
Gödöllő, Dózsa György u. 8. 
Telefon: 28-515-280
www.gvkik.hu  
e-mail: konyvtar@gvkik.hu 

Gödöllői 
Városi Könyvtár 
és Információs Központ

Beszámoló
2022.



 
ÖSSZEFOGLALÓ 

1 

 

 
 

BESZÁMOLÓ 
2022 

 
Tartalom 

ÖSSZEFOGLALÓ ..................................................................................................................... 4 

1. IGAZGATÁSI FELADATOK ............................................................................................... 7 

1.1. Kiemelt projektek ........................................................................................................ 7 

1.1.1. GVKIK20 ................................................................................................................. 7 

1.1.2. Közösségi Alkotótér kialakítása ............................................................................... 8 

1.2. Minőségbiztosítás .......................................................................................................... 12 

1.3. Gazdálkodás, üzemeltetés, beruházások ....................................................................... 12 

1.4. Pályázatok ..................................................................................................................... 17 

1.5. Humán erőforrás gazdálkodás ....................................................................................... 18 

1.6. Partnerkapcsolatok ........................................................................................................ 18 

1.7. Önkéntesség és társadalmi szerepvállalás ..................................................................... 21 

1.8. Könyvtári dokumentumok frissítése ............................................................................. 21 

1.9. Belső ellenőrzési terv .................................................................................................... 21 

2. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI, BEIRATKOZÁSI STATISZTIKÁK .................................. 22 

2.1. Beiratkozás, olvasók száma ........................................................................................... 22 

2.2. Könyvtárhasználat ......................................................................................................... 24 

2.3. Társadalmi hasznosulás és gazdasági érték ................................................................... 32 

3. SZAKMAI FELADATOK ................................................................................................... 35 

3.1 Állomány menedzsment ................................................................................................. 35 

3.1.1 Fejlesztés, gyarapítás ............................................................................................... 35 

3.1.2 Selejtezés, megőrzés ................................................................................................ 42 

3.1.3. Állományrendezés .................................................................................................. 44 

3.2 Könyvtári szolgáltatások ................................................................................................ 46 

3.2.1 Olvasásfejlesztés felnőtteknek ................................................................................ 46 

3.2.2 Olvasásfejlesztés gyerekeknek ................................................................................ 48 

3.2.3 Olvasásfejlesztés kamaszoknak ............................................................................... 49 

3.2.4 Informatikai szolgáltatások ..................................................................................... 51 

3.2.5. EFOP – Az én könyvtáram mintaprogramok integrálása ....................................... 56 

3.2.6. Távszolgáltatások – online szolgáltatások ............................................................. 57 



 
ÖSSZEFOGLALÓ 

2 

 

3.3. Cserkész Könyvtár és Levéltár ...................................................................................... 58 

3.4. Könyvtári kiadványok ................................................................................................... 59 

3.4.1. Foglalkozásajánló ................................................................................................... 59 

3.4.2. Irka kiadvány .......................................................................................................... 59 

3.5. Marketing ...................................................................................................................... 60 

4. KÉPZÉSEK .......................................................................................................................... 61 

4.1. Szakmai publikációk, előadások ................................................................................... 61 

4.2. A könyvtárban indított olvasói képzések ...................................................................... 63 

4.3. Munkatársak továbbképzése.......................................................................................... 63 

4.4. Csapatépítés ................................................................................................................... 65 

5. RENDEZVÉNYEK .............................................................................................................. 67 

5.1. Gödöllői Irodalmi Díj .................................................................................................... 67 

5.2. Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 14. ......................................................... 68 

5.3. Internet Fiesta ................................................................................................................ 68 

5.4. Könyvtári táborok ......................................................................................................... 68 

5.5. Költészet Napja ............................................................................................................. 69 

5.6. Zöld könyvtári programok ............................................................................................ 69 

5.7. Országos Könyvtári Napok ........................................................................................... 71 

5.8. Ifjúsági és gyermekprogramok ...................................................................................... 71 

5.9. Erzsébet királyné szavalóverseny .................................................................................. 73 

5.10. Gödöllői írók könyvbemutatója .................................................................................. 73 

5.11. Könyvtár kommandók ................................................................................................. 74 

5.12. Könyvtári szabadulószobák ......................................................................................... 74 

5.13. Kiállítások ................................................................................................................... 75 

5.14. Szombati Szöszmötölők .............................................................................................. 75 

5.15. Egyéb programok ........................................................................................................ 76 

6. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK ........................................................................................... 77 

6.1. Olvasókör ...................................................................................................................... 77 

6.2. Irka Irodalmi Kerekasztal .............................................................................................. 77 

6.3. Rejtvényfejtő Klub ........................................................................................................ 79 

6.4. Értelmiségi Találkozó ................................................................................................... 79 

6.5. Őszikék Nyugdíjas Klub ............................................................................................... 79 

6.6. Jövő-Szövő Műhely ....................................................................................................... 79 

6.7. Baba - Mama Kuckó ..................................................................................................... 80 

6.8. Sakk szakkör ................................................................................................................. 80 

6.9. Papírolvasók – kamasz olvasókör ................................................................................. 81 

6.10. Pusztítók diák írókör ................................................................................................... 82 



 
ÖSSZEFOGLALÓ 

3 

 

6.11. Anime klub .................................................................................................................. 82 

6.12. Angol társalgási klub ................................................................................................... 82 

6.13. Társasjáték klub ........................................................................................................... 82 

6.14. Wargame ..................................................................................................................... 82 

6.15. Zöld Varroda ............................................................................................................... 83 

6.16. Könyv-Kötés-Kávé ...................................................................................................... 83 

6.17. Harmónia klub ............................................................................................................. 83 

6.18. Élményinformatika klub .............................................................................................. 83 

7. A GVKIK 2022. ÉVI MÉDIAMEGJELENÉSEI - MELLÉKLET ..................................... 84 

 
  



 
ÖSSZEFOGLALÓ 

4 

 

ÖSSZEFOGLALÓ  
 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ életében a 2022-es év 
eseményekkel teli év volt, hiszen a modern kori kihívásoknak napjainkban is 
megfelelő könyvtárépület idén ünnepelte átadásának 20. évfordulóját. A 2020-
21-es évek után üdítő volt az ünnepre, az ehhez kapcsolódó projektekre 

fókuszálni az előző évek nehézségei után.  
Annak ellenére, hogy a tényleges veszélyhelyzet elmúlt, a gazdálkodás során a takarékosság, a 
költséghatékonyság és a megfontoltság volt a jellemző. Az elmúlt évek tapasztalatai sokat formáltak a 
gondolkodás módunkon, nagyobb energiát fordítottunk a kiadások tervezésére és a pénzforrások 
célszerű felhasználására. 
A kormányzat 20%-os béremelést rendelt el a kulturális szférában dolgozóknak. A Kormány 682/2021. 
(XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló jogszabályában minden 
munkavállaló teljes összegű bérének a 20%-át biztosította egész évre szólónak. A központi 
finanszírozás késve érkezett, az önkormányzat előfinanszírozta a munkatársak béremelését, így már 
februárban az emelt bér került kifizetésre. 
Az év utolsó negyedéve ismét kihívások elé állította az intézményt, hiszen az ugrásszerűen 
megnövekedett energia költségek mellett kellett gazdaságosan működtetni az intézményt. A nem várt 
mértékű energia áremelés következményeképpen december 20-ig működött az könyvtár, mint a 
városban nyitvatartó egyetlen kulturális intézmény. Több kulturális csoport, civil szervezet, bezárt 
intézmény hozta a könyvtárba a közösségeit, a programjait. Irodák költöztek be a házba, amelyek azóta 
is nálunk működnek. 
A gazdálkodás mellett nagy kihívást jelentett a látogatók „visszacsábítása” a könyvtárban. Ebben az 
évben teljes nyitvatartással tudtunk működni, közel 700 rendezvényt bonyolítottunk le, több, mint 103 
ezer látogatóval. Ezek az adatok lassan közelítenek a 2019-es adatokhoz, ez nagyon jó eredmény, 
örömteli tendencia. 
A 20. évforduló kapcsán több fronton is ünnepeltünk. Mind az épületben, mind a szolgáltatások 
területén megújultunk, új tereket nyitottunk, újítottunk fel. (lsd. projektbeszámoló) 
Épület: 

• Megújult az épület homlokzata, a betonelemek rögzítésre és tisztításra kerültek. 

• A KamaszHídon megtörtént a nyílászárók cseréje, a vízelvezetési problémák megoldásra 
kerültek. 

• Kialakításra került a Közösségi AlkotóTér,(lsd.: projektbeszámoló) pályázati forrás 
felhasználásával. 

• Cserére kerültek az épületben a termosztátok és termo szelepek 40 százaléka, felkészülve idő 
előtt a takarékos energiagazdálkodásra. 

• Felfrissült a könyvtár Zöld udvara, amely a nyáron megtelt újra élettel. 

Szolgáltatások: 

• A júniusi születésnapi ünnepségre üzembe helyeztük végleges helyén a Könyvládát, amely 0-
24 órában biztosítja az olvasók számára a kölcsönzési szolgáltatásokat a könyvtár belső 
udvarán. 

• 0-24 órában biztosított a könyvek kérése, előre összekészítéssel és személyes átvétellel, a 
könyvládába vagy házhoz vitellel.  

• A megújult honlapon keresztül több lehetőség is van a látogatóknak a távhasználat 
igénybevételére és a kommunikációra. A covid alatt kidolgozott szolgáltatásokat tovább 
fejlesztettük. 

Az elmúlt 20 évben kiemelt figyelmet szenteltünk a családoknak: hogy a térben és a szolgáltatásokban 
egyidőben a család minden tagja megtalálja a kedvére valót, hogy jól és otthon érezze magát a 
könyvtárban. 2010-ben már elnyertük a Nagycsaládosok Országos Szervezetének Családbarát könyvtár 
címét. Ezt a tevékenységünket folytattuk. 
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A nehézségek ellenére ez az év sem telt el szakmai sikerek nélkül. Ebben az évben pályázatot 
nyújtottunk be a Családbarát Magyarország Központhoz, ahol az eddigi tevékenységünkkel a beadott 
anyag helyszíni auditja után elnyertük a Családbarát Munkahely és a Családbarát Szolgáltatóhely 
címet. 
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1. IGAZGATÁSI FELADATOK 
 
1.1. Kiemelt projektek 
 
1.1.1. GVKIK20 
 
Előzmények: 

A covid miatt drasztikusan lecsökkent látogatói létszám, kölcsönzési 
statiszikák, tagság. Szükségünk volt egy egész éves marketing 
kampányra, hogy ismét élettel töltsük meg a könyvtárat. Ehhez jó 
alkalmat szolgáltatott, hogy 2022-ben éppen 20 évessé vált 
intézményünk. Az egész kampányt erre a szlogenre fűztük fel: 20 év 20 
ajándék.  

Cél: 
A fő cél a közösség visszaépítése volt, a szeretetmárkánk felfrissítése, a könyvtár támogatói 
(stakeholders) rétegének megcélzása, a könyvtár kulturális központként való megerősítése a városban. 
A hűséges törzs olvasótagság megjutalmazása mellett célunk volt az új használók bevonása is, 
elkötelezetté tétele. A retrospektív visszatekintés mellett nagy hangsúlyt fektettünk a jelenre valamint 
a jövőre is. 
Projekt: 
A kampányra projektcsapat alakult, akik a mindennapi munka mellett tervezték és szervezték meg a 
feladatokat. 

1. 20 év 20 ajándék: a 20 éves születésnap kapcsán nem mi kaptunk, hanem mi adtunk 20 
ajándékot olvasóinknak, és ezt folyamatosan kommunikáltuk is feléjük. Számos játékkal, 
kihívással meglepetéssel készültünk, az ajándékok része volt néhány nagyobb beruházás, 
fejlesztés is: 

• új rendezvénytermi székek 100 db  

• Könyvet Házhoz biciklik 2  db 

• 0-24 órás könyvláda csomagküldő szolgáltatás bevezetésével együtt,  

• egy teljesen új könyvtári tér, a makerspace kialakítása, a hozzá kapcsolódó klubbokkal  

• új szolgáltatásként társasjátékok vásárlása és kölcsönzése, társasjáték klubbal együtt. 
2. Bookatlon – játékos kihívás, mely fél éven keresztül tartott. Plakátarcai az olvasóink voltak, 

minden korosztályból. A kihívás célja, hogy megismertesse a kevésbé ismert szolgáltatásainkat 
is a közönséggel. Így egy kis füzetbe kellett az év során matricákat gyűjteni. Minden teljesített 
kihívás egy matricát ért. A matricák beválthatók voltak apró ajándékokra a játék folyamán, és 
az év végi eredményhirdetésen indulhattak a versenyzők a fődíjért, ex libris pecsétekért. A 
kihívások nagyon változatosak voltak és lefedték a könyvtár teljes szolgáltatási kínálatát: 

• vegyél részt egy könyvtári programon 

• írj bejegyzést a vendégkönyvbe egy kiállításról 

• írj könyvajánlót a blogunkra 

• igyál egy kávét valamelyik könyvtárossal 

• kölcsönözz egy nemkönyvet! (társasjáték, sütisütő forma, diafilm, stb) 

• próbáld ki a VR szemüvegünket! 

• Írj rólunk értékelést a könyvtár Facebook oldalán,  

• lőj egy szelfit a könyvtár örökbefogadott tapírbébijével, stb. 
A kihívások egy része a digitális, távszolgáltatásaink népszerűsítéséről is szólt, de igyekeztünk 
erősíteni a személyes kapcsolatot is, illetve a különböző korosztályoknak megfelelő kihívásokat 
mixeltük. Voltak Joker alkalmak is, amikor szabadon választhattak a játékosok kihívást. A 
kihívásra 61 fő jelentkezett, az egész éves játékban 30 fő jutott el a végső pontig. Az esemény 
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zárására decemberben egy közösségi alkalmon került sor, mikor kiosztottuk a nyereményeket, 
és egy közös kézműves délutánon vehettek részt az olvasók. 

3. Örökös tagság: a könyvtár örök életre szóló ingyenes tagsággal jutalmazta egy ünnepség 
keretein belül azokat az olvasókat, akik már 20 éve rendszeres tagjaink.  

4. A születésnap megünneplésére háromnapos ünnepségsorozattal készültünk, születésnapi 
tortával, meghívott előadókkal, koncertekkel, irodalmi műsorokkal, ajándékokkal. 

5. Új imázsvideó készítése az olvasókkal közösen: egész napos forgatáson vehettek részt az 
olvasóink, melynek végén megszületett a könyvtár születésnapi videója. 

6. Könyvtári himnusz készült egy kollégánk szervezésében. Zenekari próbák, felvételek során 
született meg a himnusz, mely a születésnapi videó zenei aláfestése lett. 

7. Szülilap – egy könyvtári újság is született, mely az elmúlt 20 év legviccesebb sztorijaiból 
válogatott: bemutattuk hogyan változtak 20 év alatt a könyvtárosaink, az épület, és persze 
megszólalnak benne az elmúlt két évtized könyvtárigazgatói is. Az újság 500 példányban 
készült, kereskedelmi forgalomba nem került, de az év során elküldtük leghűségesebb 
olvasóinknak és a honlapra is felkerült. 

8. 20 év képekben: 2002-ben a korábbi városi könyvtár teljesen új épületbe költözött, teljesen 
megújult, korszerű szolgáltatásokkal, közösségi és információs központként várta régi és új 
használóit. A 20 éves születésnap során azt mutattuk be a fotókiállításon, hogy az elmúlt 20 év 
is mennyi változást hozott az életünkben: hogyan szüntek meg és alakultak új részlegek, 
hogyan bővült az állomány, a szolgáltatáspaletta, hogyan színesedett meg az épület, a 
szolgáltatások és a könyvtárosok is. 

Eredmények: 
A projekt célja a szeretetmárka újraépítése, a covid miatt lemorzsolódott tagság ismételt bevonzása 
volt a könyvtárba. Az eredményeket leginkább a 2022-es statisztikai adataink támasztják alá, melyeken 
látszik, hogy a 20-21-es évek csökkenése után 2022-ben ismét szárnyalni kezdtünk, egyre több 
olvasónk tért vissza, egyre többet kölcsönöznek és vesznek részt programjainkon. 
 
A projekt marketingstratégiáját benyújtottuk az IFLA és a Press Reader által közösen meghirdetett 
nemzetközi Marketing Díj pályázatára, melynek eredményhirdetése 2023. márciusában várható. A 
projekt teljes anyaga felkerült a könyvtár honlapjára, elérhető minden eleme és maga a benyújtott, 
angol nyelvű pályázat is. 
https://www.gvkik.hu/gvkik20 
 
 
1.1.2. Közösségi Alkotótér kialakítása 
 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2022-ben ünnepelte az épület 20. születésnapját. 
Az elmúlt 20 évben azonban a látogatói igények mind a térhasználat, mind a szolgáltatások terén 
nagyon sokat változtak. Ez az olvasói beszélgetésekből és a kérdőíves megkérdezésekből egyértelműen 
kiderült. 
 
Az elmúlt évek során arra törekedtünk, hogy az épületen belül egyre nagyon teret adjunk a könyvtár, 
mint 3. hely megvalósításának: nem csak közösségek formálásával, rendezvényekkel, hanem a terek 
átalakításával és új szereppel való megtöltésével. 
2018-ban egy funkcióját veszített teret alakítottunk át a kamaszok számára, új ifjúsági részleget 
tudtunk átadni a fiataloknak. (a KamaszHíd kialakítása szintén NKA pályázati támogatással valósult 
meg) 
2019-ben a könyvtár Zöld udvarát és Terasz könyvtárát alakítottuk ki, amely szervesen a kapcsolódik a 
Földszinti közösségi tér egységéhez. Belső kertünk és teraszunk sok közösségi program 
megvalósításának a színtere. 

https://www.gvkik.hu/gvkik20


 
1. IGAZGATÁSI FELADATOK 

9 

 

2020-ban szintén ennek a téregységnek a részeként került kialakításra az InfoTér a közösségi irodával 
és a kávézó újbóli megnyitásával. 
 
2021-22. évben fő célunk a Földszinti Közösségi Térben a Makerspace – Könyvtári Közösségi AlkotóTér 
kialakítása volt egy olyan szolgáltatási tér megvalósításával, ahol valódi alkotói közösségek tudnak 
majd dolgozni és élvezni a könyvtár szolgáltatási sokszínűségét és remek lehetőségeit. A tér 
elhelyezkedését és berendezését tekintve kiválóan alkalmas közösségek együttlétére, foglalkozások, 
klubok megszervezésére. 
 
Az AlkotóTér bekerülése a könyvtári szolgáltatások közé nagyon egyszerűen magyarázható azzal, hogy 
a könyvtár egyébként is egy közösségi tér, ahol szabadon hozzáférhetnek az emberek a könyvekben és 
adatbázisokban lévő tudáshoz. Ezekhez a tényekhez könnyen kapcsolható egy olyan állandó helyiség, 
ahol nem csak az elméletnek jut tér, hanem azokat a dolgokat, melyeket az interneten vagy a helyben 
található szakirodalomban olvasnak, azt meg is tudják valósítani. Ezen kívül fontos közösségépítő 
szerepe is van, mely feladat a gödöllői könyvtár céljai között kiemelt fontosságú. 
 
A kreativitást fejlesztő, szabadidő hasznos eltöltését célzó programok eddig főként időszakos jelleggel 
szerepeltek a kínálatunkban, (Szombati szöszmötölő címen, havi rendszerességgel). Azonban felmerült 
az igény arra, hogy ezeknek a tevékenységeknek, szolgáltatásoknak állandó helyszínt és időpontot 
biztosítsunk. Ezen igényt kívánta kielégíteni az AlkotóTér kialakítása, berendezése. Praktikus, mobil, 
az eszközök tárolására alkalmas bútorokat vásároltunk, kiegészítve a klubok tartásához szükséges 
eszközökkel (sütő, főzőlap, 3D nyomtató, könyvkötészeti eszközök, varrógépek, stb.) 
 
Elindult a térben működő kisközösségek szervezése, megindult a klubélet: 
 

3 K klub 
A felolvasás és az olvasmányélmények megbeszélése mellett a 
klubtagok együtt kötnek, amelyből éppen most egy 
jótékonysági célra készülő takaró áll össze. 
A közösség szeptemberben kezdett kiépülni, jelenleg 10 aktív 
taggal működik, havi rendszerességgel. 
A klubot 2 könyvtáros vezeti. 
 
 
 

 
Zöld varroda 
A GVKIK 2019-ben megfogalmazta egy tematikus év és egy 
benyújtott IFLA pályázat keretében a könyvtár és a 
szolgáltatásainak zöld irányát.  
Ez indította útjára a Zöld varrodát, ahol a látogatók által 
behozott, maradék anyagok felhasználásával készülnek a 
használati és dísztárgyak, ötleteket merítve a könyvtár 
könyveiből. A klub önkéntes vezetővel működik, jelenleg 8 
aktív és rendszeres tagja van. Havonta működik. 
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Társas klub 
A GVKIK-ban 2021 óta társasjátékok is kölcsönözhetők. 
Ebben felismertük a közösségépítés lehetőségét, így 
elindítottuk Társasjáték klubunkat is, amelynek színhelye 
az AlkotóTér. 
A havonta szombat délutánonként tartott társas klubok 
nyitottak, bárki csatlakozhat a közel 100 társasjáték 
egyikének kipróbálásához. 
A klubot 1 fő könyvtáros vezeti, közösségi szolgálatos 
diákok bevonásával. 
 
 

 
3D nyomtató és tervező klub 

   
A 3D nyomtató vásárlásával lehetőség nyílt egy újabb kisközösség létrehozására: olyan fiatalok és 
kevésbé fiatalok vesznek részt a meghirdetett 3D tervező programokon, akik ebben szeretnének 
elmélyülni, egyre komolyabb dolgokat tervezni és nyomtatni. A több alkalomból álló mini kurzusok 
résztvevői képesek lesznek az önálló tervezésre és kivitelezésre. A klub mellett az iskolai, óvodai 
csoportokkal a könyvtári órák keretében megismertetjük az eszközt működés közben. 
A klubot könyvtáros kolléga vezeti, tanfolyamonként 5-6 fővel. 
 
Sütisütő forma kölcsönzés 

2021. Húsvét előtt indítottuk útjára a sütisütő formák, mint speciális 
dokumentumok kölcsönzését. A formákat, eszközöket receptes könyvekkel, 
újságokkal kínáljuk kölcsönzésre. A beszerzés folyamatos, elsősorban 
szezonális eszközöket vásárolunk, az igényekre alapozva. 
A kölcsönzés mellett egyszerű sütögetéseket is szervezünk, karácsonykor 
mézeskalácsokat készítettünk együtt a látogatókkal, amit jótékony célokra 
ajánlottunk fel. 
 

 
 
Lego 
A legot a könyvtári órákon is használt fontos módszertani eszköznek 
tartjuk. Így az AlkotóTér tervezésénél hamar bekerült a megvalósítandó 
tervek közé: klubot, könyvtári órát terveztünk az ajándékba kapott és 
folyamatos gyűjtés alatt álló lego készletre. 
A klub kialakítása folyamatban van, jelenleg a könyvtári órákon 
alkalmazzuk. 
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Könyvkötészet 
Az AlkotóTérben a tervek között szerepelt egy mini könyvkötészeti 
műhely kialakítása is. Több könyvtári óra bevezetője tartalmazza a 
könyv történetét és felépítését, ezt most szemléletesen meg is 
tudjuk mutatni, kézzel fogható vált a gyerekek számára a 
foglalkozások során. 
Egy önkéntes vezetésével klub is indul, ahol kisebb füzetkéket, 
noteszeket, stb. készíthetnek el a látogatók, megismerve a 
klasszikus kötészeti technikákat. 
A klub szervezése folyamatban van. 

 
A fent leírt, újonnan kialakított AlkotóTér szerves részét képezi a Földszinti közösségi térnek, amely a 
könyvtár lüktetését adja, ahol a közösségi élet nagyrésze zajlik. Úgy gondolom, hogy a pályázat adta 
lehetőségeket kihasználva sikerült új lehetőségeket megnyitni abba az irányba, hogy a könyvtár, mint 
3. hely új közösségekkel, új és változatos tevékenységekkel és szolgáltatásokkal még színesebben, az 
olvasói igényekre alapozva tudjon működni. A fejlesztés ezzel nem áll meg, a jövőben a tevékenységek 
és a kisközösségek körét bővítjük és alakítjuk. 
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1.2. Minőségbiztosítás 
 
A Minőségirányítási Tanács 2022-ben folytatta az eddigi munkákat, támaszkodva a kisebb 
munkacsoportokra. Operatív munkaterv alapján ellenőrizte a határidők betartását, a folyamatos 
munkát. 
 
Adatelemzés 
Az alábbi nagyobb elemzések készültek el: 
 

• Idősoros összehasonlító éves, féléves statisztikai adatelemzés 

• Megtérülési mutató 

• Teljesítménymutatók 

• Munkatársi önértékelés  

• Olvasói elégedettségmérés: csak a kérdőív lekérdezése történt meg 

• Olvasói igényfelmérés a Könyvláda használatával kapcsolatban 

• Olvasói igényfelmérés a Kamaszhídon 

• Aktivitási és képzési táblázatok 

• Havi dolgozói teljesítménymérés 

Belső képzés 
A belső képzésre, valamint csapatépítő alkalmakra összesen 14 programot szerveztünk 142 fő 
részvételével igen változatos témákban, amit a képzési naplónk részletesen tartalmaz. 
 
Szakmai publikáció   
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. Részletesen ld. 4.1 
pontnál. 
 

Díjak, elismerések: 
Év fiatal könyvtárosa díj – Kajári Katalin 
Gödöllő, polgármesteri ezüstérem – Seres Imre 
Családbarát Munkahely és Szolgáltató Hely tanúsító védjegy – GVKIK 
Madárbarát Munkahely Cím - GVKIK 
2022-ben a dolgozók által odaítélt Vadliba díjat Győri Krisztina feldolgozó és 
tájékoztató könyvtáros kapta. 
 

 
1.3. Gazdálkodás, üzemeltetés, beruházások 

 
Gazdálkodás 
A 2022-es év, mint minden más városi intézményben, a gazdálkodás szempontjából nehéz év volt. 
A költségvetés tervezésekor már látható volt, hogy a következő pénzügyi év megszorításokat fog 
eredményezni, az előző évhez hasonlóan. A covid okozta gazdasági károk évekig tartó hatására fel 
kell készülnünk, a gazdálkodásban a mértéktartás elvét kellett és kell követnünk.  
 
Az épület, így a GVKIK az elmúlt évben ünnepelte 20. születésnapját. Az ünnep alkalmából lehetőség 
nyílt kisebb beruházásokra, nagyobb programok szervezésére az ünnepség keretein belül. 
A 20 éves épület több helyen már tükrözi az idő múlását, így javításokat, korszerűsítéseket igényel. 
A születésnapi év során ezekre is sor került. 
 
Az év második felében már látható volt, hogy újabb megszorításokkal lehet csak megtakarítást 
elérni, hiszen a drasztikus energia áremelés következményeképpen a működés is kérdésessé vált. 
A könyvtár távhőszolgáltatás útján működteti a fűtését, amely 16 szoros áremelkedést jelentett az 
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intézmény költségvetésében, amely nem állt rendelkezésre, kiegészítést igényelt. Így az 
egyeztetések után közös döntés született arról, hogy 2022. december 20-ig tarthat nyitva az 
intézmény. Ezután január 2-ig teljes bezárás következett, a temperált 16C fokot tartottuk. 
 
A könyvtár a fentieket figyelembe véve költségtakarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodásra 
törekedett az év során. A rendelkezésre álló összeg a fenntartó által biztosított költségvetési 
támogatásból, az állami normatívából állt össze.  
Az előző, 2021-es évi megszorítások következményeképpen a tavalyi évben nem részesültünk 
érdekeltségnövelő támogatásban, így a dokumentum beszerzési és az informatikai beruházási 
keretünk az elmúlt évben kisebb volt az elvártnál. Azonban a saját, önkormányzati rész az előző, 
2020-as év szintjére emelkedett, így a dokumentum beszerzés darabszámát szinten tudtuk tartani. 
 
Zavartalan volt a házi pénztár működése, a nagyobb kiadással járó időszakok nagyobb 
készpénzigénye rendre megvalósult.  
A gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájával közösen végeztük. Az 50.000 Ft-ot 
meghaladó kiadásokat a Költségvetési Iroda vezetőjével egyeztettük.  
A könyvtári számlák átutalása határidőre megtörtént. A dokumentum-beszerzési keret 
tekintetében folyamatos, ütemezett és kiegyensúlyozott volt a szerzeményezés, az egyeztetés. 
 
Személyi kiadások: 
A kormányzat 20%-os béremelést rendelt el a kulturális szférában dolgozóknak. A Kormány 
682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló jogszabályában 
minden munkavállaló teljes összegű bérének a 20%-át biztosította egész évre szólónak. A központi 
finanszírozás késve érkezett, az önkormányzat előfinanszírozta a munkatársak béremelését, így már 
februárban az emelt bér került kifizetésre. 
 
A dolgozói SZÉP-kártyákra feltöltésre került a cafetéria juttatás összege. 
Az év végén, a rendkívüli helyzetben is, a munkatársak 2 heti bérüknek megfelelő jutalomban 
részesültek. 
 
Beszerzések: 
2022-ben három forrás állt rendelkezésre tárgyi eszközök vásárlására: 
- saját költségvetés 
- pályázati forrás (NKA nyertes pályázat) 
- kapott 2020. évi SZJA 1% felajánlások 

 
Forrás Eszköz 

csoport 
Mennyiség Megnevezés Nettó ár 

Ft-ban 
Bruttó ár Ft-

ban 

 
 
saját 
költségvetés 

Informatikai 
eszközök 

1 db ASUS ZenDrive U9M 10 307 13 090 

    1 db ASUS PRIME 
számítógép + 
Windows 10 licensz 

156 313 198 518 

    1 db DELL OPTIPLEX 3050 
felújított számítógép 
+ Windows 10 licensz 

114 014 144 798 

    1 db Multimedia presenter 6 528 8 291 

  1 db könyvkiadó automata 1 650 000 2 095 500 

      Összesen: 1 937 162 2 460 197 
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  Bútorok 1 db könyvespolc 22 039 27 990 

    1 db cipőtartő állvány 19 606 24 900 

      Összesen: 41 645 52 890 

  Egyéb 
eszközök 

2 db diafilm vetítőgép 34 618 43 965 

    7 db  sakkóra 36 435 46 270  
  5 db kerékpártáskák, 

lakatok, pumpa 
25 150 31 940 

  38,20 m2 padlószőnyeg 137 923 175 162 

  2 db napernyőtartó 3 938 5 000 

  10 db hő- és páramérő 16 770 21 296 

  1 db aroma diffúzor 10 945 13 900 

  2 db  varrógép 75 433 95 800 

  1 db élvilágítós tábla 113 543 144 200 

      Összesen: 454 755 577 533 

      SAJÁT 
KÖLTSÉGVETÉSBŐL 
ÖSSZESEN 

2 433 562 3 090 620 

NKA pályázaton 
nyert, a 
Közösségi 
Alkotótér 
létrehozására 
kapott összeg   

Informatikai 
eszközök 

1 db  3D nyomtató 410 795 521 710 

      Összesen: 410 795 521 710 

  Bútorok 28 db SKADIS lyukacsos 
falitábla 

154 110 195 720 

  10 db JANINGE szék 125 906 159 900 

  3 db TROTTEN falitábla 23 622 30 000 

  1 db NORDEN asztal 66 921 84 990 

  1 db KALLAX polcelem 
betéttel 

50 229 63 790 

  58 db SKADIS kiegészítő 
elemek (akasztók, 
tároló kosarak, stb) 

35 039 44 500 

  3 db KALLAX polcelem 66 117 83 970 

  2 db  SALJAN munkalap 44 079 55 980 

  1 db TROFAST keret 15 740 19 990 

  6 db  TROFAST tárolódoboz 14 173 18 000 

  5 db KALLAX betét fiókkal, 
rekesszel 

17 323 22 000 

  7 db KALLAX elem 80 756 102 560 

  7 db TROFAST elem 20 551 26 100 

  2 db  konferencia asztal 119 000 151 130 

  2 db  OBEGRANSAD fotel 62 976 79 980 

                   Összesen: 896 542 1 138 610 
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  Egyéb 
eszközök 

2 db indukciós főzőlap 42 518 54 000 

    6 db könyvprés 83 961 106 630 

  5 db jógaszőnyeg 15 710 19 950 

  1 db vonatkészlet 7 866 9 990 

  1 db elektromos sütő 44 803 56 900 

  6 db FORSA asztali lámpa 37 748 47 940 

  1 db konyhai robotgép 31 496 40 000 

  15 db könyvtámasz 17 598 22 350 

  1 db rozsdamentes 
edénykészlet 

23 614 29 990 

                 Összesen: 305 314 387 750 

      NKA pályázat 
össszesen 

1 612 651 2 048 070 

2020. évi SZJA 
1% felajánlások  
(319 684 Ft) 

bútorok 59 db műanyag „Luna” szék 137 224 174 275 

   egyéb 
eszközök 

46 m2 műfű 114 495 145 409 

      1% összesen 251 720 319 684 

            

      MINDÖSSZESEN: 4 297 932 5 458 374       

Összesítve:  
    

      

Megnevezés Nettó ár Ft-
ban 

Bruttó ár 
Ft-ban 

   

összes 
informatikai 
eszköz 

2 347 957 2 981 907 
   

összes bútor 1 075 411 1 365 775 
   

összes egyéb 
eszköz 

874 564 1 110 692 
   

MINDÖSSZESEN 4 297 932 5 458 374 
   

 
Érték szerinti bontásban: 

Megnevezés Nettó ár Ft-ban Bruttó ár Ft-ban 

Kisértékű tárgyi eszközök  
(nettó 200 000 Ft alattiak) 
összesen 

2 237 137 2 841 164 

Nagyértékű* tárgyi eszközök 
(nettó 200 000 Ft felettiek) 
összesen 

2 060 795 2 617 210 

MINDÖSSZESEN 4 297 932 5 458 374 

 

Épület üzemeltetés 
A kötelező biztonságtechnikai előírásokat és felülvizsgálatokat elvégeztettük, a megfelelő 
dokumentációk napra készek voltak egész évben. 
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Az önkormányzat által központilag megvásárolt KÁPTALAN üzemeltetési nyilvántartó rendszer teszt 
üzemébe bekapcsolódtunk, majd az év folyamán folyamatosan jelentettük le a kért adatokat.  
 
Tűz-és munkavédelmi oktatást tartottunk a kollégáknak. 
 
Frissítésre kerültek a szolgáltatási szerződéseink, a partnerekkel egyeztetve, ezek felülvizsgálata 
megtörtént.  

Gelányi Lift Épületgépészeti Kft 
Euro-Profil Kft 
MOP-CSI Clean Kft 
Webtűzőr 
Bodor Katalin munkavédelmi felelős 
 
A mérnöki iroda vezetőjével bejártuk az épületet, közösen átbeszéltük azokat a terveket, amelyek 
az épület állagmegóvását szolgálják.  Mivel az épület 2022-ben 20 éves volt, több 
épületkarkarbantartási munka is lezajlott, biztonságosabb és szebb lett az épület: 

• az épület homlokzatán lévő beton dekor elemek kimozdultak, ezek rögzítése megtörtént. A 
rögzítés mellett a homlokzati beton le lett tisztítva, megfrissült a főbejárati beton felület. 

• fa nyílászárók_ ablakok összeszáradása a csapadék helytelen elvezetését eredményezte, így 
a Kamaszhídon megtörtént a nyílászárók cseréje, gyönyörű, egyedi nyílászárók kerültek a 
megrongálódott ablakok helyére 

• ezzel párhuzamosan megtörtént a fa tartó szerkezet kezelése, időtállóság növelése 

• az aládúcolt Híd tartó szerkezetének megerősítése forráshiány miatt elmaradt, az ideiglenes 
alátámasztás a helyén maradt. 
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Saját hatáskörben elvégzett karbantartási, javítási és átalakítási munkák: 
 

• Új székek vásárlása helyett új kárpitot és szivacsbetétet kaptak a régi rendezvénytermi 
székek, ezzel sokkal komfortosabbak és kényelmesebbek, esztétikusabbak lettek. 

• Energiagazdálkodással kapcsolatos intézkedések történtek:  
27db termo fej és 40 db szelep 5 db automata légtelenítő került cserére, így szabályozhatóvá 

váltak a radiátorok. 
Bekerült a kazánházba egy hőfokszabályzó, amely a külső hőmérséklethez igazítja a fűtővíz 

hőfokát, így szabályozva  a benti hőleadást. 
Folyamatos a neoncsövek és a hagyományos izzók, reflektorok cseréje, LED takarékos izzókra. 

• Felfrissültek a zenei részleg karfás fotelei, új, színes, lemosható kárpittal lettek áthúzva 

• A MásArs zenei és video részleg tereit átalakítottuk, a pályázati pénzből új bútorokat és 
eszközöket vásároltunk, megtörtént az AlkotóTér kialakítása. A klubok működésére a tereket 
berendeztük, alkalmassá tettük, megfelelve a biztonságtechnikai előírásoknak és 
szabályoknak. 

• A Kamaszhídon a külső felújítás mellet belülről is történt karbantartás: új belső 
padlóburkolatot kapott strapabíró műfű formájában. Az ablakra írható fólia került. 

• A földszinti regisztráción a kopott padlószőnyeget újra cseréltük. 

• Megtörtént a lépcsőház és a mosdók tisztasági festése. 

• A nyári zárvatartás alatt nagytakarítás zajlott: könyvek és a terek portalanítása, a külső 
üvegfelületek tisztítása megtörtént 

• A Zöld udvart március hónapban virágokkal, felületek újrakezelésével megfrissítettük, az 
udvar megnyitotta kapuit. Kialakításra került egy Madárbarát rész, a hol a címet igazoló táblát 
is elhelyeztünk.  

 

1.4. Pályázatok 
 
A könyvtár 2022-ben 6 pályázatot nyújtott be: 
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Kerékpárosbarát Munkahely cím elnyeréséért 
Eredmény: 2023-ban várható 
 
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
Családbarát Munkahely cím 
Eredmény: elnyert 
 
Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 
Családbarát Szolgáltató Hely cím 
Eredmény: elnyert 
 
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
Madárbarát Hely cím 
Eredmény: elnyert 
 
Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalmi Kollégiuma 
Olvasd ki Magyarországot!_olvasásfejlesztési projekt támogatására 
Eredmény: elutasított 
 
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma 
Innovatív, új szolgáltatások kidolgozása, gyakorlati bevezetésére - Szakmai leírás 
SHELFIE KÖNYVTÁR– INTERAKTÍV TANÖSVÉNY A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 
Eredmény: elnyert, 494.000 Ft 
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1.5. Humán erőforrás gazdálkodás 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2020.évi létszáma 2020. október 31-ig 19 fő volt, 
2020. november 1-től 18 munkatárs van alkalmazásban. 2021-ben a nehézségek ellenére minden 
munkatársat sikerült az intézmény alkalmazásában tartani, így a munkatársak száma 2022-ben 18 
fő, vezetővel. 
 
Személycsere 
2020. júniusától töltötte Gál- Gönczi Krisztina szülési szabadságát. A helyére helyettesként Kajári 
Katalin szerződését hosszabbítottuk meg. Krisztina 2022. június 1-én újból munkába állt. 
2023. január 1-től Krisztina ismét szülési szabadságon van, helyét 2023. március 1-től határozott 
idejű szerződéssel alkalmazott munkatárssal töltjük be. 
 
2022. júniusáig GYES-en volt Gergely Ildikó, akinek a helyettesítésére Dudás Attila került 
alkalmazásba. 
Ildikó 2022. június 15-től ismét munkába állt, Dudás Attila szerződése lejárta után augusztusban 
távozott az intézményből. 
 
2022. május 15. közös megegyezéssel távozott az intézményből Patakiné Orosz Ágnes. Helyére a 
munkakörök átcsoportosításával Csató Zsófia került alkalmazásba, aki a programszervezői 
feladatokat látja el. 
 
2022. augusztusában Karácsony Katalin 40 év szolgálati viszonnyal nyugdíjba vonult. Helyére Kajári 
Katalin került alkalmazásba, határozatlan munkaviszony módosítással. 
 
Jubileumi jutalom 
2020. november 1-től megszűnt a könyvtárosok közalkalmazotti jogviszonya (2020. évi XXXII. 
törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról), a foglalkoztatás átkerült 
a Munka Törvénykönyve hatálya alá. A jubileumi jutalomra azonban 5 évig jogosultak a 
munkavállalók, ebben az évben 3 fő kapta meg 25 év (Lakatos Györgyi), 30 év (Liskáné Fóthy 
Zsuzsanna), illetve 40 év  (Karácsony Katalin) szolgálati viszonyra járó összeget. 
 
Béremelés 
A kormányzat 20%-os béremelést rendelt el a kulturális szférában dolgozóknak. A Kormány 
682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelete a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló jogszabályában 
minden munkavállaló teljes összegű bérének a 20%-át biztosította egész évre szólónak. A központi 
finanszírozás késve érkezett, az önkormányzat előfinanszírozta a munkatársak béremelését, így már 
februárban az emelt bér került kifizetésre. 
 
Túlmunka 
A 2022-es évben nagy erőket csoportosítottunk arra, hogy a korábbi évek olvasói és látogatói 
forgalmát elérjük, visszacsábítsuk a könyvtárba látogatókat a covid után.  
Közel 700 programot bonyolítottunk, ebből sok esti és hétvégi programot szerveztünk. Az ezen 
végzett túlmunka a megadott keretből került kifizetésre. 
 

1.6. Partnerkapcsolatok 
 
Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal 
Az idei évben a könyvtári foglalkozások is végre a kovid előtti szintre emelkedtek vissza. külön 
kiemelendő, hogy a felsős/gimnazista könyvtári órák esetében szinte meg is dupláztuk az eddigi 
legjobb értékeinket. 
 
Óvodapedagógiai nap 
Szeptember 7-én, zajlott le az Óvodapedagógiai tanévnyitó. A város önkormányzati fenntartású 
óvodáinak vezetőit, képviselőit láttuk vendégül a könyvtárban. Bemutatkoztak a 
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gyerekkönyvtárosok, ismertettük az új foglakozás ajánlót, rövid, interaktív foglakozásbemutatót 
tartottunk. Szemléltettük az órákon használatos oktatási segédeszközöket, motivációs 
segédleteket, digitális eszközparkunkat.  
Vendéglátás, falatozás után az óvónénik Szabadítsd ki a könyvtárost nevezetű szabadulószoba 
játékon keresztül fedezték fel a könyvtárat.  

 

 2019        2020                2021                        2022      

 alkalom fő alkalom fő alkalom fő alkalom fő 

könyvtári órák az 
óvodás és alsó 
tagozatos 
iskolásoknak 

188 3686 73 1267 66 1463 155 3493 

könyvtári órák 
felsősöknek és 
középiskolásoknak 

21 474 5 78 10 246 38 719 

összesen 209 4160 78 1345 76 1709 193 4212 

Az összesből 
Utazó könyvtáros 

- - 13 286 8 140 9 210 

  
Egyéb szakmai kapcsolatok 
Könyvtárunk továbbra is tagja a gödöllői Kulturális Kerekasztal társaságnak, melynek feladata a helyi 
kulturális élet összefogása. 
Kamaszkönyvtárunkban ülésezik a Gödöllői Ifjúsági Testület. 
Kiadók: A Nemzetközi Könyvajándék Nap rendezvényt támogató könyvkiadókkal az év elején 
felvettük a kapcsolatot, hogy támogassák a Magyar Gyermekirodalmi Intézet által meghonosított 
kezdeményezést. A február 14-i ajándékozásra 5 könyvkiadó összesen 75 db könyvvel támogatta az 
eseményt. 
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesületének egyik klubjaként működik könyvtárunkban az Őszikék 
Nyugdíjas Klub, ezért velük folyamatos az együttműködés. 
A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) a magyarországi műsorszolgáltatók által sugárzott 
műsorszámokat gyűjti és teszi hozzáférhetővé. A médiatartalom megtekintésére csak a NAVA zárt 
hálózatát alkotó NAVA Pontokon van lehetőség, olvasóink számára az InfoTérben érhető el ez a 
szolgáltatás. 
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJN) célja, hogy Magyarország minden polgára és vállalkozása értse 
a digitalizációt, tudja használni a számítógépet és az internetet. 2019-ben újra felvette velünk a 
kapcsolatot a Digitális Jólét Koordinációs Központ, így 2019-től Digitális Jólét Program Pont lettünk.  
 
Örökös tagok 
Örökös Tagságot kaptak azok az olvasók, akik 2022-ben, azaz 20 éve iratkoztak be könyvtárunkba. 
Egy emléklappal és az olvasójegyük örökös meghosszabbításával köszöntük meg, hogy hűséges 
tagjai könyvtárunknak.  
 

Örökös tagságot 
kapott 

1 éves ingyenes 
beiratkozást kapott 

Összesen 

198 fő 131 fő 329 fő 

 
A NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től megvásároltuk a Szoftver- és adatbázis 
követést, illetve a Távfelügyelet, távkarbantartás szolgáltatást. SMS csomagot 6 alkalommal 
vásároltunk, jelzést kaptunk az árak emeléséről július 1-től. Folyamatos kapcsolattartással javítottuk 
a fellépő rendszerhibákat. 
Egyeztettünk, teszteltük a készülő Könyvláda modult, mely összeköti Szikla rendszerünket a 
könyvládában történő kölcsönzéssel. Ebben az évben megvásároltuk, így gyorsabban, kevesebb 
hibalehetőséggel tudunk dolgozni. 
Jelenlegi szoftvereink a szikla rendszerben: OPAC; OPAC+; Folyóirat, cikk modul; Multimédiás modul; 
Fotó- és aprónyomtatvány archiváló modul, Gyarapítási modul, Könyvláda, 
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A Ketsh Kft.-vel szoros kapcsolattartásban javítottuk a könyvláda felmerülő hibáit. Elértük kitűzött 
célunkat, biztosítottuk a könyvtári dokumentumok a nap 24 órájában való elérhetőségét használóink 
számára. Az év folyamán fokozatosan emelkedett a használók száma, a nyári csökkentett nyitvatartás 
alatt látványosan megemelkedett, mely a statisztikában is nyomon követhető. Júniusban a belső 
udvarra költöztettük. 
Önkormányzat: A népszámlálásról tájékoztatást nyújtottunk, segítettünk a lebonyolításban, 
kérdőívek kitöltésében. 
 
Önkéntesség 
A kisközösségek szerves részét képezik a könyvtári kapcsolattartásnak, a szakmai munkának.  
2022-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, Szabó-Zmák Edina, Turóczi Fruzsina 

• irkave.gvkik.hu – az Irka blogja 
Vezeti: Dr. Kovács Zsuzsanna és Mersdorf Ilona 

• Jövő-szövő műhely 
Vezeti: Bene Zsuzsanna 

 
Közösségi szolgálat 
2022-ben 12 iskola volt a partnerünk. 41 diák 458 órában töltötte nálunk az idejét, ami 
gyakorlatilag minden szempontból duplája a tavalyi értékeknek. 
Digitalizálták a könyvtár aprónyomtatványait, a Könyvsú-go adatbázisunkba új könyveket töltöttek 
fel, hozzászóltak a könyvajánlókhoz, könyvet házhoz programban vettek részt, gyermekeknek 
meséltek, olvasótáborban segítettek, és zöld könyvtári udvarunk gondozásában vettek részt. Új 
feladatként került be a társasjáték klub játékmestereként való részvétel. 
 
Szakmai partnereink 

Szervezet neve Kapcsolattart
ó Digitális Jólét Program Soldevila 
Katalin EISZ 

(Elektronikus 
Információszolgáltatá
s Nemzeti Program) 

Soldevila 
Katalin Gödöllői Értékvédő 

Közhasznú Egyesület 
Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 

Gödöllő Környéki 
Regionális Turisztikai 
Egyesület (GKRTE) 

Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 

HUBBY – Magyar 
Gyerekkönyv Fórum 

Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 

HUNGARNET 
egyesület 

Vértes Balázs 

Informatikai és 
Könyvtári Szövetség 
(IKSZ) 

Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 

Könyvtári Intézet Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 

Magyar Könyvtáros 
Egyesület (MKE) 

Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 

Magyar 
Olvasástársaság 
(HUNRA)  

Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 

MEK egyesület 
(Magyar Elektronikus 
Könyvtár) 

Soldevila 
Katalin MKE Helyismereti 

Könyvtárosok 
Szervezete 

Gönczi 
Krisztina MKE 

Gyermekkönyvtáros 
Szekció 

Maszlag-
Lénárt 
Mónika 

MOKKA egyesület 
(Magyar Országos 
Közös Katalógus) 

Soldevila 
Katalin NetLib Soldevila 
Katalin  Turisztikai Egyesület 

Gödöllő (TEG) 
Liskáné 
Fóthy 
Zsuzsanna 
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Tisztségek 
Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgató az alábbi szervezetben tölt be tisztséget: 

• Az Informatikai és Könyvtári Szövetség vezetőségének tagja 
Fülöp Attiláné (nyugalmazott könyvtárigazgató) az alábbi szervezetekben tölt be tisztségeket: 

• Szinnyei Bizottság tagja 
MKE Pest Megyei Szervezetben: 

• Vezetőségi tag: Soldevila Katalin, 

• Ellenőrző bizottsági tag: Kajári Katalin 
 
Együttműködés 
Könyvtárunk együttműködési megállapodást írt alá a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárral, melyben 
kölcsönösen vállalták egy magyarországi Zöldkönyvtári Hálózat kialakítását, közös szakmai programok 
szervezését a fenntarthatóság, a környzetvédelem előzmozdítása érdekében.  
 
 
1.7. Önkéntesség és társadalmi szerepvállalás 
 

Pedibusz – Járjunk gyalog iskolába 
A szervezők részéről májusban érkezett a megkeresés, hogy a tanév utolsó heteiben a könyvtárosok 
önkéntes munkában segítsenek be a „lábbuszjárat” működtetésébe. Természetesen örömmel tettünk 
eleget ennek a felkérésnek. A járat szerdai és csütörtöki napokon közlekedett, az első megállóból 7.00 
órai indulással. Négy alkalommal vettünk részt a programban. 
A Pedibusz-Program célja, hogy a gyermekek szervezetten, biztonságosan, egy egészséges és 
környezetkímélő, sétáló iskolabusszal járhassanak iskolába. Ebben a konkrét esetben a könyvtár 
munkatársai a P1-es Petőfi Sándor Általános Iskolába tartó Pedibusz járat beindításában segédkeztek. 
 

Advent a könyvtárban 

Az adventi időszakban fokozott figyelmet fordítottunk a szervezet jótékonysági tevékenységeire. 
Számos projektben veszünk részt ilyenkor, csatlakozunk városi akciókhoz, hívjuk az olvasókat is a 
közös jótékonykodásra, illetve vannak saját jótékonysági akcióink is. Tavalyi adventi 
szerepvállalásaink: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
1.8. Könyvtári dokumentumok frissítése 

• 2022. március 31-ig elkészült az intézmény beiskolázási terve, a munkatársak 
továbbtanulását, képzésen való részvételét tervező dokumentum. 

• 2022. március 17-én testület elé került az intézmény 2021. évről szóló beszámolója és a 2022. 
évi munkaterve. 
 

1.9. Belső ellenőrzési terv 
 

Ebben az évben a belső ellenőrzés tárgya az iskolai és az óvodai könyvtári órák voltak: 
előjegyzésük, tervezésük, kapcsolattartás az óvodákkal és az iskolákkal. 

Megújul a körönd! – Az Arbo-parkban gyümölcsöt termő cserjék ültetése 

Fussunk együtt a Mikulással az idősotthon mikrobuszáért! 

MUZA Advent – Kézműves foglalkozás a Kreatív Nagyikkal 

Kutyasétáltatás a Gödöllői Gyepmesteri Telepen 

Könyvtár Karácsonyi Angyalai koncert a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonában 

Jótékonysági mézeskalácssütés 

Adománygyűjtés egy kamasz olvasónk családjának. 

Könyvtár Karácsonyi Angyalai koncert a könyvtár udvarán 
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Az októberben lebonyolított óvoda és iskolalátogatásokon a gyerekkönyvtárosok mellett a 
vezetőség is részt vett, személyes találkozásokat bonyolítva a z iskolaigazgatókkal, munkaközösség 
vezetőkkel. 
 
A könyvtári órákat heti rendszerességgel látogattuk október és november hónapban. 
Vizsgáltuk: 

• a könyvtári órák témáit, mennyire felel meg a célcsoportnak 

• az órák módszertanát, felépítését 

• az alkalmazott eszközök tárházát, a könyvtári dokumentumok bevonását 

• az órák játékosságát, interaktivitását 

• a könyvtáros felkészültségét 

• a kívánt eredményesség elérését 
Összesen 12 foglalkozást hospitált a vezetőség a gyerek és ifjúsági könyvtárosoknál.  A látogatások 
után a vezetőség és a könyvtárosok együtt ültünk le átbeszélni a tapasztaltakat. 
 
Összességében elmondható:  

• a kollégák minden órára alaposan felkészülnek, külön óraterv készül minden foglalkozáshoz. 

• jól integrálják a könyvtár adta lehetőségeket és dokumentumokat, valamint a technikai és 
informatikai szolgáltatásokat, eszközöket. 

• kiváló kapcsolatot építenek ki a pedagógusokkal és a gyerekekkel. 
Az elmúlt évben közel 200 könyvtári órát tartottunk 4200 gyerek részvételével. 
 
 
2. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI, BEIRATKOZÁSI STATISZTIKÁK 
2.1. Beiratkozás, olvasók száma 
 

A koronavírus járvány, valamint a karantén miatti elrendelt bezárások következtében több éves 
lendület tört meg 2020-ban. A könyvtár a 2022-es évet annak szentelte, hogy a negatív tendenciát 
megfordítsa és újra élettel töltse meg a házat. A 2022-es adataink nagyon biztatóan alakultak, és 
bár a bezárás előtti, fantasztikus eredményt mutató 2019-es év teljesítményét még nem sikerült 
elérni, de megközelíteni igen, ami fantasztikus teljesítmény, rengeteg munka áll mögötte. 
Két év után ismét meredeken emelkedett az olvasói létszám, majdnem 1000 fővel, ami az előző 
évhez képest 15%-os növekedést jelent. Az első grafikonon látható a nyitvatartási napok száma, 
melyből jól látszik, hogy a 2022-es év ismét egy teljes évnek számított látogatottság szempontjából. 
A regisztrált olvasóink száma 15%-kal nőtt, az adott évben beiratkozottaké 11%-kal és az újonnan 
beiratkozó új tagok száma 45%-kal gyarapodott. Ez azt is jelenti, hogy a gödöllői lakosság 21%-a 
könyvtárunk tagja, ami főként annak tükrében kiemelkedő érték, hogy az országos átlag 13-14% 
körüli városi könyvtárak esetében.  
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2.2. Könyvtárhasználat 

 
A könyvtár látogatóinak létszáma gyakorlatilag megduplázódott 2022-ben, a nyitvatartási napok 
függvényében ez azt jelenti, hogy az évi 103 ezer látogató napi 368 fő személyes használatot jelent. 
Szintén igen pozitív elmozdulás tapasztalható az iskolás és óvodás csoportok részére szervezett 
könyvtári órák tekintetében. Sikerült a covid előtt értékeket megközelíteni, elérni, sőt, 
felsős/gimnazista könyvtári órák esetében szinte meg is duplázni.  
 
A személyes látogatások megnövekedése köszönhető a könyvtárhasználatnak, az iskolai/óvodai 
csoportok látogatásának, valamint a rendezvényszervezésnek. 2022 kifejezetten erős év volt 
programok tekintetében, hiszen a 20 éves születésnap kapcsán számos rendezvénnyel készültünk, 
illetve több új klubunk is alakult. Ezek meglátszanak a számokon is, a programok száma tekintetében 
majdnem elértük az eddigi legerősebb 2019-es értéket, ami leginkább a saját szervezésű 
rendezvényeinknek köszönhető. Összesen 704 programot szerveztünk, melyen több mint 16 000 fő 
vett részt.  
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Távhasználat 
A bezárások és korlátozások szükségszerűen előtérbe helyezték a könyvtárak online szolgáltatásait, így volt 
ez nálunk is, ahol már 2020 tavaszán több új online szolgáltatást indítottunk útjára, és ezek változatlanul 
működnek azóta is: a chat.hu azonnali tájékoztató szolgáltatás a honlapon, az online beiratkozás, valamint 
az Ezt kérem! emailes csomagküldő szolgáltatásunk és a Könyvet Házhoz program. 2022-ben ez kiegészült 
a Könyvláda 0-24 csomagrendeléssel is, mely egy újabb nagyon fontos lépés volt a távoli elérésünk 
fejlesztésében. A távhasználatunk összességében 10%-os csökkenést mutat, de a kép ennél sokkal 
árnyaltabb: 

• OPAC (keresés az online katalógusban) 19 %-kal nőtt 

• OPAC összesen (minden olvasói művelet az online katalógusban) 46%-kal nőtt 

• telefonos tájékoztatás 60%-kal nőtt 

• emailes tájékoztatás 16%-kal csökkent 

• honlap látogatottsága 22%-kal csökkent. 

A hivatalos statisztikába nem számolják bele a közösségi oldalakon elért felhasználókat, pedig a lenti 
grafikonból látszik, mekkora forgalmat generálunk ott is. 2022-ben a Facebook eléréseink száma a 2020-
as értéket közelíti meg, majdnem a duplájára nőtt az előző évi értékének. 
Vagyis az olvasók egyre önállóban és gyakorlottabban használják a honlapon elérhető online katalógust és 
annak lehetőségeit: keresés, előjegyzés, foglalás, hosszabbítás, gyarapítási javaslat, adatok lekérdezése. A 
honlap egyéb lehetőségeit viszont kevésbé használják. Ennek és az emailes tájékoztatás csökkenésének is 
lehet oka, hogy 2022 már teljes év volt, a személyes használat volt jellemzőbb, illetve a a tendencia, hogy 
a az emberek a Facebookon szerzik be a híreket, onnan tájékozódnak. 
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Eztkérem csomagösszekészítés és Könyvet Házhoz 
Legfontosabb szolgáltatásunk a karantén ideje alatt az olvasók könyvekkel, dokumentumokkal való ellátása 
volt, mely szolgáltatásunk szinte egyedülálló volt kezdetben az országban, majd más könyvtárak is hasonló 
megoldásokkal éltek. Két módon tudtuk ellátni az olvasóinkat: házhoz szállítással és előre összekészített 
csomagokkal, melyért be tudtak jönni. Ezt egészítette ki a Könyvláda üzembe helyezése 2022 márciusában. 
Jól látható az adatok csökkenéséből, hogy a korlátozások emgszűnésével ez a fajta távszolgáltatás veszített 
népszerűségéből, de egy bizonyos szinten azért megmaradt. A másik fontos tanulság, hogy a 
csomagösszekészítés személyes átvétellel és a Könyvet házhoz szolgáltatást túlszárnyalta a Könyvláda, 
melyet csak 2022-ben vezettünk be, de máris használni kezdték, főleg egyébként a nyári időszak volt 
népszerű. 
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Kölcsönzés, helyben használat 
 
A kölcsönzési alkalmak és kölcsönzött dokumentumok száma mind jelentős javulást mutat 2022-ben. Az 
összesített adatok adatokból is látszik a pozitív változás, de a részletesebb elemzés még fontosabb dolgokra 
hívja fel a figyelmet. A kölcsönzési alkalmak tekintetében látszik, hogy nagyon szépen visszaugrottak a 
számok, de a top19-es adatokat még nem érjük el. 
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A kölcsönzési alkalmak tekintetében 35%-os a növekedés az összesített adatoknál, a 2021-es évhez 
képest. Felnőttek esetében ez a növekedés: 29%, 14 év alatt 51%.   
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A kölcsönzött dokumentumok számában is igen erőteljes javulás tapasztalható. A hosszú idősoros 
grafikonon látszik, hogy bár 31%-kal több volt az előző évhez képest, ez a 132 ezres szám nagyjából egy tíz 
évvel ezelőtti adatnak felel meg. Ezt azért fontos kiemelni, mert a kétéves lezárások miatt elkönyvelt 
veszteséget látnunk kell, hogy nem tudjuk egy év megfeszített munkájával helyrehozni. Hosszú évek kemény 
munkája kell ahhoz, hogy visszahozzuk a covid előtti statisztikai adatainkat, s lemorzsolódott olvasókat 
visszacsábítsuk és aktívvá tegyük őket. A 14 év alattiak esetében a tavalyi évhez képes egyébként 39%-os 
növekedés látható, felnőttek esetében ez az arány 27%. 

 
A kölcsönzések számának és a kölcsönzött dokumentumok számának visszaesése a DVD-k, CD-k és 
folyóiratok esetében sokkal nagyobb mértékű volt, mint a könyveknél a covid alatt, és a grafikonból látható, 
bár a 2022-es növekedés nagyobb arányú, mint a könyveknél, ez a 2019-hez viszonyítva még jóval alatta van. 
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A helybenhasználat értelemszerűen megnövekedett a rendes nyitvatartási idő függvényében, az 
adatok még meg is haladják az eddigi legjobb évet. 
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2.3. Társadalmi hasznosulás és gazdasági érték 
 
A könyvtár szolgáltatásainak társadalmi és gazdasági értéke nehezen számszerűsíthető. Amerikában 
bevett gyakorlat a könyvtári szolgáltatások ilyen értékelése, mely nagyon egyszerű számításokon 
alapulnak.  (Az IFLA nemzetközi könyvtáros szervezet un. ROI – Return On Investment számításokat ajánl). 
A gödöllői könyvtár is elvégzett néhány számítást ennek mintájára, melyek az alábbi eredményekkel 
szolgáltak. 
 
A könyvtári megtérülésénél két adatot kell viszonyítani egymáshoz: a befektetett összeget és a 
forintosított eredményt. Könyvtárak esetében a befektetett összeg a költségvetési kiadások összege, míg 
a másik oldalon a különböző szolgáltatások pénzben kifejezett értéke áll. A gödöllői könyvtár, mint 
települési könyvtár számára a három legnagyobb szolgáltatási tétel a könyvkölcsönzés, az általános és 
szaktájékoztatás, valamint a kulturális programok szervezése. A kölcsönzött dokumentumok száma, a 
tájékoztatás, a referensz kérdések száma, az irodalomkutatás kötelezően gyűjtött adat, ugyanígy a 
rendezvények és az azon résztvevők száma is. Ezeket az adatokat csak meg kell szoroznunk a könyvek, 
illetve a kulturális programok átlagárával, illetve a könyvtárosok órabérével és máris megkapjuk ezen 
szolgáltatások értékét. A gödöllői könyvtárban a könyvek átlagértékének az adott évben elért 
dokumentumbeszerzési átlagárat vettük alapul, mely jóval alacsonyabb a piaci árnál. A kulturális 
programok esetében pedig 500,- forintos átlagárral számoltunk, mely alacsonynak tűnik, de ebbe 
beletartoznak a gyerekfoglalkozásoktól kezdve a tanfolyamokon, klubfoglalkozásokon át a nagyobb 
irodalmi rendezvények is. Az átlagos bruttó bér könyvtárunkban 2022-ben 20%-kal emelkedett, így 
2284,-Ft-os átlagos bruttó órabérrel tudunk számolni.  
A ROI a befektetés megtérülésének mutatója, könyvtárak esetében az intézményre fordított 
költségvetés tiszta nyereségét mutatja. (Az üzleti életben, ha a ROI negatív, akkor nem éri meg befektetni, 
illetve minél nagyobb pozitív szám a mutató, annál nagyobb a megtérülési ráta.) 
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A három leghangsúlyosabb szolgáltatásunk piacosított értékét számoltuk ki a lenti táblázatban. (A 
távszolgáltatások gazdasági haszna tehát ebben még nem is szerepel).  
2022-ben a könyvtár tervezett költségvetése 26%-kal nőtt (a tényleges költségvetés ennél kevesebb lett 
az év végi közüzemi díjak csökkentése miatt, de hivatalos adatunk még nincs), a könyvtár által nyújtott 
teljesítménynek köszönhetően a társadalomba juttatott érték viszont nagyobb arányban nőtt: 39%-kal. 
Így a megtérülési szorzónk is nőtt tavalyhoz képest: 2022-ben minden befektetett forint további 1,1 
forint hasznot generált a társadalomban. 
Idén is kiszámoltuk, hogy az olvasó mennyit spórol meg azzal, ha az olvasott könyveket kölcsönzi tőlünk és 
nem boltban vásárolja, a könyvek piaci átlagárának növekedése miatt még döbbenetesebb az összeg: egy 
olvasó 72 ezer forintot spórol meg velünk egy évben. 
Intézményünk tehát jelentős gazdasági értéket forgat vissza a városba, nem beszélve arról a járulékos 
haszonról, melyet az emberek jólétéhez, jó közérzetéhez, mentális állapotához hozzátesz, mely pénzben 
valóban nehezen kimutatható. A megtérülésről szóló infografikát lásd az első fejezetben. 
  



 

 

2. KÖNYVTÁRHASZNÁLATI, BEIRATKOZÁSI STATISZTIKÁK 

34 

 

A GVKIK gazdasági megtérülési mutatója – ROI  

művelet szolgáltatás 2019 2020 2021 2022 

A kölcsönzött könyvek száma 
(csak könyvek) 

137 981 99 524 93 775 117 527  

B könyvek átlagértéke (Ft) 
(általunk vásárolt 
kedvezményes ár) 

2147,- 2295,- 2328,- 2530,- 

C=A*B társadalomba juttatott érték 
(Ft) 

296 245 000,- 228 407 000,- 218 308 
200,- 

297 343 
310 

D rendezvényen résztvevők 
száma 

19 957 7 317 7411 16 044 

E rendezvények átlagára 500,-  500,- 500,- 500,- 

F=D*E társadalomba juttatott érték 
(Ft) 

9 978 500,- 3 658 500,- 3 705 500,- 8 022 e 

G összes tájékoztatások száma 
(referensz, irodalomkutatás, 
általános tájékoztatás, 
távhasználati tájékoztatás) 

29 630 21 322 19 796 30 268 

H könyvtárosok bruttó órabére 1 800,-Ft 1 800,-Ft 1 910,- 2 284 

I kérdések megválaszolásának 
átlagos ideje (óra) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

J=G*H*I társadalomba juttatott érték 
(Ft) 

13 333 500,- 9 594 900,- 9 452 590,- 17 283 
028 

K=C+F+J számolt teljes visszaforgatott 
érték  

319 557 000,- 241 660 400,- 231 466 290 322 648 
338 

L könyvtár éves költségvetése* 
tervezett 

123 577 000 135 959 000 120 642 932 152.462 
000 

M Gödöllő lakossága 31 956 31 956 31 779 31 640 

N=L/M egy gödöllői lakosra jutó 
könyvtári támogatás Ft 

3 867 4 254 3 796 4 819 

O=K/M egy gödöllői lakosra jutó, 
könyvtár által megnövelt 
érték Ft 

10 000,- 7 562,- 7 284 10 197,- 

P= 
K-L/L 

megtérülési szorzó (ROI)  
(egy befektetett forint által 
termelt haszon Ft) 

1,6 0,8 0,9 1,1 

 

B könyvek átlagértéke (Ft) 
(piaci ár) 

n.a. 2984,- 3327,- 3614,- 

R Egy olvasóra jutó kölcsönzött 
dokumentum/év 

20,3 17,4 17,8 20,2 

S=B*R-
1200 

Ennyit spórol meg az olvasó 
csak a könyveken 

n.a. 50 722,- 58 020,- 71 803 



 

 

3. SZAKMAI FELADATOK 

35 

 

3. SZAKMAI FELADATOK 
3.1 Állomány menedzsment 
3.1.1 Fejlesztés, gyarapítás 
 
Könyvek 
Az állománnyal kapcsolatos gyarapítás, valamint állományvédelmi feladatok elvégzése a megszokott 
keretek között zajlott 2022-ben. Május végén az eddigi feldolgozó kolléga Patakiné Orosz Ágnes elhagyta 
az intézményt, feladatait Győri Krisztina (75%), majd szeptembertől Lakatos Györgyi (40%) vette át.  
Az állománygyarapítási munkát nagymértékben befolyásolta a költségvetési források csökkenése, valamint 
a könyvek átlagárának drasztikus növekedése: 2022-ben sajnos intézményünk nem kapott 
érdekeltségnövelő támogatást. A könyvek vásárlására fordítható összeg további 12%-kal, a vásárolt 
dokumentumok száma pedig további 19%-kal csökkent, a csökkenés további oka, hog közel 9%-kal nőtt a 
könyvek átlagára. (2020-hoz képest 50%-kal csökkent a rendelt darabszám, szerencsére 
állománybeszerzési csoportunk jól tudta menedzselni a problémát, így az olvasók vélhetően nem nagyon 
vették észre a csökkenést, hiszen látványosan javultak a kölcsönzési statisztikáink.) 
  

Saját költségvetés Érdekeltségnövelő 
támogatás 

Összesen Átlagár                           
teljes 

Könyvre 
fordított 
összeg                                  

Rendelt 
darabszám  

Könyvre 
fordított 
összeg                     

Rendelt 
darabszám  

Könyvre 
fordított 
összeg                     

Rendelt 
darabszám 

Általunk 
vásárolt 

Piaci 

2020 5 921 802 Ft 3538 2 806 277 Ft 1246 8 728 079 Ft 4784 1 824 Ft 2 606 Ft 

2021 4 057 569 Ft 1698 2 805 501 Ft 1249 6 863 070 Ft 2947 2 328 Ft 3 327 Ft 

2022 6 013 371 Ft 2377 0 Ft 0 6 013 371 Ft 2377 2 530 Ft 3 614 Ft 

 
Intézményünk ebben az évben is kapott ajándékkönyveket. Idén közel 200 példánnyal többet vettünk 
állományba, mint egy évvel korábban.  

 
KÖNYV                               

ÖSSZESEN 
Beszerzés módja Összesen Összesen 

Vétel Ajándék 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) 

Összesen 
szakirodalom: 

889 2 354 973 
Ft 

613 1 753 
517 Ft 

412 906 472 
Ft 

383 1 048 
300 Ft 

1301 3 261 
445 Ft 

996 2 801 
817 Ft 

Összesen 
szépirodalom: 

2027 4 508 097 
Ft 

1764 4 259 
854 Ft 

233 614 954 
Ft 

449 1 311 
729 Ft 

2260 5 123 
051 Ft 

2213 5 571 
583 Ft 

ÖSSZESEN: 2916 6 863 070 
Ft 

2377 6 013 
371 Ft 

645 1 521 426 
Ft 

832 2 360 
029 Ft 

3561 8 384 
496 Ft 

3209 8 373 
400 Ft 

 
A vásárolt könyveknél 2021-ben a szak- és szépirodalom megoszlási aránya: 30% - 70% volt. Ehhez képest 
2022-ben – ahogy azt éreztük is az év során – a szakirodalom 25%, a szépirodalom pedig 75%-a volt 
beszerzéseinknek. Tovább nőtt az aránytalanság a szépirodalmi könyvek javára. 
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Szakirodalmi könyvek  
2021-ben az állományba vett szakirodalmi könyvek 83%-a a Felnőtt részlegre került, míg 17%-a a Gyermek 
részlegre. 2022-ben próbáltuk ezt az arányt egy kicsit kiegyenlíteni, és valamennyire sikerült is, a felnőtt 
és gyerekkönyvek megoszlása 79% – 21% volt. 
 

KÖNYV                         
SZAK 

Beszerzés módja Összesen 

Vétel Ajándék 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) 

Szakirodalom 
Felnőtt 

722 1 997 547 
Ft 

440 1 337 358 
Ft 

361 799 214 
Ft 

344 950 118 Ft 1083 2 796 761 
Ft 

784 2 287 476 
Ft 

Szakirodalom 
Gyerek 

167 357 426 Ft 172 416 159 Ft 51 107 258 
Ft 

39 98 182 Ft 218 464 684 
Ft 

211 514 341 
Ft 

Összesen: 889 2 354 973 
Ft 

612 1 753 517 
Ft 

412 906 472 
Ft 

383 1 048 300 
Ft 

1301 3 261 445 
Ft 

995 2 801 817 
Ft 

 
 
Szépirodalmi könyvek 
2022-ben a szépirodalom területén a megoszlás nagyon hasonló volt a 2021-es évhez képest. A vásárolt és 
ajándékba kapott szépirodalmi könyvek 60%-a felnőtt, míg 40%-a gyermek irodalom volt 2021-ben. Ez nem 
sokat változott, a Felnőtt részlegre a szépirodalmi könyvek 59%-a, míg a Gyermek részlegre a 41%-a került. 
 

KÖNYV                                         
SZÉP 

Beszerzés módja Összesen 

Vétel Ajándék 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) 

Szépirodalom 
Felnőtt 

1225 2 972 434 
Ft 

1017 2 667 072 
Ft 

124 374 687 
Ft 

284 919 283 
Ft 

1349 3 347 
121 Ft 

1301 3 586 
355 Ft 

Szépirodalom 
Gyerek 

802 1 535 663 
Ft 

747 1 595 386 
Ft 

109 240 267 
Ft 

166 394 646 
Ft 

911 1 775 
930 Ft 

913 1 990 
032 Ft 

Összesen: 2027 4 508 097 
Ft 

1764 4 262 458 
Ft 

233 614 954 
Ft 

450 1 313 929 
Ft 

2260 5 123 
051 Ft 

2214 5 576 
387 Ft 

 
 
Az összesített adatpból az derül ki, hogy 2021-ben a beszerzett könyvek 68%-a felnőtteknek szóló könyv 
volt, míg a gyerekeknek szóló 32%. 2022-ben ez az arány elmozdult egy kicsit, a felnőtt könyvek 65%-os 
arányban, míg a gyerekkönyvek 35%-os arányban kerültek bevételezésre. 
 
 
Folytattuk a tavaly megkezdett kiemelt állománygyarapítási területek bővítését és új dokumentumtípusok 
kerültek a könyvtárba: 

• klasszikus szépirodalmi regények: az elhasználódott régi kötetek lecserélése újakra, 

• idegennyelvű regények 

• képregények 

• legnépszerűbb szórakoztató szépirodalmi könyvek több példányban 

• kortárs próza és líra, a legnépszerűbb szerzők több példányban 

• diafilmek (új dok. típus) 

• társasjátékok (új dok. típus) 

• süteménysütő formák (új dok. típus) 
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Olvasói kérések (dezideráta rendelés) 
 
A dezideráta kérések két részből állnak: az olvasói kérésekből és a könyvtárosok ajánlásaiból. Az 
összesített kérések száma csökkent az előző évhez képest. Akkor nagyon sok online megkeresés volt a 
zárvatartás alatt. 2021-ben a kérések 34%-át, 2022-ben 38%-át nem teljesítettük. A teljesítés 
csökkenésének oka az online kérések növekedése, ahol nincs meg az előzetes könyvtárosi szűrő, sokszor 
olyan dokumentumot kérnek, mely már nem beszerezhető. A másik ok, hogy az átmenetileg nem 
teljesíthető könyvtárosi rendeléseket is ebben a táblázatban vezetjük, ez pedig igen megnőtt a 
költségvetési keret csökkenése miatt. 
 

Dezideráta 
ÖSSZES 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Gyer
ek 

Ára Gyer
ek 

Ára Felnő
tt 

Ára Felnő
tt 

Ára Összesen Összesen 

Db Ára Db Ára 

Kérések 
száma 

413   252   521   420   934   672   

Teljesített  255 547 e 
Ft 

161 400 e 
Ft 

362 971 e 
Ft 

258 731 
e Ft 

617 1 519 
e Ft 

419 1 131 e 
Ft 

Teljesítettl
en 

158   91   159   162   317   253   

 
Az olvasói kérések többsége felnőtt kérés volt (73%). Közel 100.000 Ft-tal költöttünk kevesebbet az olvasói 
kérésekre, mint egy évvel korábban. 
Az olvasói kérések közül a ki nem elégített igények 22%-ról 29%-ra nőttek. Ennek okai lehettek, hogy a 
dokumentum még nem jelent meg, hogy a könyv magánkiadásban jelent meg, vagy csak a kiadótól volt 
megrendelhető, illetve már nem lehetett kapni a keresett dokumentumot. Olyan kéréseket sem 
teljesítettünk, melyek nem tartoznak a gyűjtőkörünkbe, illetve sajnos a szűkös keret miatt a túl drága 
dokumentumokat sem tudtuk beszerezni. 
 

OLVASÓI 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Gyer
ek 

Ára Gyer
ek 

Ára Feln
őtt 

Ára Feln
őtt 

Ára Összesen Összesen 

Gyk
+F 

Ára Gyk
+F 

Ára 

Kérések 
száma 

133   110   325   318   458   428   

Teljesíte
tt  

93 209 
084 Ft 

80 188 
749 Ft 

266 720 
009 Ft 

221 651 
282 Ft 

359 929 
093 Ft 

301 840 
031 Ft 

Teljesíte
ttlen 

40   30   59   97   99   127   

 
A könyvtáros kérések 2021-hez képest a felére csökkentek. A teljesített kérések arány csökkent pár 
százalékkal, 54-ről, 48%-ra csökkent. Az ok itt is több helyről vizsgálható, voltak olyan könyvek, melyeket 
inkább más részlegről irányítottunk át, a szűkös költségvetés miatt kevesebb dokumentumot tudtunk 
beszerezni, illetve többször került fel a listára olyan dokumentum, amit már nem lehet kapni. 
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KÖNYVT
ÁROS 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Gyer
ek 

Ára Gyer
ek 

Ára Feln
őtt 

Ára Feln
őtt 

Ára Összesen Összesen 

Gyk
+F 

Ára Gyk
+F 

Ára 

Kérések 
száma 

280   142   196   102   476   244   

Teljesítet
t  

162 338 
494 Ft 

81 211 
738 Ft 

96 251 
924 Ft 

37 80 
151 Ft 

258 590 
418 Ft 

118 291 
889 Ft 

Teljesítet
tlen 

118   61   100   65   218   126   

 
Az eddig tárgyalt 2022-es adatok a common mappában lévő dezideráta jegyzék alapján lettek számolva, a 
lenti táblázat pedig a Szikla integrált könyvtári rendszerből kinyert adatok alapján készült. Az eltérés oka, 
hogy 2022-ben nem minden dezideráta könyvhöz került be a megjegyzésbe a DEZIDERÁTA szó, ami alapján 
ki lehet gyűjteni az adatokat. 
Dezideráta-kérés alapján beszerzett könyvek forgalmi statisztikája: 

 
A fenti adatok alapján a dezidáráta forgalmi statisztikája összeségében javult. 

 
Könyv és Kávé 
Folyamatosan működtetjük, fejlesztjük és hetente karbantartjuk a Művészetek Háza kávézójában a mini 
könyvtárunkat. Figyeljük az előjegyzéseket, frissítjük az állományt. Jelenleg 143 felnőtt- és 
gyermekkönyvet forgathatnak a látogatók a Kávézóban. 
Idén 71 új könyvvel, 201.118,-Ft értékben gyarapodott az állomány. 
 
Gödöllő Gyűjtemény 
A gödöllői állományt a Gödöllővel és környékével kapcsolatos anyagokkal folyamatosan bővítettük. A 
Gödöllői Szolgálat, Gödöllői Hírek, gdl.hu gödöllői folyóiratok nyomtatott és elektronikus változatából, 
illetve az Observer Budapest Médiafigyelő Kft. oldaláról letöltött újságcikkeket elmentettük. A cikkeket a 
Szikla adatbázisban feldolgoztuk, majd hozzá kép vagy szöveg formában csatoltuk a médiaállományt, 
amely így bárki számára hozzáférhetővé válik honlapunkon. A feldolgozott cikkek alakulását az alábbi 
táblázatban követhetjük nyomon. 
 

 2020 2021 2022 

Feldolgozott Cikkek 
száma, db 

880 952 1110 

 

Kölcsönzési 
időszak: 

2018 2019 2020 2021 2022 

Dokumentumok 
száma: 

241 271 158 616 377 

Kölcsönözték: 223 (92%) 269 (99%) 155 (98%) 548 (88%) 357 (94%) 

Többször 
kölcsönözték: 

174 (72%) 217 (80%) 99 (62%) 406 (65%) 262 (69%) 

Összes 
kölcsönzések: 

834 (346%) 995 (367%) 371 (234%) 1788 (290%) 1198 (317%) 
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2020 januárjától a Testületi jegyzőkönyveket elektronikus formában kapjuk, a Szikla adatbázisban 
feldolgoztuk, majd médiaállományként csatoltuk az egyes jegyzőkönyveket. Az aprónyomtatványok 
feldolgozása folytatódott, 1 kolléga közreműködésével 51 db aprónyomtatvány került feldolgozásra a 
Szikla adatbázisban 1991-1993-ig. 
A Gödöllő Gyűjtemény 2022-ben 66 db könyvvel, míg a régi könyves állomány 6 db könyvvel gyarapodott. 
A részleg összesen 72 könyvvel lett gazdagabb 220 715 Ft értékben. 
Fábián Dénes Zoltántól 111 darab aprónyomtatványt kaptunk, aminek a feldolgozása a 2023-as évben lesz. 
 
Folyóiratok 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től rendeljük.  
Továbbra is nagy segítség könyvtárunknak az NKA-tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli 
magyar nyelvű folyóiratcsomag. 
A nyomtatott folyóiratok előfizetésére 2021-ben bruttó 1.439.255 Ft-ot költöttünk, idén 1.494.396 Ft-t, 
vagyis 55.141 Ft-tal többet. Ennek akár örülhetnénk is, de ha megnézzük a nyomtatott folyóiratok árának 
és példányszámának alakulását, azt tapasztaljuk, hogy a példányszám csökkent, így az árak is tovább 
növekedtek. 
Az Observer Kft. (sajtófigyelés) 3 havonta számlázott díjai összesen 742.950 Ft volt. Ezért összesen 200 
kreditet kaptunk 4 felé osztva, amit minden alkalommal 3 hónap alatt kellett felhasználnunk.  
 
A digitális folyóirat-előfizetések területén partnert váltottunk. 2022-ben még 3 db folyóiratot a 
Digitálstandtól rendeltünk 15.365 Ft értékben, de ahogy lejár az előfizetés, nem rendelünk onnan többet. 
Tavaly decemberben szerződést kötöttünk a MediaCity Magyarország Kft.-vel (Laptapír). Az új 
szolgáltatónál 114 féle újságot böngészhetnek olvasóink, melynek éves előfizetési díja 150.876 Ft.  
 
A Wolters Kluwer OptiJUS Kft. által biztosított OptiJus online elérésű jogi adatbázis előfizetési díja 2022-
ben 123.156 Ft volt.  
 
 

FOLYÓIRATOK Féle  %  

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

V
ás

ár
o

lt
 

Lapker Zrt 
74 68 53 35,1% 23,8% 19,8% 

Hungaropress                                                          
(Külföldi folyóiratok) 5 5 5 2,4% 1,7% 1,8% 

Szerkesztőség/ Kiadó 
20 13 16 9,5% 4,5% 6% 

Eseti vásárlás 
18 12 11 8,5% 4,2% 4,1% 

Digitális folyóiratok 
12 115 115 5,7% 40,3% 43% 

A
já

n
d

ék
 Ajándék 

22 14 16 10,4% 4,9% 6% 

NKA ajándék 
folyóiratok 

60 58 51 28,4% 20,3% 19,1% 

Összesen: 
211 285 267 100% 100% 100% 
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Elektronikus, digitális dokumentumok  
Hangoskönyv-állományunk gyarapodása (HCD) 
2022-ben 15.000 Ft-tal kevesebbet költöttünk hangoskönyvre, mint egy évvel korábban. Arányaiban 
nézve, a hangoskönyv ára nem emelkedett, átlagosan 2.500 Ft-ba került 2021-ben és 2022-ben is. 

HC
D 

Vétel Ajándék Összesen 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Érté
k 

Db Ára  Db Ára  Db Ára  Db Ára  Db Ára  Db Ára  

22 55 423 
Ft 

16 40 363 
Ft 

0 0 Ft 0  0 Ft 22 55 423 
Ft 

16 40 363 
Ft 

 
DVD-Rom-ot és videokazettát már nem rendelünk, és ajándékként is csak akkor fogadjuk el, ha 
helytörténeti jellegű dokumentumról van szó. Idén nem kaptunk ilyen jellegű dokumentumokat. Viszont 
kaptunk ajándékba 6 db – az Xbox-hoz használható – játékot, melyeket CD-Romként vettünk állományba, 
majd emellé még vásároltunk 5 db-ot. 
 
Külön költségvetési keret csak az e-könyvre volt biztosítva, mely nem került költésre ezért az erre 
elkülönített br. 38.100 Ft év végén átcsoportosításra került a könyvekhez. 
 
MásArc zenei részleg DVD-gyűjtemény gyarapodás 
Ezen állományrészen kölcsönzési jogdíjjal ellátott DVD-ket vásárolunk. E jogdíj miatt a gyarapodás lassú 
ütemű. A vásárolt DVD-k átlagára 2020 és 2021 között 1.300 Ft-tal drágult. Sajnos a drágulás 2022-re sem 
torpant meg, egy év alatt további 700 Ft-tal lett több egy korong átlagára. 
Ajándék beszerzési mód csak a Gödöllő Gyűjtemény részére állományba vett filmek esetén elfogadott, 
idén 2 filmet is kapott a gyűjtemény. 
Videokazetta állományunkból azokat a kazettákat, amik DVD-n is meg vannak folyamatosan selejtezzük. 
Idén 85 darabot 250.890 Ft értékben szedtünk ki az állományunkból. 
 

DVD Vétel  

2020. 2021. 2022. 

Érték Db Ára  Db Ára  Db Ára  

176 1 005 684 Ft 59 414 655 Ft 49 378 333 Ft 

 
MásArc zenei részleg CD-gyűjtemény gyarapodás 
2021 végén döntöttünk úgy, hogy mivel annyira lecsökkent a CD-k iránti kereslet, 2022-ben nem fogunk 
elkülöníteni ennek a dokumentumtípusnak a gyarapítására. Minden rendelkezésünkre álló adat azt 
támasztotta alá, hogy akik zenét szeretnének hallgatni, azok megoldják a különböző internetes zenei 
portálokon keresztül. Ajándékot továbbra is elfogadunk, ha az olyan jellegú, ami emeli gyűjteményünk 
fényét. Idén 18 db CD-t kaptunk ajándékba. 
 
Társasjátékok 
2022-től új speciális dokumentumok kerültek az állományunkba. A társasjátékok egy része ajándékként 
került hozzánk, majd az induló állományt vásárlással egészítettük ki, így az év végére már 112 különböző 
izgalmas játék volt a könyvtár tulajdonában. A forgási statisztika alapján elmondható, hogy a társasjáték-
kölcsönzés igen népszerű szolgáltatásunkká vált. 
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Kölcsönzési időszak 
Társasjáték: 

2022.01.01-2022.12.31. 

Dokumentumok száma: 112 

Kölcsönözték: 82 (73%) 

Többször kölcsönözték: 69 (61%) 

Összes kölcsönzések: 422 (376%) 

 
A diafilmek is nagy népszerűségnek örvendenek, 93 db-ot vásároltunk az év folyamán, amellett két vetítőt. 
Ajándékba is kaptunk filmeket, így a teljes állományunk 107 db. 2022-ben diavetítő kölcsönzésére is 
lehetőség volt, sokan éltek is vele, a forgási statisztikában a filmek és a vetítő egyaránt szerepelnek. 
 

Kölcsönzési időszak 
diafilmek: 

2022.01.01-2022.12.31. 

Dokumentumok száma: 109 

Kölcsönözték: 94 (86%) 

Többször kölcsönözték: 78 (71%) 

Összes kölcsönzések: 464 (425%) 

 
Sütiforma néven sütéshez való kellékeket, formákat, díszítő elemeket kölcsönzünk időszakosan a 
könyvtárban. Főleg nagyobb ünnepekkor rakjuk ki a kabátos kölcsönzőbe a formákat, ahol az olvasók 
kedvükre válogathatnak. Jelenleg 59 db – a sütéssel kapcsolatos – eszközünk van, melyek közül összesen 
34 olvasó kölcsönzött 2022-ben. 
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Teljes állomány 
A csoportos leltárkönyvek adatai alapján dokumentum állományunk 2022. december 31-én az alábbi: 

 

Típus Darab Ár (bruttó) Változás 

2021 2022 2021 2022 db Ár (bruttó) 

Könyv 110 
680 

110 844 144 787 666 Ft 150 851 881 Ft 164 6 064 215 Ft 

ebből gyerek 27 856 28 115 34 466 230 Ft 35 875 625 Ft 259 1 409 395 Ft 

E-könyv 56 56 70 542 Ft 70 542 Ft 0 0 Ft 

CD + HCD 5 273 5 194 12 830 925 Ft 12 639 660 Ft -79 -191 265 Ft 

Magnókazetta 1 126 1 126 307 818 Ft 307 818 Ft 0 0 Ft 

Bakelit lemez 2 969 2 969 328 228 Ft 328 228 Ft 0 0 Ft 

Video 835 750 1 886 871 Ft 1 635 981 Ft -85 -250 890 Ft 

DVD 4 689 4 741 9 959 585 Ft 10 355 008 Ft 52 395 423 Ft 

CD-Rom (Cdr) 339 350 1 746 275 Ft 1 829 775 Ft 11 83 500 Ft 

DVD-Rom (Dvr) 40 40 70 480 Ft 70 480 Ft 0 0 Ft 

Társasjáték 0 112 0 Ft 693 055 Ft 112 693 055 Ft 

Diafilm 0 109 0 Ft 190 457 Ft 109 190 457 Ft 

Összesen: 126 
007 

126 291 171 988 390 Ft 178 972 885 Ft 284 6 984 495 Ft 

 
Az állomány változása többnyire gyarapodást mutat, vagy, mivel nem vásároltunk bizonyos 
dokumentumtípusokat nem mutatnak változást, illetve CD és videokazetta állományunkban némi 
csökkenés figyelhető meg. Mivel egyik állományrészt sem gyarapítjuk, viszont az elhasználódott 
példányokat folyamatosan selejtezzük, így érthető a csökkenés. 
 
3.1.2 Selejtezés, megőrzés 
 
Selejtezés 
Az előre meghatározott selejtezési ütemterv szerint, elvégeztük a könyvek, CD-k és videokazetták 
selejtezését. A selejtezhető dokumentumok darabszámát évről évre úgy állapítottuk meg, hogy az adott 
évben rendelkezésre álló keretösszeg, és a könyvek árai alapján meghatároztuk, hogy körülbelül – 
ajándékkönyvekkel együtt – mennyi dokumentumot tudunk majd beszerezni, és ennek vettük a 80-85%-
át. 
A könyveket 4 fázisban, a CD-ket és videokazettákat csak év végén selejteztük le. A selejtezett 
dokumentumok darabszáma az alábbi táblázatban látható. 
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A leselejtezett dokumentumok egy részét rongyos könyvvásáron értékesítettük, a megmaradt könyveket 
pedig a MÉH-be szállíttattuk. 2022-ben három Rongyos könyvvásárt tartottunk.  
  

 2019 2020 2021 2022 

Eladott 
dokumentum, db 

900 676 415 656 

Bevétel, forint 112 750 63 650 83 220 109 760 

 
Folyóirat megőrzés 
2022 első negyedévében a 2021. évi időszaki kiadványokat elhelyeztük a raktárban. 2022-től csak a 
Helytörténeti Gyűjtemény részét képező folyóiratokat köttetjük. A többi folyóiratot, amelyeket korábban 
köttettünk, ettől az évtől kezdve „csak” bedobozoljuk. Az év elején bedobozolásra kerültek az Élet és 
Irodalom, Magyar Iparművészet, Óvodai Nevelés, Rubicon és a Tiszatáj folyóiratok 2019, 2020 és 2021-es 
évfolyamai. A Tanító, korábban köttetett folyóirat, 2020 nyarán megszűnt. Ennek a 2019-es évfolyamát 
még beköttettük. A Filmvilág, Kortárs, Könyv Könyvtár Könyvtáros, Könyvtári Figyelő, Közgazdasági Szemle, 
Magyar Építőművészet, Mozgó Világ, Századok és Új Művészet folyóiratok 2020-as és 2021-es évfolyamait 
is bedobozoltuk, könyvként állományba vettük. 
 
  

SELEJTEZÉS Darabszám Érték 

2021 2022 2021 2022 

Felnőtt 2211 2191 1 545 249 Ft 1 228 496 Ft 

Gyermek 769 856 797 539 Ft 1 072 174 Ft 

Videokazetta 160 85 390 575 Ft 250 890 Ft 

CD 0 87 0 Ft 240 584 Ft 

Egyéb 3 0 4 625 Ft 0 Ft 

Összesen: 3143 3219 2 737 988 Ft 2 792 144 Ft 
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3.1.3. Állományrendezés 
 
Felnőtt részleg 
Kortárs versekből egy válogatást átirányítottunk a Kamasz Hídra. 
A 2019-ben létrehozott Zöld Polc hátrébb került a térben az ökosarokba, ahol jelenleg két kényelmes fotel 
és világítás is van. 
Cli-fi könyveket időszakosan kiemeltük, mert az utóbbi időben egyre több olyan sci-fi jelenik meg, amelyek 
a klímaváltozás miatt esetlegesen bekövetkező természeti katasztrófákat vetíti előre. Az összegyűjtött 
könyvekbe egy-egy cli-fi feliratú könyvjelző is került, mely a kiemelés megszüntetése után is a könyvben 
maradt. A könyvjelzőn olvasható a cli-fi meghatározása is. 
 
Gyerekkönyvtár  
A könyvtárospult mellett, a bejáratnál található a plexipolc, amely kiemelések helye jeles napokra, 
alkalmakra. 2022-ben a következő témákban gyűjtöttünk össze dokumentumokat: Apák napi kiemelés, 
Zöld könyvek, Tini könyvek – fenntartható divat. Te is szereted a természetet? Ünnepi készülődés, Vissza 
a suliba, Itt van az ősz. A polcokat, főleg könyvtári órák után ellenőriztük, próbáltuk a szoros raktári rendet 
megtatani. Selejtezendő, megrongálódott, elavult dokumentumokat folyamatosan selejtezésre 
előkészítettük. Többpéldányos könyveket raktárba irányítottuk.  
 
Kamaszhíd 
A május 6-i hídlezárást a Hídon található állományt (képregények, mangák, idegen nyelvű könyvek) 
ideiglenesen a Könyvsú-GO polc tetejére helyeztük át. 
Június elején kialakítottuk a Könyvsú-GO legújabb kategóriáját Ég a házunk címmel, a kamasz Zöld polcot, 
ami a 14. kategória lett, ebbe a „kategóriába” eddig az újdonságok tartoztak. A felnőtt részlegből 8 könyvet 
helyeztünk át. 
Áprilistól folyamatosan pontosabb lelőhelyezzük a Könyvsú-GO polc könyveit a visszakereshetőség 
érdekében a Sziklában, a könyvekbe ex libris pecsét került, benne a kategória sorszámával. 
Augusztus 22-én, a felújítás után újranyitott a KamaszHíd. A Hídra visszakerültek az idegen nyelvű ifjúsági 
könyvek, a képregények, a mangák; a Könyvsú-GO polcról átkerültek a versek és a környezetvédelmi 
könyvek. 
 
MásArc 
Idén kerül kialakításra a Közösségi Alkotótér a zenei részleg egyik felében. Az itt tárolt dokumentumokat  - 
rockzene, gyermek lemezek, zenei és filmes témákkal foglalkozó folyóiratok és könyvek -  valamint a 
helyben filmnézésre használt TV-t és DVD lejátszót áthelyeztük a részleg másik felébe. 
A CD szabadpolcról leválogattuk a 3 éve nem kölcsönzött CD-ket (554 db) és DVD-ket (52 db), ezek a zenei 
raktárban kerültek elhelyezésre. A Sziklában a lemezek pontosabb lelőhelye a RAKTÁR lett. 
 
InfoTér 
2022-ben az újonnan vásárolt folyóiratok polcokon való elhelyezése megtörtént, a polcfeliratokat 
lecseréltük. A Laptapír szolgáltatást népszerűsítő plakátokat helyeztünk el az InfoTérben és a könyvtár 
teljes területén. A társasjátékállomány vásárlás és ajándékozás útján folyamatosan bővül. A társasjátékok 
feldolgozása és leltári számmal, vonalkóddal való ellátása megtörtént. A kávézó fémpolcaira a kávézással 
és a gasztronómiával kapcsolatos könyveket és folyóiratokat tettünk ki és meghatározott időközönként 
váltogatjuk az állományt. 
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Regisztráció 
A „Kabátos kölcsönző” állományát 2 hetente változtattuk az éppen aktuális világnapok, könyvtári 
programok figyelembevételével. A tavalyi évhez hasonlóan idén folyóiratokat DVD-ket, CD-ket, 
társasjátékokat és sütiformákat is helyeztünk ki a polcokra. 
A „Kabátos kölcsönző” forgalma: 6507 db volt, ami több mint duplája az előző évi forgalomnak. 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Kabátos 
kölcsönző 
forgalma 

7374 db 8321 db 4769 db 2939 db 6507 db 

 
Gödöllő Gyűjtemény 
A szabadpolcon található állományrész csúsztatása folytatódott, a cél az, hogy a Gödöllői szerzők 
könyveinek több hely jusson. A cserkészettel, a településfejlesztéssel és a turizmussal kapcsolatos 
dokumentumok, valamint a Gödöllői Városi Múzeum kiadványai új helyre kerültek. 
 
Raktár 
A Raktárban a Katona Szabó hagyaték rendezésre került, a felszabadult hely lehetővé tette a szórakoztató 
állomány áttekinthető kialakítását. 
A kamaszkönyveknek elkülönítettük az Rkönyvsúgo állományt a gyerekkönyvtári állománytól. 
A Gödöllő Gyűjteményben található, könyvtárnak küldött karácsonyi képeslapok listázása, elrendezése a 
raktár polcain. 
A Gödöllő Város Önkormányzatának testületi üléseinek jegyzőkönyvei és a Nemzetiségi Önkormányzatok 
testületi üléseinek jegyzőkönyvei bekerült a raktárba.  
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3.2 Könyvtári szolgáltatások 
 
3.2.1 Olvasásfejlesztés felnőtteknek  
 
Bookatlon 

A GVKIK20 születésnapi programsorozat egyik elemeként találtuk 
ki ezt az egész éven át tartó matricagyűjtő játékot. A kihívás célja, 
hogy megismertesse a kevésbé ismert szolgáltatásainkat is a 
közönséggel. Így egy kis füzetbe kellett az év során matricákat 
gyűjteni. Minden teljesített kihívás egy matricát ért. A matricák 
beválthatók voltak apró ajándékokra a játék folyamán, és az év 
végi eredményhirdetésen indulhattak a versenyzők a fődíjért, ex 
libris pecsétekért. A kihívások nagyon változatosak voltak és 
lefedték a könyvtár teljes szolgáltatási kínálatát: 

• vegyél részt egy könyvtári programon 

• írj bejegyzést a vendégkönyvbe egy kiállításról 

• írj könyvajánlót a blogunkra 

• igyál egy kávét valamelyik könyvtárossal 

• kölcsönözz egy nemkönyvet! (társasjáték, sütisütő forma, 
diafilm, stb) 

• próbáld ki a VR szemüvegünket! 

• Írj rólunk értékelést a könyvtár Facebook oldalán,  

• lőj egy szelfit a könyvtár örökbefogadott tapírbébijével, 
stb. 

A kihívások egy része a digitális, távszolgáltatásaink népszerűsítéséről is szólt, de igyekeztünk erősíteni a 
személyes kapcsolatot is, illetve a különböző korosztályoknak megfelelő kihívásokat mixeltük. Voltak Joker 
alkalmak is, amikor szabadon választhattak a játékosok kihívást. A kihívásra 61 fő jelentkezett, az egész 
éves játékban 30 fő jutott el a végső pontig. Az esemény zárására decemberben egy közösségi alkalmon 
került sor, mikor kiosztottuk a nyereményeket, és egy közös kézműves délutánon vehettek részt az 
olvasók. 
 
Olvasás éjszakája 
Célunk a könyvtári olvasókörök, könyvmoly olvasók közös könyvmolyos találkozója volt 
hagyományteremtő céllal, egy szombat délutáni, esti program keretében: ismerkedés, író-olvasó 
találkozó, vetélkedő, Év olvasói díjak átadása, titkos helyek a könyvtárban játék és túra. A programba 
beillesztettük a Gödöllői Irodalmi Díjak átadó ünnepségét is, a résztvevők közül jó páran itt maradtak 
néhány esti programra is. A programokon összesen 220 fő vett részt. 
 
Az Év olvasói  
Tizenhárom évvel ezelőtt indítottuk el egy díjat, mellyel a legtöbbet kölcsönző olvasóinkat tüntetjük ki 
hagyományosan a Könyves Vasárnapon. Szerencsére erre idén is sort tudtunk keríteni de új időpontban, 
az Olvasás Éjszakáján 2022. szeptember 29-én. A díjátadó után felkötötték szalagjukat az Olvasók Fájára, 
jelezvén az olvasás és könyvtáruk iránti szeretetüket, majd részt vehettek a további programokon. 
Az Év Felnőtt Olvasója: Six Edit 
Az Év Gyermek Olvasója: Tuba Zsófia 
Az Év Szépkorú Olvasója: Tóthné Radványi Ágnes 
Az Év Legfiatalabb Olvasója: Szalai Katalin  
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Az Év Kamasz Olvasója: Somogyi Csongor 
Az Év Olvasó Családja: Szabó család (Szabó Árpád, Hajdú Edina, Szabó Csenge, Szabó Lili, Hajdú József 
Mihályné) 
 

 
 
Könyvet Házhoz  
Programunk keretében idősek, mozgásukban korlátozott olvasóink számára házhoz szállítjuk az 
olvasnivalót közösségi szolgálatos diákok segítségével, a középiskolások számára kötelező közösségi 
szolgálat keretében működik.  
 
Ezt kérem 
2020-ban született szolgáltatásunk nagy karriert futott be, töretlen a népszerűsége. E-mailen 
(eztkerem@gvkik.hu) könyveket, folyóiratokat, DVD-ket, CD-ket lehet kérni és KÖLCSÖNÖZNI, amelyeket 
nyitvatartási időben lehet átvenni. A kért csomagokat előre összekészítjük.  
 
Mindkét szolgáltatásra jellemző, hogy kiegészítésként használják az olvasók, ha éppen valami miatt 
akadályoztatva vannak a személyes használatban, ez jól látszik a lenti ábrán, ami mutatja, hogy a lezárások 
elmúltával megcsappant irántuk a kereslet. 
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Könyvajánló videók 
2022-ben 7 mini-videót forgattunk, melyekben könyvajánlókról, újításokról, szolgáltatásokról, 
átalakításokról adtunk tájékoztatást olvasóinknak. A 7 videóból 4 került adásba 2022-ben, a többit 2023-
ban vetítjük le. Az aktualitásokra helyeztük a hangsúlyt. Visszajelzések alapján az olvasók kedvelik. 
 
E-padlás 
Blogunkon 17 alkalommal jelentek posztok, különböző ajánlások, illetve a Bookatlon játékhoz kapcsolódva 
tájékoztatások, felhívások. 
 
3.2.2 Olvasásfejlesztés gyerekeknek 
 
„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 
A matricás albumunk a ,,színezd újra” tematikus évünk szellemében megújult. Ismét olvasási kihívásra 
vártuk a gyerekeket. A közös játék során szép meséket, történeteket, verseket ismerhettek meg a 
játékosok. Az olvasmányélmény mellé egy-egy matrica járt. Aki a legtöbb matricát gyűjtöttek az albumba, 
díjazásban részesült. Az első 3 helyezett 39 darab könyvet olvasott el.   Könyvjutalmuk átadására április 
14-én került sor. Díjazottak: Huri Heléna Ditta, Huri Leopold, Ombódi Réka 
 
Gyerekkönyvtári tankockák 
2022-ben multimédiás Learningapps tankockakészítő program segítségével a következő játékos 
feladatdobozok készültek el.  
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• Költészet napja: Weöres Sándor: A kő-béka lassan ment című versének szavait rejtettük el a 
betűhálóban. Párkereső: Nemes Nagy Ágnes verses köteteinek borítót kell párba rendezni. 

• Adventi jeles napok, november 30.  András nap hiányos szöveg kiegészítése 

• december 13. Luca-napi népszokások: Legyen Ön is milliomos 
 
Utazó könyvtáros 
Utazó könyvtáros ellátogat az oktatási intézményekbe, óvodába, iskolába, és ott tart a helyi viszonyoknak, 
igényeknek megfelelő előre egyeztetett témában órát. Motivációs és szállító eszköz egy könyves bőrönd. 
Közlekedés városban gyalog, illetve a szolgálati kerékpárral történt. 2022-ben 9 kihelyezett könyvtári órára 
került sor óvodákban, iskolákban. 
 
Nyári gyerektábor 
Indián portyák a Könyvtárban nyári napközis tábort szerveztünk 2022. július 4-8 között, melyen 20 gyermek 
vett részt (6-10 év között). A tábor helyszíne a Gyerekkönyvtár volt. Egynapos kirándulásra a Gödöllői 
Erdészeti Arborétumba mentünk. Az étkezést a Török Ignác Gimnázium ebédlőjen oldottuk meg. A Kalória 
Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft finom ebédjét ették meg a gyerekek.  
A tábor célja és feladata a pihenés, kikapcsolódás és új ismeretek szerzése volt. A résztvevő gyerek indián 
legendákkal, történetekkel, szokásokkal ismerkedtek.  A gyerekek fokozott mozgásigényét játszótéri 
mozgással, focival, kidobós játékokkal, sok sétával elégítettük ki. A gyerekek többször dolgoztak csapatban, 
kézműves tevékenyégekkel a kreativitásukat fejlesztettük. Kommunikációs készségüket a beszélgetéssel, 
közös játékkal bővültek.  
 
3.2.3 Olvasásfejlesztés kamaszoknak 
 
2021. november végétől 2022. január végéig igényfelmérést végeztünk papíralapon és elektronikus 
formában is. A kérdőívben elsősorban szabadidős programok és közönségtalálkozók szervezéséhez 
szerettünk volna ötleteket kapni. Összesen 95 kérdőív érkezett vissza, ebből 30 online. 
Ezek a válaszokat figyelembe véve terveztük újra a 2022-es év második félévét, valamint a nyári zárás alatt 
elkészült Kamasz Stratégia alapjául is ezek az eredmények szolgáltak. 
 
Könyvsú-go  
7 éve működik a Könyvsú-go adatbázisunk, amely egy olyan interaktív könyvválasztó oldal, ahol fiatalok 
ajánlanak fiataloknak olvasnivalót. 13 kategória és 10 érzelem alapján lehet kiválasztani, hogy mit 
szeretnénk olvasni. 
Regisztráció után bárkinek lehetősége van új könyv értékelését feltölteni, ami még nem szerepel az 
adatbázisban. Ez moderálás után jelenik meg az oldalon. A már feltöltött könyvekhez hozzászólási 
lehetőség érhető el. 
Könyvsú-go, a könyvturmix címmel könyvtári foglalkozást tartottunk, melynek során iskolai csoportoknak 
mutatjuk be interaktív módon az oldal használatát és a kamaszkönyvtárat.  
Közösségi szolgálatos diákok 66 könyvet vittek fel a Könyvsú-go adatbázisunkba. Jelenleg 617 könyv közül 
lehet válogatni.  
Az oldal látogatottsága 2022-ben is nőtt, az egyedi látogatók száma 35%-kal, a látogatások száma 14%-kal. 
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Kamasz klubok – részletesen ld. a kiscsoportoknál 
Kamaszklunjaink tekintetében némi növekedés volt tapasztalható, összesen 43 klubalkalom volt 307 fővel, 
és egy új klubfoglalkozás is el tudott indulni Élményinformatika névvel. 
Kamaszklubok statisztikája 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klub Alkalmak 
száma 

Résztvevők 
száma 

2020 63 444 

2021 25 196 

2022 43 307 
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Önismereti könyvmoly tábor kamaszoknak  
 

2022-ben először tettük nyitottá a 
kamasztábort, ami azt jelentette, hogy a nálunk 
működő író, olvasókörök tagságán kívül 
szabadon lehetett jelentkezni külsősöknek is. 
Így új diákokat tudtunk megszólítani, pl. a 
Madách iskolából is érkeztek fiatalok. 
Tematikáját az alkotás és önismeret jelentette, 
valamint célunk volt a környezettudatosság 
beemelése a témák közé. Az időpontot úgy 
alakítottuk, hogy az utolsó nap a Múzeumok 
éjszakájával egybeesen, illetve több év kihagyás 
után ismét bentalvós tábort szerveztünk, így a 
középső nap este kezdődött és másnap reggel 
ért véget. A háromnapos táborban 29 fiatal vett 
részt. 
 
 
Kiskamasz Tábor 
KamaszTáborunk mellett idén egy Kiskamasz 
tábort is elindítottunk, melynek résztvevői azok 
az 5-6. osztályos gyerekek, akik az előző 
években részt vettek a gyerek napközis 
olvasótáborunkban (2020: Lovagok és 
hercegnők, 2021: Kalózok és kalózlányok), de 
abból a korosztályból már kinőttek. Nekik 
tartunk egy 2 napos napközis olvasótábort, 
melynek a többi táborunktól eltérően nem volt 

központi tematikája. A tábor 2022. július 18-19-én valósult meg 9 fő részvételével. 
 
 
3.2.4 Informatikai szolgáltatások 
 
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 honlapon, emailen keresztül 
történő könyvtári távhasználat még mindig nagyon fontos eleme a szolgáltatási palettánknak, de mellette 
egyre fontosabbá válik a közösségi oldalakon történő kommunikáció is, ahogy azt a statisztikai résznél 
láttuk. 
2022-es év nagy informatikai fejlesztése a Könyvláda 0-24 csomagküldő szolgáltatás könyvszekrényének 
elindítása.  
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0-24 Könyvláda 
A projekt még 2021-ben indult, amikor az önkormányzatunk megadta a támogatást a beszerzéshez. Két 
céggel volt kapcsolatunk, SmartFreq Kft és KETSH Kft. Az utóbbira esett a választás, akivel szoros 
együttműködéssel kialakítottuk a Könyvláda méreteit és szoftveres lehetőségeit. Folyamatosan 
teszteltünk, a cég javította a hibákat. A próbaüzem 2022 januárjában indult, ekkor egy teszt láda került a 
könyvtár teraszára, amelyet már olvasóink is használtak, és elégedettségi kérdőívet töltöttek ki, 
amelyekből összegeztük a tapasztalatokat, javítottuk a hibákat. Ezután a Szikla integrált rendszerünkben 
elkészült egy modul, amely összekapcsolható a könyvládával, megkönnyítve az adminisztrációt, kevesebb 
hibázási lehetőséggel. Ezt a modult megvásároltuk, szintén teszteltük, javításokat kértünk. A Könyvláda 
iránt a szakmában is nagy volt az érdeklődés, ezért nyílt napot szerveztünk, ahol 8 település képviseltette 
magát. Végül elkészült a saját Könyvládánk, melyet a könyvtár belső udvarán helyeztünk el, ahonnan a 
terveink szerint a Főtérre fogjuk költöztetni az új polgármesteri hivatal elkészültekor. 
A projekt sikernek örvend, olvasóink folyamatosan használják a Könyvládát. A nyári rövidített nyitva tartás 
alatt megugrott a használata, hiszen 0-24 órán keresztül igénybe vehető. Jelenleg egyszerű űrlap 
kitöltésével tudják leadni olvasóink az igényeiket a honlapon keresztül. 2022-ben 381 alkalommal összesen 
1292 dokumentumot kölcsönöztek ezen keresztül, amivel átvette a vezetést a három csomagküldő 
szolgáltatásunk között (Könyvet Házhoz, Ezt kérem). 
 
Digitalizálás 
Az információs társadalom igényéhez igazodva a könyvtárak egyre nagyobb mértékben válnak digitális 
tartalomszolgáltatóvá, digitális archívummá. 
8 diák folytatta az aprónyomtatványok szkennelését 70 órában. 
Az egyéb munkálatok miatt a kollégák minimálisan tudtak aprónyomtatványokat feldolgozni, 51 
dokumentum készült el a Szikla aprónyomtatványok moduljában. 
 
Honlap 
Honlapunkat folyamatosan frissítettük, híreinket naprakészen feltöltöttük. 
Chat ablakunkban minden nap tartottuk a kapcsolatot olvasóinkkal. 194 alkalommal kerestek meg 
bennünket ezen a felületen. 
Új honlapunkon folyamatosan dolgoztunk. A kialakított oldalak módosítása, feltöltése megtörtént. (pl. 
InfoTér, nyitvatartás, új logó, stb) Kialakítottuk az online kérés lehetőségét a Könyvláda szolgáltatás 
igénybevételéhez. Technika hibák javítása a rendszergazdával, dizájn egyeztetése kolléganőnkkel. 
Galériánk már naprakészen elérhető. Archívumunk a programoknál és híreknél lefelé gördítve működik. 
(akkor tölti be a régebbi posztokat) Admin felületen is folyamatosak voltak a javítások, pl. sorrendezések 
megoldása. 
Kialakítottuk a Gödöllői Irodalmi Díj reszponzív aloldalát, Foglalkozásajánlót készítettünk a 2022/23-as 
tanévre, ahol kompetencia és/vagy korcsoport szerint szűrhetőek a foglalkozások.  A foglalkozásajánló 
külön menüpontot kapott a Gyerek-Kamasz menüpont helyén. Az alkotóTÉR megalakulásával egy időben 
fissítettük a Klubok aloldalt is, bővítettük az újonnan megalakult csoportokkal. (Társasjáték klub, Zöld 
varroda Zsuzsa mamával, Alkotó olvasókör, Sorozatjunkies Klub, Harmónia Klub, DIY – Csináld magad!, 3K-
Könyv, Kötés, Kávé). A Szolgáltatásokhoz Új könyvek aloldal készítettünk, amibe havonta kerülnek 
beszerzéseink. Decemberben elkészült a Könyvtárosok adventi naptára.  
www.gvkik.hu 
 
Könyvsú-go interaktív könyvválasztó oldal 
Közösségi szolgálatos diákok 66 könyvet vittek fel a Könyvsú-go adatbázisunkba. Jelenleg 617 könyv közül 
lehet válogatni.  
oldal elérése: https://konyvsu-go.gvkik.hu/ 

http://www.gvkik.hu/
https://konyvsu-go.gvkik.hu/
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Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk tartalmából az új cikkek kerültek kiemelésre az idén. Közösségi szolgálat keretében 
dolgozott diák, munkájának ellenőrzése után felkerültek a cikkek az oldalra. 
oldal elérése: http://www.gvkik.hu/wiki/ 
 
Irka blogja - Írkávé 
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  Idén is folytattuk a blog működését, 
összesen 97 posztunk volt, ami ismét kevesebb, (16%-kal) mint egy évvel korábban. Ez meglátszik a blog 
látogatottságán is, ahol bár a látogatók számát tudtuk novelni, de a találatoké picit csökkent. Azonban még 
így is átlag hetente két bejegyzést jelentettünk meg 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.  
oldal elérése: https://irkave.gvkik.hu/ 
 

irkave.gvkik.hu látogatók száma találatok száma 

   

2022 169 020 2 152 284 

2021 85 799 2 894 521 

2020 76 339 1 549 261 

2019 49 895 1 269 506 

2018 27 151 425 819 

2017 42 700 1 018 927 

2016 14 417 180 130 

   

Összesen: 465 414 9 491 673 

 

    
 
 
 
E-padlás 
Blogunkon 17 alkalommal jelentek posztok, különböző ajánlások, illetve a Bookatlon játékhoz kapcsolódva 
tájékoztatások, felhívások. 
oldal elérése: http://blog.gvkik.hu/ 
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Közösségi oldalaink: 
Facebook oldal követői: 4400 kedvelő, és 4700 követőnk van. A könyvtár Facebook közösségi oldalán a 

#beolvasó és #kiolvasó rovatok folytatódtak: heti két alkalommal (hétfőn és pénteken) a 
könyvtárhoz, illetve az olvasáshoz kapcsolódó hírek, cikkek, idézetek, fotók stb. jelennek 
meg. 49 db #beolvasó és 45 db #kiolvasó jelent meg ebben az évben.   
Számos videó készült könyvajánló, programajánló, karácsony témakörökben, illetve Tik-tok 

oldalunkra is készültek rövid olvasásnépszerűsítő videók. 
oldal elérése: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
 
Facebookon a KamaszHíd oldalunkat 2018. augusztus 24-én indítottunk. 
oldal elérése: https://www.facebook.com/kamaszhidgodollo 
 

Facebook 2018 2019 2020 2021 
 

2022 
 

„felnőtt ” oldal 
követői 

3132 fő 3497 fő 3819 4173 4700 

KamaszHíd 
követői 

135 fő 204 fő 238 265 285 

 
Instagram oldalunk 2018. január elején indult, megjelennek rajta a #kiolvasó és #beolvasó 
Facebook rovatok is. Augusztusban megszüntettük a KamaszHíd és az Instagram fiók 
összekötését és a „felnőtt” Facebook oldallal kapcsoltuk össze, így a Facebook posztok 
automatikusan megjelennek Instagramon is.  

oldal elérése: https://www.instagram.com/godolloikonyvtar/ 
2022.02.22-én indult a KamaszHíd Instagram oldala, összeköttetésben van a KamaszHíd Facebook oldallal, 
így egyszerűbb a bejegyzések és történetek időzítése. 
oldal elérése: https://www.instagram.com/kamaszhid/ 
 

Instagram 2018.  2019 2020 2021  2022 

Oldal követői 240 fő 356 fő 487 fő 690 fő 980 fő 

Bejegyzések száma 97 db 255 db 493 db 735 db 1000 db 

Kamaszhíd követői     212 fő 

Kamaszhíd 
bejegyzések száma 

    138 db 

 
Moly.hu fiókunk 2018 májusában indult. Az ePadlás blogunk bejegyzései automatikusan 
megjelennek a Moly.hu felületünkön. 2019. júliustól újdonságainkból készülnek tematikus 
ajánló polcok is az oldalon. Az áttekinthetőség érdekében az előző hónap beszerzéses 
polcokat archiváltuk. 
 

 
oldal elérése: https://moly.hu/tagok/godolloi_varosi_konyvtar 
 

moly.hu 2018 2019 2020 2021 2022 

oldal követői 20 fő 27 fő 45 fő 86 fő 112 fő 

zóna követői 17 fő 32 fő 43 fő 57 fő 66 fő 

http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar
https://www.facebook.com/kamaszhidgodollo
https://www.instagram.com/godolloikonyvtar/
https://www.instagram.com/kamaszhid/
https://moly.hu/tagok/godolloi_varosi_konyvtar
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összes karc 
száma 

43 db 96 db 176 db 288 db 426 db 

könyvajánló polc 0 db 21 db 171 db 281 db 395 db 

 
Tiktok fiókot is készítettünk 2020 novemberében, a közösségi oldal nagyon népszerű a 
fiatalok körében. A platform a rövid, 20-60 másodperces, vicces videóiról híres.  
oldal elérése: https://www.tiktok.com/@godolloi.konyvtar 
 
 

TikTok 2020 2021 2022 

oldal követői 17 fő 62 fő 118 fő 

lájkok száma 154 fő 688 fő 751 db 

videók száma 10 db 23 db 33 db 

 
Youtube csatornánkon 2012. november vége óta teszünk közzé tartalmakat.  
2022-ben 20 db új videó került fel az oldalunkra. Összesen 5957 megtekintés volt az oldalon 
2022-ben, ezek 26,4 % a rövid videókból, 24 % külső forrásból származik, 15,7 % a Youtube 
kereső által, 18,7% pedig a javasolt videókból származik.  

Összes feliratkozó a csatornán: 105 fő, új feliratkozók száma: 24 fő. 
oldal elérése: https://www.youtube.com/channel/UCkcoQJHfPPs6oGr3el0IrUg 
 

A KamaszHíd Discord szervere 2022 novemberében indult el. Szöveges csatornái: könyvtári 
hírek, programok, klubok, újdonságok, dekoráció, kiállítótér, chat. 
 

Meghívó: https://discord.gg/GqgKQuU 

Discord 
2022. 

december 

oldal követői 14 fő 

 
 
2020 tavaszán indult a tawk.to chatszolgáltatásunk a weboldalunkon.   
2022-ben 194 alkalommal kerestek meg bennünket ezen a felületen. 
 
 

Twitter oldalunkra automatikusan kikerülnek a facebook tevékenységeink. 
oldal elérése: https://twitter.com/gvkik 
 
Hírlevelek küldésére 14 alkalommal került sor. 
 
Tartalomgyártás - videófilmek 
2022-ben kevesebb videótartalmat gyártottunk, hiszen megszüntek a látogatási korlátozások, inkább csak 
kiegészítésként használtuk programjaink népszerűsítésére. Egy nagyobb videófilm született viszont az 
olvasók közreműködésével a születésnapi imázsfilmünk. 

Videófájlok 2020 2021 2022 

saját videó 100  57 9 

rólunk készült videó 45  20 54 

összes videó rólunk 145  77 63 

https://www.tiktok.com/@godolloi.konyvtar
https://www.youtube.com/channel/UCkcoQJHfPPs6oGr3el0IrUg
https://discord.gg/GqgKQuU
https://twitter.com/gvkik
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Informatikai fejlesztés 
2 db számítógép vásárlása. 
ASUS ZenDrive vásárlása a zeneibe.  
Lézer mutató a rendezvényeinkhez 
10 db Windows Pro szoftvert 
Sophos vírusirtó 
Adobe Stock  
 
3.2.5. EFOP – Az én könyvtáram mintaprogramok integrálása   
 
A Gödöllői Városi Könyvtár a kezdetektől fogva részt vesz Az én könyvtáram országos szakmai projektben. 
Számos jó gyakorlatot küldtünk be, melyből összesen öt mintaprogramot fejlesztettünk ki. Már 2018-ban 
beillesztettünk jó néhány mintaprogramot az éves könyvtári foglalkozásajánlónkba, válogatva mások jó 
gyakorlatai közül is.  
Az EFOP projektvezetői 2019-ben felkértek minket arra, hogy a projekt disszeminációjában vegyünk részt, 
és három éven keresztül folytassuk a munkát a kiválasztott mintaprogramok beillesztésével szolgáltatási 
kínálatunkba. Három éves munkatervünkbe beválogattuk azokat a már jól bevált saját mintaprogramokat, 
melyeket sikerrel tartottunk az eddig eltelt időszakban is. Emellé választottunk más könyvtárak 
jógyakorlataiból néhány olyan foglalkozást, mely jól adaptálható, és beleillik szolgáltatási körünkbe, 
melyhez megfelelő kompetenciájú humán erőforrással rendelkezünk. 
2022-ben számos EFOP mintaprogramot meg tudtunk valósítani: 
 

 
Képregény küldetés! (Az én könyvtáram mintaprogram - Kocsis-Szombathelyi Adrienn) 
A képregények az utóbbi időben nagy népszerűségre tettek szert a fiatalabb korosztály körében. Milyen 
fajtái vannak? Mitől jó a képregény? A különböző művészeti ágak együttes használata fejleszti a résztvevők 
komplex látásmódját. A foglalkozáson a diákok egy egyoldalas képregényt készítenek egy kötelező 
olvasmányból, így a könyvtári óra segíti az olvasottak feldolgozását. 
Ajánlott korosztály: 5-8. osztály 
3 alkalommal 2022-ben. 
 
Védjük meg a grundot! (Az én könyvtáram mintaprogram - Mohácsi Bernadett fejlesztése) 
„Azt hiszem, mindnyájan tisztában vagytok azzal, hogy a vörösingesek el akarják venni a grundot és a 

fejlesztési irány mintaprogram 
címe 

célcsoport foglalkozás-
vezető neve 

dátum résztvevők 

szövegértés Alkotó 
szellemek 
kreatív írás, 
teremtő 
olvasás 

ifi Istók Anna 2022. 06.23-
25. 

29 fő 

könyvtárhasználat Képegény 
küldetés 

ifi Kajári 
Katalain  

2022.03.25. 
2022.10.27. 
2022.11.10. 

21 fő 
15 fő 
23 fő 

szövegértés Védjük meg a 
grundot! 

ifi Kajári 
Katalain 

2022.05.19. 15 fő 
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farakásokat. Már tegnap is elvették a fiúktól a golyókat a Pásztorok, és ma itt bujkált Áts Feri, és elvitte a 
zászlónkat. Előbb-utóbb ide fognak jönni, hogy minket elkergessenek. Márpedig mi ezt a helyet meg fogjuk 
védelmezni!” A tanulók csoportmunkában, dramatizált feladatokkal dolgozzák fel a regény történetét. A 
feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlen a mű ismerete. 
Ajánlott korosztály: 5-6. osztály 
1 alkalommal 2022-ben. 
 
Az alkotó tábor leírását részletesen ld. a kamasz olvasásfejlesztési résznél. 
 
3.2.6. Távszolgáltatások – online szolgáltatások   
 
2022 a személyes látogatás éve volt, de a lezárások alatt kifejlesztett távszolgáltatásainkat megtartottuk. 
 

• eztkérem: honlapon, email (eztkerem@gvkik.hu), telefon, messenger útján az olvasónak 
lehetősége volt megírni, elmondani, milyen dokumentumokat szeretne kölcsönözni. Ezek előre 
összekészítésre kerülnek, és nyitvatartási időben bármikor átvehetők. 

• Könyvet házhoz: idős, mozgásukban korlátozott, a vírus miatt veszélyeztetett olvasóink számára 
házhoz vittük a könyveket. 

• Könyvláda 0-24: csomagküldő szolgáltatások mintájára vezettük be, a honlapon keresztül igényelt 
dokumentumokat 0-24 órában vehetik át a használók a belső udvaron. 

• Utazó könyvtáros: 9 alkalommal került sor kihelyezett könyvtári órára. 

• online programok: 4 alkalommal hibrid módon volt megtartva az Irka műhelyfoglalkozása. 

• online beiratkozás: lehetőséget biztosítottunk arra, gyereknek és felnőttnek egyaránt, hogy a 
honlapunkon keresztül online beiratkozhassanak régi és új tagjaink. Első könyvcsomag átvételkor 
az olvasójegyet is megkapja az olvasó. 

• online előjegyzés, hosszabbítás, valamint gyarapítási javaslat: egyre népszerűbb online 
lehetőségek 

• chat szolgáltatás: a veszélyhelyzetre reagálva alakítottuk ki a honlapon a gyorsabb 
kommunikációra és reakcióra alkalmas társalgási felületünket, amelyet azonnal kihasználtak a 
virtuális érdeklődők. 

• ötletláda: azon olvasóinknak alakítottuk ki, akik szeretnék velünk megosztani a könyvtárban 
folyó munkával, szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat (vagy problémáikat). 
Itt bátran kifejthetik véleményüket. 

• digitális tartalmak gyártása: Továbbra is rengeteg saját tartalmat készítettünk, minden nap 
tematikus posztokkal és tartalmakkal jelentkeztünk a közösségi oldalainkon: facebook, 
Instragram, valamint a moly.hu oldalunkon 
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3.3. Cserkész Könyvtár és Levéltár 
 
Partnerkapcsolatok 
Folyamatos a kapcsolattartás a Gödöllői Városi Múzeummal és a Magyar Cserkészszövetséggel. Ferencz 
Mária rendszeresen jár könyvtárunkba, és segít az anyagok feldolgozásában. 
 
Statisztika a részlegen: 

 2019 2020 2021 2022 

Látogatók száma 552 129 11 226 

Helyben használt könyvek 
száma 

55 9 49 82 

Helyben használt cikkek száma 37 0 17 53 

Helyben használt levéltári 
dokumentumok száma 

1406 1505 2451 1459 

Helyben használt 
csapattörténeti dokumentum 
száma 

7 130 33 140 

Nyomtatott, fénymásolt 
dokumentumok száma 

4 53 0 13 

Szkennelések száma 108 27 289 257 

Kérdések megválaszolása 
(telefon, referensz, információ) 

33 24 17 39 

távhasználat 125 95 38 51 

 
2022-ben 226 fő kereste fel a Cserkész Gyűjteményt. Ez egy nagyon jó adat, hiszen ez egy speciális 
gyűjtemény, amit többnyire csak kutatók illetve tanuló keresnek fel kutatás céljából. 
2022-ben 1734 dokumentumot használtak helyben az olvasók, könyvet, cikkeket, csapattörténeti anyagot 
is a kezükbe vettek a levéltári állomány mellett. 
A kérdések száma jelentősen növekedett, és a távhasználati megkeresések is nőttek, aminek nagyját e-
mailes megkeresések adják. 2022-ben az információ adás a négyszeresére nőtt, a referenszkérdések és az 
irodalomkutatás csökkent. 
 
Állománygyarapítás 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumtól ajándékba kaptunk cserkész dokumentumokat. Az anyag 
szortírozása megtörtént, állományba vétele a 2023-as évben fog megtörténni. 
Toriszky József cserkész hagyatékát megkaptuk, feldolgozása folyamatban van. 
 
Kutatások 
Cserkészet a diaszpórában - Ausztrália 
Zsidó cserkészet 
Cserkésztáborhelyek, a 205. sz. Zrínyi cserkészcsapat táborozásai 
Az 1933-as jamboree előkészítési munkálatai, azon belül is a vidéki utazások 
Az 1933-as jamboree – repülőtér 
Alapszabályzatok 
Kutatott cserkészcsapatok: 
205. sz. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, Jézus Szíve Plébánia, Budapest 
432. sz. Pázmány Péter Cserkészcsapat, Szent József Egyházközség, Budapest 
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3.4. Könyvtári kiadványok 
 
3.4.1. Foglalkozásajánló 
2022-ben felfrissítettük az óvodásoknak és 
iskolai csoportoknak szánt 
foglalkozásajánlónkat. A színes füzetet 100 
példányban nyomtattuk ki és juttattuk el a 
pedagógusok számára. Újdonság lett a 
honlapon külön menüpontban elérhető 
foglalkozásajánló is, ahol kompetenciára és 
korosztályra szűrve is lehet válogatni az 
izgalmas órák közül. 
https://www.gvkik.hu/foglalkozasajanlo 
 
 
3.4.2. Irka kiadvány 
2022-ben megjelent az Irka kilencedik antológiája, a Csodák és egyéb hétköznapi dolgok. A kötetben 17 
szerző novellái és versei mellett Szinvai Dániel grafikái kaptak helyet, a könyv borítóját is ő tervezte. A kötet 
300 példányban jelent meg, bemutatója az év utolsó eseménye volt. Karácsony a könyvtárban címmel, 
december 20-án tartottuk meg, moderátor Heltai Zsófia volt. A bemutató egyben a kötetillusztrációkból 
készült kiállítás megnyitója is volt.   
 

 

https://www.gvkik.hu/foglalkozasajanlo


 

 

3. SZAKMAI FELADATOK 

60 

 

 
3.5. Marketing 
Könyvtárunkban Marketing Munkacsoport működik, amely koordinálja a külső kommunikációt és a PR-t. 
2022-ben az alábbi nagyobb feladatokat végezte: 

• GVKIK 20 kampány és tematikus év. részletesen ld. 1. fejezet 

• VIP olvasójegy: a hozzánk látogató híres művészek számára kiállított VIP olvasójegy közösségi 
oldalakon történő reklámozása. 12 olvasójegyet adtunk ki. 

• szeretetmárka építése: az olvasás népszerűsítése a közösségi oldalakon, állandó rovatok 
folytatása, olvasói kérések teljesítése és reklámozása, jótékonykodás, koronavírus szolgáltatások, 
stb. 

• könyvtári marketing oktatása a Könyvtári Intézet vezetőképzésén, illetve önálló 30 órás 
marketing tanfolyam kidolgozása (Istók Anna). 

• Laptapír kampány 

Laptapír kampány 
2022 elején, hosszú előkészületet követően, 
szolgáltatót váltottunk és a digitális folyóiratok 
terjesztésével foglalkozó Digitalstandról áttértünk a 
Laptapírra. A váltást az indokolta, hogy több 
vonatkozásban kedvezőbb feltételekkel tudtunk 
szerződést kötni a Laptapírral: az olvasók most közel 
140 db digitális folyóirathoz férnek hozzá, 
amelyeket a könyvtári wifin keresztül a könyvtár 
egész területén könyvtári vagy saját eszközökkel is 
tudnak használni. A Laptapíron keresztül elérhető 
digitális folyóiratok száma folyamatosan bővül. 
Az új szolgáltatás, szolgáltató bevezetését 
összekötöttük két másik eseménnyel. Idén 20 éves a 
könyvtár és a Laptapír szolgáltatás az egyik 
születésnapi ajándék az olvasóinknak, másrészt a 
Fővárosi Állat- és Növénykertből örökbe fogadtuk 
Rezsőt, a tapírt, aki az elmúlt hónapokban nagy 
segítségünkre volt a digitális folyóiratok 
népszerűsítésében. A Laptapír szolgáltatást február 
elején vezettük be. A könyvtár teljes területén 
plakátokat helyeztünk ki, ahol tájékoztattuk az 
olvasókat arról, hogy mi ez a szolgáltatás és hogyan 
tudják igénybe venni. A tájékoztatók kihelyezése 
után elindítottunk egy Facebook kampányt, ahol egy 
képregényes játékkal kellett megtalálnia az 
olvasóknak a kapcsolatot a tapír és az új könyvtári 
szolgáltatás, a Laptapír között. A játék zárásaként 
megosztottunk a közösségi oldalunkon egy videót, 
amely bemutatja a Laptapír szolgáltatást. 
Rezsőt, a tapírt, és a Laptapírt 2022-ben mindenféle 
könyvtári eseménybe igyekszünk bevonni. Rezső volt 
már a Bookatlon – 20 év 20 kihívás reklámarca és az 
egész évben tartó játék egyik kihívása is. A 
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játékoskedvű olvasóknak a Laptapíron kell digitális folyóiratot olvasniuk vagy Rezső fala előtt fotózkodniuk, 
hogy megkapják a feladat teljesítéséért járó matricát. A könyvtár előterében alakítottuk ki Rezső falát, ahol 
azon túl, hogy az olvasók általános információhoz juthatnak Rezsőről, az aktualitásokról is értesülhetnek. 
Rendszeresen részt veszünk örökbefogadott tapírunk szülői értekezletein, megünnepeljük születésnapját 
és névnapját. 
 
4. KÉPZÉSEK  
 
4.1. Szakmai publikációk, előadások 
 
Szakmai publikáció   
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. 2021-ben az alábbi konferencia előadások, 
publikációk születtek könyvtárosainktól: 
 

• Istók Anna, Liskáné Fóthy Zsusanna: Mienk itt a tér!  Megjelent: Tudományos és Műszaki 
Tájékoztatás TMT 2022/1. szám 
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/13133/14834 

• Istók Anna: Mentor. Megjelent: Könyvtárvilág X. évfolyam, 2022/3. szám 
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2022/07/istok-anna/7799/ 

• Maszlag Lénárt Mónika: Mentor. Megjelent: Könyvtárvilág X. évfolyam, 2022/6. szám 
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/x-evfolyam-2022/6-szam-x-evfolyam-2022/ 

• Győri Krisztina: Mentor. Megjelent: Könyvtárvilág X. évfolyam, 2022/4. szám 
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2022/08/gyori-krisztina/7902/ 

 
Szakmai előadások 
 

• Istók Anna: Kötöttségek nélkül - hogy a pályzatírás élmény legyen – előadás. Elhangzott: 
Minősített Könyvtár Cím - Pályázatismertető szakmai nap a Könyvtári Intézet szervezésében, 
online konferencia, 2022.03.09 

• Istók Anna: Teljesítménymérés és értékelés – előadás és workshop. Elhangzott: Könyvtári 
minőségirányítás elméletben és gyakorlatban, Somogyi könyvtár, Szeged, 2022. 04.12. 

• Tóth Gabriella: Zöld innovációk a GVKIK-ban – előadás. Elhangzott: Zöldkönyvtári találkozó, 
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd, 2022. 04.22. 

• Istók Anna: Minőségbiztosítás a GVKIK-ban – előadás. Elhangzott: Könyvtárak a minőségért - 
szakmai továbbképzések Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtárosai számára, Nyíregyháza, 
2022.05.09. 

• Kajári Kata: Anime = rajzfilm, nem mese! Út az Anime Klubtól a Japán Nap szervezéséig – 
előadás. Elhangzott: PEMEKSZ Könyvtári Piknik, Ceglédbercel, 2022.05.25. 

• Tóth Gabriella: Zöld városban zöld könyvtár – innovációk a GVKIK-ban – előadás. Elhangzott: 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlés: Fenntarthatóság, felelősség, 
szemléletformálás, Kaposvár, 2022.07.15. 

• Tóth Gabriella: Zöld városban zöldkönyvtár – előadás. Elhangzott: Heves megyei könyvtári 
szolgáltató helyek és könyvtárak szakmai napja, Gyöngyös - 2022.09.08 

• Tóth Gabriella: Zöld városban zöld könyvtár - előadás. Elhangzott:Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei könyvtárosok 16. találkozója Háromhuta 2022.10.10.  

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/13133/14834
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2022/07/istok-anna/7799/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/x-evfolyam-2022/6-szam-x-evfolyam-2022/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2022/08/gyori-krisztina/7902/
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• Kajári Katalin: Híd a kamaszokhoz : A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ifjúsági 
részlegének bemutatása – előadás. Elhangzott: Kovács Máté Alapítvány Ünnepi, kibővített 
kuratóriumi ülés Kovács Máté halálának 50. évfordulója alkalmából, MTA Könyvtár és 
Információs Központ, 2022.114.14. 

• Kajári Katalin: Híd a kamaszokhoz : A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ifjúsági 
részlegének bemutatása – előadás. Elhangzott: Tinik a könyvtárban, Kisalföldi Könyvtárosok és 
Könyvtárak Egyesületének szakmai napja, Győri Széchenyi István Egyetem Könyvtár, 2022.10.04. 

 
Oktatás  
Továbbképzést tartottunk a Könyvtári Intézet felkérésére az alábbi tanfolyamokon: 

• Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Marketing tanfolyam 
Tantárgy: Kommunikáció, ügyfélélmény, élménymarketing 
Istók Anna, GVKIK igazgatóhelyettes 

 

• Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Segédkönyvtárosi tanfolyam 
Tantárgy: Speciális felhasználói rétegek a könyvtárban. A könyvtári közönségkapcsolatok. 
Felhasználóképzés 
Soldevila Katalin, GVKIK könyvtáros, informatikai referens 

 

• Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Könyvtári vezetői ismeretek  
Tantárgy: Általános vezetési ismeretek - Kommunikáció és marketing 
Istók Anna, GVKIK igazgatóhelyettes 

 

• Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Gyerekkönyvtári ismeretek 
Tantárgy: A Z generáció és a könyvtár 
Fóthi Zsuzsanna, GVKIK igazgató 

 

• Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet 
Minőség-Innováció képzés 
Tantárgy: A primer információgyűjtés módszertana (vélemény- és igényfelmérés) 
Fóthi Zsuzsanna, GVKIK igazgató 

 
A Common/közös dokumentumok/továbbképzés mappában Excel file-ban gyűjti a kollégák részvételét 
szakmai eseményeken. Az ebből képzett adatok a statisztikai elemzésbe is bekerülnek. 

 
Kirakat 
Folytattuk a Kirakat című szakmai hírlevelünket, mely színes infografikákon keresztül mutatja be 
elsősorban a szakma számára az elért eredményeinket, szolgáltatásainkat, újításainkat.  
2022-ben a negyedik évfolyam indult, összesen 10 számot jelentettünk meg. Elérhető a könyvtár 
honlapján: 
https://www.gvkik.hu/kirakat__hirlevel 
 
 

https://www.gvkik.hu/kirakat__hirlevel
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4.2. A könyvtárban indított olvasói képzések 
Két év lezárások után ismét újra indultak az olvasói képzések, az adatok jól alakultak. 
 
Számítástechnika 
A lakosság digitális fejlődése érdekében kiscsoportos számítógépes tanfolyamokat tartottunk (5 db), és 
újraindultak a személyes segítség kérésére indított Segítnet tanfolyamok (36).  
 
Irodalmi kurzusok 
2021-ben indult diák írókurzusunk 2022 nyarán zárult 13 fő részvételével. 

év Számítástechnikai 
tanfolyamok 

Segítnet Irodalmi összesen 

     

2020 alkalom 8 17 3 28 

2020 fő 32 17 24 73 

2021 alkalom 5 0 19 24 

2021 fő 25 0 133 158 

2022 alkalom 5 36 18 59 

2022 fő 17 36 117 170 

 
4.3. Munkatársak továbbképzése  
 
2022-ben sokkal kevesebb idő jutott a képzésre, mint az ezt megelőző két évben, hiszen a teljes nyitva 
tartás miatt jellemző volt, hogy csak kevesebb fő tudott elmenni egy-egy szakmai napra, tehát inkább a 
létszámban tapasztalható csökkenés. A belső képzésre viszont továbbra is nagy gondot fordítunk, ez 
meglátszik az adatokon. 
2022-ben négy alkalommal fogadtunk szakmai látogatókat, büszkék vagyunk arra, hogy az ország minden 
tájáról jönnek hozzánk tanulni, sőt idén még külföldi látogatóink is voltak: 

• Pest megyei könyvtárosok (Könyvláda) 

• Wageningen testvérvárosi delegáció  

• Keszthely Fejér György Városi Könyvtár munkatársai 

• MKE Heves Megyei Szervezetének tagjai 

Képzés típusa 2020 2021 2022 

    

Belső képzési alkalmak száma 8 10 14 

Belső képzéseken résztvevők száma 107 150 142 

Országos képzési alkalmak száma* 11 9 5 

Országos képzéseken résztvevők száma 19 12 6 

Egyéb szakmai alkalmak száma 21 29 24 

Egyéb szakmai alkalmakon résztvevők száma 52 98 53 
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Összesítés 
szakmai 
tevékenység 
típusa 

alkalom 
2018 

alkalom 
2019 

alkalom 
2020 

alkalom 
2021 

alkalom 
2022 

fő, 
2018 

fő, 
2019 

fő, 
2020 

fő, 
2021 

fő 
2022 

munkatársak 
szakmai 
előadása 

19  14 2 6 10 6 6 2 5 3 

oktatói 
tevékenység 

na na na na 5 na na na na 3 

munkatársak 
publikációja 

4 2 2 5 4 1 2 4 6 5 

szakmai 
látogatók 
fogadása 

2 7 0 1 4 50 80 0 100 93 

olvasók 
számára 
szervezett 
képzések 

112 58 28 24 59 699 212 73 158 170 

munkatársak 
továbbképzése 

6 6 11 9 5 7 7 19 12 6 

munkatársak 
belső képzése 

3 4 8 10 14 26 61 107 150 142 

munkatársak 
részvétele 
szakmai napon 

28 44 21 29 24 125 96 52 98 53 

összesen 174 135 75 84 117 914 464 294 531 476 

 
Összességében továbbra is nagyon sikeresnek tartjuk a munkatársak képzését, szakmai megjelenését, az 
adatok a járvány előtti évek adataihoz közelítenek. 
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4.4. Csapatépítés 
 
Kiemelten fontos feladat a kollégák egymás közötti, valamint a munkatársak és a vezetőség közötti 
kommunikáció fejlesztése, a csapat összetartás erősítése. Ennek érdekében csapatépítő és 
kommunikációs alkalmakat szervezünk, a Belső Kommunikációs Csoport (BEKOMCS) irányításával. 2022-
ben az alábbi programokat sikerült megszerveznünk: 
Információs teadélelőtt: a részlegek munkáinak megismertetése egymással 
Közösségi alkalmak: névnapok, születésnapok együtt ünneplése, Családi ünnepváró nap a Mikulással. 
Csapatépítő alkalmak: 

• Batyus reggeli a könyvtárban. Minden kolléga hoz valami finomságot, és aznap reggel együtt 
fogyasztjuk el kényelmesen a reggelit. 
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• Csapatépítő Zöld Udvari frissítés. A ZÖCS szervezésében a kollégák közösen szépítik fel az udvart, 
virágot és palántákat ültetnek. 

• Április elsején megtréfáltuk magunkat és az olvasókat is. Reggel mindenki kihúzta, hogy aznap 
délelőtt melyik részlegen teljesít szolgálatot.  

• A GVKIK 20. születésnapjának megünneplése a munkatársi közösségben. 
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5. RENDEZVÉNYEK 
 
2022 kifejezetten erős év volt programok tekintetében, hiszen a 20 éves születésnap kapcsán számos 
rendezvénnyel készültünk, illetve több új klubunk is alakult. Ezek meglátszanak a számokon is, a programok 
száma tekintetében majdnem elértük az eddigi legerősebb 2019-es értéket, ami leginkább a saját 
szervezésű rendezvényeinknek köszönhető. Összesen 704 programot szerveztünk, melyen több mint 
16 000 fő vett részt.  
 
5.1. Gödöllői Irodalmi Díj 

 

2022-ben tizenegyedik alkalommal hirdettük meg a Gödöllői Irodalmi Díj pályázatot, mely idén először 
országos merítésűvé vált, az ország minden tájékáról vártuk az amatőr írók jelentkezését. A pályázat 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, összesen 
 
306 alkotó 430 munkáját (233 vers és 197 novella ) fogadtuk be, így előzsűrizés is szükségessé vált. A 
pályázat tematikája a Kifogások voltak, a témához illő verseket, novellákat vártunk.  
 
Pályázatunkban a tavalyi zsűri vállalta a beérkezett művek értékelését: 
- Karafiáth Orsolya, költő és 
- Kiss Judit Ágnes, József Attila-díjas költő. 
Az előzsűri tagjai: Heltai Zsófia, magyartanár (Gödöllői Református Líceum) és Istók Anna (GVKIK) voltak, 
akik a beérkező 430 pályaművet a negyedére rostálták meg. 

 
A pályázaton természetesen a gödöllőiek és környékbeliek is képviseltették magukat, összesen 45 gödöllői 
és környékbeli alkotó nevezett, ami megegyezik a korábbi évek tapasztalataival. 
A pályázat összdíjazása bruttó 400 000,-Ft volt, a projekt teljes költségvetése: 600 000,-Ft. 

 
Eredmények és nyeremények: 
Próza kategória: 
1. díj: Kiss Gabriella: Valaki dolga 
2. megosztott díj: Harka Sára: IPL 
2. megosztott díj: Virág Krisztina:Ahogy a dolgok vannak 
3. díj: Pólya Zoltán: Az asztal körül 
Vers kategória: 
1. megosztott díj: Réhelyi Nusi: Snapszi, Snapszikám… 
1. megosztott díj: Koncz Tamás: Hattyúnyak 
2. díj: Magyar Dániel: Ragtala’ 
3. díj: Balogh Anikó: Kettes metró  
Különdíjak: 
Gödöllői Városi Könyvtár különdíja: Bottyán Edit: Hűsölés 
Gödöllői Ottlik Kör különdíja: Stall Anita: Kisbetűs életek 
A díjakat dr. Gémesi György polgármester, a díj fővédnöke, Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a könyvtár 
igazgatója és Dombóvári László, a Gödöllői Ottlik Kör elnöke adta át. 
 
A pályázat eredményhirdetésére, 2022. szeptember 24-én, szombaton 16 órakor került sor a Gödöllői 
Városi Könyvtár rendezvénytermében az Olvasás éjszakája programsorozat keretein belül. 

https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/pr%C3%B3za1.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/pr%C3%B3za22.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/pr%C3%B3za2.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/pr%C3%B3za2.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/pr%C3%B3za3.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/vers1%27.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/vers1.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/vers2.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/vers3.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/k%C3%B6nyvtarik%C3%BCl%C3%B6n.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/ottlikk%C3%BCl%C3%B6n.pdf
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Az ünnepségen 150 fő vett részt az ország minden tájáról, és a díjátadást élőben is közvetítettük a 
Gödöllőnettv Facebook oldalán keresztül. A díjátadásról készült fotók, a díjazott alkotások, valamint a 
díjátadásról készült videófelvétel a Gödöllői Városi Könyvtár honlapján publikálásra kerültek.  

https://www.gvkik.hu/godolloi_irodalmi_dij 

5.2. Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 14. 

 

Február 14-ére hirdettük meg, aki ezen a napon vette át 
könyvcsomagját, az ajándék könyvet is kapott. 5 könyvkiadó 
összesen 75 db könyvvel támogatta az eseményt. 
 

 

 
5.3. Internet Fiesta  

 

A projekt célja: a digitális írástudás terjesztése és az internet felhasználási lehetőségeinek minél 
szélesebb körű bemutatása, az okos megoldások megismertetése, népszerűsítése. Ennek keretében 
2022-ben olyan programtervet állítottunk össze, mely felkelti az érdeklődését a megfelelő 
célcsoportoknak. 

• VR the world - VR szemüveg és rajztábla bemutatása 2 napon: Ismerd meg és próbáld ki a 
könyvtár VR szemüvegét és digitális rajtábláját! 

• Ezt eReceptre kellene felírni! - Egészségügyről okosan Számítógépes tanfolyam 

• Nézzünk be a Kormányablakon! - Ügyintézésről okosan Számítógépes tanfolyam 

• Gödöllői temetői ap bemutatása: Gödöllő KáptaLAN - A Dózsa György úti temető információs 
rendszerének bemutatása. Meghívott előadó: Domonkos Ernő 

• digitális folyóiratok olvasása 

• LAPtapír-LAPozz bele! – digitális online totó 

• Megoldjuk okosan... kvíz 

• ingyenes internethasználat 

• Gyula robot fogadja az osztályokat 

• Fake News - ne dőlj be! könyvtári óra - Álhírek felismerése: beszélgessünk róla angolul! 

Rendezvényeinken összesen 130 fő vett részt. 
 
5.4. Könyvtári táborok   

 

Az IRKA nyári egynapos írótábort szervezett: augusztus 2-án Gödöllőn 10 fő részvételével. Témáink voltak: 
Peer Krisztián valamint Krusovszky Dénes költészete, Nádas Péter Rémtörténetei. 
Ezen kívül kiskamasz napok, kamasz alkotótábor és gyerektábor is várta a fiatalságot. A programok leírását 
ld. az olvasásfejlesztésnél. 
 
 
 

https://www.gvkik.hu/godolloi_irodalmi_dij
https://fiesta.ikszkonyvtarak.hu/reszletes.aspx?id=97286
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5.5. Költészet Napja 
 

 

2022-ben Petőfire koncentrálva tematizáltuk a Verses Ház feladatait, míg 
az esti programra egy kortárs költőt hívtunk: Krusovszky Dénes 
személyében, akivel Istók Anna beszélgetett. Újdonság volt, hogy a Házat 
új területen állítottuk fel, a főtéri színpad előtt, és megnyitóként a 
Küszöb Zenekar tartott rövid koncertet. Sok izgalmas, interaktív játékkal 
készültünk, ez a részvételi adatokon is meglászott. 
A feladatok nagyon különbözőek voltak és a legkisebb korosztálytól 
kezdve a felnőttekig mindenki találhatott magának érdekes aktivitást. 
Feladatok:  
 
 
 
 

Petőfi madarai Petőfi versek ahol a madarak képét be kell helyettesíteni a szövegbe 

Petőfi a vásznon Petőfi dagerrotípia különböző festészeti irányzatban módosítva: szürrealista, 
popart, kubista, stb. Ezeket kell párosítani a művészeti irányzatokkal 

Poétinder A poétinder leírásait kell a költők fotójához párosítani 
lyukasztott szövegek 

Emoji versek alsós és kamasz v ersek emoji nyelvre lefordítva, ezeket kell felismerniük 

Verspótló Nemes Nagy Ágnes versét a megfelelő ikonokkal kell kiegészíteni 

Lyukas vers felnőtteknek vers, melyből a számok hiányoznak, a számokat kell beírni 

Verstérkép János vitéz verstérképét megrajzolni nagyban 

Ki vagyok én? – bajszos költők Bajszok alapján fel kell ismerni a költőket, a bajszokat könyvtárosok tartják az 
arcuk elé 

Fejből fújhatod felfújt lufit kipukkasztani és összeilleszteni a verspuzzlet. 

Kavicsvers versidézetek tollal kavicsra írva 

Petőfi a divatdiktátor öltöztető, vetkőztető játék a mágnestáblán hűtőmágnesekkel 

Időmértékes ugróiskola Petőfi 3 versének első sorát megcsinálni ugróiskolaként, ki kell találni melyik a 
3 vers, sorrendbe rakni 

Lopott szavak egy híres (Petőfi) vers szavait elrejteni a főtéren, meg kell keresni a szavakat 
és kitalálni a verset 

Szelfizz Petőfivel! élőalakos fotózkodás 

Tankockák alsósoknak 

 
A rendezvényen legalább 16 osztály vett részt, kb 1000 fő látogatásával számoltunk. 
 
5.6. Zöld könyvtári programok  
 

Zöld törekvéseink több irányúak: a munkatársak szemléletformálása mellett számos zöld programot 
szervezünk olvasóink számára, valamin képviseltetjük magunkat a könyvtárszakmában is a témában. 
Olvasók részére szervezett zöld programjaink 
Természetkapcsolati séta (20212.05.21) – felolvasással és erdőfürdő elemekkel egybekötött 
ökopszichológiai szemléletű sétát tettünk a Gödöllői ArboPark területén. Összesen 20 fő vett részt.  
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Úton önmagadhoz – Kreatív kamasztábor (2022.06.23-25) – Természetkapcsolati sétán is részt vettek a 
tábor lakói. Az Erzsébet Park volt ezúttal a helyszín, ahol egy rövid, egyórás, ökopszichológiai szemléletű 
erdőfürdőben volt részük. 
A Zöldudvar és a Könyvtár Terasz a következő programoknak adott otthont az év elejétől:  

• GVKIK20 – Diabolus in Musica (2022.06.02) 

• GVKIK20 – Merende Műhely, János Vitéz (2022.06.03) 

• GVKIK20 – Filmforgatás (2022.05.14) 

• Tavaszváró családi nap (2022.04.14) 

• Alsós gyerektábor 

• Felsős gyerektábor 

Őszikék Nyugdíjas Klub – 2022. február 15. - Kerényi Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Helyi 
Csoportjának titkára tartott előadást a klubtagok számára „Madarok otthon és erdőn-mezőn” címmel. 
Erdei zsongás – 2022.09.17. – A Könyvtári Kommandó őszi bevetésének helyszíne az immár Gödöllői 
Arbopark néven futó arborétum volt. Az esemény célja az volt, hogy minél szélesebb körben 
megismertessék az arborétum teljes területét, és hogy bemutassák azokat a fejlesztéseket, amiket az 
utóbbi félévben sikerült pályázatok útján véghez vinniük. Mi a Bagoly tisztáson kaptunk helyet, sátrat 
továbbá egy kihelyezett könyvszekrényt, amiben könyveket helyeztünk ki. (A könyvszekrény sajnos 
jelenlegi formájában és anyaga miatt, alkalmatlan arra, hogy ott állandó jelleggel, mintegy kihelyezett 
állományt működtessünk.) Széles választékkal és ajándékokkal készültünk, kicsiknek és nagyoknak egyarát. 
Nagy sikere volt a toboz bagolynak és a koszorúkészítésnek, valamint a horgászos játéknak és a felnőtt 
kvíznek. Különleges elem volt az Erdei Szelfi – szelfizz az erdőben, melyhez magunk készítettünk vastagabb 
ágakból fakeretet és díszítettük fel a helyszínen fellelhető levelekkel, virágokkal. 
 

Zöld szakmai programok 
Kétnapos Zöldkönyvtári konferencián 
vettünk részt, 2022.04.21-22-én 
Szekszárdon, a megyei könyvtár 
meghívására. A konferencián egyrészt Zöld 
innovációk a GVKIK-ban címmel Tóth 
Gabriella tartott előadást, melynek során 
ismertette a könyvtár zöld törekvéseit és 
programjait, valamint a jövőbeli terveit. 
Istók Anna igazgatóhelyettes is részt vett a 
találkozón, majd az azt követő 
kerekasztalbeszélgetésen is, ahol a 
zöldkönyvtári mozgalom hazai 
intézményvezetői az együttműködés 
további lehetséges kereteiről, valamint a 
zöld könyvtárakra váró szakmai 
feladatokról esett szó. Végül a jelenlévők 
egy együttműködési megállapodás 

aláírásával fejezték ki elkötelezettségüket egy hazai zöldkönyvtári hálózat létrehozása mellett, mely egy 
közös platform lenne, ahol elérhetők a jó gyakorlatok, programok. 
A fenti rendezvényen túl számos szakmai napon, konferencián tartottunk a témában előadást, mely a 
Minőségbiztosítási fejezetben, szakmai publikációinknál található. 
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5.7. Országos Könyvtári Napok 

 

Az Országos Könyvtári Napok 2022-ben október 3. és 10. között került megrendezésre. Idén a központi 
tematikai az esélyegyenlőség volt, mely témába az emberi méltósághoz való esély, a gyermekek esélyei, 
családok és állatok esélyei – mind beletartoztak. Ezen témákat szem előtt tartva állítottuk össze ennek a 
hétnek a programját.  
Egész héten át zajlottak a következő programok: 

• Rongyos könyvvásár  

• Megbocsátás hete  

• Védd a fákat – olvass Laptapírt!  

Számítógépes tanfolyamok a héten: 

• október 3. hétfő és 4. kedd - Idősebbek is elkezdhetik – számítógépes tanfolyam a nyugdíjas 
korosztálynak könyvtár online szolgáltatásairól  

• október 3. hétfő - Tervezz 3D-ben – 3D tervező klub fiataloknak  

• október 4. kedd - Könyvtár a fotelből – számítógépes tanfolyam a könyvtár online szolgáltatásairól  

Programok: 

• október 3. hétfő - Diák Írókör – kreatív prózaíró kurzus.  

• október 4. kedd - 3K – Könyv, kávé, kötés – irodalmi kötős klub.  

• október 4. kedd - Anyáim története filmvetítés és beszélgetés a film egyik rendezőjével, Dér Asiával 
és Erdélyi Flóra, vágóval.  

• október 5. szerda - Harmónia klub – jóga a könyvtárban.  

• október 6. csütörtök - Kováts Laura Rozália: Belső tenger - író-olvasó találkozó. Ifjúsági program.  

• október 7. péntek - Sakk szakkör  

• október 7. péntek - Zöld varroda Zsuzsa Mamával – zero-waste varroda a Közösségi Alkotótérben  

• október 7. péntek - DIY – Csináld magad alkotódélután hullámpapírból bagoly készítés  

• október 7. péntek - Varga Péter, az MME Börzsönyi Helyi csoport vezetőjének előadása  

 
5.8. Ifjúsági és gyermekprogramok 

 

Harry Potter kvíz délután 
Újranyit a KamaszHíd 
A KamaszHíd felújítás utáni nyitásával indultak el ifjúsági klubjaink a második félévben: Diák írókör, 3D 

tervező klub, Sorozatjunkies klub, Green-teen klub. 
Meghirdettük az új szabadulószobánkat, melyben a 
KamaszHídról kell kiszabadulni. A játék háttértörténete 
szerint 1953 decemberében egy álmos kamasz tévedt be a 
könyvtárba, ahol elalszik, majd 2022-ben ébred fel a 
könyvtár új épületében. A játékosoknak meg kell találniuk 
a KamaszHíd kulcsát, amihez a KamaszHíd szolgáltatásait 
kell használniuk.  
Az újranyitó ünnepség keretén belül, 2022. szeptember 23-
án valósult meg Kokas Fanni Ég és Föld című 
kiállításmegnyitója, melyen a Papírolvasók klub tagjai, 
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Fanni családtagjai és barátai vettek részt. A megnyitót közös alkotással és fogadással zártuk. Résztvevők 
száma: 20 fő. 
 
Operaház Nagykövete program 
Az Opera Nagyköveteinek látogatásai remek programok, melynek keretében a Magyar Állami Operaház 
művészei a foglalkozásokon, egyedileg tartanak sokféle színes előadást. Az opera és balett szakmai 
ismereteket operaénekesek és balettművészek, illetve operaházi munkatársak osztják meg a 
hallgatósággal. Sajnos a 2022/23-mas tanévtől az Operaház anyagilag nem támogatta tovább a projektet, 
így csak egy programot tudtunk megvalósítani ebben az évben. 
 
Országos Játéknap 
25 fő játszott a könyvtár társasjátékaival. Jenga, Lotti Karotti, Unó, Rugósfoci. A rendezvény a 
Gyerekkönyvtárban valósut meg.  
 
Nagy Dianap  
6 éve csatlakoztunk a Diafilmgyártó Vállalat felhívásához. A covid alatt sajnos elmaradt a rendezvény, de 
idén már volt lehetőség újraindítani. Az országos Nagy Dia Nap célja, hogy évről évre megidézze a diavetés 
hangulatát, hogy a fiatalok és szüleik együtt élhessék át a mesemondás régi, de korántsem avítt formáját. 
Mesélőink érdekes, különleges emberek, akik a vetítés után bemutatják szakmájukat a gyerekeknek. A 
meghívott osztályok a találkozó zárásaként a Közösségi Alkotótérbe mentek, ahol nagy 
csomagolópapírokra a látott történetek alapján illusztrációt készítettek. Emlékbe a résztvevők könyvjelzőt 
kaptak. 6 vetítést tartottunk. 7 osztály és 159 gyerek vett részt az eseményen. Fellépő művészek, mesélők: 

• Fodor László klarinétművész  

• Varga Lilla óvodavezető, és Honey 

• Dolhai Gergő labdarúgó, edző: A bagdadi tolvaj, Petőfi Iskola, 4.b, Logopédia 4.osztály 

• Benedek Krisztina, énekes, énektanár. 

• Dr. Lefler Kinga Katalin, Phd, tanszéki mérők, a Halkaladndok című könyv szerzője 

• Dr. Kovács Ilona, állatorvos, Kova Vet Bt 
 

Könyvbemutatók, író- olvasó találkozók 

• Lipták Ildikó február 22. találkozás a Csak neked akartunk jót című könyv szerzőjével.  Interaktív 
drámai foglakozás. A meghívott osztály: Bajczi Tünde, Török Ignác Gimnázium 35 fő, 7. osztály 

• OKN, október 6. csütörtök - Kováts Laura Rozália: Belső tenger - író-olvasó találkozó 
 

Tavaszváró családi nap 
Április 14-én tartottuk a Gyerekkönyvtárban és a Zöld udvaron a hagyományos Tavaszváró családi 
napunkat. Átadásra kerülnek az Olvass, rajzolj játssz velünk olvasás élmény gyűjtő album díjai. A Zöld 
udvaron kisze babával, népszokásokkal eltemetjük a telet, tojásfát állítottunk.  Az Gyerekkönyvtár 
foglalkoztató terében Szöszmötölő klub kézműves nagyijai várták az ügyes kezű gyerekeket.  
kézműves tevékenységek: húsvéti nyuszi hajtogatás, mákgubó tündér, tündérfejdísz, tojásfa tojásdíszítés, 
3d színező 
A második emeleten a sakk barátok gyűltek össze egy tavaszi bajnokságra.  
 
Adventi készülődés a Gyerekkönvtárban 
A karácsonyi ünnepekre délutáni „mini” projektekkel készültünk.  
Kézműves csütörtökökkel, Mese keddeken papírszínház meséit meséltük, valamin Learningapps 
tankockákkal. 
 



 

 

5. RENDEZVÉNYEK 

73 

 

5.9. Erzsébet királyné szavalóverseny 

 

Az Erzsébet királyné emlékére hirdetett vers- és 
prózamondó verseny már 28 éve szerves része 
Gödöllői kulturális életének. A verseny elődöntői 
a Gödöllői Városi Könyvtárban zajlanak. A 
döntőre a Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében 
kerül sor. Pécsi Ildikó után Herczenik Anna vette 
át a zsűrielnöki feladatokat. 
Az előző évekhez hasonlóan idén is egy megadott 
témakörből választhattak a versenyzők: a 
közösség összetartó ereje, az elfogadás. 
A versenyt Gödöllő és környéke fiataljainak 
szerveztük két kategóriában: 
Vers és próza (10–20 éves korig) 3 korcsoportban 
Megzenésített vers (10–30 éves korig) 
A versenyen összesen 53 induló volt próza/vers kategóriában, zenei produkció 2 volt. 
A döntőbe a 31 legjobb előadás jutott be. (30 próza, 1 zenei) 
A zsűri vers- és próza kategóriában 3 korcsoportban osztott ki I-III- helyezést, zenei kategóriában csak I. 
helyezett volt.  
A többi döntős (21 fő) szponzori díjakat kapott. 
A zsűri ezen felül átadta a „A szép szavakért” Pécsi Ildikó Emlékdíjat is. (A helyezettek közül választottak.) 
 
 
5.10. Gödöllői írók könyvbemutatója 
 

• április 5. kedd - 25 éves a Margita Turisztikai és Sport Egyesület – a Margita Turisztikai és Sport 
Egyesület könyvbemutatója - 90 fő  

• május 6. péntek – Feketéné Bencsik Julianna: Ébred a város és Gyökértelenül - dupla 
könyvbemutató – 50 fő 

• május 25. szerda - Őryné Nagy Cecília: Nagy Sándor150 – könyvbemutató – 45 fő 

• június 16. csütörtök – Róza Kata: Falakba zárt idő – könyvbemutató 

• október 15. szombat – L. Péterfi Csaba: Pécsi Ildikó – Úgy ahogy volt – könyvbemutató – 90 fő  

• december 3. szombat – Varga Zoltán Zsolt: Kerekerdei mesék – könyvbemutató – 30 fő 

• december 8. csütörtök – Pataki Pál: Sodrás ellen és Merülés – dupla könyvbemutató – 80 fő  

• december 20. kedd – IRKA kötetbemutató: Csodák és egyéb hétköznapi dolgok – 75 fő 
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5.11. Könyvtár kommandók 
 
Rönkvár csata – 2022. 08. 26. 

A Könyvtár Kommandó nyár végi akciója a III. Rönkvár 
Csatán való részt vétel volt 2022. augusztus 26-án 16 
órától a Szent János utcai Rönkvár játszótéren. Az 
esemény fő szervezője: Dr. Pappné Pintér Csilla, a 
Gödöllői Óvodák intézményvezetője. Az esemény 
központi témája a lovagok és hercegnők volt. A Könyvtári 
Kommandó színes programokkal készült az óvodásoknak 
és családjaiknak: puzzle, lovagos-hercegnős színező, kvíz 
a középkori mindennapokkal kapcsolatban, nyomdázás, 
papírszínházas mese, lovagi torna és fényképezkedés a 
trónnál. 
 Összesen 90 óvodás és családja vett részt a programon.  
 

Erdei zsongás – 2022.09.17. 
A Könyvtár Kommandó első őszi bevetésének helyszíne az immár Gödöllői Arbopark néven futó arborétum 
volt. Az esemény célja az volt, hogy minél szélesebb körben megismertessék az arborétum teljes területét, 
és hogy bemutassák azokat a fejlesztéseket, amiket az utóbbi félévben sikerült pályázatok útján véghez 
vinniük. Mi a Bagoly tisztáson kaptunk helyet és sátrat. Széles választékkal és ajándékokkal készültünk, 
kicsiknek és nagyoknak egyarát. Nagy sikere volt a toboz bagolynak és a koszorúkészítésnek, valamint a 
horgászos játéknak és a felnőtt kvíznek. Különleges elem volt az Erdei Szelfi – szelfizz az erdőben, melyhez 
magunk készítettünk vastagabb ágakból fakeretet és díszítettük fel a helyszínen fellelhető levelekkel, 
virágokkal.  
A kissé barátságtalan idő ellenére 75 fő fordult meg a Bagoly tisztáson ezen a napon.  
 
Közbiztonság napja- 2022. 09. 30.  
A Kazinczy-lakótelepen vett részt a Könyvtár Kommandó a Közbiztonság napja című eseményen 2022. 
szeptember 30-án 15.00 és 18.00 között. A programon főként kisgyerekes családok és nyugdíjasok vettek 
részt. Könyvtárunk célja a könyvtár és az olvasás népszerűsítése volt. A témából adódóan rendőrös, 
tűzoltós, mentős, tehát főként a közbiztonsággal kapcsolatos feladványokkal, színezőkkel, hangfelismerő 
feladattal, kézműves tevékenységgel (rendőr tárcsa készítés) készültünk és természetesen vittünk 
könyveket is. A felnőtt és nyugdíjas rétegnek külön kvízt készítettünk, Lindás és „Zsaruságos” kvíz, 
mindkettő rendkívüli népszerűségnek örvendett. A projektnek nem volt külön költsége. A rendezvényen 
sok olyan emberrel találkoztunk, aki még sosem járt a könyvtárban, de miután beszélgettünk velük kedvet 
kaptak a beiratkozáshoz. Volt olyan olvasónk is, aki itt iratkozott fel egy későbbi, könyvtári programunkra 
90 ember fordult meg a Könyvtár Kommandó sátrában. 
 
Költészet Napja – 2022.04.11. 
Részletesen ld. fent. 
 
5.12. Könyvtári szabadulószobák 

 

Könyvtárunkban kétféle szabadulószoba is elérhető, melyek közül a rövidebbiket 2022-ben fejlesztettük 
ki. 
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A szabadítsd ki a könyvtárost! szabadulószobánkat 2020 nyarán hoztuk létre. 2022-ben egy alkalommal 
hirdettük meg a szabadulószobát a Múzeumok Éjszakája alkalmából, melyen 5 csapat, összesen 22 fő vett 
részt. Ezen kívül 3 alkalommal rendeztük meg a könyvtári szabadulószobát közösségek részére:  
a Kiskamasz napokon, az Óvodapedagógiai évnyitón és a Mesék Háza Óvoda részére csapatépítésként. 
2022-ben összesen 47 fő vett részt a könyvtári szabadulószoba játékunkon. 
Kamaszhíd szabadulószoba 
Meghirdettük az új szabadulószobánkat, melyben a KamaszHídról kell kiszabadulni. A játék háttértörténete 
szerint 1953 decemberében egy álmos kamasz tévedt be a könyvtárba, ahol elalszik, majd 2022-ben ébred 
fel a könyvtár új épületében. A játékosoknak meg kell találniuk a KamaszHíd kulcsát, amihez a KamaszHíd 
szolgáltatásait kell használniuk.  
A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött volt. Összesen 28 fő vett részt rajta. 
 

5.13. Kiállítások 

 

2022-ben már 4 helyszínen tartottunk kiállításokat: az Infotér mellett a Kamaszhídon, a Lépcsőházban, 
valamint az Artjáróban, a zenei könyvtár ablakaiban. 

Kiállítás címe és a kiállító neve Kiállítótér Megnyitó Időpont 

Danis János fotóművész: 
Természetes képek 

Infotér 
Szubjektív tárlatvezetés a 
kiállítóval, 2022.04.08. 

Febr.17-Ápr.09 

Lőrinc Ferenc, Lőrinc Áron és Pirók 
Irén: Családi kiállítás 

Infotér 
Sz.Jánosi Erzsébet 
2022.04.22. 

Ápr.22-Máj.28 

GVKIK 20: Ilyen volt- ilyen lett, 
könyvtári fotókiállítás 

Infotér  Júni.01-Júli.23 

Sz.Jánosi Erzsébet festőművész: 
Középút 

Infotér 
Veress Enéh Erzsébet 
2022.09.15. 

Szept.15-Okt.18 

Szimodinesz Hajnalka Mesekönyv 
illusztrátor 

Infotér  Okt.21-Nov.29 

Szinvai Dániel és az Irka közös 
kiállítása:  Csodák és egyéb 
hétköznapi dolgok 

Infotér 
Megnyitó a kötetbemutatón 
2022.12.20. 

Dec.01-2023 
Tavasz 

Márvány Miklós ARTjáró  Ápr.12-Máj.30 

GVKIK: Adventi kifordítós fotó 
kiállítás 

Lépcsőház  Dec.01-2023 Jan. 

Szabadi Sára: Portréfotók 
 

Kamaszhíd  Március-Május 

Kokas Fanni: Ég és Föld Kamaszhíd 
2022. szeptember 23. 
Kamaszhíd újranyitás 

Szeptember 23-
október 

Kroneraff Orsolya: Ábrázolási 
Stúdiumok 

Kamaszhíd  December 

 
5.14. Szombati Szöszmötölők 

 

Az újonnan kialakításra kerülő Alkotótérhez tartozó új klubok bevezetése, közösségek építése céljából 
egy-egy szombat délután-este közösségi alkotó délutánt szerveztünk. 
Összesen 5 alkalommal tudtuk megszervezni, a következő klubok alakultak meg: 
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• társasjáték  

• 3D tervező 

• Könyv-Kötés-Kávé 

• Zsuzsavarroda 

• Kreatív nagyik (vendégklub) 
Átlagosan 50-100 fő vett részt ezeken a napokon, a legsikeresebb, leglátogatottabb alkalom az Adventi 
Szöszmötölő volt, ide fogadott rendezvények és egyéb programok is kerültek: Bookatlon zárása, 
gyermekkönyv bemutató, Selfi gép. Ezen 250 fős látogatottságunk volt.  
Az új klubok közül három könyvtáros vezetésével működik azóta is, egy pedig önkéntessel.  
Két Facebook csoport is alakult, (3K és Társasklub), ahol a vezetők tudják közvetlenül tartani a 
kapcsolatot a tagsággal.  
 

 
 
 
5.15. Egyéb programok 
 
február 24. csütörtök - Vadas Zsuzsa: Hátizsákomban a glóbuszom - könyvbemutató – 30 fő 
február 26. szombat - Társasjáték klub és Vitrin Beat koncert – 60 fő 
április 7. csütörtök - Halász Levente - Magyar zászló lengett a Kilimandzsárón – 70 fő 
június 25. szombat - Múzeumok éjszakája: benne Szombati Szöszmötölő, Kamasztábor és 
Szabadulószoba programok – 1350 fő 
július 18. hétfő – Neumann Balázs trió koncertje a Zöld udvaron – 60 fő 
szeptember 29. szombat – Olvasás Éjszakája, részletesen ld. Olvasásfejlesztésnél. 
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6. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 
 
A járvány nagy vesztesei a klubok voltak. A korábban működő 20 kisközösségből 13 maradt életben. 2022-
ben minden erőnkkel azon voltunk, hogy visszaépítsük a könyvtári kisközösségeket, újakat is alakítsunk és 
a régiek aktivitását fellendítsük. Erőfeszítéseink sikeresek voltak, 2022-ben 19 klub működött (2 gyerek, 
5 kamasz és 12 felnőtt), melyek közül egy vendégklub volt: a kézműves nagyik klubja, ennek leírása itt nem 
szerepel.  
 

 gyerek 
klubfoglalk
ozások 

kamasz 
klubfoglalk
ozások 

felnőtt 
klubfoglalk
ozások 

összes 
klubfoglalk
ozás 

gyerek klub 
résztvevők 

kamasz 
klub  
résztvevők 

felnőtt klub 
résztvevők 

összes klub 
résztvevők 

2020 35 63 45 143 454 444 448 1346 

2021 35 25 66 126 553 196 631 1380 

2022 56 43 115 214 986 307 1619 2912 

 
 
6.1. Olvasókör 

 

2022-ben olvasókörünk 10 alkalommal találkozott. 
Év közben három új taggal bővültünk, így a jelenlegi létszám 16 fő. A találkozók oldott légkörben zajlottak, 
mindenkinek lehetősége volt elmondani a véleményét. A könyvek kiválasztása közös javaslatok 
összegyűjtése után szavazással történt, majd sorrendet állítottunk össze a következő hónapokra. A 
könyvek beszerzését könyvtárközi kölcsönzéssel oldottuk meg. A tagok a levelezőlistán osztottak meg 
egymással különböző érdekességeket, amik az olvasmányokhoz fűződtek. Honlapunkon tájékoztatást 
adtunk az olvasottakról. 
2022-ben olvasott művek: 
Philiph Roth: AkárkiMárai Sándor: Erősítő 
Arundhati Roy: Az apró dolgok istene 
Kazuo Ishiguro: Klara és a Nap 
Chaim Potok: A kiválasztott 
Rakovszky Zsuzsa: Célia 
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Ördögök 
Erlend Loe: Doppler 
Guzel Jahina: Zulejka kinyitja a szemét 
Julian Barnes: Felfelé folyik, hátrafelé lejt 
 
6.2. Irka Irodalmi Kerekasztal 

 

Antológiák, publikációk 
2022-ben megjelent az Irka kilencedik antológiája, a Csodák és egyéb hétköznapi dolgok. A kötetben 17 
szerző novellái és versei mellett Szinvai Dániel grafikái kaptak helyet, a könyv borítóját is ő tervezte. A kötet 
300 példányban jelent meg, bemutatója az év utolsó eseménye volt. Karácsony a könyvtárban címmel, 
december 20-án tartottuk meg, moderátor Heltai Zsófia volt. A bemutató egyben a kötetillusztrációkból 
készült kiállítás megnyitója is volt.   
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  Idén is folytattuk a blog működését, 
összesen 97 posztunk volt, ami ismét kevesebb, (16%-kal) mint egy évvel korábban. Ez meglátszik a blog 
látogatottságán is, ahol bár a látogatók számát tudtuk novelni, de a találatoké picit csökkent. Azonban még 
így is átlag hetente két bejegyzést jelentettünk meg a tagok írásaiból: versek, novellák, tárcák, mesék, 
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valamint Gödöllő kulturális életével, olvasással, könyvekkel kapcsolatos kritikák, publicisztikák. A blogot 
színesítik az Irkához kötődő grafikus, fotós barátaink munkái is.  

   
Kurzusok 

- Diák írókör 
Még 2021 októberében indult el az újabb kurzus, mely a munkáját 2022 júniusáig folytatta 13 fővel. 2022-
ben összesen 17 alkalommal, 110 fő vett részt az órákon.  

- Kreatív prózaíró kurzus: Idén felnőtteknek nem hirdettünk. 
 
Műhelymunka 
Idén összesen 9 Irka műhelytalálkozó volt, köztük az egynapos írótábor. 91 fő vett részt ezeken. 
 
Pusztítók diák írókör 
2022 szeptemberében új csapattal indult el a kreatív diák írókör 15 fővel, két turnusban: hétfői és pénteki 
csapattal. Heti egy alkalommal találkozunk, 2022-ben összesen 20 alkalommal 112 fő vett részt. 
 
Programok 
Idén szerencsésen sor került minden tervezett programunkra: 

- Könyvbemutatók 
Közös antológiánkat december 20-án mutattuk be, Winter-Karsai Gizella handpanes játéka és az 
irkás fogadás tette felejthetetlenné az estet.  
Májusban Feketéné Bencsik Julianna: Gyökértelenül című regényét mutattuk be, moderátor Istók 
Anna. 

- Gödöllői Irodalmi Díj 
Idén először vált országos merítésűvé a díj, melynek eredményhirdetésére az Olvasás éjszakáján 
került sor. Ld. külön. 

- Nyári egynapos írótábor: augusztus 2-án Gödöllőn gyűltünk össze egész napra 10 fő részvételével. 
Témáink voltak: a Peer Krisztián valamint Krusovszky Dénes költészete, Nádas Péter 
Rémtörténetei. 

- Olvasás éjszakája: az irka tagsága egy csapattal képviseltette magát a vetélkedőn és programokon. 
Összesen 11 programunk volt, melyen 216 fő vett részt. 
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6.3. Rejtvényfejtő Klub 

 

A Rejtvényfejtő Klub a foglalkozásait minden hónapban egyszer pénteki napon tartotta 16–19 óráig a 
Gödöllő Gyűjteményben. A foglalkozásokat Kozics Anikó vezette, a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének 
külső munkatársa. Összesen 13 alkalommal találkoztak, 101 fő vett részt a programokon. A klub egy új 
taggal bővült az első félév során. 
A foglalkozásokon Kezdő csapat és Kezdő egyéni feladatokat oldanak meg a klubtagok. Az egyéni 
feladatokat is megbeszélték egy-egy feladat elvégzése után. Skandi, Olasz módra, Poénböngésző, Ikrek, 
Fordított sorok és Spirálrejtvény típusú rejtvényeket oldottak meg a klubtagok a félév során. 
 
6.4. Értelmiségi Találkozó 

 

A pandémia miatti hosszú kihagyás után az Értelmiségi Találkozó újraindult. 
2022-ben három összejövetelt tartottunk: 
 

dátum téma előadó 

2022. június 9. Boldogult olvasókoromban – 
Gondolatok a magyar olvasáskultúráról 

Dr. Gereben Ferenc 
művelődésszociológus, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
nyugalmazott tanára  

2022. október 10. a Trianoni kiskáté  
és a Konzervatív gondolatok 

című könyvek bemutatója 

Archimédesz Szidiropulosz és 
Kolczonay Katalin,  

a kötetek szerkesztői 

2022. november 24. az „IZVINYITE AGYIN KLOP” (Akik 
túlélték a gulág poklát…) 
című könyv bemutatója 

Flórián Lászó tanár, műfordító, 
 a kötet szezője 

A Találkozókról – az előadók hozzájárulásával – videofelvétel készült, melyet az érdeklődők a könyvtár 
Youtube csatornáján megtekinthetnek. 
 
 
6.5. Őszikék Nyugdíjas Klub 

 

1978-ban született meg az a kis közösség, amely a „Nyugdíjasoké a könyvtár” nevet viselte. Az idős olvasók 
könyvtári közössége a legrégebben működő kiscsoport a könyvtárban. Ebből a közösségből fejlődött ki az 
Őszikék Nyugdíjas Klub, amely 1984-től viseli ezt a nevet. A klub működési kereteit, helyszínét, korszerű 
technikai eszközeit és személyi erőforrásait a Gödöllői Városi Könyvtár biztosítja; gazdasági hátteréről, 
illetve egyesületi kereteiről a Gödöllői Nyugdíjasok Egyesülete gondoskodik. Klubtagjaink elsősorban 
könyvtárunk nyugdíjas korú olvasóiból állnak, de az utóbbi időben sokan csatlakoztak hozzánk egyéb 
gödöllői, illetve környékbeli, irodalmat, művészetet, kultúrát szerető időskorúak is. A tagjaink száma a 
2022-es évben 59 fő volt. Összesen 9 rendezvényt tartottunk meg, 282 fő részvételével. 

 
6.6. Jövő-Szövő Műhely 

 

A Jövő-Szövő Műhely 2019-ben alakult a Gödöllői Városi Könyvtárban. A műhely vezetője Bene Zsuzsanna, 
aktív éveiben a Damjanich Általános Iskola pedagógusa volt. Most az Ad Hoc amatőr színjátszó társulat 
tagja. A műhelyfoglalkozások alkalmával a gyakorló nagyszülőknek lehetőségük van olyan játékos 
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technikák elsajátítására, melyek segítenek, hogy egészen kicsi kortól a kamaszkorig megtalálják a közös 
hangot unokáikkal. A műhely minden hétfőn 10.00 és 11.00 óra között tartja alkalmait. 
Összesen 36 alkalommal 371 fő vett részt a foglalkozásokon. 
 
6.7. Baba - Mama Kuckó 

 

Ingyenes, tartalmas hasznos találkozó a Gyerekkönyvtárban helyi és környékbéli anyukák számára, 
havonta egyszer, szerda délelőttönként, 10 órától. A szervező egy 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. Szabó-Zmák Edina és Turóczi Fruzsina önkéntesek vezetik a klubot.  
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. Idén összesen  6 alkalommal 124-en vettek részt a klub 
foglalkozásokon. 
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. 2021 vendégei voltak:    

• január 25.  Bábból pillangó - újjászületés anyaként Vendégünk: Kozáry-Biczó Andi motivációs 
előadó 

• február 23. Előadó: Varga Eszter Zöldköznapi praktikák egy kisgyermekes háztartásban, avagy Az 
anyaság biológiája, vagy a bioság anyalógiája? 

• március 23. Előadó: Dóczi-Maksa Edina: Csecsemő- és Gyermek Elsősegélynyújtás 

• április 20. Csíki Mariann: Hogyan hogyan működhet jobban egy család minden tagja a jóga 
segítségével? 

• május 18. előadó: S Gergely Annarózsa, kineziológus, női életút segítő, a Shanti vezetője és 
jógaoktató Bennünk virágzó istennők - Hogyan élhetünk velük a mindennapokban 

• június 15. Ezt miért nem mondta nekem senki?! - Amit a gyermekágyról mindenkinek tudnia 
kellene előadó: Gulyás Gyöngyvér, postpartum dúla, a Slow Gyernekágy megálmodója 

• szeptember 21. előadó: Szórád Annamária, szociálpedagógus, Kötődés és szuperérzékenység, 
érzékeny életünk egy zajos világban.  

• október 26. előadó: Kucsák Julianna, fejlesztő pedagógus, mentálhigiéniai prevenció specialista, 
Közösségi élet kezdete, a kora kisgyermekkor intézményrendszerében.  

• november 30. előadó: Boda Judit, művészetterapeuta, „Anya Útja” facilitátor, Hogyan lehetünk 
kiegyensúlyozottabb anyák a művészetterápia segítségével.  

• december 20. Zmák Edina, Turóczy Fruzsina: 2023-mas tervek, témák, előadók 
 

6.8. 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 20 fő körül mozog. A szakkör 4 fiatal tagja a Sakk Diákolimpia 
országos döntőjébe jutott.  
Csapatban Papp Lőrincz És Haas Gábor a Török Ignác Gimnáziumot képviselve a 13. helyen, Fecske Csaba 
a váci Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium csapatával a 19. helyen végzett. 
Egyéniben Dezső Edmund a IV. korcsoportban a 28. Papp Lőrinc és Haaz Gáboraz V. korcsoportban a 19. 
és 16. helyen végzett. A legnagyobb sikert Fecske Csaba érte el, aki a VI. korcsoportban 6,5 ponttal a 
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dobogóra került, 3. lett. A tagság feltétele érvényes olvasójegy. A sakkbarátok iskolai szünetekben sem 
pihennek, töretlenül játszanak minden pénteken a könyvtár nyitvatartási idejében.   
Nyuszi Kupa húsvéti sakkverseny 04.14-én volt. 6 játékos mérte össze tudását. 12.16-án Évzáró 
sakkversenyt tartottunk 18 játékossal. A versenyhez a könyvtári sakkórákat használtuk.  
Összesen 2022-ben 46 alkalommal 784 játékos játszott. 
 
6.9. Papírolvasók – kamasz olvasókör 

 

Ebben az esztendőben is folytattuk a gyerekeket érdeklő témák ,,feldolgozását” elsősorban kortárs művek 
segítségével. A szerelem, szakítás, kirekesztés, barátság, önbizalom, felnőtté-nővé válás kérdéskörök 
szinte mindig előtérben vannak. 5 időpontot sikerült összehozni, fel tudtunk készülni a nyári, kreatív 
kamasztáborra is.  
Programjaink: 

Dátum Téma Résztvevők 
száma 

január 20. Alvó nő rókával-Kamishibai-képek-Történetírás-felolvasás-összehasonlítás. 5 fő 

február 24. Szinvai Dániel kiállítása a KamaszHídon, a Szevasz Antológia 4 fő 

március 24. Barna Hajnal: Beszélgetés  4 fő 

április 28. Csongor: Hajnóczy Péter élete, művei, Hamvas Béla művei: Részletek: A bor 
filozófiája stb. 
Kiss Noémi: Az ukrán lány, és Tóth Krisztina: Dió, barka, tojás 
c. novellájának elolvasása, feldolgozása, rövid elemzése, ismertetése, majd 
beszélgetés a háborúról, a kialakult helyzetről, mit tehetünk másokért és a félelem 
ellen?Könyvajánlók, élmények, kölcsönzés. 

4 fő 

május 26. Kiss Noémi: A rajzoló a Balaton c. novelláskötetből. ( Kraftwerk, Cseh Tamás zene, a 
korszak, zaklatás, valuta, disszidálás, látszat jólét) Totth Benedek: Az albi c. 
novellájának felelevenítése. A tábori tematikára, az íróval való találkozásra 
készültünk. A Holtverseny c. regény ajánlójára ismét sor került. Az abúzusra, az 
uszodákban zajló botrányokra, a  bántalmazó kapcsolatok felismerésére, 
kivédésére, a Meetoo mozgalomra fókuszáltunk. 

5 fő 

Június Kreatív kamasztábor  

szeptember  
24. 

Olvasás Éjszakája, Csapatverseny 4. hely, Padlástúra. A 2022. év kamasz olvasója 
Somogyi Csongor 

5 fő 

szeptember 
29. 

Kokas Fanni kiállított képeiről esszéírás, megbeszélés. Kováts Laura Rozália a Belső 
tenger c. könyvének ajánlója, Rozi történetének megismerése, a történet alapján 
beszélgetés- betegség, sors, kitartás. Küzdelem, önismeret, hogy lehetünk vidámak? 
Aktuális politika, közérzet a Törökös tüntetés apropóján. Uram, bátyám világ 

4 fő 

november  
17. 

Scilent Book. Csizmás Kandúr, Valentin, Piroska és a farkas, több változatú képkönyv 
alapján történetek kitalálása. Rófusz Kinga: Otthon c. képkönyve alapján közös 
történet szövése.  

4 fő 

december 
15. 

KamaszHíd, Kroneraff Orsi kiállított képei alapján, szövegalkotás. Érzések, 
gondolatok, megfogalmazása, történetírás.  

4 fő 

 



 

 

6. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 

82 

 

6.10. Pusztítók diák írókör  

 

2022 szeptemberében új csapattal indult el a kreatív diák írókör 15 fővel, két turnusban: hétfői és pénteki 
csapattal. Heti egy alkalommal találkozunk, 2022-ben összesen 20 alkalommal 112 fő vett részt. 
 
6.11. Anime klub 

 

Az Anime Klub 2017 októberében indult. 2022-ben a klub kezdetben a szokásos, kéthetenkénti szombat 
délelőtti alkalmakon került megrendezésre, beszélgetéssel, társasjátékozással és anime nézéssel teltek. Ez 
január – februárban jól működött, de márciusban már nem jöttek a tagok. Ezért egy facebookos és 
discordos szavazás alapján a klubot kedd délutánra tettük át, így 1 db áprilisi alkalom volt sikeres, májustól 
nem került megrendezésre találkozó.  
2022-ben összesen 5 alkalommal találkoztunk, melyeken 18 fő vett részt. 
 
6.12. Angol társalgási klub 

 

A 2021/22-es tanév II félévének kezdete szerencsésebben alakult, mint tavaly ilyenkor. Személyesen 
tudtunk találkozni és ez sokat számított a tagok számára. A létszám, ahogy eddig minden évben, egyre 
csökkent a jó idő beköszöntével. Az utolsó találkozó május végén volt, összesen 3-an vettek részt rajta.  
A klubbot 2021/22-es tanévben minden második hétre hirdettem meg. Ennek az is volt az oka, hogy az 
elmúlt 4 évben mindig hetente találkoztunk és sokan jelezték, hogy túl sűrű, nem tudnak minden héten 
jönni.  
Időközben felmerült az igény arra, hogy a találkozók alkalmával legyen némi nyelvtan is a szóbeli használat 
mellett. Ez korábban, míg kamaszoknak hirdettem a klubot így is volt. Közkívánatra az utóbbi pár alkalom 
alkalom már nyomokban nyelvtant is tartalmazott.  
2022-ben összesen 7 alkalommal volt klub és összesen 35-en vettek részt.   
 
6.13. Társasjáték klub 

 

A korábbi ifjúsági klub helyett megpróbálkoztunk családoknak, baráti társaságoknak, tehát vegyes 
korcsoportnak szóló társasjáték klub indításával. A GVKIK-ban 2021 óta társasjátékok is kölcsönözhetők. A 
havonta egy szombat délutánonként tartott társas klubok nyitottak, bárki csatlakozhat a közel 100 
társasjáték egyikének kipróbálásához. A klubot 1 fő könyvtáros vezeti, közösségi szolgálatos diákok 
bevonásával. 2022-ben a nyitott Facebook csoport is alakult a tagság számára. 
2022-ben összesen 6 alkalommal 233 fő vett részt a programokon. 
 
6.14. Wargame 

 

Újra indult hagyományos terepasztalos stratégiai játékunk. A játékmesterek felnőttek, de még mindig 
szívesen vezetik be a kisebbeket a katonáskodás rejtelmeibe. 2022-ben összesen 4 alkalommal találkoztak 
a gyerekek, 105 játékos vett részt az ütközetekben. Szakköri alkalmakkal a könyvtár nagyobb 
rendezvényeihez is kapcsolódtunk: Szombati szöszmötölő, Múzeumok éjszakája. 
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6.15. Zöld Varroda 

 

A Zöld Varroda Klub 2022 első félévében indult a gödöllői könyvtárban az AlkotóTÉR egyik 
klubfoglalkozásaként. A Zöld Varroda Klub összesen 5 alkalommal tartott klubfoglalkozást, melyen 84 
fő vett részt a Szombati Szöszömötölő keretein belül. A könyvtár vásárolt két új varrógépet, amit 
innentől kezdve a klubtagok is tudtak használni. A mottónk a „zöld” lett, hiszen csak kidobásra szánt 
anyagokból készítünk valami új dolgot. 
 
6.16. Könyv-Kötés-Kávé 

 

A 3K Klub a jelenleg kialakítás alatt álló – NKA pályázaton nyert „Makerspace” forrásból megvalósuló-- 
Közösségi Alkotótér részeként szerveződött azzal a céllal, hogy azoknak az olvasóinknak, illetve leendő 
olvasóinknak, akik szeretnek és szeretnének kötni és olvasni, lehetőséget nyújtsunk kisközösségben 
történő kézimunkázáshoz és irodalmi szövegek feldolgozásához. 
A 3K induláskor jótékonysági takarók készítését határozta el. A megvalósulás folyamatos. 
A 3K tagjai különböző korosztályt képviselnek. A jövőben célunk a fiatalabb korosztály és a férfiak 
megszólítása, a „Szombati Szöszmötölő Kreatív Nagyik”-kal való kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere. 
Nagyon jó hangulatú közösség alakult ki. Új érdekes technikát is tanultunk egymástól, pl pólófonalat 
készítettünk együtt. 
A 3K találkozóin elsősorban novellák, versek felolvasása – a klubvezetők és tagok részéről egyaránt – 
történik. Tapasztalatunk szerint örömmel hozzák el magukkal kedvenc olvasmányaikat és szívesen 
beszélgetnek a hallottakról, szerzőkről, olvasmányélményeikről. 
2022-ben összesen 9 alkalommal találkoztunk, 58 résztvevővel. 
 

6.17. Harmónia klub 

 

Felnőtt olvasóinknak szóló jóga, melyek minden második héten szerdán 10-11.30-ig vannak. Az első óra 
október 5-én volt, az év utolsó órája pedig november 30-án. Összesen 5 alkalom, melyeken összesen 28 
résztvevő volt. Azt érzem, hogy egy biztos, összetartó csapat alakult ki már ez alatt az 5 alkalom alatt is. A 
jógázókkal egy közös, zárt Facebook csoportban tartjuk a kapcsolatot, ahol a következő jógaóra időpontja 
mellett további jógás, önismereti írásokat is megosztok. Cél, hogy a jövőben a rendszeres jógázás mellett 
közös olvasmányaink is legyenek, illetve különböző szakértők meghívásával előadásokat is szervezünk. Pl. 
aromaterápia 
 

6.18. Élményinformatika klub 

 

A klub az AlkotóTérhez kapcsolódóan indult havonta egy alkalommal. Az első két alkalomra hétfő 
délutánonként 16-18 óráig kertült sor, majd novembertől a Szombati Szöszmötölő részeként valósult meg, 
a szombat délutáni időpont jobbnak bizonyult, sokan érdeklődtek a 3D nyomtatás iránt. A klub nem csak 
a kamaszoknak szól, felnőttek is részt vehetnek benne, de a kisebb korosztályból is voltak érdeklődők. 
2022-ben összesen 4 alkalommal 30 fő vett részt a foglalkozásokon. 
 
A Green Teen és a Sorozatjunkies klubok nem tudtak sikeresen elindulni.  
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7. A GVKIK 2022. ÉVI MÉDIAMEGJELENÉSEI - MELLÉKLET 
 
Idén több hír jelent meg rólunk a médiában, mint egy évvel korábban.  
 

 2020 2021 2022 

Facebook adás 83 20 54 

tévéadás 3 0 1 

rádióadás 1 0 1 

online cikk 24 33 29 

e-könyv 1 0 0 

nyomtatott cikk 63 39 42 

összesen 175 92 126 

 
Sorszám Cím / Szerző Megjelenés Média típusa Megjegyzés 

1. Gödöllő Kultúrájáért Díj átadó ünnepsége 
2022 

https://www.youtube.co
m/watch?v=SfOzxsl6xSE 

Facebook-adás 2022.01.23. 

2. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1302461126940309 

Facebook-adás 2022.01.25. 

3. Csütörtököt mondunk! https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/586314589230882 

Facebook-adás 2022.01.27. 

4. Külsőleg is megújul a városi könyvtár https://www.facebook.c
om/gemesigy/videos/47
1846251299456 

Facebook-adás 2022.02.03. 

5. Egyesített bizottsági tanácskozás https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/343339574332225 

Facebook-adás  
2022.02.07. 

6. Hidegháború és még 30 év Gombos László 
könyvének bemutatója 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/291968832919070 

Facebook-adás  
2022.02.11. 

7. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/441013591038784 

Facebook-adás  
2022.02.22. 

8. Vadas Zsuzsa, Hátizsákomban a glóbuszom 
című könyvének bemutatója 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/319345900170378 

Facebook-adás  
2022.02.24. 

9. A VitrinBeat együttes farsangi koncertje a 
Városi Könyvtárban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/370088595116962 

Facebook-adás  
2022.02.26. 

10. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/527291495389772 

Facebook-adás  
2022.03.01. 

11. Csütörtököt mondunk! https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/477496807293372 

Facebook-adás  
2022.03.03. 

12. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/240303421651949 

Facebook-adás  
2022.03.08. 
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13. A Margita 34,2 Turisztikai Egyesület 
könyvének bemutatója 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/337737385088667 

Facebook-adás  
2022.04.05. 

14. Halász Levente élménybeszámolója a 
Kilimandzsáró meghódításáról 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/717948776229443 

Facebook-adás  
2022.04.07. 

15. Költészet Napja Gödöllőn https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1027547674837965 

Facebook-adás  
2022.04.11. 

16. Magyar Költészet Napja 
Krusovszky est 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/671463207477825 

Facebook-adás  
2022.04.11. 

17. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1382184048900058 

Facebook-adás 2022.04.11. 

18. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1191924218210039 

Facebook-adás 2022.04.11. 

19. Lőrincz Ferenc, Pirók Irén és Lőrincz Áron 
kiállításának megnyitója a Gödöllői Városi 
Könyvtárban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/677822863493286 

Facebook-adás 2022.04.22. 

20. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/559744942137107 

Facebook-adás 2022.04.26. 

21. Csütörtököt mondunk! https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1396915680736418 

Facebook-adás 2022.04.28. 

22. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1407223826473196 

Facebook-adás 2022.05.03. 

23. Feketéné Bencsik Júlianna köteteinek 
bemutatója a városi könyvtárban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/784074179642045 

Facebook-adás 2022.05.06. 

24. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/672350047183252 

Facebook-adás 2022.05.10. 

25. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/3010856709226163 

Facebook-adás 2022.05.17. 

26. Író-olvasó találkozó Lakatos Leventével 
legújabb erotikus krimije kapcsán. 
Műsorvezető: L. Péterfi Csaba 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/329213979361673 

Facebook-adás 2022.05.20. 

27. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/328412799281627 

Facebook-adás 2022.05.24. 

28. Csütörtököt mondunk! https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/740641910395902 

Facebook-adás 2022.05.26. 

29. Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal a 
városi könyvtárban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/792361781983261 

Facebook-adás 2022.06.03. 
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30. Köszöntőkkel tortával és ünnepi koncerttel 
folytatódott a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központ fennállásának 20. 
évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1313507025846277 

Facebook-adás 2022.06.05. 

31. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/815455059432598 

Facebook-adás 2022.06.07. 

32. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/480034873882931 

Facebook-adás 2022.06.14. 

33. Az eső ellenére is megkezdődtek a 
Múzeumok éjszakája programjai. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/581294633360107 

Facebook-adás 2022.06.25. 

34. Kezdődik a harmadik Rönkvár Csata https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/473707867650705 

Facebook-adás 2022.08.26. 

35. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1402984750184325 

Facebook-adás 2022.08.30. 

36. Sz. Jánosi Erzsébet, Középút című 
kiállításának megnyitója 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/626674232376673 

Facebook-adás 2022.09.15. 

37. Gödöllői Irodalmi Díj átadó ünnepsége https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1228987891226126 

Facebook-adás 2022.09.24. 

38. A év olvasói 2022-ben https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1145456299697342 

Facebook-adás 2022.09.24. 

39. Átadták a 2022-es év Irodalmi Díjait https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/8145928188781903 

Facebook-adás 2022.09.24. 

40. Halász Rita, Mély levegő című regényét 
mutatták be a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/627140842151458 

Facebook-adás 2022.09.25. 

41. Remek családi nap vette kezdetét a 
Kazinczy körúti játszótéren 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/611351097336875 

Facebook-adás 2022.09.30. 

42. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1061235437891661 

Facebook-adás 2022.10.04. 

43. Bemutatták a "Pécsi Ildikó - Úgy ahogy 
volt” című könyvet 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1162712441121370 

Facebook-adás 2022.10.15. 

44. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/517963473111061 

Facebook-adás 2022.10.18. 

45. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/826225682022553 

Facebook-adás 2022.10.25. 

46. Gödöllő Város Képviselő-testületének 
közmeghallgatása 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1085004485520209 

Facebook-adás 2022.11.17. 
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47. 28. alkalommal rendezték meg az Erzsébet 
királyné vers- és prózamondó versenyt 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/894163058412613 

Facebook-adás 2022.11.20. 

48. Alpolgármesteri tájékoztató https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1081866925836499 

Facebook-adás 2022.11.11. 

49. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/454845493440111 

Facebook-adás 2022.11.22. 

50. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/934044944235520 

Facebook-adás 2022.11.29. 

51. December 8-án mutatták be Pataki Pál két 
kötetét a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/1314309172665385 

Facebook-adás 2022.12.09. 

51. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/684265666740234 

Facebook-adás 2022.12.13. 

52. Híradó https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/690082745855337 

Facebook-adás 2022.12.20. 

53. Koncerttel és könyvbemutatóval zárja be 
kapuit az energiaválság miatt a könyvtár a 
mai napon 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/videos
/3378530082367048 

Facebook-adás 2022.12.20. 

54. Gödöllőn sem lesz karácsonyi 
díszkivilágítás 

atv – Kora esti híradó TV-adás 2022.11.01. 

 Napközben: Ünnepi Könyvhét 10.30-11.00  https://mediaklikk.hu/ko
ssuth-radio-elo/# 

Rádióadás 2022.06.03. 

55. Miénk itt a tér! 
- avagy új könyvtári közösségi és 
szolgáltatási terek kialakítása és 
működtetése 

https://tmt.omikk.bme.h
u/tmt/article/view/1313
3 

Internetes cikk 2022.01.20. 

56. A kultúra Gödöllő arculati tényezője 
Díjátadással ünnepeltük a magyar kultúra 
napját 

https://szolgalat.com/a-
kultura-godollo-arculati-
tenyezoje/ 

Internetes cikk 2022.01.26. 

57. Megújul a könyvtár épülete https://szolgalat.com/me
gujul-a-konyvtar-
epulete/ 

Internetes cikk 2022.02.03. 

58. Rendelhető Varga Kálmán új könyve a 
gödöllői kastélyról 

Gödöllői Hírek - 
Rendelhető Varga 
Kálmán új könyve a 
gödöllői kastélyról 
(godolloihirek.hu)  

Internetes cikk 2022.02.17. 

59. Digitális tudásközpont – akár könyvtárral is 
együttműködnek 

KIT Hírlevél: 
(kithirlevel.hu)  

Internetes cikk 2022.04.22. 

60. A zöld könyvtárak helyzetéről tartanak 
konferenciát 

A zöld könyvtárak 
helyzetéről tartanak 
konferenciát - 
SZEKSZÁRDI HÍREK 
(szekszardihirek.hu)  

Internetes cikk 2022.04.19. 

http://godolloihirek.hu/cikkek/2022/02/17/kitekint/rendelheto-varga-kalman-uj-konyve-a-godolloi-kastelyrol
http://godolloihirek.hu/cikkek/2022/02/17/kitekint/rendelheto-varga-kalman-uj-konyve-a-godolloi-kastelyrol
http://godolloihirek.hu/cikkek/2022/02/17/kitekint/rendelheto-varga-kalman-uj-konyve-a-godolloi-kastelyrol
http://godolloihirek.hu/cikkek/2022/02/17/kitekint/rendelheto-varga-kalman-uj-konyve-a-godolloi-kastelyrol
http://godolloihirek.hu/cikkek/2022/02/17/kitekint/rendelheto-varga-kalman-uj-konyve-a-godolloi-kastelyrol
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=olvasasra_fel_uj_internetes_platform_diakoknak_nemetorsz
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=olvasasra_fel_uj_internetes_platform_diakoknak_nemetorsz
https://szekszardihirek.hu/A_zold_konyvtarak_helyzeterol_tartanak_konferenciat/
https://szekszardihirek.hu/A_zold_konyvtarak_helyzeterol_tartanak_konferenciat/
https://szekszardihirek.hu/A_zold_konyvtarak_helyzeterol_tartanak_konferenciat/
https://szekszardihirek.hu/A_zold_konyvtarak_helyzeterol_tartanak_konferenciat/
https://szekszardihirek.hu/A_zold_konyvtarak_helyzeterol_tartanak_konferenciat/
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61. Beszámoló a PEMEKSZ 2022. évi 
közgyűléséről 

https://mke.info.hu/kony
vtarvilag/2022/05/besza
molo-a-pemeksz-2022-
evi-
kozgyuleserol/7646/#mo
re-7646 

Internetes cikk 2022.05.01. 

62. A zöldkönyvtárak képviselői találkoztak 
egy kétnapos eszmecserére városunkban 

https://szekszardihirek.h
u/A_zoldkonyvtarak_kep
viseloi_talalkoztak_egy_k
etnapos_eszmecserere_v
arosunkban/ 

Internetes cikk 2022.05.03. 

63. Új, reszponzív honlapja lett a gödöllői 
városi könyvtárnak (galéria) 

http://www.kithirlevel.h
u/index.php?kh=uj_reszp
onziv_honlapja_lett_a_g
odolloi_varosi_konyvtarn
ak 

Internetes cikk 2022.05.26. 

64. Múzeumok Éjszakája 2022. június 25. – 
Részletes program 

https://szolgalat.com/mu
zeumok-ejszakaja-2022. 
junius-25-reszletes-
program/ 

Internetes cikk 2022.06.15. 

65. Gödöllői Irodalmi Díj 2022 – Pályázati 
felhívás 

https://konyvtarak.hu/hi
rek/godolloi-irodalmi-dij-
2022-palyazati-felhivas 

Internetes cikk 2022.06.21. 

66. Olvasásfejlesztési és -népszerűsítési 
világkörkép 
13. Magyarország 

https://www.ki.oszk.hu/s
ites/default/files/hirfajlo
k/olvasasfejlesztes.pdf 

Internetes cikk 2022.06.27. 

67. Hatalmas siker volt a Múzeumok Éjszakája https://szolgalat.com/hat
almas-siker-volt-a-
muzeumok-ejszakaja/ 

Internetes cikk 2022.06.29. 

68. Mentor - Istók Anna https://mke.info.hu/kony
vtarvilag/2022/07/istok-
anna/7799/ 

Internetes cikk 2022.07.04. 

69. Mentor - Győri Krisztina https://mke.info.hu/kony
vtarvilag/2022/08/gyori-
krisztina/7902/ 

Internetes cikk 2022.08.31. 

70. Családi nap a Kazinczy körúti játszótéren https://szolgalat.com/csa
ladi-nap-a-kazinczy-
koruti-jatszoteren/ 

Internetes cikk 2022.09.21. 

71. Átadták a Gödöllői Irodalmi Díjakat https://szolgalat.com/ata
dtak-a-godolloi-irodalmi-
dijakat-4/ 

Internetes cikk 2022.09.26. 

72. Energiaválság: Önkormányzatok és kultúra 
Középpontban a finanszírozás 

https://szolgalat.com/en
ergiavalsag-
onkormanyzatok-es-
kultura/ 

Internetes cikk 2022.10.05. 

73. Rezsimumus: Gödöllő bajban https://168.hu/itthon/re
zsimumus-godollo-
bajban-245626 

Internetes cikk 2022.10.06 

74. Bezár a gödöllői műveődési ház és több 
másik intézmény 

https://hvg.hu/itthon/20
221006_rezsi_energiaval
sag_godollo_muvelodesi
_haz_konyvtar 

Internetes cikk 2022.10.06. 

https://szolgalat.com/muzeumok-ejszakaja-2022
https://szolgalat.com/muzeumok-ejszakaja-2022
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75. Könnyen érthető kommunikáció a Gödöllői 
Városi Könyvtárban 

http://konnyenertheto.g
onczirita.hu/2022/10/06/
konnyen-ertheto-
kommunikacio-godolloi-
varosi-
konyvtarban/?fbclid=IwA
R1vCdU1vvjnFV77ZxewZ
2IvpAoztSjzfcr1O7gh-
IoOg1yXLmsBU-aM228 

Internetes cikk 2022.10.06. 

76. Gödöllő is megszorításokra kényszerül – A 
testület döntött 

https://royalmagazin.hu/
hir/godollo-is-
megszoritasokra-
kenyszerul-a-testulet-
dontott/ 

Internetes cikk 2022.10.06. 

77. Energiatakarékossági kérdésekben döntött 
a képviselő-testület 

https://szolgalat.com/en
ergiatakarekossagi-
kerdesekben-dontott-a-
kepviselo-testulet/ 

Internetes cikk 2022.10.14. 

78. Pécsi Ildikó, Úgy ahogy volt https://royalmagazin.hu/
kultura/pecsi-ildiko-ugy-
ahogy-volt/ 

Internetes cikk 2022.10.17. 

79. Mostanáig hallgattak erről: Pécsi Ildikó a 
fiával sem volt hajlandó szóba állni 

https://nlc.hu/sztarok/20
221020/pecsi-ildiko-es-
fia-viszonya/ 

Internetes cikk 2022.10.20. 

80. Még a nyilvános vécén is spórolni kell: így 
próbálnak túlélni a  
magyar önkormányzatok 

https://www.szabadeuro
pa.hu/a/meg-a-
nyilvanos-vecen-is-
sporolni-kell-igy-
probalnak-tulelni-a-
magyar-
onkormanyzatok/320931
02.html 

Internetes cikk 2022.10.22. 

81. Közmeghallgatás: Terítéken az energia 
kérdések 

https://szolgalat.com/ko
zmeghallgatas-teriteken-
az-energia-kerdesek/ 

Internetes cikk 2022.11.22. 

82. Versekkel és prózákkal emlékeztek 
Erzsébet királynéra 

https://szolgalat.com/ver
sekkel-es-prozakkal-
emlekeztek-erzsebet-
kiralynera/ 

Internetes cikk 2022.11.22. 

83. Mentor - Maszlag-Lénárt Mónika https://mke.info.hu/kony
vtarvilag/2022/12/maszl
ag-lenart-monika/8139/ 

Internetes cikk 2022.12.30. 

84. A kultúra ünnepe 
A kultúra Gödöllő arculati tényezője 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 1. sz. 2022. január 
27. 4-5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.01.27. 

85. Találd meg a hozzád illő műfajt! 
0-24 könyvláda 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 1. sz. 2022. január 
27. 17. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.01.27. 

86.  
Megszépül A KÖNYVTÁR 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 2. sz. 2022. február 
9. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

 
2022.02.09. 
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87. Hamarosan KEZDÉS! 
Jelentős évfordulót ünnepel a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs Központ 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 3. sz. 2022. február 
23. 1., 16. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.02.23. 

88. Virág helyett KÖNYVET! 
A Gödöllői Városi Könyvtár már 9. 
alkalommal csatlakozott a Nemzetközi 
Könyvajándék Naphoz, ami minden 
esztendőben február 14-én tartanak 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 3. sz. 2022. február 
23. 1., 16. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.02.23. 

89. Költségvetés 2022 
Középpontban a családok 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 3. sz. 2022. február 
23. 2-3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.02.23. 

90. Meghalt Klára asszony 
Antall József felesége 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 6. sz. 2022. április 
06. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.04.06. 

91. Margita 25 Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 7. sz. 2022. április 
20. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.04.20. 

92. Szelfi és Tinder 
- avagy költészet napja kortárs módra 
 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 7. sz. 2022. április 
20. 16. p. 

 
Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.04.20. 

93. PEDIBUSSZAL, összefogással Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 8. sz. 2022. május 4. 
4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.05.04. 

94. Szépül a könyvtár Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 8. sz. 2022. május 4. 
4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.05.04. 

95. Szolgálat 30 
Három évtizede töretlenül 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 8. sz. 2022. május 4. 
11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.05.04. 

96. Tovább szépül a könyvtár Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 9. sz. 2022. május 
18. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.05.18. 

97. Meghívó könyvbemutatóra Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 9. sz. 2022. május 
18. 16. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.05.18. 

98. Pedibusszal a Petőfibe Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 10. sz. 2022. június 
1. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.01. 

99. Falakba zárt idő: Valóság vagy fikció? Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 10. sz. 2022. június 
1. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.01. 

100. Hamarosan! Múzeumok éjszakája Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 10. sz. 2022. június 
1. 13. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.01. 

101. 20 év 20 ajándék Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 10. sz. 2022. június 
1. 17. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.01. 

102. Gödöllő lett a digitális pedagógia 
FELLEGVÁRA? 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 11. sz. 2022. június 
15. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.06.15. 
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103. Múzeumok Éjszakája 
Gödöllői Városi Könyvtár 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 11. sz. 2022. június 
15. 15. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.15. 

104. KÖNYVTÁR20: A születésnap Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 11. sz. 2022. június 
15. 17. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.15. 

105. Múzeumok Éjszakája 2022 Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 12. sz. 2022. június 
29. 14-15. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.29. 

106. Gödöllői Irodalmi Díj pályázat 2022 – 
„KIFOGÁSOK” 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 12. sz. 2022. június 
29. 19. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.06.29. 

107. Gödöllői Irodalmi Díj: Több mint négyszáz 
pályamű 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 13. sz. 2022. 
augusztus 24. 17. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.08.24. 

108. Erdei Zsongás Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 14. sz. 2022. 
szeptember 7. 9. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.09.07. 

109. Újra Jazz Club! Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 14. sz. 2022. 
szeptember 7. 15. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.09.07. 

110. CSALÁDI NAP: Fókuszban a közbiztonság Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 15. sz. 2022. 
szeptember 21. 11. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.09.21. 

111. Településműködtetés és 
kultúrafinanszírozás 
Válság idején 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 16. sz. 2022. 
október 5. 6. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.10.05. 

112. Átadták a Gödöllői Irodalmi Díjakat Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 16. sz. 2022. 
október 5. 18. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.10.05. 

113. Megszépült a Kamaszhíd Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 16. sz. 2022. 
október 5. 18. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.10.05. 

114. Az Év Olvasói 2022 Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 16. sz. 2022. 
október 5. 18. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.10.05. 

115. MADÁRBARÁT könyvtár Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 17. sz. 2022. 
október 19. 16. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.10.19. 

116. Úgy, ahogy volt 
Megjelent Pécsi Ildikó memoár-életrajza 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 17. sz. 2022. 
október 19. 17. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.10.19. 

117. Megszülettek a döntések 
REZSIHELYZET 
Döntött a testület 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 17. sz. 2022. 
október 19. 1-3. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.10.19. 

118. „Édesanyámnak annyi volt a vétke, hogy 
én vagyok a fia” 

Story, 25. évf., 42. sz. 
2022. október 20. 8-9. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.10.20. 

119. Gödöllő lesz a mesével nevelők bázisa Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 19. sz. 2022. 
november 16. 8. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.11.16. 
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120. Csodák és egyéb hétköznapi dolgok Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 20. sz. 2022. 
november 30. 18. p 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2022.11.30. 

121. Hamarosan: Istók Anna új könyve Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 20. sz. 2022. 
november 30. 18. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.11.30. 

122. Versekkel emlékeztek Erzsébet királynéra 
és Pécsi Ildikóra 

Gödöllői Szolgálat, 31. 
évf., 20. sz. 2022. 
november 30. 17. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.11.30. 

123. Erzsébet királynéra emlékezve verseltek a 
kastély dísztermében 

Gödöllői Hírek, 26. évf., 
12. sz. 2022. december 5. 
oldal 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.12. 

124. „Öntömjénezés” és „mocskosság” a 
közmeghallgatáson 

Gödöllői Hírek, 26. évf., 
12. sz. 2022. december 5. 
oldal 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.12. 

125. Hogyan etesd a házi könyvtáradat? 
Árulkodó polcok 

Magyar Narancs, 34. évf., 
50-51. szám, december 
15. 43-45. p 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2022.12.15. 

   
 

 

 
 

Gödöllő, 2022. március 1. 
 
 
 

 
Liskáné Fóthi Zsuzsanna 

Istók Anna 
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