a 2017.évi LXVII. a muzeális 
intézményekről, a nyilvános közkönyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 
előírásainak figyelembevételével készül. Meghatározóak a 2017. évben elkészült 
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia irányelvei. 

Az intézmény élén 2018. szeptember hónapban vezetőváltás lesz. Addig az intézmény 
igazgatóhelyettese látja el a vezetési és szakmai irányítási feladatokat. Egyéb személyi 
változások nem várhatók. 

Várhatóan problémát jelent a garantált bérminimum további növekedése, amely komoly 
bérfeszültséget okozhat a munkatársak körében. A szakképzett, magas iskolázottságú 
könyvtáros kollégák bére megközelítőleg megegyezik a kisebb iskolázottságú 
munkatársakéval. Minden egyéb alkalmat és lehetőséget megragadunk a jövőben, hogy a 
képzett munkatársak motivációját, intézményi elkötelezettségét megtartsuk, növeljük. 

A 2018. évben komoly, tartalmas szakmai feladatok állnak előttünk, amelyek közül a 
legfőbben a következők: 

- Ebben az évben meg kell védenünk a Minősített Könyvtári Címet. Ehhez új pályázat 
készül, átvizsgálásra és frissítésre kerülnek alapdokumentumaink. 

- Kiírás esetén pályázatot nyújtunk be a Könyvtári Minőségi Díjra, amely 2017-ben 
nem került kiírásra. Ennek elnyerése pénzjutalommal jár. 

- Útjára indul a Zöld könyvtári program. Minőségbiztosítási munkacsoport alakul a 
munka irányítására. 

- Az Ifjúság Éve 2018 városi tematikus évhez kapcsolódva új ifjúsági részleget alakítunk 
ki. Egész évben a kamasz korosztálynak kínálunk érdekes programokat. 

- Folytatódik olvasásfejlesztési tevékenységünk: kiemelt csoportunk (Hajós Alfréd 
Általános Iskola alsós osztálya) követése és a kapcsolattartás egész éven át tart. 
Újabb kiemelt korosztály az 5. osztályt kezdő diákok, akiket különböző lehetőségekkel 
kiemelt figyelemmel kezelünk a 2018-as évben. 

- Teljes körű állományellenőrzést végzünk a mellékelt ütemterv szerint. Az ellenőrzés 
időszerű, valamint a vezetőváltás miatt is szükséges. 
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2. VEZETÉSI FELADATOK 
 

2.1 Minőségirányítás 
A Minőségirányítási Tanács 2018-ban folytatja az eddigi munkákat, támaszkodva a kisebb 
munkacsoportokra. Változás történt a tagok összetételében, melyet az ügyrendük tartalmaz, 
valamint létrejött egy új munkacsoport, a zöld könyvtár szempontjaival foglalkozó ZÖCS. A 
MIT tehát az ADACS, FOCS, BEKOMCS, MACS és ZÖCS munkáját koordinálja, ellenőrzi a 
határidőket, segítséget nyújt és szükség esetén képzést is szervez számukra. Évente két 
alkalommal a csoportok résztvevőivel átbeszéli az elvégzett feladatokat és a még hátralévő 
munkát újra ütemezi, ha szükséges. A csoportok az éves feladatokat a MIT ajánlása alapján 
ütemezik, támaszkodva a MIT által készített jelentésekre, beszámolókra. A MIT operatív 
tervben összesíti az összes munkacsoport által elvégzendő feladatokat. 
 
Minősített Könyvtári Cím 
A MIT feladata, hogy a várhatóan 2018 első felében kiírásra kerülő pályázatra a pályázati 
dokumentációt előkészítse, frissítse. Az eddigi kötelező dokumentumok alapján egy GANTT 
diagrammon követi nyomon a beadandó anyagok elkészületét, a diagrammot melléklet 
tartalmazza. Az anyagok egy része a minőségirányítási munka rendszeres dokumentuma, 
ezek elkészültét az adott munkacsoportban részletezzük. Ami ezen felül szükséges a 
pályázathoz, itt most csak arra térünk ki részletesen. 

 
Könyvtári Stratégia 2016-2023 

A stratégia megírása már 2016-ban megtörtént, de a vezetőváltás, egyéb fontos változások 
miatt szükséges egy nagyon alapos felülvizsgálat, korrekció elvégzése. 

GVKIK Minőségirányítási Kézikönyv aktualizálása, javítása, egyszerűsítése.  
GVKIK belső, külső kommunikáció terv. Ennek egyszerűsítése, frissítése az új 
pályázat miatt fontos. 

- Partnerlista aktualizálása, partnerek meghatározása, együttműködési 
megállapodások megírása. 

- Továbbképzési terv aktualizálása 
- Folyamatszabályozás rendszerének kiegészítése a szolgálati utasításokkal 
- Használókat érintő útmutatók felülvizsgálata 
- Közösségi rendezvények, csapatépítő tevékenysége 2015-2018-ig 

 
 
Könyvtári Minőségi Díj 
A MIT feladata, hogy a várhatóan 2018 első felében kiírásra kerülő pályázatra a pályázati 
dokumentációt előkészítse, frissítse. A pályázati anyag nagy része 2017-ben elkészült, de a 
dokumentációt frissíteni kell. Három témakörben nyújtjuk be a pályázatot, a három innovatív 
szolgáltatás bemutatása három kolléga feladata. 
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2.1.1 Dokumentáció  
 
A MIT feladata, hogy a minőségbiztosítás során keletkezett dokumentumok megőrzéséről 
gondoskodjon, biztosítsa mentésüket és azt, hogy a munkavállalók, illetve a közönség 
hozzáférhessen ezekhez. Ennek érdekében: 
- biztosítja a GVKIK minden dolgozója számára a minőségirányítással kapcsolatos 

dokumentumokhoz való hozzáférést a common/minőségirányítás mappában. Átlátható 
struktúrában csoportosítja a keletkező dokumentumokat és a lejárt érvényességűeket is 
archiválja. 
- minden feltöltött dokumentum elérhetőségéről tájékoztatja a munkatársakat. 
- az elkészült elemzésekről és fontosabb dokumentumokról tájékoztatja a vezetőséget, 

munkatársakat, munkaértekezleten bővebben ismerteti ezeket. 
- folyamatosan ellenőrzi a minőségirányítással kapcsolatos dokumentumok 

naprakészségét, a szükséges javításokat év közben elvégzi és frissíti a könyvtár honlapján és 
a közös elektronikus rendszerben az anyagokat.  
- felülvizsgálja a könyvtár épületében, a látogatók számára elhelyezett új 

könyvtárhasználati szabályzattal kapcsolatos információs anyagokat, új kiírásokat készíttet, 
ha szükséges. 
- segítséget nyújt a GVKIK dolgozóinak abban, hogy megismerjék a minőségirányítási 
dokumentumok rendszerét. 

 

2.1.2. Elemzés értékelés 

A MIT a többi munkacsoport, főként az adatelemzési csoport munkájával összhangban 
tájékoztatja a vezetőséget és minden munkatársat a GVKIK eredményeiről. Koordinálja a 
2017-es felméréseket és megszervezi az éves SWOT analízist. Intézkedéseket javasol az 
elemzések kapcsán.  

 
Teljes SWOT analízis elvégzése 

2017-ben nem sikerült a teljes SWOT analízist elvégezni, ez 2018 első negyedévére csúszott 
át, amit az is indokol, hogy az intézmény élén vezetőváltás történik ebben az évben. 

 
Összehasonlító éves statisztikai adatelemzés 

Minden év elején és félévkor elemzést készítünk az előző év statisztikai adataiból: forgalmi, 
kölcsönzési, látogatottsági statisztika, rendezvények, távhasználat, stb. Elsősorban a negatív 
változásokat monitorozzuk, és ha szükséges, közbeavatkozunk. Az éves adatokból látványos 
infografika is készül, melyet az olvasókkal is megosztunk. 
 

Adatelemzés - teljesítménymutatók 
A 2017-es statisztikai adatokból képzett teljesítménymutatók kiszámolása, elemzés készítése 
a pozitív és negatív tendenciákról. 

 
Adatelemzés - benchmarking 

Benchmarking elemzés készítése az új, minősített könyvtárak adataival. A szöveges 
elemzések és a mutatók feltöltése a megfelelő common mappákba. 
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Munkatársi önértékelés  
Már ötödik éve végzi a könyvtár a munkatársak önértékelését kérdőívvel a saját 
teljesítményük, a kommunikáció, a motiváció és a vezetőség értékelésének kérdésköreiben. 
A 2017-es lekérdezés átcsúszott 2018-ra, a kérdőív adatainak elemzése 2017 I. 
negyedévében megtörténik. Az év végén újabb önértékelést végzünk. 

 
Vezetőségi értékelés 

Évente, de legalább kétévente végzi el a vezetőség a munkatársak négyszemközti 
értékelését. 2017-ben már a humán erőforrás térkép alapján, ahol a munkaköri 
kompetenciákhoz mérten értékeli a dolgozók kompetenciáit. A 2017-es értékelés a 2017-as 
év elejére átcsúszott, érdemes lenne megtartani a januári értékelést, a decemberi 
szabadságolások miatt. Idén tehát a 2017-es év elemzése történik meg. Az idei év értékelése 
majd a következő évben lesz aktuális. 
 

Olvasói elégedettség- és igényfelmérés 
2018-ban egy teljes olvasói elégedettségmérést tervezünk a második félévre, a szokásos 
kérdőíves formában. Ezen kívül a pedagógusokat, főleg a velünk közvetlen kapcsolatban álló, 
könyvtári órán részt vett pedagógusokat invitáljuk meg az első negyedévben egy fórumra, 
ahol kifejezetten a könyvtári órák, foglalkozások, klubok értékelését szeretnénk tőlük 
közvetlen formában megszerezni. 
 
  2.1.3 Marketing tevékenység 
 
A könyvtár marketing stratégiájának megírása  
A célcsoport vizsgálatok alapján a MIT előkészíti a könyvtár új marketing stratégiáját. A 
többéves időszakra szóló terv kijelöli a főbb irányvonalakat, megpróbálja a szerteágazó 
folyamatokat egységesíteni, rendszerbe foglalni. 
 
Szakmai publikációk  
A MIT feladata, hogy a GVKIK-ban folyó magas szakmai munkáról folyamatosan szülessenek 
publikációk szakmai portálokon, folyóiratokban. Figyelemmel követi a szakmai 
konferenciákat, előadókat javasol munkatársai közül, ösztönzi a kollégákat cikkek 
megírására. 
 

Célcsoportok vizsgálata 
A Marketing stratégia egyik fontos eleme, hogy célzott marketinget kell alkalmazni. Ennek 
első lépése volt, hogy különböző célcsoportokat állítottunk fel a könyvtár látogatói között. A 
célcsoportok megállapításánál figyelembe kell venni életkori tényezőket, könyvtár látogatási 
szokásokat, családi állapotot. A különböző célcsoportokhoz felelőseket jelöltünk ki, majd a 
célcsoportok vizsgálata következik. Ehhez a felelősöknek ki kell építenie a kapcsolatot a 
célcsoportját alkotó emberekkel, kezdetben egy szűkebb körrel, 6-8 emberrel. Ezután jön egy 
irányított interjú, ahol minden célcsoportot előre megbeszélt kérdések alapján elemzünk. A 
főbb kérdések a célcsoport szabadidő-eltöltési szokásait, könyvtárlátogatási szokásait, 
olvasási szokásait térképezi fel és lehetőséget ad arra, hogy megismerjük véleményüket is és 
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ötleteket nyerhessünk tőlük. A későbbi szolgáltatásfejlesztésnek és célzott 
reklámtevékenységnek ezek az interjúkból készült elemzések adják majd az alapot. 
- tinik (kiemelt célcsoport 2018-ban) 
- nyugdíjasok  
- kisgyermekes családok (Családok éve 2018) 
- pedagógusok  
- 10-14 éves diákok 

Külső kommunikáció, PR 
A cél a könyvtár imázsának javítása, a használókkal és nem használókkal való kommunikáció 
javítása, a szolgáltatásaink hatékonyabb reklámozása, az olvasás népszerűsítése közvetett 
módszerekkel. 

Facebook rovatok indítása:  
Hétfőn „Beolvasó” címmel, szombaton: „Ha bezár a könyvtár” címmel hetente kétszer 
olvasásnépszerűsítő rovatok indítása. Játékos feladványok a könyvek, könyvtárak világából, 
borító felismerése, idézetek, short story feladványok, első mondat rejtvények és 
könyvajánlók hetente két alkalommal. 

Szolgáltatások reklámozása: 
Szórólapon, könyvjelzőn, plakáton, címlapsztorin, liftben, Facebookon stb. Évente négy 
kiválasztott szolgáltatás humoros formában történő bemutatása a látogatóknak. Ez a négy 
szolgáltatás: 
- dezideráta 
- előjegyzés 
- Segítő szolgálat 

Werkfotó:  
Nagyobb projektek során folyamatos kapcsolattartás a Facebookon a közönséggel. Fotók az 
előkészületekről. 

Lakberendezés:  
Polcfeliratok, őrjegyek, padlómatricák, színcsíkok a falakon, eligazító táblák lecserélélése, 
frissítése. 
 
Beiratkozási kedv megtartása  
A tavaly megkezdett munkát tovább kell folytatnunk, és a meglévő olvasói réteget meg kell 
tartanunk. Ehhez 2018-tól nem a beiratkozási díjak kedvezménye lesz az eszközünk, hanem 
egyéb kampányok. 
- Valentin napi beiratkozás, VP antológia sorsolás. 
- Olvasás kihívások kampány – játékos vetélkedő felnőtteknek. 
- Beiratkozott olvasók számára kedvezmények biztosítása.  
Minden jelentősebb program, melyekre eddig ingyenes jegyet kellett igényelni, ezentúl csak 
beiratkozott olvasók számára lesz továbbra is ingyenes. A külsősök számára a beiratkozás 
összegével azonos értékben kell fizetnie.  
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2.2 Könyvtári dokumentumok frissítése 
Az emberi erőforrások minisztere 32/2017 (XII.12) EMMI rendelete a kulturális szakemberek 
továbbképzéséről hozott határozatot: 
Március 31-ig el kell készíteni az intézmény beiskolázási tervét, amelyet minden naptári évre 
el kell készíteni. 
Május 31-ig kell összeállítani az intézmény képzési tervét, amely 5 éves periódusra tervei 
meg a munkatársak továbbtanulását, képzésen való részvételét. 
Mindkét dokumentumot a képviselőtestület hagyja jóvá. 
 

2.3 Gazdálkodási folyamatok, épületüzemeltetés 
EFt 

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 
Működési bevételek 3100 
Központi irányító szervi támogatás 
(Önkormányzat) 

101853 

ÖSSZES BEVÉTEL 104953 
  
KIADÁSOK Eredeti előirányzat 
Személyi juttatások 53307 
Munkaadói járulékok 10948 
Dologi kiadások 39498 
ebből:  
- működési kiadások 29498 
- közüzem 10000 

Felhalmozási kiadások 1200 
ÖSSZES KIADÁS 104953 

 
2018 évre a könyvtár gazdálkodásának tervezésekor a feladatok ellátására kapcsolódó 
pénzügyi tervezés történt. (A megelőző években az előző évi bázis alapján történt a 
tervezés.) Így minden szakmai program, minden rendezvény és valamennyi megvalósítandó 
projekt, az épület üzemeltetés előzetes pénzügyi költségvetését kellett megtervezni. Ez a 
típusú költségvetés az év során nagyon szoros gazdálkodást fog jelenteni. 
2018 a könyvtárosok bére tekintetében is változás történik. A béremelés két csatornán 
keresztül folyik. A szakmunkás minimálbér 129 ezerről 161 ezerre emelkedett, a 15 %-os 
kulturális illetménykiegészítés pedig a könyvtár minden dolgozóját érintette. A két féle 
bérrendezési csatorna eredménye a könyvtárban nagy bérfeszültséget eredményezett. 
Ennek feloldása a fenntartó Önkormányzattal való egyeztetést követően ennek az évnek a 
feladata. 
 
A 2018.évi Ifjúság éve Gödöllőn tematikus program keretén belül a könyvtár 620 ezer Ft 
külön támogatásban részesül. Ezt az összeget az újonnan kialakításra kerülő Kamasz kifutó- 
Ifjúsági részleg szakmai, ifjúsági programjainak a megvalósítására fordítjuk. 
A költségvetésben elfogadásra került 1millió 2000 ezer Ft felhalmozási kiadás, amely 
összegből a Kamasz kifutó készül majd el, minden fiatal kényelmét és igényét szolgálva. 
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Az épületüzemeltetéssel kapcsolatban a következő munkálatok elvégzését tervezzük: 
- Kamasz kifutó átrendezése, új bútorok és berendezések helyének kialakítása. 
- Belsőudvar és a nagyterasz újra gondolása, új funkciók kialakítása 
- Éves nyári tisztasági festés Mosdók, közlekedők, közösségi terek részei. 
- Belső udvar esővíz lefolyók kitisztítása. 
- Lejtős rámpa járda felcsiszolása, felület kezelése. 
- Ajtók, ablakok zárszerkezetének átvizsgálása, javítása, cseréje. 
- Folyamatos izzó csere az épület egész területén. 
- Kötelező BIZTONSÁG TECHNIKAI előírás és felül vizsgálat elvégeztetése. 
- II. emelet ablakainak esővíz elleni szigeteltetése javítása. 

 
2.4 Belső ellenőrzési terv 

A szakmai, üzemeltetési, gazdálkodási folyamatok megalkotása és betartásának ellenőrzése 
folyamatos az intézményben. A minőségbiztosítási munkacsoport minden évben újabb 
folyamatok leírását végzi, alkotja meg hozzá a folyamatábrákat. Ezek ismertetése a 
munkatársakkal szintén folyamatos. 
Januárban elkészül a könyvtár operatív munkaterve, amely minden munkaértekezleten 
ellenőrzésre kerül. A havi bontásban, felelősökkel meghatározott feladatok végrehajtását 
ellenőrizzük, az el nem végzett munkáknak új határidőt adunk. Ennek ellenőrzése 
folyamatos. 
2018-ban a következő területen végzünk kiemelt ellenőrzést: 
- a napi statisztikai adatlapok pontos, naprakész vezetése a tájékoztató részlegeken 
- beiratkozási folyamat és olvasójegy/regisztrációs jegy használatának folyamata-
ellenőrzése 
- a könyvtár házi pénztára munkafolyamatainak ellenőrzése 

 
2. 5 Partnerkapcsolatok 

A könyvtári tevékenységi körök kiemelkedően fontossá vált az utóbbi években a közösségi 
térként való működés. Egyre több kiscsoport alakul, több az önszerveződés az olvasók 
körében. A rendezvények száma emelkedik, ezek látogatottsága is pozitív irányt mutat. 
A könyvtár közművelődési és oktatási tevékenységének pillérét a társ- és egyéb 
intézményekkel, szervezetekkel kialakított munkakapcsolatok alkotják. 
 
Kiemelkedően fontos az intézmény számára az iskolákkal való együttműködés. A 2018-ra is 
átnyúló tanévre elkészítettük a gyerekkönyvtár és a felnőtt részleg foglalkozás ajánlóját, 
amely alapján várjuk az iskolai csoportok jelentkezését. 
Három éve tart a Hajós Alfréd Általános Iskola egyik alsós osztályával a munkakapcsolat, 
akiknek az olvasási szokásait kiemelten figyeljük és az adó 1 % felajánlásokból ezt 
könyvekkel, programokkal támogatjuk. 
 
A könyvtár tevékenységében meghatározó az az együttműködés, együtt gondolkozás, amely 
a többi kulturális intézménnyel valósul meg a városban. Folyamatosan működtetjük és 
fejlesztjük a Művészetek Háza kávézójában a Könyv és Kávé mini könyvtárunkat. Közös 
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kiállítást tervezünk ebben az évben is a Levendula Galériával. A többi intézménnyel is több 
közös érintkezési pont várható ebben az évben is. 
Szoros együttműködésben folyik a munka a Cserkész Könyvtár és Levéltár állományában is 
közösen a Magyar Cserkész Szövetséggel. 
 
A gödöllői könyvtár több helyi és országos szervezetnek a tagja, vagy szoros 
munkakapcsolatban áll velük. Ezekkel a szervezetekkel a tevékenységet ebben az évben is 
aktívan folyatjuk, többek között: 
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete 
Gödöllői Értékvédő Egyesület 
Autonómia Köznevelési Közösség 
Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete 
Turisztikai Egyesület, Gödöllő 
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület 
Rejtvényfejtők Országos Egyesülete 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 
Europe Direct Információs Iroda 
Nemzetközi Könyvajándék Nap rendezvényt támogató könyvkiadók 
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 
Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) 
Opten Informatikai Kft. (OPTEN) 
Digitális Jólét Nonprofit Kft (DJN) 
Nemzeti Kulturális Alap (NKA) 

 
2.6 Humán erőforrás 

A könyvtár munkatársainak engedélyezett létszáma 19 fő, könyvtári szakmai feladatot lát el 
17 fő, gazdasági, üzemeltetési feladatot 2 fő. 
2018. január 1-től Fülöp Attiláné nyugdíjazását megelőző sétáló idejét tölti, így az aktív  
szakmai létszám egy fővel csökkent. Az igazgatási feladatokat a Szervezeti és működési 
szabályzatban foglaltak alapján a jelenlegi vezető helyettes látja el. 
Az igazgatói pályázat kiírására ez év április hónapban kerül majd sor. Az új vezető kinevezése 
várhatóan 2018. szeptember 1-től lép érvénybe. 
 

2.7 Önkéntesség és közösségi szolgálat 
A könyvtár közösségi életében fontos szerepet töltenek be az intézményben működő 
kisközösségek. Ezeket olyan olvasóink, kollégáink vezetik,akik önkéntes munkában végzik a 
klub működtetését.  
Ebben az évben is tovább működnek azok a klubok, amelyek az ő segítségükkel végzik 
munkájukat. (bővebben lsd. Könyvtári kisközösségek). Az év során egy alkalommal 
teadélutánra hívjuk őket, ahol meghallgatjuk beszámolójukat a klubok, körök működéséről, 
megköszönjük eddigi munkájukat. 
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A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011-es törvény előírja a középiskolások számára a kötelező 
közösségi szolgálat teljesítését. Ebben az évben további iskolákkal folytatjuk a közös munkát. 
A következő tevékenységekbe vonjuk be a diákokat: 

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

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

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

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

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

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

száítógépes tanfolyamokat tartanak a fiatalok 
 

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

 
3. ELÉRENDŐ SZAKMAI CÉLOK 

3.1 Állomány menedzsment 
 3.1.1 Kiemelt állománygyarapítási terület 

 
Az olvasói igények és az állománygyarapítási tervet és szabályzatot figyelembe véve minden 
évben meghatározzuk azokat a területeket, amelyekre a mindennapi dokumentum 
beszerzési folyamaton belül még nagyobb hangsúlyt és nagyobb beszerzési keretet 
fordítunk. 
Felnőtt részleg: 
Ebben az évben kapcsolódva az Ifjúság éve tematikájához, kiemelt figyelmet szentelünk a 
fiataloknak és a fiatalokról szóló szép és szakirodalmi könyvek beszerzésére. 
Az évek alatt elrongálódtak, elavultak a természettudomány területén a dokumentumok, így 
ezeket frissíteni kell. 
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Az alkalmazott tudományok területén tovább folyik az egészségüggyel, kertészettel 
kapcsolatos könyvek kiemelt gyarapítása, olvasóink igénye alapján. 
Az állománygyarapítás során kiemelt figyelmet szentelünk a kortárs irodalom beszerzése 
mellett a klasszikus szépirodalmi állományrész frissítésére,különös tekintettel az irodalmi 
évfordulókra. 
Gyermekkönyvtár: 
A gyerekkönyvtárban az elmúlt évben Anime club indult.  A klub életéhez Mangákat 
vásárolunk. Mondo Magazint, /mely a japán szubkultúrával, animékkel, mangákkal, 
videojátékokkal, zenével és Japán kulturális életének egyéb területeivel foglakozó magazin / 
előfizetünk. 
Kiemelt figyelemmel gyarapítjuk az újonnan kialakításra kerülő Kamasz kifutó (ifjúsági 
részleg) könyvállományát. Erre a részre kerülnek át filmes DVD-k és zenei CD-k, amelyek a 
korosztály figyelmét felkelthetik. Így egy helyen tudjuk kínálni a fiataloknak a korosztály 
számára érdekes könyveket, zenei és filmes dokumentumokat, folyóiratokat. A könyveket az 
online elérhető Könyvsu-go! Válassz könyvet könnyen- könyvválasztó oldalunk 
tematikájában helyezzük el, témák szerint csoportosítva. 
MásArc zenei és video részleg: 
Az idei év gyarapítási területe a CD állományunkban a zenés-verses gyermeklemezek, a nép-
és világzene. 
A DVD beszerzés során kiemelt figyelmet szentelünk fantasy és ifjúsági filmek gyarapítására. 
(Kamasz kifutó kialakítása) 
Folyóirat olvasó: 
Az állomány alakításánál a populárisabb folyóiratok felé mozdulunk el.  
A digitális folyóiratok kínálatát bővítjük, különös tekintettel a szakfolyóiratokra. Ezzel 
párhuzamosan a digitális folyóiratokhoz való hozzáférés készségét fejlesztjük olvasóink 
körében. 
Gödöllő Gyűjtemény: 
A Gödöllő Gyűjteményt a Gödöllővel és környékével kapcsolatos anyagokkal bővítjük. A helyi 
és országos médiából kiválogatott cikkeket a Szikla adatbázisba bevisszük és mellé média 
állományként csatoljuk a cikket kép vagy szöveg formájában. 
Ugyanezt tesszük a testületi ülések jegyzőkönyveivel, azzal a kivétellel, hogy média állományt 
nem csatolunk hozzá. 
 
 
A tavalyi évhez hasonlóan kiemelt helyen szerepel a „Könyv és Kávé”- Művészetek Házába 
kihelyezett - állományrészünk gyarapítása, frissítése igényes, könnyen átlapozható felnőtt 
könyvek és tartós, jó minőségű gyerekkönyvek beszerzése. 
 
Állományépítésünk fontos része az olvasói igényeket tartalmazó dezideráta- jegyzék. A 
jegyzéken szereplő könyvek beszerzésére havi rendszerességgel különös figyelmet fordítunk. 
A beszerzésről a dokumentumot kérő olvasót értesítjük. 
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  3.1.2 Állományvédelem 
A könyvtári dokumentumok leltározásának rendjét, gyakoriságát 3/1975. KM-PM sz. 
rendelet határozza meg. Ennek alapján könyvtár teljes állományellenőrzését 2018-ban le kell 
folytatni. Az előkészítő munkák ütemtervét 2018 márciusában előkészítjük. A teljes körű 
állományellenőrzést a kidolgozott ütemterv szerint 2018. december 1-ig lefolytatjuk. A 
kölcsönzőterek ellenőrzése a könyvtár nyári zárva tartása alatt fog történni. 
 
Az elmúlt évben megkezdett állagmegóvási munkát folytatjuk: az értékes, hosszú távú 
kölcsönzésre számítható könyveket műanyag borítással vonjuk be, amely megóvja a könyvek 
épségét, így tovább marad kölcsönözhető.2018-ban kb.400-450 könyv borítását tervezzük, 
különös tekintettel a népszerű és a klasszikus szépirodalomra. 
 
A könyvtár tartalmilag elavult vagy elrongyolódott, elveszett dokumentumait előre 
meghatározott selejtezési ütemterv alapján vonjuk ki az állományból. Ehhez időpontokkal és 
selejtezési területekkel meghatározott terv készül, ahol feltüntetjük a részlegenkénti 
darabszámot is. 
Teljes állományra vonatkozó selejtezési üzemterv készítése. 
Tartalma:  
- a különböző területekről maximálisan törölhető darabszámok 
- leválogatási, törlési és MÉH-be szállítási határidők 
A selejtezési szabályzat alapján folyamatosan vonjuk ki az állományból tartalmilag elavult 
vagy elrongyolódott, elveszett dokumentumainkat. 
Az elmúlt évben bevezetett állandó selejtezési jegyzékszámokat használjuk továbbra is. 
 
A már elavult, megrongálódott, az ajándékkönyvek közül állományba nem vett könyvekből, 
egyéb dokumentumokból 3 rongyos könyvvásárt tartunk.  
 

3.1.3 Állományrendezés 
Ebben az évben folyatódik a kölcsönző terekben az őrjegyek cseréje. Új képi és formai 
megjelenéssel, részlegenkénti színkód jelöléssel kerülnek a kölcsönző terek polcaira a 
műanyag osztófülek. 
 
Felnőtt részleg: 
Felnőtt szakirodalom 700-800 állomány olvasóbarát rendszerezést igényel. Kiemeljük az 
olvasók által preferált területeket, az átfedéseket megszüntetjük. 
Átvizsgáljuk a 613 és a 150 szakokat, az átfedéseket megszüntetjük. A leggyakrabban 
keresett témákat egy helyre csoportosítjuk. 
Folytatódik a könyvek kötése és a gerinc jelzések felragasztása is. A szórakoztató és a Krimi 
után már folyamatban van az életrajz és még hátra van a fantasy és a történelmi regények 
jelölése is. 
A nem kölcsönözhető segédkönyvtári állományt leválogatjuk. A segédkönyvtári könyvek 
piros jelzést kapnak (a gyerekkönyvtári segédhez hasonlóan) elkerülve ezzel is a keveredést.  
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MásArc Zenei és video részleg 
A CD és DVD lemezek könnyebb kölcsönözhetősége és azonosíthatósága érdekében 
vonalkóddal látjuk el a fiókban lévő lemezeket. 
Meglévő DVD tokok gerincén cutter- számokat feltüntetjük, DVD lemezeket 
tulajdonbélyegzővel, leltári számmal látjuk el.  
 
Szükségessé vált a tömör raktár nagyon horderejű rendezése. Első fázisban törlésre kerülnek 
az elavult olvasótermi könyvek. A februári rongyos könyvvásár után a méhbe szállítjuk a már 
leselejtezett, nem használható könyveket. Az üres polcok felszabadítása után a felnőtt 
részleg raktári állományát csúsztatjuk, új eligazító táblákat helyezünk el. 
 
 3.2 Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 
  3.2.1 Olvasásfejlesztés  
 
A gödöllői könyvtár kiemelt szakmai feladatai közé sorolja az olvasásfejlesztést. Célunk az, 
hogy az olvasást, a könyvtárat minél közelebb hozzuk az adott célcsoporthoz, nem 
hagyományos eszközökkel. 
 
Kamaszokra hangolva 
Ebben az évben – folytatva az előző évben megkezdett munkát- a kamasz korosztálynak 
szánjuk a legtöbb figyelmet. Az állománygyarapítás, az állomány elrendezése, a zenei és 
video részlegben való új beszerzések, az Infohíd helyén kialakításra kerülő Tini kifutó, a 
gyerekkönyvtárban lévő tini polc bővítése mind ennek a korosztálynak az igényeit elégíti ki a 
jövőben. 

- Legyél Te is hídavató! címmel felhívást teszünk közzé a fiatalok körében. Bevonjuk 
őket saját ötleteikkel az új ifjúsági részleg kialakításába. 

- az infohíd helyén kialakításra kerül a Kamasz kifutó, ahol kényelmes, kuckós 
olvasósarkokat, beszélgetős, közösségi együttlétre alkalmas tereket alakítunk ki. 

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

- xbox day címmel programokat szervezünk a játék népszerűsítésére, használatára. 
- a zenei és video részleg állományából Tinipolc kerül kialakításra, ahol a tizenéves 

korosztálynak készül film és zenei válogatás.  
- ide szervezzük a már működő kamasz programjaink összejöveteleit. (Íróka, 

Papírolvasók olvasókör, Anime klub, Sakk szakkör). 
- Évi 2 alkalommal Könyvtári éjszaka címmel a könyvtárban alvós kamasz 

programot szervezünk, elsősorban a klubjaink tagjainak. Ebben az évben ír-olvasó 
találkozót, beszélgetős délutánokat, egyéb programokat szervezünk kamasz 
olvasóinknak. 
május: Találkozás Böszörményi Gyulával 
június: Szívlapát- Kortárs költők napja fiataloknak 
október: Kemény- Szirmay –Kemény: Vendégünk a Kemény család 
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Bookstart program 
2016-ban egy új kezdeményezést indítottunk útjára. Egy iskolai osztály olvasási szokásait 
követjük nyomon: hogyan alakul, majd hogyan változik az olvasási kedv, hogyan alakulnak az 
olvasási szokások az idő múlásával. A látogatott könyvtári órák és a résztvevő osztályok 
aktivitását figyelembe véve a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola egyik 1. osztályában 
indítottuk el új kezdeményezésünket. 

1. A gyerekek a 4 év során minden évben kapnak egy könyvet a könyvtártól ajándékba, 
amely megfelel a gyerekek olvasási szintjének. Ezt a könyvtárosok személyesen adják 
át az iskolában, egy gyerekkönyvtári tájékoztató kíséretében.Ebben az évben ez 
Kántor Kata gödöllői író könyve lesz. 

2.  Az osztály rendszeresen, évi több alkalommal részt vesz a gyermekkönyvtárban 
tartandó csoportfoglalkozáson. Itt alkalmuk nyílik megismerkedni a könyvtárral, az 
abban való eligazodással. A program során a pedagógus által igényelt témában 
tematikus foglakozásokon is együtt dolgozunk a gyerekekkel. Ebben az évben 
közösen dolgozzuk fel az ajándékozott könyveket. 

3. A látogatások során minden gyerek beiratkozott olvasója lesz a könyvtárnak. A szülői 
beleegyezés után már könyvet is kölcsönözhetnek a csoportlátogatások alkalmával, 
majd egyénileg, a családdal együtt is. 

4. Évi egy alkalommal meghívást kap az osztály egy gyermekíróval szervezett 
találkozóra. Idén áprilisban Kántor Katával találkozik majd az osztály. 

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

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

7. A program közben méréseket végzünk a gyerekek körében. 
 
A program kezdete:  2016. január 
A program vége:  2019. június 
A program anyagi fedezetét az olvasóink által az intézménynek felajánlott 1% adóból 
kívánjuk fedezni. 
 
2018 szeptemberétől újabb korosztályt emelünk ki, amelynek könyvtárhasználati és 
látogatási szokásait vesszük górcső alá. Az ebben az évben 5. osztályt kezdő diákokat kínáljuk 
meg szolgáltatásainkkal, ismertetjük meg őket a könyvtárral és a nekik szóló 
szolgáltatásainkkal. 
A program részletes kidolgozása folyik, amely az első félév végéig elkészül. 
 
Olvass, rajzolj, játssz velünk! 
Évenként megtervezzük saját albumunkat. Célunk, hogy a még olvasni nem tudók, és nem 
szerető gyerekek is kedvet kapjanak a könyvhöz, az olvasáshoz. Segíthetik őket szülők, 
nagyszülők, testvérek. A díjátadót és a következő album meghirdetést, a Könyves Vasárnapra 
időzítjük. 
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Könyvsú- go! 
A 2015-ös tematikus év keretében folyó Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék nagy sikerrel 
zárult. A gyerekek közel 300 könyvet olvastak el és dolgoztak fel a játék során. Ennek az 
anyagnak és felületnek a felhasználásával készült el az 1. negyedévben a Könyvsú-go 
elnevezésű, fiataloknak szóló könyvválasztó oldal, amely a könyvtár honlapjáról érhető el. 
Az oldalra látogatók különböző szempontok kiválasztásával megadhatják, hogy milyen 
könyvet olvasnának szívesen. Így olyan olvasmányok közül választhatnak, amelyet a saját 
korosztályuk több szempontból véleményezett. Ezeket a választáskor elolvashatják, majd a 
könyv elolvasása után ők is véleményezhetik a választott könyvet. 
2017-ben a az előző évben indított országos olvasási játék eredményeként – amelyben a 
gödöllői könyvtár szervezőként és játékosként is részt vett- közel száz könyv került be az 
adatbázisba, amelyeket a gyerekek a játék során dolgoztak fel.  
Az adatbázis újabb lehetőségeket biztosít ettől az évtől kedve. Bárki vihet fel könyvajánlót a 
Könyvsugo oldalra, egy új fejlesztés eredményeként. 
Az adatbázis bővítésével párhuzamosan nagyobb figyelmet fordítunk a könyvválasztó oldal 
reklámozására: könyvjelzőt készítünk a gyerekeknek, több foglalkozásban során 
megmutatjuk a diákoknak a lehetőséget, szakmai lapokban cikket publikálunk a kibővült 
adatbázisról. 
 
Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata minden évben több alkalommal jelenik meg a város 
nagyrendezvényein. A cél az olvasás, a könyvtár népszerűsítése, nem hagyományos módon. 
Ebben az évben a kitelepült”könyvtárban” is lehetőséget biztosítunk a rögtön beiratkozásra 
és kölcsönzésre. A témában több könyvet és más dokumentumot is elhelyezünk a kültéri 
könyvtár polcain, amelyek rögtön hazavihetők lesznek. 
Ebben az évben a következő megjelenéseket tervezzük: 

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

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

 
Könyv és kávé 
Az elmúlt négy évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Novo Caféban kialakított mini 
könyvtárunk, amelyet a következő évben is folyamatosan gyarapítunk és gondozunk, új 
kiadványokkal látjuk el. 
 
E-padlás 
A könyvtár honlapjáról elérhető e-blogba folyamatosan kerülnek fel a könyvajánlók, az 
élményszerű olvasmány beszámolók, amelyek rendhagyó módon, személyes 
megközelítésekkel népszerűsítik az olvasást, a jó könyvet. 
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Olvasókör 
A könyvtár olvasóiból alakult kiscsoport havi rendszerességgel találkozik, ahol a közösen 
kiválasztott olvasmányokról beszélgetnek a kör tagjai. Ebben az évben a tagok egyre növekvő 
számát figyelembe véve a csoportból két csoport alakul, így az új tagokat is fogadni tudják. 
 
Biblioterápiás csoport 
Az új kiscsoport indításával azokat az olvasóinkat célozzuk meg, akik szívesen beszélik meg az 
őket foglalkoztató problémákat. A beszélgetéseket minden esetben irodalmi művek 
indukálják, ebből bontakozik ki a foglalkozás. A csoport februárban indul, majd 
szeptemberben egy más tematikában, újraszerveződve. 
 
Könyves Kihívás- felnőtteknek 
Az elmúlt évek visszajelzései alapján fogalmazódott meg az az igény, hogy ne csak 
gyerekeknek, családoknak, hanem kifejezetten a felnőtt korosztálynak szervezzünk játékos 
vetélkedőt. 
A játék több fordulós, kreativitást és játékos kedvet igénylő közösségi és online feladatokból 
fog állni. Várhatóan a 2. negyedévben kerül meghirdetésre. 
 

3.2.2 Informatikai fejlesztés, távszolgáltatások 
 
Főbb szakmai célok 
- Távszolgáltatás fejlesztése / Használóink számára honlapunkon keresztül elérhetővé 
tesszük digitalizált adatbázisunkat. A helytörténeti videó anyagainkat beiratkozott olvasóink 
jelszóval védett felületen érhetik el. 
- Fotó- és aprónyomtatványok elérése a honlapunkon / Könyvtárunk digitalizált fotóit és 
aprónyomtatványait elérhetővé tesszük honlapunk katalógus oldalán. 
- Könyvsú-go adatbázis fejlesztése / Az ifjúság évéhez kapcsolódva könyvsú-go 
adatbázisunkat kibővítjük egy ajánlott könyv feltöltési lehetőségével. 
- Informatikai fejlesztések a kamaszkifutón / Az ifjúság évéhez kapcsolódva wifi bővítést 
végzünk, xboxot és digitalizáló táblát helyezünk el. 
 
Digitalizálás 
Az információs társadalom igényéhez igazodva a könyvtárak egyre nagyobb mértékben 
válnak digitális tartalomszolgáltatóvá, digitális archívummá. A saját technikai eszközöket, és 
az internetet használók egyre jobban igénylik a digitalizált tartalmak elérését. 
Adatbázisunkban hozzáférhetővé válnak helytörténeti videó anyagok, a Széphistóriák 
sorozatunk. Szikla integrált rendszerünkben a Fotó és aprónyomtatványok modulban a 
helytörténetünkben található fotógyűjteményünket és aprónyomtatványokat digitalizáljuk. 
Ezzel biztosítani tudjuk a megváltozott könyvtárhasználati szokások megfelelő, színvonalas 
kiszolgálását. 
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Digitalizált dokumentumok adatbázisa 
A Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának digitalizálása és feldolgozása elkészült. Idén 
tervezzük a belső hálózaton való közzétételét, honlapunkon való megjelentetését. Ehhez 
szükség van egy dizájn kidolgozására. 
 
Fotó és aprónyomtatvány modul a Szikla IKR-ben 
Ebben az évben az elmúlt évben vásárolt modulban újabb 100 db fotó és 100 db 
aprónyomtatvány feldolgozását tervezzük. 
A cél egy digitalizált fotógyűjtemény létrehozása a könyvtár közös elérési felületén. 
A belső hálózatunkon elérhető programjainkról készült fotógyűjteményünket tovább 
gondozzuk, honlapunkon válogatást jelentetünk meg. 
 
Honlap 
A távhasználatok folyamatos erősödése miatt nagy hangsúlyt fektetünk honlapunk 
frissítésére, napi aktualizálására, interaktív szolgáltatásaira. Részlegeink bemutatását 
tartalmilag és képileg frissítjük. A középiskolai diákok számára készült Közösségi szolgálat 
oldalt frissítjük, tájékoztatást nyújtunk az önkéntes munka lehetőségeiről könyvtárunkban. 
KÖNYVSÚ-GO adatbázisunkba (Válassz könyvet könnyen!) feltöltjük A Nagy Könyves 
Beavatás programban elkészült könyvek adatlapjait. Az adatbázist kereshetőségen és 
hozzászóláson túl kibővítjük egy ajánlott könyv feltöltési lehetőségével.   Híreinket, 
programjainkat naprakészen feltöltjük, frissítjük.  
Főbb feladatok: 
Könyvsú-go adatbázis bővítése A Nagy Könyves Beavatás programban feldolgozott 
könyvekkel. Könyvsú-go adatbázisunk kibővítése egy ajánlott könyv feltöltési lehetőségével.  
Fotóarchiváló modul webes megjelenítése honlapunkon. 
Részlegeink bemutatásának frissítése: felnőtt kölcsönző, gyerekkönyvtár, Gödöllő 
gyűjtemény, Cserkész könyvtár- és levéltár, olvasóterem, MásArc, Infopont, regisztráció  
Gyermek oldalon könyvajánlók készítése havonta: 
Felnőtt oldalon könyvajánlók készítése heti egy alkalommal tájékoztató kolléga.  
Zene és filmajánló készítése felnőtt és gyerek oldalunkra havonta. 
Hírek, programok, eseménynaptár készítése. 
 
Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket teszünk közre főoldalunkon a hónap 
szülötteiről, halottairól vagy főbb eseményekről.  
Az idei év kiemelt témája az ifjúság. Előttem az utódom címmel tehetséges, gödöllői fiatalok 
(sportolók, művészek, irodalmárok, közéleti hírességek) oldalait készítjük el. 
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Szolgáltatások fejlesztése, változtatás 
Az olvasóteremben elhelyezett hidas gépeinkhez világítást teszünk, a digikuckóból 3-om 
laptopot itt helyezünk el wifi hozzáféréssel a tanfolyamok, könyvtári órák tartására és a 
kávézó helyszűke miatt. 
 
Gyerekkönyvtárunkban üzembe helyezzük az xbox játékot, közösségi napot szervezünk a 
bemutatására, melyre diák segítőket hívunk. 
 
Wifi hálózatunkat fejlesztjük a kamaszhídon és a gyermekkönyvtárban. 
 
Érintőképes monitor üzembe helyezése a földszinten könyvtárunk szolgáltatásainak és 
helyszíneinek bemutatására.  
 
Online kommunikáció, közösségi oldalak 
Facebook oldalunkon havi rendszerességgel közzétesszük új beszerzéseinket, egy-egy 
részlegünk akcióját, wiki oldalunk havi frissítéseit. Programjainkat, blogunkat, könyves 
eseményeket, érdekességeket osztunk meg. Twitter oldalunkra automatikusan kikerülnek a 
facebook tevékenységeink. 

Könyvtárunk facebook oldala: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
Kisközösségeink külön facebook csoportban tartják a tagokkal a kapcsolatot: 

- MásArc zenei és video részleg 
- Baba mama kuckó csoport 
- Papírolvasók 
- Irodalmi Kerekasztal 
- Angol társalgási klub 
- Anime klub 

 
Levelező listán kapják az információt a következő klubbok tagjai: 

- Olvasókör 
- Írókör 
 

Twitter oldal: https://twitter.com/gvkik  
Könyvtárunk az instagrammon: https://www.instagram.com/godolloikonyvtar/ 
E-padlás blog: http://blog.gvkik.hu/ 
Gödöllő wiki oldal: http://www.gvkik.hu/wiki/ 
IRKA oldal: http://www.gvkik.hu/irka 
Könyvsú-go oldal: http://konyvsu-go.gvkik.hu/ 
 
Következő online oldalakon tesszük közzé híreinket: 
Facebook oldalak: Gödöllő, Gödöllői programok, események, Gödöllői Hírek 
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Gödöllő város honlapján, Gödöllői Szolgálat újságban, Gödöllői Hírek újságban, Turisztikai 
Egyesület Gödöllő oldalán, Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület oldalán, 
Cylex.hu tudakozó oldalán 

Feliratkozott olvasóink számára rendszeresen küldjük a Könyvtári Hírlevelek programjainkról, 
szolgáltatásainkról. 
 
 3.3 Rendezvények  

3.3.1 Kiemelt rendezvények 
 
ArtJáró- Irodalmi beszélgetések, könyvbemutatók 

- január: Macskajaj est- Cserna Szabó András íróval 
 Libikóka- Grecsó Krisztián- Hrutka Róbert zenés irodalmi estje 

- február: Maradj! Menekülj! – Találkozás Kun Árpád íróval 
- március: Éhes felhő a napot!- Istók Panni könyvbemutatója 
- április: Költészet Napja 2018- Kávészünet zenekar irodalmi estje 
- május- Böszörményi Gyula találkozó 
- június- Szívlapát- Találkozás kortárs fiatal írókkal 

 
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 13. 
Könyvtárunk negyedik alkalommal csatlakozik a Magyar Gyermekirodalmi Intézet 
felhívásához. Ezen a napon a megkeresett könyvkiadók segítségével minden könyvtárba 
látogató gyerekolvasónk a kikölcsönzött könyvei mellé egy ajándékkönyvet is kap. 
A programhoz való csatlakozással a célunk, hogy bekapcsolódjunk az országos szintű 
olvasásnépszerűsítésbe. 
A könyvajándékozás mellett folyik Bálint napi beiratkozási akciónk. 
 
Internet Fiesta-március 21-28. 
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is kapcsolódik a gödöllői könyvtár az országosan 
meghirdetett programsorozathoz. Számítógépes képzéseket, informatikai előadásokat, 
interaktív játékokat kínálunk látogatóink számára. A Fiesta célja az internet hétköznapi 
használatának népszerűsítése, ezzel összefüggésben a veszélyekre való figyelmeztetés. 
 
Költészet Napja- április 9. ,április 11 
Április 9-én a Kávészünet zenekar zenés verses műsorával várjuk versszerető olvasóinkat. 
Ebben az évben ismét felállítjuk a Főtéren Verses házunkat április 11-én, ahol a verses 
könyvtár mellett a versekhez, költőkhöz kapcsolódó játékokkal várjuk a költészetet 
kedvelőket.  
A ház mellett az ideiglenes Versszínpadon lehetősége lesz mindenkinek elmondani kedvenc 
versét, dalszövegét, amelynek felvételét mindenki megtekintheti a honlapunkon keresztül. 
 
Ünnepi Könyvhét – június 7-11. 
Június 2. Gödöllő Irodalmi díj átadása 
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Író –olvasó találkozók, gödöllői írók bemutatkozási lehetősége 
 
Parkkönyvtár a Gödöllői Királyi Kastélyban-június 
A kastély muzeológus csoportjával közösen került kidolgozásra a Parkkönyvtár gondolata.  
A cél egy kötetlen, nagyon látogató és olvasóbarát szabadtéri olvasó- és élménytér 
kialakítása, ahol folyamatosan olvasás népszerűsítő foglalkozásokkal, zenés irodalmi 
műsorokkal és egy jó olvasnivalóval várjuk a parkba látogatókat egy hónapon keresztül. 
 
Múzeumok Éjszakája- június 
A könyvtár immár hatodik éve csatlakozik a városi programhoz. Késő délutántól éjfélig várjuk 
a látogatókat programokkal és rendhagyó könyvtári túrával. 
A gyerekeknek a tematikus év témájában kézműves –és mesefoglalkozásokat szervezünk. A  
 
 
Összefogás a könyvtárakért- október 
Az országos könyvtári napok tematikáját központilag határozzák meg, a programokat ezután 
szervezzük meg. A program záró eseménye a Könyves Vasárnap, amikor rendkívüli nyitva 
tartással, beiratkozási akciókkal, családi programokkal várjuk látogatóinkat. 
Ekkor kerül sor az Év olvasója díj átadására.  
 
Nagy Dianap- november 
2014-ben első ízben csatlakoztunk a Magyar Diafilmgyártó Vállalat felhívásához. a Nagy Dia 
napon Gödöllőn közismert embereket hívtunk, hogy vetítsenek és meséljenek diafilmeket a 
gyerekeknek. A program a 2017-es évben is nagy sikerrel zajlott. Még több mesélőt és még 
több csoportot hívunk meg a dianapra, ezzel népszerűsítve a klasszikus mesélés ezen 
formáját. 
 
Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny- november 
Ebben az évben 24. alkalommal kerül megrendezésre a szavalóverseny közös szervezésben a 
Gödöllői Királyi Kastéllyal és a Gödöllői Királyi kastély Barátainak Egyesületével.  
Az előző évek tapasztalatai alapján a verseny struktúráját átszerveztük. Az elődöntőkből a 30 
legjobb produkció kerülhet a Királyi Kastély Lovardájában november 24-én megrendezésre 
kerülő döntőbe.  
 
Opera Nagykövet Program  
Egy komplex művészeti program keretén belül ismerkedhetnek a gyerekek az Operaház 
tevékenységével, a zenei műfajokkal előadásokkal, híres művekkel. A belépés ingyenes, 
előzetes regisztrációhoz kötött. A Gödöllői Szolgálatban hirdetjük. Gödöllői iskolákból 
osztályokat szervezünk. Tervezett időpontok: 20178 február, április, október, december. 
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3.3.2 Városi tematikus év könyvtári programjai 
 
Kamasz kifutó, 
avagy új ifjúsági tér kialakítása a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban 
A gyerekkönyvtárban az évek során különböző szolgáltatási tereket hoztunk létre. 
Kialakításra került egy baba játszósarok, ahol a legkisebbek érezhetik jól magukat szüleik 
társaságában. Az iskolai és óvodai foglalkozások az olvasóteremből kialakított 
foglalkoztatóban zajlanak. A délutáni foglalkozások (pl.: sakk szakkör) a kölcsönzőtér 
szeparáltabb részében működik. Hiányzik azonban a gyerekrészlegből egy olyan közösségi 
hely, ahol a fiatalok, a kamasz korosztály iskola után akár kötetlenül akár, a könyvtárban 
működő szabadidős műhelyeiben dolgozva összejöhet.  
 
Az elmúlt néhány év statisztikája és a személyes tapasztalatok is azt mutatták, hogy a 12-16 
éves korosztály megszólítása égetően fontos feladattá válik a könyvtárak számára is. 
Országos szinten fontossá vált, hogy ezt a korosztályt célzó programokat, szolgáltatásokat 
hozzunk létre. Erre alapozva indítottuk útjára az Olvasók Diadala elnevezésű online 
olvasásfejlesztési játékunkat, amely 6 hónapon keresztül kapcsolta össze a fiatalokat az 
olvasással (http://www.gvkik.hu/olvasokdiadala/). A játékban a könyvek „megszerzése” és 
elolvasása után olyan kreatív feladatokat kellet a fiataloknak megoldaniuk, amelyek a 
digitális kompetenciájukat fejlesztette. Így sikerült a játék során az olvasást és a modern 
technológiát összekapcsolni. Az elolvasott könyveket élménylapok kitöltésével dolgozták fel 
a gyerekek, amelynek felhasználásával hoztuk létre a Könyvsú-go- Válassz könyvet könnyen! 
http://konyvsu-go.gvkik.hu/ elnevezésű könyvválasztó oldalunkat. Jelenleg közel 300 
könyvből választhat az oldalt használó látogató, ahol kamasz olvasóink ajánlanak, vagy 
éppen nem ajánlanak könyveket, rendhagyó módon kortársaiknak. 
 
Az Olvasók Diadala játék ideje alatt kialakult a könyvtárban egy olyan kamasz közösség, 
amely felől folyamatos jelzéseket kapunk arra, hogy igényük van az együttlétre, itt a 
könyvtárban, akár kötetlen, akár kiscsoportok formájában. 2016 júniusában alakult meg a 
Papírolvasók nevű kamasz olvasókör a gyermekkönyvtáros irányításával, amely azóta is 
havonta tartja összejöveteleit a gyerekkönyvtárban. Ősszel indult útjára a könyvtár 
írókörének  ifjúsági csoportja, az Íróka. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2 kiscsoport 
alakult, akik heti szinten jönnek össze a könyvtárban kolléganőnk vezetésével. A Nagy 
Könyves Beavatás országos játékban 2 csapatunk játszott 4 hónapon keresztül, akik a játék 
végére nagyon jó közösséggé alakultak. 
A csoportok nagyon jól működnek. A gyerekek egyre többször igénylik azt, hogy szabad 
idejüket is együtt töltsék. Márciusban egy éjszakát benn töltöttünk mindannyian a 
könyvtárban, ahol a vidám együttléten és szórakozáson kívül a fenti csoportok is 
dolgozhattak a csoportvezetőkkel. 
 
A könyvtári terek a szolgáltatások és az olvasói igények változásával folyamatos átrendezést 
igényelnek. A könyvtár 2002-es nyitásakor külön részleget hoztunk létre Infohíd néven. A 
hely felszabadult, aminek új funkciót keresünk. Mivel a gyerekkönyvtárhoz szervesen 



 

23 

kapcsolódik ez a könyvtári rész, az ifjúsági tér kialakítását itt tervezzük, „Kamasz kifutó” 
néven. 
 
A „híd” egy hosszúkás, mindkét feléről üvegezett tér, ahol az asztalok a kialakításakor fix 
helyre kerültek. Ezek közül néhányat meghagyunk: laptopokat, USB csatlakozóval, Wifi 
lehetőséggel ellátott TV-t, hanglejátszó eszközt tervezünk elhelyezni ezeken a pontokon. A 
tér másik végében szintén marad 2 asztal, ami köré mini könyvtárat hozunk létre, modern 
vonalú, mobil könyvespolcokkal, kényelmes ülőalkalmatosságokkal. A gyerekkönyvtárból 
átkerülnek a tiniknek szóló könyvek, így a Könyvsú-go http://konyvsu-go.gvkik.hu/ 
tematikája alapján egy külön tini könyvtárat alakítunk ki. A legfrissebb könyveket itt 
helyezzük el, természetesen a beszerzés a fiatalok igényei szerint folyik majd továbbra is. 
A „kifutó” középső részében modern kivitelű, színes, mobil gurulós fotelokat és kicsi, 
variálható laptop asztalokat helyezünk el. Itt zajlanak majd a kiscsoportok foglalkozásai. A 
teret többszínű szőnyegekkel, belógó lámpa függesztékekkel, színes árnyékoló rolókkal 
tesszük még fiatalosabbá. 
Olyan ifjúsági részleg kialakítására törekszünk, ahol kötött és kötetlen formában is jól érzik 
magukat a tizenéves látogatóink. A térbeli, fizikai átalakítás mellett a tartalmi megújulás is 
célunk. A meglévő klubjaink mellé még több szabadidős lehetőséget szeretnénk a fiataloknak 
ajánlani: 

- Íróka- írókör fiataloknak. Összejövetel minden héten 1 alkalommal 
- Papírolvasók- kamasz olvasókör. Találkozó havonta. 
- Let’s go!- angol társalgási klub tizenéveseknek. Heti rendszerességgel, más-más, a 

fiatalokat érdeklő témákban. (közös dalszöveg fordítások, filmek, videok nézése 
önkéntes csoportvezető irányításával) 

- Vágod?- filmkészítő klub, saját eszközökkel. Önkéntes fiatalok vezetésével (Shoeshine 
stúdió vezetésével) 

- Anime klub 
A meghirdetett körök mellett természetesen a”kifutó” alkalmas lesz arra, hogy a fiatalok 
akár iskola után összejöjjenek, beszélgessenek, közösen zenét hallgassanak, könyvet 
válasszanak és olvassanak. A számítógépek is a rendelkezésükre állnak majd. 
 
Mind látványában, mind szolgáltatásaiban egy új típusú könyvtári teret szeretnénk kialakítani 
modern berendezéssel, vonzó kinézettel, értelmes tartalmakkal a tini korosztály számára. 
Úgy gondoljuk, hogy a gödöllői könyvtárban megvan a célközönség és a fiatalok csoportja, 
akik ennek az elindításában szívesen részt vennének, a kialakított ifjúsági részt boldogan 
vennék birtokba. 
 
Tervezett programok, amelyek a Kamasz kifutó keretein belül valósulnak meg: 
 
Most akkor tali! –  
Egész éven át találkozók írókkal, kiadókkal, bloggerekkel, könyves beszélgetések 
Hármat egy csapásra- vendégünk a Kemény család:      
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 Kemény István író, Szirmay Ágnes ifjúsági könyvek írója,  
Kemény Zsófia slammer         

 
Leányrablás Budapesten- találkozás Böszörményi Gyula ifjúsági íróval, a Salamon király c. 
izraeli-magyar rajzfilm dramaturgjával   
 
Hollywood Hírügynökség 
             Rendhagyó találkozó Szirmay Gergely bloggerrel, filmkritikussal  
 
Nagyszínpad 
Irodalmi est, interaktív drámajátékok fiataloknak 
Szívlapát 
(A versgyűjteményben nyolcvanöt köztünk élő költő százötven verse olvasható.) 
            Irodalmi est a kötet szerzőinek részvételével.  
Soha senkinek 
          Nézőművészeti Kft előadása a családon belüli erőszakról 
           Szobaszínház és drámajáték fiataloknak Scherrer Péter rendezésében  
 
Pályázatok 
Kötelezők képregényben- Képregény pályázat fiataloknak 
Unod a kötelező irodalmat? Szerinted Jókait el lehetne mesélni 1 oldalban is? A mai 
fiataloktól távol áll a kötelező irodalom? 
Próbáld meg közelebb hozni! Tedd mindezt képregény formájában!  
 
Gödöllői Irodalmi Díj 
„A fiatalság a tehetség egyik fajtája” (Heltai Jenő) 
Pályázók korhatára: 14-25 éves korig 
Keressük Gödöllő tehetséges fiatal költőit, íróit.  
 
A Nagy Könyves Beavatás 
Az országos játék, amelynek a Gödöllői Városi Könyvtár is szervezője, ötletgazdája, 2017 
októberétől 2018 áprilisáig tart. 
A Nagy Könyves Beavatás című kreatív olvasásnépszerűsítő játékban csoportok 
versenyeznek egymással 5 hónapon át, melynek során könyvajánlókat - Beavató lapokat és 
kreatív feladatokat készítenek és úgynevezett Beavatott klubokban - könyvtári programokon 
vesznek részt. 
A játék folyamán a könyvekhez készített élménylapokat Lázár Ildikó és Mészöly Ágnes írónők 
zsűrizik. 
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3.3.3 Kiállítások 

 
 
 

4. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 
 
Irodalmi Kerekasztal 

Antológiák, publikációk 
2018-ban az Irka 10 éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból egy kiadványt tervezünk 
megjelentetni, melybe a régi, jelenlegi és jövőbeli Irka tagok írásait gyűjtjük egybe. A mai 
aktív tagok írásai mellett tehát helyet kapnak a diák írókurzus alkotói is, illetve a már nem 
aktív, de régebben irkás tagok is. A kiadványt két irkás grafikái színesítik majd: Almási Lajos, 
és Braun Kati rajzai. A kiadvány emiatt a szokásosnál vaskosabb lesz, 300 oldalasra tervezzük. 
A munkálatok még 2017-ben elindultak, a kötetet 2018 októberében szeretnénk bemutatni. 
A lektorálás, szerkesztést, tördelést az Irka tagjai végzik önkéntes alapon, de segítséget 
várunk a könyvtártól a megjelentetés nyomdai költségeihez. 
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  Idén folytatjuk a blog 
működését, hetente két bejegyzést tervezünk továbbra is a tagok írásaiból: versek, novellák, 
tárcák, mesék, valamint Gödöllő kulturális életével, olvasással, könyvekkel kapcsolatos 
kritikák, publicisztikák. A blogot színesítik az Irkához kötődő grafikus, fotós barátaink munkái 
is. Újdonság, hogy 2018-ban már a diák írókörösök munkái is felkerülnek a portálra. 
A 2014-ben elhunyt alapító irkatag, Emericzy Enid önálló kötetének megjelentetését is erre 
az évre tervezzük. A szerkesztési munkát irkás önkéntesek végzik. 
Folyamatosan szervezzük az irkatagok önálló köteteinek bemutatását, idén Istók Anna 
regényének, valamint Kántor Kata meséjének tervezünk önálló programot. 
 
Műhelymunka 
Az Irka továbbra is havonta egyszer, péntekenként a könyvtárban tartja műhelytalálkozóit, 
melyek ingyenesek mindenki számára. Ezen felül a 2017 őszén indult prózaíró kurzus 
folytatódik, várhatóan február végéig befejeződik. Tervezünk idén is nyári tábort augusztus 
közepén, szakmai vezetéssel és kibővített programmal, meghívott előadókkal 

Kiállítás témája Időpont 
Szálkák-Marton Frigyes illusztrációi Pilinszky János  könyvéhez  Febr.06-Márc17.ig 
S. Fehér Anna keramikus  kézműves köre kiállítása Márc.29-Ápr.28-ig 
Braun Katalin grafikái Máj.10-Máj.19-ig 
Barabás Márton könyvszobrász munkái  Júni.01-Júli.21-ig 
Szekeres Erzsébet textilművész több helyszínes jubileumi 
kiállítása   

Aug.24-Okt.06-ig 

Magyar Judit Mária : Kövek című munkái                        Okt.18-Nov.24-ig 
Remsey Dávid- Borbáth Péter: Sündör és Niru II.- Könyv 
illusztrációk kiállítása 

Nov.30-Jan.Vége 
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Diák írókör 
2017 őszén újra indult a középiskolás diákoknak szóló kreatív íróműhely. Jelenleg hetente 
tartanak az órák, összesen 11 diák vesz részt a képzésen, melyet Istók Anna tart. A 2016-os 
diák kurzus résztvevői haladó csoportként külön találkoznak havonta egyszer a könyvtárban. 
A 3 csoport közti átjárás szabad, a diákok munkái a blogon és a jubileumi kiadványban is 
megjelennek. A diákok számára bentalvásos műhelynapot, vagy több napos írótábort 
tervezünk a nyári időszakban. 
 
Programok 
Idén folytatjuk a könyvtár Artjáró programsorozatát. A kávézóval közösen felolvasóesteket 
szervezünk, borkóstolással, vagy egyéb gasztronómiai eseménnyel összekötve. Tervezett 
program:  

- Január: Cserna-Szabó András – beszélgetőtársa: Istók Anna 
- Február: Valentin napi forralt boros est – Irka felolvasás 
- Március: Éhes felhő a napot - könyvbemutató 
- Május: Születés hete – kiállítás és felolvasóest 
- Október: jubileumi könyvbemutató 
- December: karácsonyi felolvasóest 

A májusi kiállítás Braun Katalin Irka tag rajzaiból nyílik meg, a megnyitót a születés, anyaság, 
termékenység témakörében szervezzük. A kiállításhoz rövid prospektust is tervezünk, benne 
a képekhez társított írásokkal, részletekkel. 
 
Gödöllői Irodalmi Díj 
2018-ban az Ifjúság Éve lesz Gödöllőn. Ebből az alkalomból a Gödöllői Irodalmi Díjat 
kivételesen csak fiatalok számára hirdetjük meg „A fiatalság a tehetség egyik fajtája” (Heltai 
Jenő) mottóval. Pályázók korhatára: 14-25 éves korig. Műfaj: vers, novella. 
A pályázók köre: környékbeli és helyi diákok alkotásait várjuk.  
A zsűri tagjai: Czigány György, Galántai Zoltán, Kemény István.  
Határidő: a pályázat meghirdetése 2018. február 11. 
Pályázatok beérkezése: 2018. április 23. 
Eredményhirdetés: 2018. június 2. szombat 16 óra 
 
Civil részvétel 
Az Irka továbbra is részt vesz Gödöllő kulturális életének alakításában. Ezért a Költészet 
napján kint leszünk, és tervezzük a megjelenést a Parkkönyvtárban, illetve a Múzeumok 
éjszakáján is, a könyvtárral közösen. Szeretnénk más civil szervezetekkel szorosabbra fűzni a 
kapcsolatainkat és közös programokat szervezni. Városi vegyeskar, Cavaletta női kar, Gömb, 
Levendula Galéria, Garoda klub merültek fel, mint lehetséges partnerek. 
 

Olvasókör 
Olvasókörünk 2008 óta havi rendszerességgel találkozik könyvtárunkban. Csoportunk állandó 
tagokkal, évente 2-3 tagcserével működik. A következő évben is folytatjuk kötetlen 
beszélgetéseinket olvasmányélményeinkről. Találkozóink előtt a könyvtár honlapján 
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bemutatjuk az éppen olvasott könyvünket. Közös választás alapján válogatunk a kortárs és 
klasszikus magyar és külföldi szépirodalomból. Klubunk nyitott, de a tavalyi évben elérte a 
maximális létszámot, 15 főt. Többen érdeklődnek klubunk iránt, amennyiben igény lesz rá, az 
év második felében új kört indítunk új vezetővel.  
Tervezett időpontok: 
Január 16, Február 13, március 13, április 10, május 8, június 5, szeptember 18, október 16, 
november 13, december 11. 
 
 Biblioterápiás csoport 
A csoport az idősebb korosztály, az 50-es, 60-as éveikben járók számára szerveződik. 
Irodalmi művek kapcsán beszélgetünk a korosztályt foglalkoztató problémákról, segítséget 
nyújtva a problémák megoldásához. A kiscsoportos foglalkozások az önismerethez, a 
kapcsolatok fejlesztéséhez járulnak hozzá, segítik a résztvevők szellemi, lelki felfrissülését. 
 
 Őszikék Nyugdíjas Klub 
Havonta, minden hónap harmadik keddjén tartjuk az Őszikék Nyugdíjas Klub rendezvényeit.  
A 2018-as év tavaszi programja a következők szerint alakul majd: 
2018. január 16. kedd, 14 óra 
Nektárt csepegtettél – Tokaji unikumok 
Előadó: Radnóti László, újságíró 
2018. február 20. kedd, 14 óra 
Itt élek, mesÉlek – Szalkszentmártoni történetek képekben című könyv bemutatója 
Vendégek: Czuczor Teca, helytörténész 
Beszélgetőtárs: Szlávik Jánosné Zsóka, nyugdíjas könyvtáros 
2018. március 20. kedd, 14 óra 
Gödöllői emlékművek 
Előadó: Keményfi Róbert, nyugalmazott rajztanár, helytörténész 
2018. április 17. kedd, 14 óra 
A kivi nemcsak gyümölcs – új-zélandi barangolások 
Előadó: Demmel László, ázsiai utazásszervező 
2018. május 15. kedd 
Kirándulás a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumba - A múzeum állandó kiállításának 
megtekintése tárlatvezetéssel. 
 
 Értelmiségi Találkozó 
A 2002-től működő klub a szeptembertől májusig tartó évadban minden hónap 3. 
csütörtökén tartja összejöveteleit.  A Találkozókról - a meghívott vendégek engedélyével - 
hangfelvétel készül, amit az érdeklődők bármikor meghallgathatnak. 
A 2017-2018-as évadban a Találkozókat a „Magyarország az európai Keresztúton” témakör 
keretén belül szervezzük meg. 
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Rejtvényfejtő klub 
A Rejtvényfejtő Klub 2018-ban tovább folytatja megkezdett munkáját. Az összejöveteleket 
havi rendszerességgel tartjuk meg, a hónap minden harmadik péntek délutánján 16-19 óráig. 
Klubestek helyszíne a könyvtár Kutatóemelete. Az év végén a karácsonyi klub estes házi 
versenyen mérkőznek meg egymással a klubtagok.  
A foglalkozásokat Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete munkatársa vezeti.  
A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete és a Füles szerkesztősége által megrendezett 
Rejtvényfejtők Napján a Rejtvényfejtő Klub számos tagja képviseltetni fogja magát. A 
rendezvényt 2018. február 11-én tartják a Hotel Hungaria City Centerben. 
 
 Anime Klub 
A 2018-as év célja a tavaly év végén alakult klubtagság létszámának növelése úgy, hogy 
plakátokat küldünk a gödöllői általános- és középiskolákba is.  További cél a tagok közül egy 
klubvezetőt kinevezni, ezzel a találkozók is gyakoribbá válhatnak: minden páros héten, 
szombaton. 
A manga és manhwa állomány bővítését tervezzük. (Mangafan és Fumax kiadóktól). 
Szeretnénk a könyvtári anime klubok országos találkozóin részt venni: Szolnok (2018.01.27.), 
Cegléd, Kecskemét, Debrecen. Az idei év fő célja pedig egy ilyen találkozó megszervezése 
Gödöllőn.  
Terveink között szerepel japán kultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő előadásokat tartani (a 
Magyar-Japán Baráti Társaság és az ELTE Japanológia szak előadóival - kimonók, 
teaszertartás, kokeshi babák), amiken nem csak a klub tagjai vehetnének részt. 
 
Gyermekkönyvtárban és a Kamasz kifutón működő klubok 
 

Baba –mama kuckó 
Havonta egy alkalommal gyűlnek össze a kismamák és babáik a Gyerekkönyvtár 
olvasótermében. A meghívott vendég előadása, bemutatója után beszélgetés és játék 
következik. Az ingyenes részvétel feltétele érvényes regisztrációs vagy olvasójegy. Az 
anyukákat a Könyvtár programjairól, akcióiról, szolgáltatásairól folyamatosan tájékoztatjuk, 
számukra információs egységcsomagot állítunk össze. A szervezési munkákban Kozáry-Biczó 
Andrea önkéntes segít. 
Tervezett előadók és témák: 
Február 21. Bemutatkozik a Waldorf pedagógia 
Március 21.  Varga-Morvai Szilvia: Természetes szülés 
Április 25.  Dr. Skita Erika 
Május 30.  Nagy Réka: Ökomama/ Ökobaba - egyszerűen zöld 
 
 Papírolvasók- Kamasz olvasókör 
2016 őszén megalakult tini olvasókör jelenleg 8 fővel kezdi meg a munkát. Továbbra is 
havonta gyűlünk össze. A folyamatos tájékoztatást, kapcsolattartást a Papírolvasók zárt 
facebook csoportja segíti. A gödöllői emlékévhez, ifjúsági projekthez igazodva szervezzük az 
ifjúsági programokat, író-olvasó találkozót (Pl.: 2018. május: Böszörményi Gyula lesz a 
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vendégünk) A júniusi Park- Könyvtár keretében hagyományosan a gyerekekkel közösen 
maratoni felolvasást, beszélgetést tervezünk. A foglalkozásokat drámapedagógiai 
módszerekkel színesítjük. Ebben az évben két Éjszaka a könyvtárban rendezvényt szervezünk 
a gyerekeknek. 
Az első kiválasztott könyv: Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten 
Következő: Teller, Jane: Semmi, a nagy port kavart dán ifjúsági regény 
 
 Angol társalgási klub 
A 2017 év végén kamaszokból alakult klub 10 fővel kezdte meg a munkát ebben az évben. A 
klub keresettségére és a népszerűségére tekintettel a klub a tavaly betervezett 12 alkalom 
után is folytatódik. Készül egy plakát, ami nem tartalmaz majd kezdő vagy végződő dátumot, 
hanem szimplán csak a klubot – annak meglétét - hirdeti.  
Technikai újítások - A jövőben szeretnénk majd néhány alkalommal vetítőt és internetet is 
igénybe venni az órákhoz.  
Új helyszín – Amint elkészül a Kamasz-híd az Angol Klub is át fog költözni a jelenlegi helyéről. 
A klub témái az alábbiak: (a szürkével jelöl órák már meg lettek tartva) 

1. Town – Buildings – My home 
2. Shops – Shopping – Food 
3. Entertainment and the arts 
4. Clothes and appearance 
5. Sport and leisure 
6. Problems 
7. Feelings and opinions 
8. People and behaviour 
9. Travel and holiday 
10. Health and the body 
11. Mock exam 
12. Mock exam 
 
 Sakk klub 
Könyvtári Sakk Klub foglalkozásai minden pénteken 14-18 óráig zajlanak a 
Gyerekkönyvtárban. Vezető Veréb Béla a Gödöllői Sakkbarátok Egyesület elnöke, és Fehér 
Mihály sakkoktató.  
Házi sakkverseny időpontok: 
Március 29. Nyuszi kupa 
Június, Kastély Parki Sakk Party 
Október, Könyves vasárnap 
December, családi nap 
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War game-terepasztal játék 
A wargame egy terepasztalos startégiai játék. A csatába különféle seregeket lehet bevinni, 
ahol az ellenfél mellett, a terep viszontagságaival is meg kell küzdeni. A képzeletbeli 
hadvezérek a fantasy, sci-fi univerzumokban, valamint történelmi harcmezőkön küzdenek. 
A foglalkozásokat Bene Mihály az Erkel Ferenc Általános Iskola tanítója vezeti, közösségi 
szolgálatos fiatalok segítségével. Ombódi Gergő, Ombódi Zsolt, Szabolcs Bálint, Szabolcs 
Barnabás 
Időpontok:  
Február 2. 
Március 3. 
Április 14. 
Május 12.  
Június 23. 
 

 
5. KÉPZÉSEK 

 
Olvasók számára tartott képzések: 
A lakosság digitális fejlődése érdekében Segítnetet (rövid egyéni foglalkozások) és 
számítógépes tanfolyamokat tartunk. Az asztali számítógépek mellett laptop használatának 
lehetőségét is biztosítjuk ezeken az órákon.  

Február 5-6.: 
Megtaláltad már a párodat? Társkereső oldalak bemutatása. 
Munkahelyeden vagy? Munkakeresés az interneten. 

Március:  
Az Internet Fiestához kapcsolódva tanfolyamokat tartunk. 

Április 2-3.: 
A word használata. 

Május 7-8: 
Utazzunk! Jussunk el A-ból B-be! 

Június 4-5.: 
Okostelefon, IPad, tablet. Számítógépek új generációja. 

Szeptember 3-4.: 
Do you speak English? Tanuljunk nyelveket. 

Október: 
Az Őszi Könyvtári Napok témájához kapcsolódva tanfolyamot tartunk 

November 5-6.: 
Éljünk egészségesen! 
 
Segítnet 1 órás tanfolyamokat tartunk az infoponton, melyek személyre szabott igények 
szerint zajlanak.  
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A közösségi szolgálatra jelentkező diákok számára megszervezzük a diák-nagyi közösen 
tanulja a számítógép használatát órákat, honlapra ajánlók küldésének menetét, digitalizálás 
folyamatát, könyvsú-go feltöltésének használatát. 
 
Belső tanfolyamokat szervezünk munkatársaink részére: 

február, május, szeptember, november 
Word program használata 
Power point használata 
Adatbázisok használata a tanfolyamon tanultak szerint 
Zöld könyvtár bemutatása külső előadóval 
Tanfolyamon résztvevők beszámolója, oktatás a kollégák részére 
A Szikla Integrált könyvtári rendszerünk használatának gyarkorlásához meghívjuk Szilágyi 
Loránd szoftverfejlesztőt a NetLib kft-től. 
 
 
Gödöllő, 2018. február 10. 
 
 

Liskáné Fóthi Zsuzsanna 
igazgató helyettes 


