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1. ÁTTEKINTÉS 
 

„10 éve több mint könyvtár” szlogen szellemében zajlottak a könyvtár programjai 2012-ben 
és ezt a gondolatot kommunikálta a gödöllői polgároknak is. A könyvtár az idén ünnepelte az 
új intézmény megnyitásának 10. évfordulóját. Ez alkalomra olyan projektet valósított meg, 
amelyben bemutatta, hogy az elmúlt 10 évben a könyvtár új épülete megtelt élettel, s a város 
méltán népszerű és látogatott kulturális intézménye lett. 

A könyvtár bekapcsolódott a városi tematikus év, a „Híres hölgyek Gödöllőn” 
programsorozatba. A nagy rendezvényeken túl, - mint az Erzsébet királyné emlékére hirdetett 
országos vers- és prózamondó találkozó lebonyolítása - a kisebb programokat is ennek a 
tematikának a jegyében szervezte meg. Irodalmi szempontból az Ottlik-év határozta meg a 
könyvtár kultúra közvetítő tevékenységét, széles körű összefogással országos szinten is 
erősítette az intézmény és a város ismertségét. A könyvtár bekapcsolódott az országos 
könyves programokba – Budapesti Könyvfesztivál, Internet Fiesta, Ünnepi Könyvhét, 
Múzeumok éjszakája, Könyves vasárnap – amelyet a résztvevők, és a szakma elismerése 
kísért. 

Átgondolt állománygyarapítás és minőségi szolgáltatások jellemezték a szűkebb szakmai 
munkát, amelyet a könyvtár forgalmi statisztikái visszaigazoltak. Az olvasásfejlesztés terén a 
régi formák működtetése és újak bekapcsolása volt a jellemző. A könyvtári kiscsoportokban 
jól megtervezett programok, találkozók erősítették az olvasáskultúra és a könyvtár pozícióit, s 
kínáltak lehetőséget a szabadidő kulturált eltöltésére. Erősödött könyvtár jelenléte a 
világhálón, a honlap szolgáltatásait igénybevevők száma növekedett, a közösségi hálón is friss 
és aktív a híradás, a figyelem felkeltése. Elkezdődött a helytörténeti film dokumentumok 
digitalizálása, nyitott az intézmény az e- dokumentumok szerzeményezésében is. 

Ebben az évben zajlott a könyvtár minősítési folyamata, az intézmény vezetése és a 
munkatársak elvégezték az önértékelést, minden részterületet áttekintettek, cselekvési tervet 
dolgoztak ki az átfogó minőségi könyvtári működésre. 

Az év utolsó negyedét alapvetően a szervezeti átalakulás, a fenntartó által tervezett 
változásokra való felkészülés határozta meg. A fenntartói szándék, miszerint az 
önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodási jogkörét a polgármesteri hivatalhoz 
telepíti, a könyvtár esetében az önálló gazdálkodási jogkör elveszítését, a gazdasági csoport 
felszámolását jelentette. A város képviselő testülete abban is döntött, hogy egységes 
létesítménygazdálkodási rendszert vezet be, amely a könyvtárban az épület üzemeltetés 
területét érintette. Mindennek erős személyi vonzata volt, amely a gazdasági munkatársakat, a 
gondnokot, a takarító személyzetet érintette, és a szakmai személyzet körében is 4 fő esetében 
részfoglalkoztatást jelentett. Mindezek a változások megviselték a szervezetet. 

A változások érintették a szakmai szolgáltatások területét is. A fenntartó, a szolgáltatások 
színvonalának megtartását várja az intézménytől a jövőben is, ezért minden munkatárs 
munkaköri feladata megnövekszik. A Képviselőtestület által jóváhagyott 16 fő teljes 
munkaidős és 4 fő részmunkaidős szakmai létszámmal a szolgáltatások jelenlegi színvonala 
biztosítható. 
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2. IGAZGATÁSI FELADATOK 

 

2.1. Minőségirányítás 

 
A könyvtár szolgáltatásainak magas szinten tartása érdekében az Európai Unióban is 
alkalmazott Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) szabályait figyelembe véve 
folytatta a tavaly elkezdett minősítési folyamatot. Kidolgozta minőségpolitikáját, s a 
dokumentumok nagy része elkészült. A Minőségirányítás munkacsoport elvégezte az 
önértékelést, amely eredményes volt, a további teendők és a hiányzó dokumentumok 
kidolgozására ütemterv készült. A munkacsoport igénybe vette Vidra Szabó Ferenc könyvtári 
minőségirányítási szakember tanácsait. 
Az a cél, hogy az intézmény 2013 nyarán pályázzon a Minősített Könyvtári cím elnyerésére. 
A munkacsoport kapcsolatba lépett azon könyvtárakkal, akik már megkapták ezt a címet, 
illetve köztudottan magas színvonalon dolgoznak. Folyamatosan készültek a kötelező- és 
ajánlott dokumentumok. 2012-ben elkészült dokumentumok: a minőségirányítási 
munkacsoport ügyrendje és képzési rendje, kommunikációs terv, stratégiai terv módosítása, 
partnerlista, részlegenkénti SWOT elemzés, helyi társadalom elemzése könyvtárhasználati 
szempontból, minőségpolitikai nyilatkozat, munkatársi eredménymutatók dokumentálása, 
dolgozói elégedettségi felmérés. 
A munkacsoport tagjai: Allmann-né Kovács Krisztina  csoportvezető, Fülöp Attiláné, Gerényi 
Krisztina, Istók Anna, Karácsony Katalin, Liskáné Fóthi Zsuzsanna, Patakiné Orosz Ágnes, 
Soldevila Katalin, Szaniszlai Éva 
 

2.2.  Gazdálkodás 
A könyvtár 2012-ben is kiegyensúlyozottan, a fenntartó által biztosított költségvetési 
támogatásból és pályázati pénzekből gazdálkodott. Fizetési nehézségeink nem voltak. A 
dolgozók a törvényben előírt és az önkormányzat által biztosított juttatásokat megkapták.  
A dokumentum beszerzésre fordított összeg csökkent 200 ezer forinttal, tehát 8.837 e Ft-ot 
költöttünk erre a célra költségvetési forrásból. A Márai – program eredményeként további 800 
ezer forint értékű könyvvel gyarapodott a gyűjtemény. 
Takarékos gazdálkodással a dologi kiadások és az energiaköltségek is tovább csökkentek, 
összességében előző évhez képest 412 e Ft–tal csökkent az energia kiadás. 
Sikerült pályázati forrásból néhány tárgyi eszköz beruházást megvalósítani. Így megújult a 
földszinti fogadó tér, az épület előtti utca szakasz, valamint a cserkész levéltár. Új televízióval   
és digitális kamerával fejlődött a technikai felszereltségünk.   
A Nemzeti Kulturális Alapnál három pályázatunk is sikeres volt 2011-ben, ezek 
megvalósítása és elszámolása 2012-ben megtörtént. 
A fenntartó önkormányzat külön forrást 1.800 e Ft-ot biztosított kiemelt rendezvényeink 
színvonalas megvalósítására. Kiállítással, pályázattal, emléknappal és maratoni felolvasással 
emlékeztünk meg Ottlik Géza születésének 100. évfordulójáról. Országos szinten került 
meghirdetésre és megrendezésre az Erzsébet királyné emlékére hagyományosan megrendezett 
szavalóverseny. 
A könyvtár 10 évvel ezelőtt, új épületbe költözött. Ez mindenki - olvasó és könyvtári dolgozó 
- számára is olyan nagy esemény volt, melyet meg kellett ünnepelni, erre az előző évi 
pénzmaradvány szabadon felhasználtató része nyújtott fedezetet. 
Az épületet 2011-ben az önkormányzat részben felújította, így az idén már működést 
befolyásoló problémák nem voltak. Minden rendeltetésszerűen működött.  
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 2009. 2010. 2011. 2012. 

Személyi juttatások: 51. 409 56. 179 60.695 61.370 
Munkaadót terhelő járulékok: 19. 556 14. 437 15.322 15.692 
Dologi kiadások: 
   Ebből: 
 
- energia 
 
- dokumentum beszerzés 

35. 553 
 
 

13. 209 
 

7. 559 

46. 272 
 
 

12. 506 
 

9. 132 

45.034 
 
 

12.323 
 

9.039 

40.590 
 
 

11.911 
 

8.837 
Fejlesztés: 
 

1. 528 898 2.510 2.597 

Kiadások összesen: 104. 504 117. 786 
 

123.210 
 

 
120.249 

Beiratkozási díj: 
 
Internet használat: 
 
Pályázati pénzeszközök: 
 
EU-s pályázati pénzeszközök: 

2. 288 
 

386 
 

798 
 

1. 201 

2. 872 
 

411 
 

12. 904 
 

0 

3.429 
 

277 
 

        8.425 
 

        6.215 

2.382 
 

234 
 

1.301 
 

2.504 
Finanszírozás:  

102. 711 
 

104. 495 
 

109.778 
 

110.717 
Egyéb bevételek: 9. 424 - -  

Bevételek összesen: 116. 808 122. 712  
128.530 121.954 

 

2.3. Belső kontroll 
 

A belső kontrolling során szakmai, munkaügyi és pénzügyi folyamatok ellenőrzését végeztük 
el. Szakmai területen, ellenőriztük a Művészetek Házában zajló „Könyv és Kávé” szolgáltatás 
menetét, a könyvbeszerzés alakulását, a munkatársak látogatásának gyakoriságát, 
eredményességét. A szolgáltatást körültekintően szervezték meg a kollégák, a frissítéseket 
rendszeresen végezték. 

Vizsgáltuk a könyvtárközi kölcsönzés menetét és dokumentáltságát, és a hozzá kapcsolódó 
pénzforgalmat ellenőriztük. A szolgáltatás gyorsan és pontosan zajlik, pénzforgalma a 
könyvtári szabályok szerint történik. 
 
A szigorú számadású nyomtatványok ellenőrzése az intézményben megtörtént, nem tártunk 
fel hiányosságot, szabálytalanságot. 
Ellenőriztük a munkaidő nyilvántartásokat, kiemelve a szabadság nyilvántartást. A munkaidő- 
és a szabadság nyilvántartás szabályosan történik az intézményben 
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2.4. Könyvtári image növelése 

 
„10 éve több mint könyvtár” programsorozat keretében megvalósult projektek: 

 10 héten át cikksorozat a Szolgálat című újságban: visszatekintés az elmúlt 10 évre, 
valamint a jelen szolgáltatásainak bemutatása, reklámozása. A cikkek végén játék 
minden héten. 

 10 héten át beiratkozási és kedvezményes szolgáltatást nyújtó akciók olvasóink 
számára. A Könyv Napi Sokadalomban szerencsekeréken nyerhettek olvasóink 
ingyenes olvasójegyeket és egyéb kedvezményeket. 

 Új logó és szlogen készült, amelyet minden nyomtatott és elektronikus 
dokumentumunkon megjelentettünk. 

 Elkészült a könyvtár reklámfilmje. 
 Születésnapi üdvözlő fal - az első emeleti tájékoztató térben elhelyezett üzenő falra 

írták olvasóink jókívánságaikat, amelyek a honlapon is megjelentek. 
 Megújult a földszinti fogadócsarnok: új arculatot kapott a kabátos kölcsönző. A térkép 

helyére olvasók facebook-on megjelenő arcképeivel készült fotómontázs került fel. 
 Az Ünnepi Könyvhét programsorozatában „Születésnap a könyvtárban” címmel 

rendezvénysorozat: a felújított Cserkész Levéltár átadása, Kovács Gabriella Csodafa 
nemez faliszőnyegének ünnepélyes falra helyezése a gyerekkönyvtárban, születésnapi 
köszöntők, fotókiállítás megnyitása. 

 Erre az alkalomra készültek reklámajándékok: válltáska és frizbi, a könyvtár 10 éves 
logójával díszítve. Vendégeknek a logóval díszített süteményt kínáltunk. 

 

2.5. Partnerkapcsolatok 
 
Az év során, a könyvtár vezetése nagy hangsúlyt fektetett a könyvtárhasználók 
megszólítására, erősítette a lakossági és intézményi kapcsolatokat. Felmérés készült a 
könyvtárat nem használó gödöllői polgárok körében. A következtetések eredményei a jövő 
évi munkát segítik. 
Együttműködés konkrét formái az idei évben: 

 Iskolák – közös katalógus, olvasásfejlesztési programok, könyvtári órák 
 Művészetek Háza – Könyv és Kávé letét, Diáksziget letét kidolgozása, gyermeknapi 

könyvtári kommandó 
 Városi Múzeum – helyismereti előadás, kiadvány lektorálás, műtárgy kölcsönzés, 

sajtófigyelés, Ottlik év programok, 
 Gödöllői Királyi Kastély – Erzsébet szavalóverseny, sajtófigyelés 
 Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete – Erzsébet szavalóverseny (városi és 

országos) 
 Ottlik kör – Ottlik év programok 
 G7 Művészcsoport – helyismereti filmvetítések, kiállítás 
 Gömb csoport – Gödöllő wiki információ feltöltés, kiállítás 
 Gödöllői Iparművészeti Műhely – Képzőművészeti ifjúsági projektben való részvétel 
 Testvérvárosi Egyesület – találkozók helyszíne a könyvtár 

Ebben az évben a következő új partnerkapcsolatok alakultak ki: 
 Petőfi Irodalmi Múzeum - Ottlik Emlékkiállítás és Ottlik Maraton kapcsán folyt közös 

munka 
 NIIF- az Ottlik Maraton közvetítése, rögzítése  
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 Humán Munkaközösség Gödöllőn- Magyartanárok szakmai összejövetele 
 MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus) Egyesülethez való csatlakozás – 

könyvtári rekordok átadása 
 
Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal 
Csoportos foglalkozások szervezése időpont és téma egyeztetés alapján történik, a tematikát 
tanévkezdés előtt megkapták az iskolák, óvodák. A csoportos foglakozások alapvető célja, 
hogy megismerjék a gyerekek a könyvtárhasználat alapvető szabályait, tájékozódni tudjanak a 
Gyerekkönyvtárban, megszeressék a könyveket és az olvasást. 2012-ben 255 foglalkozást volt 
a gyermekkönyvtárban, 5389 fő részvételével.  
 
ISKOLA NEVE ALKALOM RÉSZTVEVŐK SZÁMA 
Erkel Ferenc Ált. Isk. 55 1278 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 38 884 
Hajós Alfréd Ált. Isk. 30 819 
Szent László Ált. Isk. 
Mogyoród  

8 169 

Damjanich János Ált. Isk. 2 47 
Szent Imre Kat. Ált. Isk. 1 30 
Aszód 1 26 
Waldorf Iskola 1 11 
Református Líceum 1 7 
   
   
ÓVODA NEVE   
Palotakert Óvoda 15 380 
Táncsics Mihály úti Óvoda 11 161 
Szent János utcai Óvoda 7 150 
Zöld Óvoda 6 112 
Kerepes 2 51 
Kazinczy Óvoda 2 49 
Szilasliget 1 28 
Családi Napközi Gödöllő 1 20 
 
 

2.6. Humán erőforrás, szervezeti változások előkészítése 

 
2012 januárjában, a teljes dolgozói létszámra vonatkozó önértékelési kérdőívet készítettünk és 
kérdeztünk le a következő témakörökben:  

1. Motiváció, ösztönzés, előrejutás, értékelés 
2. Belső kommunikáció 
3. Vezetés, ellenőrzés, stratégia 
4. Munkatársak, munkahely 
5. Önértékelés 

Munkatársi önértékelés témakörében is tettünk fel kérdéseket, elsősorban az elvégzendő 
feladatokkal kapcsolatban, illetve a munkaidő kihasználását érintve. Vizsgáltuk az olvasókkal 
kapcsolatos magatartást és megkértük a munkatársakat, hogy értékeljék önmagukat. 
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A vizsgálat eredményeként, képet kaptunk arról, hogy miként értékelik a dolgozók a vezetés 
és a saját maguk munkáját, mennyire elégedettek a motiváltak, mennyire működik jól a belső 
kommunikáció. A vizsgálatot értékelő dokumentum megállapításait a következő év feladat 
átszervezésénél tudjuk felhasználni. 
 
A munkatársakat nagyon megrázta a fenntartó önkormányzat szervezet átalakító döntése. A 
könyvtárosok bizonytalannak érezték az álláshelyüket. A gazdasági munkatársak, a gondnok 
és a takarító személyzet rossz érzéssel vette tudomásul, hogy rövidesen megszűnik a 
foglalkoztatásuk. Bár decemberben teljesen világos volt, hogy milyen személyi állománnyal 
és feltételekkel folytatjuk a munkát, mégis zaklatott, szomorú hangulatban zártuk az évet. 
 
Az év során a munkatársak számára olyan közösségi programokat szerveztünk, amelyek 
erősítették a kollégákban az összetartozás, az „egy csapat” vagyunk érzését. (Részvétel a Pest 
megyei könyvtáros napon, kirándulással egybekötött év búcsúztatás) 
 

3. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, FORGALMI STATISZTIKÁK 

 
Az elmúlt 10 év adatai alapján 23.170 fő regisztrált könyvtári tagot tartunk nyilván, ebből 
évente 6800-7000 olvasó újítja meg könyvtári tagságát és veszi igénybe a szolgáltatásokat. 
A legfontosabb szolgáltatás a statisztikák és az olvasói felmérés szerint a 
dokumentumkölcsönzés. 2012. az elmúlt időszak átlagából messze kiemelkedik. A regisztrált 
olvasók mindegyike átlagban 19 könyvet (és egyéb dokumentumot) kölcsönzött a könyvtárból 
az év során. Arányaiban legnagyobb a könyvek kölcsönzése (80%), ezt követi a filmeké (9%), 
majd a zenei felvételek (4%), a nyomtatott, másolt, elektronikus dokumentumok (4%), és a 
folyóiratok (3%). 
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A személyes használatok száma a 2011-es évhez képes visszaesett, a megelőző évek átlagát 
hozza. A rendezvények száma csökkent az előző évhez képest, amikor az Európai Uniós 
elnökség idején számos program került át a Művészetek Házából a könyvtárba, így magas 
volt a látogatottság. Ebben az évben az ezeken a programokon résztvevők számával esett 
vissza a személyes használatok száma. 
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Regisztrált olvasók
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Regisztrált olvasóink számában minimális csökkenés, stagnálás figyelhető meg. Az előző 
évekhez viszonyítva tudtuk tartani a magas olvasói létszámot. Gödöllő lakosságának mintegy 
20 %-a regisztrált könyvtárhasználó. 
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Kölcsönzött dokumentumok száma
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A kölcsönzések és a kölcsönzött dokumentumok számának erőteljes növekedése azt mutatja, 
hogy beiratkozott olvasók több alaklommal cserélik, kölcsönzik a dokumentumokat. Jelentős 
emelkedés tapasztalható a gyermek és ifjúsági könyvek cseréjénél is. Megnövekedett a DVD 
lemezek kölcsönzésének a száma. Bizonyos, hogy a könyvárak növekedése, a könyvtár 
különböző akciói, az olvasás népszerűsítő tevékenység is hozzájárul ehhez az eredményhez, 
de a beszerzés gyorsasága, frissessége is. A megjelenést követő második, harmadik napon már 
a könyvtárból is elvihető a keresett könyv. 

Az év során vásárolt dokumentumok forgalmi mutatói is ezt a tendenciát erősítik. Az idén 
vásárolt kölcsönözhető könyvek 76 %-át kikölcsönözték az olvasók, 49 %-ot több alkalommal 
is. A DVD filmek 83 %-át (többször 65 %) vitték el az olvasók, a CD tekintetében is hasonló 
az arány, 81 % (többször 63 %). Ezek a számadatok igazolják vissza azt a törekvést, hogy az 
olvasói igényeknek – és a gyűjtőköri szabályzatnak – megfelelő dokumentumokat vásárol a 
könyvtár. 
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Jelentős forgalomnövekedés tapasztalható a távhasználat területén. Megemelkedett a honlapot 
használók és az alkalmak száma is. Többen érdeklődnek e-mailben, telefonon. Sokan 
használják ki az internet hosszabbítás és az online katalógus használatának lehetőségét. 

Helyben használat
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Jelentős növekedés tapasztalható a helyben használat területén. Több mint ezerrel megnőtt az 
előző évhez képest azoknak a látogatóknak a száma, akik a könyvtár szolgáltatásait a 
könyvtár épületében veszik igénybe. Sokan olvassák a dokumentumokat a könyvtár tereiben, 
megnövekedett a folyóirat olvasó népszerűsége is. 

 

Forgalmi statisztika
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Összefoglalva elmondható, hogy forgalmi szempontból a 2012-es évben pozitív 
eredményeket értünk el. A beiratkozott olvasóink gyakran látogatnak el intézményünkbe és 
igénybe veszik szolgáltatásainkat. Ugyanakkor megnövekedett azok száma, akik az online 
felületeink segítségével tartják velünk a kapcsolatot, és használják a könyvtár szolgáltatásait. 
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4. SZAKMAI FELADATOK 

 

4.1. Pályázatok 

4.1.1. A TÁMOP pályázat lezárása 
 

A TÁMOP pályázat pénzügyi lezárása az idei évre húzódott át. A 2011 évi utolsó elszámolás 
részleges elfogadásával kapcsolatban kifogással éltünk, amelyet javunkra döntött az ESZA   
Jogi, Ellenőrzési és Szabálytalanság-kezelési Igazgatósága. Így valamennyi számlánkat 
befogadták és pénzügyileg is sikeresen zártuk a pályázatot.  
 

4.1.2 Részvétel az IVETAGR pályázatban 
 
IVETAGR projekt - A szakképzés megújítása web 2.0 alapú játékkal a mozgássérültek munkavállalási 
esélyeinek növelése érdekében 
 
Megvalósítók: Motiváció Alapítvány (H), Ciberespacio SL (E), Iberika Nyelviskola (D), Gödöllő Városi Könyvtár (H) 
 Időtartama: 2011. 01. 01. – 2012. 12. 31  Támogató: Európai Bizottság Oktatás és Kultúra - Egész életen át tartó tanulási program - 
Leonardo da Vinci, Tempus Közalapítvány  Referencia szám: LLP-LdV-TOI-2010-HU-003 

 
 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ partnerként vett részt az Európai Unió 
Leonardo da Vinci – Innováció transzfer témakörben nyertes, két éves Ivetagr projektben 
(2011-2012). Az IVETAGR az Innovating Vocational Educational Training Applying Games 
Realities mozaikszóból áll össze. Tükörfordítása helyett magyarul a következő kifejezést 
használtuk: „a szakképzés innovációja web 2.0 alapú játékokkal". 

A projekt célja egy olyan módszertan kifejlesztése, melynek segítségével a projekt 
célcsoportjaként megjelölt pedagógusok vagy munkatanácsadók képes lesznek a saját 
szakterületnek megfelelő játékot kifejleszteni, és munkájuk során alkalmazni. A projekt 
megvalósítása során mentorokkal (pedagógusok, munkatanácsadó) működtünk együtt, akik 
elsajátították az innovációs transzfer alapját jelentő szemléletet és módszereket, és ezek 
segítségével saját szakterületükre és a magyarországi viszonyokra alapozva segítették az 
IVETAGR módszertanának kidolgozását. 

A projekt célja az elsődleges célcsoport (fiatal- és aktív korú mozgássérültek) számára olyan 
készségek, kompetenciák elsajátítása, amelyekkel munkavállalási esélyeik nőnek, a 
munkavállaláshoz elengedhetetlen tudáshoz, ismeretekhez jutnak. Fontos eleme a 
projektnek, hogy egy nyelvi modul is beépítésre került, melynek során a résztvevők kezdő, 
A1 szintű angol nyelvismeretre tehetnek szert. A projekt során a web 2.0 eszközöknek és az 
új szemléletnek van a legnagyobb szerepe. Az ismeretek elsajátításának egyik leghatékonyabb 
módszere a játék, egyik legmodernebb eszköze a web 2.0. Az IVETAGR-ban a résztvevők a 
közösségi médiákra épülő játékban vesznek részt, melyet a résztvevő mentorok fejlesztettek 
ki.   
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A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ egyik kulcsterületének nevezte meg 
2002-ben az információ szolgáltatását, az élethosszig tartó tanuláshoz való 
segítségnyújtást minden korcsoport és társadalmi réteg számára. Az újjá épült könyvtár 
kibővült funkciókkal áll a közösség szolgálatában immár tíz éve. Ezen időszak alatt az 
intézmény több Európai Uniós projektben is részt vett, legutóbbi, az IVETAGR kifejezetten 
a fenti célkitűzéshez kapcsolódik. 

A Gödöllő Könyvtár feladata az Ivetagr projektben a minőség menedzsment volt: részt 
vett a projekt munkájában, megfigyelő méréseket végzett folyamatosan, biztosította a projekt 
során a folyamatos monitoringot. Elemzéseket készített, javaslatokat fogalmazott meg a 
partnerek számára, ha az értékelés alapján a projekt minőségének fejlesztésére volt szükség. 
Biztosította a képzés minőségének folyamatos fenntartását a TQM kézikönyv alapján. Ezen 
kívül tevékenyen is részt vett az újítást jelentő módszertan kidolgozásában, a mentorok 
képzésében, és végül a módszer eredményeit a Módszertani Kézikönyvben publikálta. 
(Elérhető: http://ivetagr.com/Modszertani-kezikonyv/18/). Az Ivetagr módszertant belső 
tanfolyamon a munkatársak is megismerhették, a projekt web2.0 érzékenyítő játékának 
kipróbálásával hasznos, mindennapi munkájukban értékes kompetenciákra tehettek szert. 
Ivetagr projekt folyamán, öt workshopon és hat partnertalálkozón vettek részt a munkatársak, 
és kérdőívezéssel értékelték a projekt előrehaladását és tevékenyen bekapcsolódtak a szakmai 
munkába is. 
A projekt szakmai megvalósítás befejeződött, az pénzügyi elszámolás a következő év feladata 
lesz. 
 

4.1.3. Egyéb pályázatok 
 

Közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása címmel meghirdetett pályázatra 
„Légy tájékozott az EU-ról”címmel középiskolásoknak szerveztünk előadást, illetve EU-val 
kapcsolatos dokumentumokat vásároltunk. 
 
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál– három sikeres pályázat zajlott. 

 A minősített könyvtári cím és a könyvtári minőségi díj megszerzéséhez szükséges 
felkészülésre” címmel kiírt pályázaton elnyert összeg segítségével szakértőt tudtunk 
felkérni a felkészülés támogatására. 

 A Cserkész Könyvtár és Levéltár kutató szoba bútorait, berendezési tárgyakat 
megvásároltuk a kutatószobát berendeztük. 

 A Restaurálási pályázat segítségével Cserkész könyvtár rossz állapotú dokumentumait 
restauráltattuk. 

 

4.2. Állomány menedzsment 

4.2.1. Fejlesztés, gyarapítás 
 
Könyvek 
A dokumentumokat elsősorban szerződéses partnereinktől (Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
(17,35 %), Pécsi Direkt Kft. (45,4 %), Bookline.hu Nyrt. / Shopline Nyrt. (27 %), egyéb  
(10,25 %)) rendeli a könyvtár. A helyi könyvesboltokból esetenként vásárol.  
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2012. évben 3091 kötet könyvet került a gyűjteménybe be 5.849.527,- Ft értékben. (átlagár: 
kötet / 1892,- Ft) 
Ebben az évben is sok ajándékkönyvet kapott intézmény az olvasóktól. A kiválogatás után 
állományunkba került 1156 db 2.105.982,- Ft értékben (átlagár: kötet / 1821,- Ft) 
 

Beszerzés módja db Ár Átlagár 
Vétel 3091 5.849.527,- Ft 1892,- Ft 
Ajándék 1156 2.105.982,- Ft 1821,- Ft 
Összesen: 4247 7.960.609,- Ft 1.874,- Ft 
 
 
471 db dezideráta kérés1 érkezett, ebből 334 db-ot megvásárolt a könyvtár 798.617,- Ft 
értékben. 
Sajnos az árak növekedése a beszerzési darabszám csökkenésével járt. A tavalyi évhez képes 
a könyvek beszerzési átlagára 1781,- Ft-ról 1892,- Ft-ra nőtt. 
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az akciók kihasználására. 
Ebben az évben 1.170.000,- Ft értékben kaptunk érdekeltségnövelő támogatást. Ezt a pénzt 
könyvek beszerzésére fordítottuk. 
 
Folyóiratok 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től és a kiadóktól rendeli az intézmény. Nagy 
segítség könyvtárunknak az NKA-tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli magyar 
nyelvű folyóirat. 2012-ben 10 új folyóirattal bővült a már meglévő lista. 
1.348.864,- Ft volt a  folyóirat vásárlás, illetve előfizetés. Az Observer2 előfizetés 461.772,- 
Ft-ba került. 
 

Beszerzés: Féleség Arány 
Ajándék 27 14 % 
Helír 14 7 % 
Lapker Zrt. 74 40 % 
NKA 60 31 % 
Szerkesztőség/Kiadó 16 8 % 
Öszesen: 191  
 
Egyéb dokumentumok 
 
Zenei részlegünk gyarapodása: 
 
 VÉTEL AJÁNDÉK ÖSSZESEN 

DB ÁR DB ÁR DB ÁR 
DVD 316 502.082 Ft 35 27.900 Ft 351 529.982 Ft  
CD 176 506.089 Ft 15 28.226 Ft 191 534.315 Ft 
Hangoskönyv 91 156.138 Ft 16 17.498 Ft 107 173.636 Ft 
ÖSSZESEN 583 1.164.309 Ft 66 73.624 Ft 649 1.237.933 Ft 
 

 
                                                             

1 Dezideráta kérés – olvasók által beszerzésre ajánlott dokumentumok 
2 Observer – Média és sajtófigyelő szolgáltatás 
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4.2.2.  Állományvédelem és megőrzés 
 
A 2012-es évi selejtezés a tervezett ütemben lezajlott, az alábbi nagyságrendben: 
 

Dokumentum típus Kötet Érték 
Könyv 2855 2.394.613 Ft 
Ebből  
Gyermek irodalom 862 364.006 Ft 
   
DVD 6 8.301 Ft 
   
VIDEO 2 5.625 Ft 
   
CD 1 3.690 Ft 
   
CD-ROM 0 0 Ft 
   
HCD 0 0 Ft 
Összesen: 2864 2.412.229,- Ft 

 
A cserkész dokumentumok restaurálásáról az NKA pályázatok részben számoltunk be. 
Egyéb köttetés, restaurálás a könyvtárban nem történt. 
 
 

4.2.3. Márai-program 
 
A Márai-program célja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a magyar 
könyvpiacon megjelenő értékes művek eljussanak a könyvtárakon keresztül az olvasókhoz.  
A program keretében könyvtárunk 800.000 Ft értékben választhatott a listán szereplő 
dokumentumok közül. 
Könyvállomány 326 db kötettel 799.793,- Ft értékben gyarapodott a Márai-program 
keretében. 
 

4.3. Könyvtári szolgáltatások 

4.3.1. Olvasásfejlesztés 
 
Olvasóláncok kialakítása 
Az olvasólánc elindításával az volt a cél, hogy csoportok alakuljanak és rendszeres, gyakori 
találkozások nélkül is tartalmas kapcsolatok jöhessenek létre, melyeket az olvasás és a 
könyvtár köt össze.  
Hasonló érdeklődésű olvasókat kerestünk, ők alkotják a „láncot”, anélkül, hogy ismernék 
egymást. Olyan olvasókat is sikerült megszólítani és bevonni a programba, akik eddig 
zárkózottak voltak. Az olvasóláncban való részvétel egyszerre jelent személyes megjelenést a 
könyvtárban és a vélemény megosztását a facebook-on. Minden résztvevőtől kértünk 
könyvajánlást, az utóbbi idők legkedvesebb olvasmányaiból. Ezeket közül választhatott a 
többi „láncszem”. Párhuzamosan létrehoztunk a facebookon (egyelőre zárt) csoportot. Itt 
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teszik fel a tagok az olvasott könyvekről az ajánlásaikat, véleményeiket, melyekhez a 
többieknek lehetőségük van hozzászólni, így beszélgetések, kapcsolatok alakulnak ki.  
 
Könyv és Kávé – Művészetek Háza (Novo Café)  
Kezdetben csak könyveket kínáltunk a kávéház közönségének. Később üres CD, DVD tokok 
kerültek ki a polcokra, ráirányítva a figyelmet a könyvtár film- és zenei dokumentumaira. 
Hetente frissítettük, rendeztük a könyvespolcokat. Negyedévente teljes egészében lecseréltük 
a kinn lévő állományt, új könyveket helyeztünk el. A szolgáltatás változatlanul népszerű a 
kávézó közönségének körében. 
 
E-book  
Az elektronikus könyvolvasót az olvasóteremben használhatják az olvasók. Az e-book 
olvasóra 400 klasszikus magyar, világirodalmi művet és egy angol nyelvű lexikont töltöttünk 
fel. A Kindle áruházából angol nyelvű ingyenes könyveket töltünk le, olvasói kérésre. 
Megtanítottuk az érdeklődőket az e-book olvasó használatára. 
 
 
Könyvtár Kommandó 
2012-ben két alkalommal települt ki a város nagyrendezvényeire a Könyvtár Kommandó. 
A Városi Gyermeknapon a Főtéren állítottuk fel alkalmi sátrunkat. Az idelátogató családok 
játékos, mesés feladatokat oldhattak meg. A játékokon több mint 200 fő vett részt és kapott 
könyvtári promóciós ajándékot. 
A Belvárosi Napokon a Civil utcában került felállításra a Könyvtár Kommandó faháza, ahol 
újdonsággal ismertettük meg az oda látogatókat. „Hozza, vigye, olvassa” akciót már hetekkel 
előtte meghirdettük. A felhívásban arra kértük a látogatókat, hogy kiolvasott, másnak szívesen 
ajánlott könyvét hozza el a könyvcserélő házikóba, és válasszon helyette másik könyvet, amit 
hazavihet. Az akciónak nagy sikere volt. Több mint 300 érdeklődő és könyvcserélő fordult 
meg ezen a napon a mini könyves háznak berendezett, otthonos faházban. 
A könyvcserélő akció mellet a Híres Hölgyek Gödöllőn témához kapcsolódó feladatokkal és 
az IRKA játékos vetélkedőjével vártuk az érdeklődőket. 
 
„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 
A TÁMOP legsikeresebb játékát folytatva, élmény-gyűjtő albumot (olvasónaplót) kaptak a 
gyerekek, és a család tagjai együtt játszottak a programban. A játékban 102 gyerek regisztrált, 
és családi olvasónaplók is készültek, ahol több testvér is megosztotta irodalmi élményét. A 
Dickens év kapcsán a faliújságra a gyerekek összeállítást készítettek az író életéről és 
műveiről. A játék eredmény hirdetésekor könyvjutalomban részesültek a legtöbbet olvasó, 
leglelkesebb gyerekek. Összesen három család kapott emelt szintű olvasójegyet és 36 gyerek 
könyvjutalmat. 
 
 
Olvasóvetélkedő  „Kamaszságok” Nem csak csajoknak! 
 
Az olvasóvetélkedőre 32 csapat jelentkezett, csapatonként 3-5 gyerek. A feladatokat, a 
kamaszok körében legnépszerűbb sorozatra, a „Szent Johanna gimi” –re alapoztuk. 
Franciaország kultúrájával ismerkedtek a játékosok a felkészülés során.  
A játék menete: Az első forduló egy feladatlap kitöltése volt, amelybe az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve, logikai, kreatív és esszékérdéseket tettünk fel. Kreatív 
feladatként a játékosoknak suli-boksz posztert kellett tervezniük. Az elkészült munkákból 
kiállítást volt a gyerekkönyvtárban.  
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A másik nagy elődöntő feladat a filmvetítés volt. A filmes feladatlapot a helyszínen kapták 
meg és töltötték ki a gyerekek. Két film közül választhattak, illetve voltak csapatok, akik 
mind a kettőt megnézték: 
1. Házibuli / rend. Claude Pinoteau ;— Budapest : Warner Home Video, 2004, cop. 1980  
 Színes, szinkronizált francia film 
2. Twist Olivér = Oliver Twist / rend. Coky Giedroyc . — Budapest : Klub Publishing Kft.  
Színes, szinkronizált, amerikai-angol dráma. 
A biztonságos internetezésről Fülöp Hajnalka tartott előadást a gyerekeknek, felhívta a 
figyelmet veszélyekre és azok elkerülésére is. Tartalmas, jó hangulatú vetélkedő zajlott, a 
legaktívabb tíz csapat könyvjutalmat nyert.  
Zene a versben, vers a zenében – Radnóti László előadássorozata 
2012 novemberében 4 alkalommal hallgathatták Radnóti László különleges, értő közönség 
számára készített előadását az érdeklődők a zenei részlegben. Az irodalom és a zene mélyebb 
összefüggéseit vizsgálta a zenei betétekkel illusztrált, magas színvonalú előadásaiban. 
 
1. alkalom: Paul Celan.  
2. alkalom: Friedrich Schiller 
3. alkalom: Wolfgang Goethe  
4. alkalom: Heinrich Heine 
 

Szüni- Dö- Dő  - Gyerekkönyvtári foglalkozások a tanítási szünetekben 
Tavaszi szünet:  
A tavaszi szünetre programfüzettel készültünk, melyet eljuttattunk az óvodákba, iskolákba.  
A kínálatban szerepelt: 

 mozi matiné: Tavaszolás Zsebi babával című film vetítése,  
 húsvétváró kézműves foglalkozáson nyuszis tojásmelegítőt készítettünk filcből, 
 meseláncot hirdettünk meg mesefelolvasás kedvenc meséidből címmel, 
 Húsvéti csoda címmel bábjátékot néztünk meg a Megújuló Nemzedékért Alapítvány 

Bábcsoportja előadásában, 
 az ünnep elmúltával tavaszi virágcsokrot készítettünk krepp papírból. 

 
Téli szünet: 

 Betlehemi csillag címmel bábjáték előadást néztünk meg a Megújuló Nemzedékért 
Alapítvány Bábcsoportja előadásában, 

 délutánonként kézműves foglalkozásokkal, mozi matinéval vártuk a gyerekeket. 
 
Ünnepváró családi nap 
A hagyományokhoz híven, ebben az évben is az első adventi hétvégén megrendeztük 
ünnepváró családi napot a földszinti közösségi térben, ahová azokat az olvasó családjainkat 
várjuk, akik szívesen készülnek meghitt, békés hangulatban velünk együtt az ünnepekre. 
Kilenc kézműves asztallal vártuk őket, ahol megismerkedhettek a különböző kézműves 
technikákkal. A foglalkozásvezetők mindannyian évről évre visszajáró önkénteseink, akik 
szívesen vállalják ezt a feladatot. Többen pedagógusok, olvasó anyukák. 
A kézműves foglalkozások mellett ünnepi programokkal fogadtuk a látogatókat: 

 Mikulásmese Bartócz Ilona: Jön a Mikulás c. meséje alapján  a Könyvtári Bábszínpad 
mutatkozott be, 

 Pásztorok keljünk fel! - Az Égig érő Színház ünnepre készülő előadása óvodásoknak, 
kisiskolásoknak 

A program nagy sikerrel zajlott, 250 fő vett rajta részt, leginkább kisgyerekes családok. 
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4.3.2. Informatikai fejlesztés, távszolgáltatások 
 

Honlap fejlesztés 
 
GÖDÖLLŐ WIKI: A GÖMB művészeivel felvettük a kapcsolatot. Többük adatai, képek és 
társintézményeink adatai bekerültek enciklopédiánkba. Elindult a gödöllői művészeti 
csoportok adatainak feltöltése. 
 
IRKA: Az írókör új helyet kapott honlapunkon, interaktív funkciókkal ellátva, tagjaik 
feltölthetik alkotásaikat, az írásokat véleményezni lehet. 
 
Könyvtári Blog és Twitter oldalak indultak, melyek folyamatosan friss információkat 
tartalmaznak. Facebook oldalon ismerőseink száma folyamatosan nő, online elérésre van 
lehetőség, számukra, hetente többször került fel friss információ. 
A könyvtár megjelenései a közösségi hálón: 
Facebook:   http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
Másarc:   http://www.facebook.com/groups/299918760040255/?ref=ts&fref=ts  
Olvasókör:   http://www.facebook.com/groups/160628130632039/members/  
Twitter:    https://twitter.com/gvkik  
Blog:     http://www.gvkik.hu/blog 
Elkészült a hírarchívum a honlapra.  
 
Verselő  - A Költészet Napja alkalmából versparódiák írására kértük az olvasókat. Három 
klasszikus vers3 szellemes paródiáit küldték el a játékra vállalkozók. Az olvasók szavazhattak 
a legjobb paródia címre, és a vers íróját jutalmaztuk. A játék a honlapon zajlott. 
 
Ottlik-maraton - Ottlik Géza 100 éves születési évfordulóján, az országban három helyszínen, 
felolvasásra került az Iskola a határon című regény. Online jelentkezési felületet készült, ahol 
az olvasók bejelentkezhettek a felolvasásra, élő közvetítés zajlott Gödöllőről, Kőszegről és 
Budapestről (NIIF videotóriumon4). A másik két helyszín felolvasását tv képernyőjén 
követték az érdeklődők az olvasóteremben. Minden felolvasóról fotó készült, mely a 
könyvtári honlapon is megjelent. Az eseményt rögzítettük, archiváltuk. 
 
Erzsébet királyné emlékére hirdetett vers- és prózamondó találkozó: információs és online 
jelentkezési felület készült a könyvtári honlapon, mind a városi, mind az országos versenyre. 
Az oldal fogadta a jelentkezéseket, tájékoztatott a friss hírekről. Képgaléria készült, interaktív 
formában, (kérdések-válaszok) kapcsolattartást biztosítottunk a jelentkezőknek.  
 
Facebook-on karácsonyi játék zajlott. Karácsonyi könyves szlogen írásával könyveket nyertek 
a legjobbak. 
 

                                                             

3 József Attila: Mikor az utcán átment a kedves , Ady Endre: Sem utódja, sem boldog őse, Juhász Gyula: 
Szerelem? 
4NIIF Videotórium – Oktatással tudománnyal kapcsolatos általános videómegosztó 
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Elkészült és a honlapon elérhető, a könyvtári folyóiratok katalógusa, egyszerű és összetett 
kereséssel, az on-line megjelenésre való hivatkozással. 
Havonta hírt adtunk a honlapon a könyvállomány gyarapodásáról, és folyamatosan kerültek 
fel újonnan vásárolt könyvek annotációi. 
 
Hírlevelek küldése havonta történt, főbb eseményeket a város honlapján, a könyvtárosok pest 
megyei levelezőlistáján, és a katalisten5 közzétettük. 
 
 

Számítógépek cseréje, fejlesztés 
 
Két Dell számítógépet kapott a könyvtár ajándékba,6 egyiket a digitalizáláshoz állítottunk be a 
zenei részlegben, másikat tájékoztatásban helyeztük el. 
A Zenei részlegben az internetes katalógust belső hálózati katalógusra cseréltük. 
A hívások regisztrálására új eszközt állítottunk be, amely a régi számítógépet kiváltotta. 
 

Digitalizálás 
 

2012-ben elkezdődött a Gödöllő Gyűjtemény hangzó- és video anyagának digitalizálása. 
Ehhez szükséges program (Pinnacle Studio 15.0) beszerzésre került, a jobb minőség 
érdekében videomagnók felújítása, fejtisztítása valamint kábelek vásárlása, digitalizáló boksz 
összekötése, beszerelése, beüzemelése megtörtént. Az év második felében 18 db videó kazetta 
(kb.2100 percnyi nyersanyag) digitalizálására, kimentésére került sor. Ebből 6 felcímkézett, 
vágott anyag a belső hálózaton elérhető.  
A fotógyűjtemény rendezését, katalogizálását végeztük az év során. Eddig 1429 fénykép 
adatait rögzítettük. A katalógusban feltüntettük az eseményt, amin a kép készült, a helyszínt, 
az időpontot, a képen látható személyeket, a kép fizikai tulajdonságait, valamint a készítő 
nevét. Folyamatban van a további képek beazonosítása. A dobozokban elhelyezett fotók 90 
százalékát feldolgoztuk. 
 

4.4. Cserkész Könyvtár és Levéltár 

 
A Cserkészgyűjtemény könyv gyűjteménye folyamatosan gyarapszik. 2012-ben zömmel a 
hagyatékokból és a csapatanyagokból kikerülő 493 darab könyv került az állományba. A 
jelenlegi könyvállomány 3754 darab.  
A csapattörténetek feldolgozása június végére befejeződött, de újabb csapatokról kerültek elő 
anyagok a hagyatékokból. Ezekkel együtt 278 csapat anyaga feldolgozva kutatható. 
Az év második felében a jamboreek anyagait vettük sorra. 22 dobozban található a 22 
világtalálkozó anyaga. A csapattörténetek és a jamboreek tételes feldolgozása két iratgyűjtő 
mappában sorba rendezve segíti a kutatást. 
Decemberben a cserkészet 100. születésnapja alkalmából időszaki kiállítás nyílt a Gödöllő 
Gyűjteményben, amely bemutatja a cserkészet elmúlt 100 évének jelentősebb eseményeit. 
 
                                                             

5 Könyvtárosok levelező listája 
6 A számítógépeket a Food Agriculture Organization of the United Nationals budapesti irodájától kaptuk 
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5. KÉPZÉSEK 

5.1.Könyvtárban indított olvasói képzések 
 

 Alapfokú internet tanfolyam. (4 nap) – 2 alkalommal indult 
 Haladó internet tanfolyam  
 Délutáni Net  - álláskeresés és E-ügyintézés témakörökben 
 Délutáni Net - önképzés és tájékozódás 
  Kezdő Word tanfolyam 
 Kezdő Excel tanfolyam 

A tanfolyamokon összesen 79 fő vett részt. 
 
„A közkönyvtárak uniós programjának 2011. évi támogatása” címmel meghirdetett pályázat 
keretében két előadást szerveztünk (Légy tájékozott az EU-ról), EU-val kapcsolatos 
dokumentumokat vásároltunk. A program mintegy 75 fiatalt érintett, a Török Ignác 
Gimnázium és a Madách Szakközépiskola diákjai közül. 
 

5.2.Képzések a munkatársak részére 
 

Patakiné Orosz Ágnes Szikla tanfolyamon vett részt. (Tájékoztatás továbbképzés) 
MKE továbbképzésen vett részt Allmann-né Kovács Krisztina. A képzés Pécsett, a Dél-
dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban volt, Játéktan címmel. E-tanácsadók 
felkészítése a Támop Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése pályázat 
lebonyolításában. (Patakiné Orosz Ágnes, Török Andrea, Soldevila Katalin) 
Török Andrea elkezdte tanulmányait a Könyvtári Intézet könyvtáros asszisztens képzésén. 
Gönczi Krisztina mesterképzésre iratkozott be az egri Eszterházy Károly Főiskola, 
informatikus könyvtáros szakára. 
 
A belső képzéseket a munkatársak igényei alapján állítottuk össze, a legfrissebb 
könyvtárszakmai témakörökben, az előadó a témában felkészült kolléga. 

 A GVKIK honlap és a blog használata 
 IVETAGR és web2-es szolgáltatások az interneten 
 Minőségbiztosítás a Gödöllői Városi Könyvtárban- előadás, fórum 
  

6. RENDEZVÉNYEK 

6.1.Internet Fiesta 2012. Munka és tanulás a neten 
 
Az országos Internet Fiestához csatlakoztunk, programjainkat az országos adatbázisban 
regisztráltuk. Meghívást kaptunk a projekt kecskeméti záró konferenciájára és bemutattuk a 
Fiesta gödöllői programját. 

Programok: 
 Kulcs az Internet - Fiesta totó a honlapon  
 Game kapocs játékdélután  
 Angol, német játékos oldalak használata az interneten 
 Tanuljunk tanítsunk közösen - Leonar3Do bemutató 
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 Önképzés és tájékozódás,- haladó internet tanfolyam 
 Délutáni Net tanfolyamok. 

 

6.2. Költészet Napja - Pilinszky-Kosbor-Turek 
 
 A Pilinszky irodalmi est Turek Miklós és a Kosbor trió közreműködésével, rendhagyó 
verszenei kalandozás volt. A vendégeket, erre az alkalomra készíttetett, Pilinszky vers felíratú 
papír karszalaggal fogadtuk, a költészet napi héten minden látogatónk kapott ilyen verses 
szalagot. 
 
Egész héten zajlott programok: 

 versszalag, ahol a versfolyamhoz bárki hozzáírhatta saját gondolatait, 
 maratoni felolvasás, ahol bárki felolvashatta kedvenc versét, 
 versfal, ahová mindenki kitűzhette kedvenc versét, 
 verselő játék a honlapon, ahová bárki elküldhette saját maga készített 

versparódiáját. 
 

6.3. Ottlik Év 2012 
 
Ottlik Géza születésének 100. évfordulóján a következő programokkal emlékeztünk meg az 
íróról: 
 
Ottlik Maraton 
 
Május 9. – ekkor ünnepeltük Ottlik Géza születésének 100. évfordulóját. A Petőfi Irodalmi 
Múzeummal és a kőszegi Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézettel 
közösen maratoni felolvasást szerveztünk Ottlik Géza: Iskola a határon című művéből. A 
közel 100 felolvasót, gödöllői neves személyekből és a könyvtári olvasóközönségből 
toboroztuk. A „maraton” reggel 9 órától éjfélig tartott. A helyszíneken folyó felolvasást 
online kapcsolat segítségével követhettük. A program nagy sikerrel zajlott. 
 
Ottlik Emléknap  
 
„Továbbélők”- Ottlik Géza könyvkiállítás 
A kiállított könyvek a Gödöllői Városi Múzeum, az Országos Idegennyelvű Könyvtár, a Pest 
Megyei Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Gödöllői Városi Könyvtár és 
magánszemélyek gyűjteményéből kerültek bemutatásra. Ottlik Géza első kiadású műveit, az 
Iskola a határon valamennyi kiadását, az Ottlikról szóló irodalom fontosabb dokumentumait 
és a szerző idegen nyelven megjelent regényeit mutattuk be. 
 
„Miért éppen Agatha Christie és a dzsessz?” - Beszélgetés Ottlik Gézáról 
A nagyon színvonalas, egyben szórakoztató beszélgetés résztvevői Czigány György író, 
Györe Balázs író, Fischer Ernő tanár és Mészáros Márton irodalomtörténész voltak. 
 
„Határtalan iskola”- Gödöllő Irodalmi Díj ünnepélyes átadása 
Zsűri elnök: Gaálné dr. Merva Mária, a Gödöllői Városi Múzeum igazgatója 
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6.4.  Gödöllői Széphistóriák 
 
A helytörténeti előadássorozat témája, a városi tematikus évre való tekintettel „Gödöllő Híres 
Hölgyei” volt. Az előadások februártól decemberig zajlott. A Széphistóriák közönsége a 
Gödöllői Református Líceum diákjai voltak. Az előadásokról felvétel készült, amelyek a 
könyvtár honlapján elérhetőek. 

 Grassalkovich feleségek. Előadó: Szabó Margit 
 Mária Terézia. Előadó: Papházi János 
 Rozgonyiné Szentgyörgyi Cecília. Előadó: Halászné Váradi Ildikó 
 Erzsébet királyné. Előadó: Faludi Ildikó 
 Horthy Istvánné. Előadó: Kaján Marianna 
 Titkok, bálok, utazások kiállítás bemutatása. Előadó: Kovács Éva 
 Mária Valéria. Előadó: Pálinkás Patrícia 

 

6.5.  Könyvnapi sokadalom - A Könyv Ünnepe Gödöllőn 
 
Programok: 

 Best of – best off? - Egy este Pécsi Ildikóval 
 Hűséggel és szeretettel szolgálni - Pataki Pál könyvének a bemutatója 
 Tóth Krisztina író- olvasó találkozó 
 Könyv napi sokadalom 

 Megnyitó, Tintaló cirkusz 
 Sajtkukacz zenekar koncertje 
 Találkozás Grecsó Krisztiánnal, Fábián Jankával, P. Szabó Józseffel 
 Zsiga föstő fest- Tintaló Társulat előadása 
 Cserkész könyvtár és levéltár átadása 

Könyvárusok, könyvkiadók sátrai 
 New York, Toronto, Bangkok… Úton lenni jó - Czigány Ildikó új könyvének 

bemutatója, házigazda Kemény András, a Papirusz Book kiadó vezetője 
 Lélekre vetkőzve - Szalay Kriszta színművész könyvének bemutatója 

 

6.6.  Múzeumok Éjszakája 
 

Ebben az évben először csatlakozott a könyvtár a Múzeumok Éjszakáján a városi 
programsorozathoz saját rendezvénnyel. 
Június 1-jén nyitottuk meg a felújított Cserkész Könyvtár és Levéltárat. A Múzeumok 
Éjszakáján a gyűjtemény a nagyközönség számára is érdekes, restaurált dokumentumaiból 
készítettünk egy mini kiállítást, ezt vezetéssel egész éjszaka megtekinthették az érdeklődők. 
A könyvtár IRKA köre felolvasó estet tartott, ahol a tagok saját, a nőkkel kapcsolatos 
írásaikat olvasták fel, nagy sikerrel. 
 
 

6.7.  Összefogás a könyvtárakért 
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Ebben az évben is csatlakoztunk az országos programsorozathoz. A célcsoport az idősödő 
korosztály volt. Egész héten tanfolyamok, író-olvasó és közönségtalálkozók zajlottak. 
Kiemelt napunk a Könyves Vasárnap volt, ahová programjainkkal a családokat vártuk. Ez a 
nap a családoké volt. A Ringató után a Csillaghúr Együttes várta a gyerekeket. Közben zajlott 
a Híres Hölgyek családi vetélkedő, értékes jutalmakért. Akinek kedve volt, régi 
gyerekjátékokkal ismerkedhetett meg a Nagyi játszóházában. Közben folyt a Harry Potter 
sakkbajnokság. Majd következett Nagy Csaba bűvész műsora, Varázsoljunk együtt!.  
A nap végén átadásra került az Év olvasója díj, amelyet hagyományosan ezen a napon kapnak 
meg a legtöbbet, legtöbbször olvasó könyvtárlátogatóink és olvasó családunk. 
 
Programok: 

 Találkozzunk a Neten - internet tanfolyam zajlott nyugdíjasoknak, 
 Áldozattá válás idős korban - Molnár Beáta előadás nyugdíjasoknak a biztonságos 

hétköznapokról, 
 Bemutatkozott a Generációnk c. folyóirat, 
 Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása című kötetének bemutatója 

zajlott. A szerzővel Pekár István beszélgetett, 
 Péterfi Gábor: A huszadik század emlékezete című interjúkötetének gödöllői 

bemutatója volt könyvtárunkban. 
 Könyves Vasárnap 

 

6.8.  Erzsébet királyné szavalóverseny /városi, országos 
 
Városi forduló 
Ebben az évben 19. alkalommal rendeztük meg a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői 
Királyi Kastély Barátainak Egyesületével közösen a városi szavalóversenyt. Közel 150 
gödöllői diák jelentkezett, 4 életkori kategóriában.  2012. november 10-én zajlott a 19. 
Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny városi fordulója. Ide az 
októberi városi előválogatók után kerültek a szavalók. Ezen a napon 43 produkciót hallgatott 
meg a Királyi Kastély Barokk színházában a Pécsi Ildikó vezette szakmai zsűri. Innen jutott a 
legtehetségesebb 8 szavaló az Országos Találkozóra. 
A városi fordulóról a 8 legjobb vers- és prózamondó jutott az Országos Találkozóra.  
 
Országos Találkozó 
A Hölgyek Éve Gödöllőn tematikus évben országos szinten hirdettük meg a versmondó 
versenyt. Az Országos Találkozó szintén a három szervező összefogásával és közös 
munkájának eredményeként jött létre. 
2012. szeptember 21-22-én zajlottak az Országos Találkozó előválogatói, ahol a zsűri a két 
nap alatt 105 jelentkezőt hallgatott meg és értékelt. Az ország minden területéről érkeztek 
jelentkezők Röjtökmuzsajtól Záhonyig, összesen 38 településről. A zsűri tagjai Körömi Gábor 
drámapedagógus, Fazekas Andrea színművésznő és Varga Zoltán diák zsűri (több év 
díjnyertes szavalója) voltak. A meghallgatott több mint száz szavaló közül a legjobb 40 
tehetség került a novemberi Országos Találkozó műsorába. 
 
2012. november 24-én került sor a Gödöllői Királyi Kastély Lovardájában az Országos 
Találkozóra, ahol az ország és Gödöllő város legtehetségesebb szavalói léptek színpadra. A 
verseny fővédnöke Mádl Dalma asszony, védnöke dr. Gémesi György, Gödöllő Város 
polgármestere voltak.  A zsűriben Pécsi Ildikó Kossuth – díjas színművésznő, Cserháti Ágnes 
televíziós műsorvezető, valamint Szervét Tibor Érdemes Művész foglaltak helyet. Összesen 
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48 szavaló lépett színpadra, 4 életkori kategóriában. A találkozón közel 200 vendéget 
fogadtunk.  
A regisztráció és a megnyitó után kezdődött a versenyprogram az első kategória 
versenyzőivel. Majd az ebédszünet után indult a II. III. és a IV. kategória versenye. A vers- és 
prózai produkciók között a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola tehetséges növendékei léptek 
színpadra. A versenyprogram után a zsűri döntéshozatalra vonult vissza. Ez alatt a gyerekek 
és kísérőik megtekinthették a Főúri lovas kultúra című időszaki kiállítást, valamint a Kastély 
történetéről készült 3D mozifilmet.  
A díjkiosztón Pécsi Ildikó, Cserháti Ágnes és Szervét Tibor értékelte a résztvevők 
teljesítményét. Polgármester úr zárszavában kiemelte a szavalatok, előadások magas 
színvonalát és a nap nagyon kellemes, jó hangulatát.  
A találkozó előkészítése, a jelentkezések, a találkozó résztvevőivel folyó kommunikáció, a 
fotók és elkészült videofelvételek dokumentálása az erre a találkozóra kialakított honlapon 
történt, amely jelenleg is elérhető a https://sites.google.com/site/erzsebetszavaloverseny2012/ 
weboldalon, illetve a Gödöllői Városi Könyvtár honlapjáról/ www.gvkik.hu/. 
 

6.9.  Kiállítások 
 Katona Szabó Erzsébet, Gyulai Líviusz, Orosz István közös kiállítása, 
 10 éve több, mint könyvtár – plakátkiállítás, 
 Kovács Gabriella nemezművész kiállítása, 
 10 éve több, mint könyvtár – fotókiállítás, 
 Tóth Csaba fotós kiállítása, 
 Továbbélők - Ottlik Géza könyvkiállítás, 
 Tevan emlékkiállítás. 

 
 

6.10. Könyvbemutatók 
 
Könyvtárunkban az elmúlt évben 14 könyvszerzővel találkozhatott a közönség. Ebből 7 
alkalommal gödöllői alkotó művét mutattuk be az érdeklődők számára. 
 

 Szedmák András: Mi az igazság c. könyvének a bemutatója 
 Író- olvasó találkozó Szávai Gézával és Tarján Tamással 
 Pataki Pál: Hűséggel és szeretettel szolgálni c. könyv bemutatója 
 Író- olvasó találkozók Grecsó Krisztián, Fábián Janka, P.Szabó József írókkal 
 Tóth Krisztina író- olvasó találkozó 
 Czigány Ildikó: Úton lenni c. kötetének a bemutatója 
 Szalay Kriszta: Lélekre vetkőzve c. könyvének bemutatója estje 
 Ö. Kovács József: A paraszti társadalom felszámolása a kommunista diktatúrában. A 

vidéki Magyarország politikai társadalomtörténete 1945-1965 c. kötetének bemutatója 
 Péterfi Gábor: A XX. század emlékezete-könyvbemutató  
 Galamb Gábor: Varázslatos Ázsia c. könyv bemutatója 
 Jókai Annával Czigány György beszélgetett 
 Koós Albert: Gödöllőn, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában látható c. 

könyvének bemutatója 
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6.11. Fogadott rendezvények 

 
2012-ben a könyvtárunkban 56 fogadott rendezvény volt, 1490 fő részvételével. 
Ezeknek egy része fizetett terembérlő. Más részük pedig az együttműködési megállapodások 
szerint vehetik igénybe a rendezvénytermet. 
 
Fogadott rendezvények, szervezői: 
Gödöllői református Egyház - Reformátusok Családi hete 
Madách Imre Szakiskola - Madách Egészségnap 
Magyar Könyvtárosok egyesülete Pest Megyei Szervezete - szakmai rendezvények 
Waldorf Iskola és Gimnázium - érettségi bemutató előadások 
Fővárosi Szociális Otthon - Esélyegyenlőség hete 
REGINA Alapítvány - konferencia 
Testvérvárosi Egyesület, Gödöllő - megbeszélések, tájékoztatók 
Török Ignác Gimnázium - testvérvárosi iskolák fogadása 
Budapest Bank - ügyfél tájékoztató 
Új Forrás Polgári Kör - V. Molnár József előadása 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság - Tevan konferencia 
 
 

7. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 

7.1.  Olvasókör 

Könyvtárunkban egy olvasókör működik 8-10 fő részvételével. Havonta találkoznak 
egymással, ahol oldott körben beszélgetnek az olvasottakról, majd könyveket ajánlanak 
egymásnak. Kapcsolattartás, a személyes találkozókon kívül telefonon, illetve kör e-mail-el 
történik. A csoport vezetője Soldevila Katalin. 

Találkozók és megbeszélt művek: 

 Daniló Kis: Fövenyóra 
 Grecsó Krisztián: Tánciskola 
 Részt vettünk Szávai Géza íróval szervezett találkozón 
  Az író műveiből választva olvastuk: Székely Jeruzsálem, Aletta bárkája, Séta 

gramofonzenére 
 Douglas Adams: Vendéglő a világ végén 
 Krasznahorkai László: Theseus általános 
 Részt vettünk Tóth Krisztina íróval szervezett találkozón 

Az írónő Pixel című regényét olvastuk. 
 Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán egy utazó 
 Parti Nagy Lajos: Hősöm tere 
 Lovas Ildikó: A kis kavics  
 Garaczi László: Arc és hátraarc 
 Lakatos Menyhért: Füstös képek 
 Cesare Pavese: A hold és a máglyák 
 Fehér Béla: Kossuthkifli 
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7.2.  Irka 
 
2012. az „Irodalmi KerekAsztal” számára sikeres év volt. Szinte minden tervezett programot, 
eseményt meg tudtunk valósítani. A tagok száma folyamatosan növekszik, jelenleg 44 főből 
áll az Irka, diákok, aktív korúak és nyugdíjasok vegyesen. Elsősorban gödöllőiek, vagy 
környékbeliek, akik sok szállal kötődnek városunkhoz és a könyvtárhoz. 
Az IRKA tagoknak folyamatosan jelennek meg publikációi, de elsősorban a helyi irodalmi 
élet szervezésében van nagy szerepük. Irodalmi estek, kortárs írók meghívása, írástechnikai 
kurzus, felolvasóest és részvétel a Civil Utcán, a Belvárosi Napokon – ezek a már 
hagyományos és rendszeres feladataink. Ehhez 2012-ben egy új feladat is társult: a Gödöllői 
Irodalmi Díj megszervezése és lebonyolítása.  
 
Műhelymunka találkozók: 

 Fodor András munkássága – előadó Fekete Józsefné 
 Pilinszky Elemzése – Nádas Péter előadása 
 Varga Bea író és az Aranymosás Irodalmi Magazin szerkesztője a vendég, 

témák: netes publikálás, kezdő írók önmarketingje  
 Kerekasztal beszélgetés a FISZ (Fiatal Írók Szövetségének) szerkesztőivel és tagjaival: 

Csepregi János íróval, Képes Gábor költővel és Mészáros Márton, 
irodalomtörténésszel. 

 Grecsó Krisztián munkássága – előadó dr. Ujj Béla 
 Téma: A nézőpont szerepe az írásban 
 Az Irka vendége: Tóth Krisztina, József Attila díjas költő. 

A beszélgetést vezeti: Istók Anna, az IRKA szervezője 
A találkozó egyben a Könyv Ünnepe Gödöllőn c. rendezvénysorozat része. 

 A Könyv Napi Sokadalom vendége a gödöllői városi könyvtárban Grecsó Krisztián, 
József Attila díjas író. 
Moderátor: Ujj Béla, az IRKA tagja. 

 Nyárközepi Irka találkozó 
 Évadnyitó az Irkában 
 A szecesszió irodalmi vonatkozásai – Ocsovszky Zsófia előadása 
 Téma: Párbeszédes feladatok 
 Téma: 2013-as antológia, új tagok bemutatkozása 
 Téma: írókurzus ismétlés 
 Téma: Karácsonyi és világvége történetek 

 
A prózaírás művészete: 
10 hetes prózaíró kurzus szervezése Galántai Zoltán jövőkutató, íróval. 
A kurzus immár második alkalommal indult el, most 10 fő részvételével, akik az írástechnikai 
eszközökkel ismerkedhettek meg. 
 
Kétismeretlenes egyenletek- IRKA felolvasóest 
 
IRKA a Belvárosi Napokon 
Az Irka immár második alkalommal vett részt a Belvárosi Napokon a városi könyvtár standja 
mellett. Idén is volt többféle játékos irodalmi feladványunk, a legnépszerűbb az irodalmi 
anagramma volt és a verstorony építése. A vállalkozó szellemű érdeklődőknek ajándékba az 
Irka antológiáját adtunk.  
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Gödöllői Irodalmi Díj 
Az Irka Ottlik Géza születésének 100. születésnapján hirdette meg első alkalommal a 
Gödöllői Irodalmi Díj elnyerésére szóló pályázatot a Gödöllői Ottlik Körrel közösen. A díj 
elnyerésére bárki pályázhatott, aki gödöllői lakhellyel, vagy kötődéssel rendelkezett és 
betöltötte 16. életévét.  
Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadásra az Ottlik Emléknapon került sor. A 
díjazott írások felkerültek a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ honlapjára, 
illetve az IRKA 2013-as készülő antológiájában helyet kapnak egy külön fejezetben. 
A Gödöllői Irodalmi Díj sikerességét jelzi számunkra az, hogy a pályázók közül sokan, bár 
nem nyertek, de az óta az Irka tagjai közé jelentkeztek. 
 

7.3.  Rejtvényfejtő Klub 
 
A Rejtvényfejtő Klub összejöveteleit 2012-ben is havi rendszerességgel tartottuk meg. A 
klubtagok száma folyamatosan bővül. Egy-egy alkalomra átlagosan 10-15 rejtvényfejtő jön el.  
Ebben a félévben 6 alkalommal találkoztunk közös rejtvényfejtésre, és szerepeltünk a 
budapesti Grand Hotel Hungáriában megrendezett Országos Rejtvényfejtő Versenyen. 
A klubot Barna Viktor, az Országos Rejtvényfejtők Egyesületének Elnöke vezeti. 
 
 

7.4.  Őszikék Nyugdíjas Klub 
 
Őszikék Nyugdíjas Klub havonta megrendezésre kerülő programjai sikeresen zajlottak le. 

 Ismerjük meg szomszédunkat, Ukrajnát! - Képes, zenés úti-beszámoló. Előadó: Erdő 
Judit 

 Ismerjük meg fogyasztóvédelmi jogainkat! – Avagy mire figyeljünk vásárláskor, hogy 
az örömbe ne vegyüljön üröm! Előadó: dr. Fülöp Zsuzsanna, a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője 

 Ismerjük meg a Voll diagnosztikai eljárást! Bemutatóval és rendeléssel egybekötött 
előadás. Dr. Gere Tibor természetgyógyász professzor 

 Ismerjük meg Tavasznyitó Szent György lovag legendáját! Előadó: Dr. Lencsés 
György c. egyetemi docens 

 Kirándulás a Zwack Unicum budapesti Látogatóközpontjába és látogatás a Magyar 
Állami Operaházba 

 Kalandozás a színház világában –Előadás a jelmez- és díszlettervezés kulisszáiról. 
Előadó: Fülöp Katalin, jelmeztervező 

 Egy színésznő elindul - Mezei Mária. Előadó: Gajdó Tamás színháztörténész, az 
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa 

 Ünnepváró délután – Zenés karácsonyi óévbúcsúztató - Vári-Kovács Emese ének-
művész  és Herceg András gitárművész 

Az Őszikék Klubban tagjaink száma folyamatosan bővül, 2012-ben a klub 75 regisztrált tagot 
számlált. 
 

7.5.  Értelmiségi Találkozó 
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A „Gondolatok a könyvtárban” Értelmiségi találkozó résztvevői a jelenkor aktuális kérdéseit 
járják körbe, és ez jó alkalom a gödöllőiek közötti párbeszédre. A programokat havi 
rendszerességgel szervezi immár 10 éve Dr. Heltai György egyetemi tanár. 
A találkozók témái: 

 Csapdák és lehetőségek a nevelésben. Előadó: Dr. Földi Rita 
 Hungarikumokkal az egészséges emberért. Előadó: Dr. Béres József 
 Széchenyi és Kossuth a reformkori társadalom megújításáról. Előadó: Dr. Gergely 

András 
 Az egyházak feladatai (lehetőségei) társadalmunk megújításában. Előadó: Gáncs Péter 
 Közösségek a nyomor fogságában. Előadó: Vecsei Miklós 
 Megújulásunk forrása: szeretet és szolgálat. Előadó: Kozma Imre atya 
 Az elfojtott emlékezettől a társadalmi önismeretig: Egy vidéki társadalomkutatás 

tapasztalata. Előadó: Ö. Kovács József 
 Mindszenty József bíboros példája az egyház és társadalmunk megújításában. Előadó: 

Dr. Varga Zs. András 
 Magyar Örökség – A Kairosz Kiadó új sorozatának bemutatója Bedő György, Bakos 

István, Heltai Miklós 
 
 
 

 

7.6.  Gyerekkönyvtári kisközösségek 

 
Harry Potter Sakk-szakkör 
Az állandó tagok létszáma 4-10 körül mozog alkalmanként. Iskolai szünetekben is tartottak 
foglalkozásokat a gyerekeknek. A tavaszi szünetben nyílt sakk bajnokságon mérték össze 
tudásukat. A klubot Veréb Béla olvasónk vezette. 
 
Varázskréta rajz - kör 
2012 márciusától rajz - kört indult. A témát mesék, versek, könyvek szolgáltatják. 
Olvasmányélményüket rajzban dolgozzák fel a gyerekek. Arra törekszünk, hogy egy-egy 
történet megbeszélése mellett, változatos rajzos technikákat sajátítsanak el. Az elkészült 
alkotásokat folyamatosan kiállítjuk a gyerekkönyvtárban. 
 
Báb szakkör- „Bábozó baglyok” 
A szakkör indulásakor 15 gyerek jelentkezett, rendszeresen 13 gyermek jár. Az első félévben 
túlnyomó részt alapozó munka folyt: 
Választottunk nevet csoportunknak: „Bábozó baglyok” lettünk.  
Játszottunk ismerkedési játékokat, a gyerekek elsajátították a helyes bábfogást, nyelvtörőkkel 
a szép beszédet gyakoroltuk. 
 Bábtörténeti kalandozáson vettünk részt. Megismerkedtünk az indiai, ókori egyiptomi 
bábjátékokkal, a török árnyjátékkal. 
 DVD-n keresztül tanulmányoztuk Kemény Henrik magyar bábművész játékstílusát. 
Megismerkedtünk a híres Vitéz László figurájával és tetteivel.  
Közösen kiválasztottunk a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című magyar 
népmesét, melynek a feldolgozását elkezdtük. 
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8. MEGJELENÉS A SZAKSAJTÓBAN, SZAKMAI NAPOKON 

A könyvtárosok szakmai fejlődése érdekében fontosnak tartjuk a megyei- és országos 
szakrendezvények, konferenciák látogatását, melyek haszna nemcsak az 
információszerzésben merül ki, hanem a személyes és jó kapcsolat ápolásában, a szakmai 
vérkeringésben, való részvételben, a jelenkor kihívásaira való felkészülésben is. Ezen kívül 
házi tanfolyamokon is részt vettünk, melyek az aktuális kérdések, problémák megoldásában 
nyújtanak segítséget.  

 
Részvétel a Magyar Könyvtáros Egyesülete által szervezett programokon: 

 2012. április 4. MKE Közgyűlés, Budapest 
 2012. május 9. Küldött Közgyűlés, Gödöllő 
 2012. június 13. Pest Megyei Könyvtáros nap, Leányfalu 
 2012.szeptember 12. MKE Gyermekkönyvtáros Műhely találkozója. Gödöllő 
 2012. október 10. MKE Olvasószolgálatos Műhelytalálkozó, Ráckeve 

 
Országos programok: 

 2012. április- Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
 2012. július- MKE Országos Szervezete- Vándorgyűlés, Győr 
 2012. december. 13. Budapest/ IKSZ közgyűlés / Soldevila Katalin 

 
Előadások, publikációk 

 2012. április- Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 
Olvasásfejlesztés a gyakorlatban- Fóthy Zsuzsanna előadása 

 2012.szeptember 12. MKE Gyermekkönyvtáros Műhely találkozója. Gödöllő 
 Bemutató órát tartott Allmann-né Kovács Krisztina gyermekkönyvtáros. A könyvtári 

óra címe: Népmesei árnyak. 
 A Gödöllői Városi Könyvtár Gyermekrészlege- Fóthy Zsuzsa bemutató előadása 
 2012. október 8. Kecskemét, OKN Záró konferencia 

Időskorban is aktívan… a Gödöllői Városi Könyvtárban- Fóthy Zsuzsanna előadása 
 

 Cikk: Könyvtári Levelező / Lap: Digitális kultúra népszerűsítése egy kisvárosban / 
2012. május 25-26. p. / Gergely Ildikó, Török Andrea, Soldevila Kata 

 
 
Meghívások, zsűri 
 

 Erkel Ferenc Általános Iskola által megrendezett Szépkiejtési Versenyen zsűrizett 
Allmann-né Kovács Krisztina, Fóthy Zsuzsa 

 Erkel Ferenc Általános Iskola- történelmi vetélkedő zsűrizés: Petrák László 
 Petőfi Sándor Általános Iskola- Városi szavalóverseny zsűrizés: Fülöp Attiláné, 

Soldevila Katalin, Fóthy Zsuzsanna 
 Hajós Alfréd Általános Iskola- Magyar Nyelv Hete, Riporter kerestetik zsűrizés: Fóthy 

Zsuzsa 
 

9. EGYÉB ESEMÉNYEK, FELADATOK 
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 E-tanácsadó munkatársak jelentkeztek a TÁMOP Idegen nyelvi és informatikai 
kompetenciák fejlesztése pályázat lebonyolításában való részvételre. Az intézményt 
mentorálási pontnak választották, feladatunk a jelentkezők regisztrálása, tájékoztatása. 

 E-Magyarország pontként két fő gyakorlatost fogadtunk, s hozzájárultunk gyakorlati 
képzésükhöz. 

 Az intézményben 4 fő könyvtáros képzésben résztvevő hallgató végezte el 
közkönyvtári szakmai gyakorlatát. 

 Az elmúlt évekhez hasonlóan a Leszpédről érkező csángó gyerekek csoportja Márton 
Attila tanár úr vezetésével idén is a könyvtárban töltött egy délelőttöt. Néhány 
ismerkedő játék után zenei vetélkedőn vehettek részt a gyerekek, majd magyar 
népmeséket néztünk együtt. Közben kézművesedhettek, valamint kipróbálhatták a 
Leonar3Do programunkat. 

 Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület megkeresésére az idén is 
adatokat szolgáltatott a könyvtár, a szerzői jogköteles dokumentumok kölcsönzési 
forgalmáról. 

 
 
Gödöllő, 2013. 01. 30. 
 
 

Fülöp Attiláné 
igazgató 

 


