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1. HELYZETELEMZÉS  

1.1. Könyvtárügy szerkezeti változásainak hatása 
 

A könyvtárügy egészét tekintve 2012 évben nagy strukturális átalakulás történt. Módosították 
az 1977. évi CXL. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló törvényt. Bővültek a nyilvános könyvtár alapfeladatai (55 § 1. bek.). 
Rendeződött a Pest megyei könyvtár státusza, financiális helyzete, fenntartója Szentendre 
város lett. A törvény szerint bővültek a megyei könyvtárak a megye egész területére 
vonatkozó állami feladatai, várhatóan a PMK szolgáltatásaiban ennek meg kell jelennie. 
Megszűntek környezetünkben is a kistérségi könyvtári ellátórendszerek is. 
A Köznevelési törvény állami fenntartásba vonta az iskolákat, ez szervezetileg 2013 
januárjától áll fel, a változás érinti a könyvtár gyermekolvasóit, ezért az iskolákkal meg kell 
erősíteni az együttműködést, új formákat kell kialakítani. 
 

1.2. Megváltozott fenntartói feltételrendszer, strukturális változások a könyvtárban 
 

Gödöllő Város Képviselőtestülete az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodási 
jogkörét a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodához telepítette.1 Ennek megfelelően 
megszűnt a könyvtár önálló gazdálkodó jogköre és megszűnt a gazdasági csoport is, nem 
látjuk el a jövőben a múzeum gazdasági ügyeinek intézését sem. 
A könyvtár közalkalmazotti létszámát 20 főben állapította meg a képviselő testület, amelyből 
16 fő teljes és 4 fő részmunkaidős. Az épület üzemeltetési feladatai ugyancsak a 
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájához kerültek, megszűnt az épületüzemeltető 
csoport (gondnok, takarítók) a könyvtárban. 
A Polgármesteri Hivatalban megszűnt a Közoktatási Iroda, a könyvtár szakmai tekintetben a 
Polgármesteri Irodához tartozik közvetlenül. 
Az év első hónapjaiban új szervezeti struktúrát kell kidolgozni, a feladatokat és a 
munkaköröket újra gondolni, átcsoportosítani, végig szem előtt tartva, hogy a kialakított 
minőségi szolgáltatások színvonala nem csökkenhet. 
 

1.3. Városi közművelődési koncepció változása 
 

 Kialakult a városban a „tematikus év” programja és gyakorlata. A tervezés időben, jó előre 
megtörtént. A könyvtár nagyobb programjai a Szecesszió tematikus évhez kapcsolva, a városi 
programhoz illesztve valósulnak meg. 
Az idén kerül megújításra Gödöllő Város Közművelődési Koncepciója. Arra törekszünk, 
hogy a könyvtár az intézmény súlyának megfelelően jelenjen meg a dokumentumban és a 
könyvtár stratégiája szervesen illeszkedjen a koncepcióhoz. 
 

                                                
1 Gödöllő Város Önkormányzatának 290/2012. (XII.13.) sz. határozata 
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2. VEZETÉSI FELADATOK 

2.1. Minőségirányítás 
 

A könyvtárban 2011 óta zajlik a minőségirányítás rendszerét megújító folyamat. A 
Minőségirányítási munkacsoport folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitikai elvek 
érvényesülését és fejleszti a minőségirányítási rendszert. Az idei évben a munkacsoport 
ütemtervének megfelelően elkészül a második önértékelés, és pályázatot nyújt be a könyvtár a 
Minősített Könyvtár címre2. A pályázat kiírása valószínűleg júniusban lesz, a beadás 
határideje pedig augusztusban. 
Az első félévben a pályázathoz szükséges ajánlott- és kötelező dokumentumokat elkészítjük. 
Ez a munka az elmúlt évben is zajlott, az idén fejeződik be. A dokumentumokból összeáll a 
könyvtár Minőségügyi Kézikönyve. Elvégezzük az önértékelést, amelyet a pályázatra 
benyújtunk. A beérkezett pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság bírálja el a 
benyújtott dokumentáció és helyszíni szemle alapján. 
Minősített Könyvtár cím elvégzendő feladatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

2.2. Alapdokumentumok módosítása 
 

A strukturális változások és jogszabályi változások miatt az alábbi dokumentumokat kell 
módosítani: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 
 Szervezeti struktúra 
 Könyvtárhasználati szabályzat 
 Munkaköri leírások (valamennyi munkatárs esetében) 
 Megállapodás a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Városüzemeltetési Irodával 

A dokumentumokat fenntartóval egyeztetett ütemben készítjük el. 
 

2.3. Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 
 

Gödöllő Város Képviselőtestülete 2012. december 13-án tartott ülésén több rendeletet is 
elfogadott, amely 2013. január 1-jétől alapvetően megváltoztatta az intézményben folyó 
munkát.  
Több kérdés még tisztázatlan, ezekre a 2013. február 14-én tartandó testületi ülésen születnek 
szabályozások, illetve várhatóan itt fogadják el az intézmény ez évi költségvetését is. 
Alapvető változás az alapító okirat módosítása, melynek több gazdálkodási vetülete is van. 
2013. január 1-jétől megszűnt az önállóan működő gazdálkodó besorolás, helyette önállóan 
működő intézmény lett a könyvtár.  

A gazdálkodó, a kötelezettségvállalást ellenjegyző, a banki és készpénzforgalmat kezelő, a 
főkönyvi könyvelést végző a polgármesteri hivatal lett. Mivel a pontos ügyrendet – 
együttműködési megállapodásban kell rögzíteni, melyet a képviselőtestület fogad el – a 
megállapodást követően rögzítjük a szabályozást is.  

                                                
2 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtári Cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról 
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Feladat 2013. első negyedévében a folyamatos és zökkenőmentes átadás mellett, a könyvtári 
szolgáltatások megszokott színvonalon történő biztosítása. Arra törekszünk, hogy az 
átszervezésből az olvasókat semmilyen kellemetlenség ne érje. 

A folyamatban lévő gazdasági ügyek átadása a fenntartó elvárásai szerint történik.   

Feladatok: 

- a nyilvántartások lezárása és jegyzőkönyvvel történő átadása,  
- a szigorú számadású nyomtatványok, vagyonnyilvántartások (BEFESZ, KIR3 

stb.) átadása,  
- a gazdasági iroda iratainak, bizonylatainak irattárba helyezése, az iroda 

felszámolása.  

A tervezett megállapodás alapján a könyvtárban végzendő pénzügyi és munkaügyi feladatok 
újra szervezése, szabályozása (számlázás, beiratkozási díj, számlázó szoftver a SZIKLA 
adatbázishoz, szabadság nyilvántartás stb.).  

Az önkormányzat tervezi 2013 elején az intézmény üzemeltetésének az átszervezését is. Ezzel 
kapcsolatban sok gazdasági jellegű feladat van. A szerződéses partnerekkel és az új 
üzemeltetőkkel történő megállapodás, melynél a vagyonvédelem, az állagmegóvás, a 
biztonságos üzemelés és a felelősség mellett a takarékosság, a költségcsökkentés a 
legfontosabb cél.  

A fenti átszervezéssel együtt jelentős létszámcsökkentés is történik az intézményben. Ehhez 
kapcsolódó munkaügyi dokumentumok elkészítése, a törvényi előírások pontos betartása 
kiemelt jelentőségű. Az új struktúrához tartozó létszám, munkakör kialakítása, a 
minőségbiztosítási munkafolyamat, az ellenőrzési nyomvonalak, felelősök újra gondolása, 
szabályozása. 

2013 évben zárjuk le az IVETAGR európai uniós projektet, valamint két NKA pályázat 
szakmai és pénzügyi lebonyolítása is esedékes. 
Az év kiemelkedő eseménye lesz a Szecessziós évhez kapcsolódó „Könyvtári tanösvény és 
kiállítás” valamint a Gödöllői Irodalmi Díj lebonyolításának elkülönített pénzügyi kezelése, 
elszámolása.  
 

2.4. Belső ellenőrzési terv 
 
A belső kontroll során a következő szakmai folyamatok ellenőrzését tervezzük: 

- A Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának a digitalizálása a 2012-es évben 
megkezdődött. A munkafolyamat menetének pontos rögzítése az első negyedévben 
megtörténik. Ezt követően a folyamat ellenőrzése szükséges, hogy az esetleges hibákat 
javítani tudjuk. 

- 2013. januártól a rendezvényteremben elhangzott jelentősebb előadások hanganyaga 
digitális úton kerül rögzítésre. Az archiválás a szerveren történik, közös elérhetőségű 
tárhelyen. Ennek a folyamatnak a rögzítése az első negyedévben megtörténik. Ezután 
szükségessé válik a folyamat végrehajtásának, a tárolt anyagok használhatóságának 
folyamatos visszaellenőrzése. 
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- Az év során beszerzett dokumentumok meglétének és pontos raktári helyének 
ellenőrzése, az év során két alkalommal, véletlenszerűen kiválasztott 50-50 
dokumentumra kiterjedően. 

- Az újonnan beszerzett dokumentumok forgalmi statisztikájának ellenőrzése. 
- Az E-Magyarország pont működésének áttekintése, ellenőrzése. 
- A zenei részleg működésének, munkafolyamatainak ellenőrzése. 

 

2.5. Partnerkapcsolatok 
 
A partnerközpontúság a könyvtári stratégiánk fontos eleme. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
könyvtárhasználók megszólítására, erősítjük a lakossági, intézményi és civil kapcsolatokat. 
2013-ban használói elégedettség mérést végzünk, a könyvtár látogatóit szólítjuk meg. 
 
Kiemelt figyelmet fordítunk az idén is az iskolákkal, óvodákkal való kapcsolattartásra.  
Az új foglalkozásajánlót 2013. július 20-ig elkészítjük. Tematikánkat személyesen is 
kivisszük a gödöllői óvodáknak, iskoláknak, intézményeknek.  
A Gödöllői Széphistóriák előadássorozatba ebben az évben a 12-14 éves korosztályt is 
szeretnénk bevonni. 
Különösen fontos feladatunk a középiskolai pedagógusokkal való kapcsolatok kiépítése. A cél 
az, hogy az általános iskolai csoportok mellett még több középiskolai osztályt fogadjunk a 
könyvtárban könyvtárhasználati és rendhagyó tantárgyi órákra. 
 
Ebben az évben olvasásfejlesztés kapcsán még szorosabb kapcsolatot építünk ki a Művészetek 
Házával. A 2012 szeptemberében indult GIKSZER elnevezésű TÁMOP program keretén 
belül megújul a Diáksziget, ahol multimédiás olvasó- és információs sarkot alakítunk ki.  
 
Szoros együttműködésben dolgozunk a Városi Múzeummal a Szecesszió évében. Az 
olvasóvetélkedőnk alapját a márciusban megjelenő szecessziós módszertani kiadvány képezi. 
A játék lefolytatását is közösen tervezzük és bonyolítjuk le. 
 
Fontos feladatunknak tartjuk a gödöllői családokkal való kapcsolattartást. Csatlakozunk a 
Gödöllői Szülők és a Gödöllői Családok Klubja oldalához az interneten, ahol saját 
programjainkkal, a könyvtár által nyújtott szolgáltatási lehetőségek kínálásával élő, interaktív 
kapcsolatot tudunk tartani az aktív családokkal. 
 
Új online híroldalakkal vesszük fel a kapcsolatot: Pest Megyei Hírhatár, Hatvan.hu. Ezekre 
az oldalakon lehetőségünk van a térítésmentes megjelenésre. 
 
Folyóiratokat bemutató sorozat keretében újabb kapcsolatok kiépítését tervezzük: a 
folyóiratok kiválasztása után érintkezésbe lépünk a főszerkesztőkkel, laptulajdonosokkal; 
ezután kerül sor majd a folyóirat olvasóban a nyilvános lapbemutatóra.  
 
E-Magyarország pontként folyamatos szakmai kapcsolatban állunk az eMagyarország 
Centrummal. (Kérdőívek kitöltése, személyes kapcsolattartás, rendszeres adatküldés). 
 
Szakmai kapcsolatot tartunk fenn a Rejtvényfejtők Országos Egyesületének vezetőségével. 
(Versenyeken való részvétel, reklámanyagok biztosítása) 
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Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Magyar Cserkészszövetséggel és a határon kívül 
cserkészcsapatokkal is. 
 
 
 
Együttműködés további konkrét formái az idei évben: 

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

kommandó 
- Városi Múzeum – helyismereti előadás, kiadvány lektorálás, műtárgykölcsönzés, 

sajtófigyelés, együttműködés a Cserkész kiállításban 
- Gödöllői Királyi Kastély – Erzsébet szavalóverseny, sajtófigyelés,  
- Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete – Erzsébet szavalóverseny 
- Ottlik kör – Gödöllő Irodalmi Díj 
- G7 Művészcsoport – helyismereti filmvetítések, kiállítás 
- Gömb csoport –kiállítás 
- Gödöllői Iparművészeti Műhely –kiállítás, irodalmi est, pályázati együttműködés 
- Testvérvárosi Egyesület – kiállítás, konferencia 
- Turisztikai Egyesület Gödöllő – részvétel az egyesület munkájában, programok 

hírelése 
- Média kapcsolatok erősítése (Szolgálat, Dombvidék, Gödöllői Hírek, Gödöllőnet 

TV, www. godollo.hu weboldal) 
- Részt veszünk Gödöllő kulturális intézményeinek egyeztető fórumán, valamint a 

városi tematikus éveit szervező munkacsoportban is. 
 

2.6. Humán erőforrás 
 

Jelenleg változás alatt van a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, 
követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet. A 
rendelet változásainak figyelembevételével tervezhető a továbbképzés. 
A munkatársak képzésének módjai a szervezett képzés, a szakmai konferenciákon való 
részvétel és a helyben megvalósuló képzések. 
A könyvtár továbbképzési tervében szereplő képzések anyagi fedezetének biztosítására 
TÁMOP pályázat kiírása várható. A pályázaton – ha nem lesz területi korlát - részt vesz a 
könyvtár, a képzési feladatunkat csak így tudjuk ellátni.  
Az intézmény vezetése - a lehetőségekhez képest - támogatja a kollégák részvételét szakmai 
konferenciákon. Belső képzéseket is tartunk, részletes leírás a Képzések részben olvasható. 
 
A dolgozói körben két felmérésre készülünk, a munkatársak elégedettségi felmérését, illetve a 
vezetés dolgozók általi értékelését végezzük el, az eredményeket beépítjük az intézmény 
humán stratégiájába. 
A munkatársak számára olyan közösségi programokat szervezünk, amelyek erősítik a 
kollégákban az összetartozás és az „egy csapat vagyunk” érzését. 
 

2.7. Önkéntes program 
 



Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
Munkaterv 2013 

 

 8

A könyvtárban az elmúlt években egyre nagyobb számban jelentek meg azok az olvasók, akik 
a könyvtári munka bizonyos területein önként és térítésmentesen segítik munkánkat. Az 
önkéntesség nagy erő, amelyet szeretnénk minél jobban igénybe venni. 
A könyvtári szolgáltatások több területén is lehetőség van az önkéntesekkel való közös 
munkára. Egy jól működő könyvtárban természetesen nélkülözhetetlenek a könyvtári 
szakemberek, és nem pótolhatók önkéntesekkel. Ahhoz, hogy az önkéntesek alkalmazásával 
mindenki kölcsönösen elégedett lehessen, szükség van egy olyan koncepció kidolgozására, 
amely világosan körülhatárolja a feladatokat. Az önkéntesek tudatos, jól megtervezett 
foglalkoztatása minden esetben emberi és szakmai gazdagodással jár. 
 
A következő évben két feladatterületre keresünk és alkalmazunk önkénteseket: 
1. olvasásfejlesztés: 

 újonnan induló Felolvasó teadélután program, ahol az idős otthonban részt vesznek a 
felolvasásokban. 

 csatlakozás a Rukkola olvasás és könyvnépszerűsítő rendszerhez. Happont 
(átvevőhely) kialakítása, melynek működtetésébe önkéntesek bevonhatók. 

 idegen nyelvi társalgási klub szervezése és vezetése. 
 gyerekkönyvtár – rendhagyó irodalmi és művészeti foglalkozások tartása. 

 
2. rendezvények: 

 Harry Potter sakk klub vezetése 
 Rejtvényfejtő klub irányítása 
 Értelmiségi Találkozó szervezése 
 rendezvényeken való segítő és szervező munka 

 
Jelenleg a könyvtárban önkéntes munkát végzők 2013-ban is vállalják az eddig végzett 
feladatokat: 

 Veréb Béla sakkoktató - Harry Potter sakkszakkör vezetése 
 Barna Viktor Országos Rejtvényfejtő Egyesület elnöke - Rejtvényfejtő Klub vezetése 
 Dr. Heltai György egyetemi tanár - Értelmiségi Találkozó szervezése, bonyolítása 
 Radnóti László író, műsorvezető - zenetörténeti beszélgetések 
 Badinszky Péterné - gyermekkönyvtár dekorálása 

 
Ebben az évben kidolgozzuk önkéntes program részleteit, figyelembe véve a törvényi és 
tapasztalati hátteret. Az említett területeken effektíven el is kezdjük az önkéntes 
munkavállalók szervezett „foglalkoztatását”. 
  



Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
Munkaterv 2013 

 

 9

 

3. ELÉRENDŐ SZAKMAI CÉLOK  
 

3.1. Pályázatokon való részvétel 
 
A könyvtár kiemelt célnak tekinti a kulturális és szakmai pályázatokon való részvételt. A 
pályázati kiírásokat figyelemmel kísérjük, és elindulunk a szakmai céljainkhoz illeszkedő 
pályázatokon. 
Jelenleg érvényben levő pályázatok: 

- IVETAGR pályázat szakmai és pénzügyi lezárása 
- NKA Restaurálási pályázat szakmai megvalósítása, elszámolása 
- NKA Minőségbiztosítási pályázat szakmai megvalósítás, elszámolás 

 

3.2. Állomány menedzsment   
  

3.2.1. Kiemelt állománygyarapítási területek 
- Kiemelt állománygyarapítási terület ebben az évben a felnőtt könyvtárban a 

pedagógia, a pedagógiai módszertan, a pedagógiai pszichológia és a didaktika 
területe. Célunk az, hogy egyfelől a pedagógusok munkáját segítsük, hiszen erre évről 
évre egyre nagyobb igény mutatkozik. Másfelől a szülők, a családok igényeinek a 
kielégítése is feladatunk, hiszen a kölcsönzési statisztikák is azt mutatják, hogy a 
szülők nagyon szívesen és egyre többet fordulnak a szakirodalomhoz. 

- A gyermekkönyvtárban kiemelt figyelmet szentelünk a sporttal, a szabadidő hasznos 
eltöltésével kapcsolatos irodalom beszerzésére. Ezek a könyvek a gyakori kölcsönzés 
miatt hamar rongálódnak, irodalmuk hiányos. 

- Kiemelt helyen szerepel a Könyv és Kávé állományrészünk gyarapítása, frissítése 
igényes, könnyen átlapozható felnőtt könyvek és tartós, jó minőségű gyerekkönyvek 
beszerzésével. 

- Az idei év új feladata a Diáksziget könyves sarkának tartalmas, a fiatalok számára 
vonzó, új könyvekkel és folyóiratokkal való megtöltése és állandó frissítése, újítása. 

 

3.2.2. Állományvédelem, megőrzés – digitalizálás 
 
A selejtezési ütemterv alapján vonjuk ki az állományból tartalmilag elavult vagy 
elrongyolódott, elveszett dokumentumainkat. Ehhez időpontokkal és selejtezési területekkel 
meghatározott terv készül, ahol feltüntetjük a részlegenkénti darabszámot is. 
 
A könyvtárban zajló digitalizálás egyszerre szolgálja a sérülékeny állományrészek védelmét, 
megőrzését és a használók korszerű formában történő kiszolgálását. 
2012-ben megkezdődött a Gödöllő Gyűjtemény videó anyagának digitalizálása. Ez a munka 
folytatódik ebben az évben is. Célunk az, hogy a VHS és audio kazettán lévő értékes 
anyagokat digitalizált, feldolgozott és visszakereshető módon tárjuk a használók elé. 
A digitalizálás helyszíne a zenei részlegen. Ebben az évben sor kerül a digitalizált 
nyersanyagok feldolgozására, elérhetővé tételére. Az adatbázisban már meglévő, 
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feldolgozásra váró dokumentumok: Erzsébet szavalóverseny 1998. 11. 21.; GVKIK-Plusz TV 
2002. 06.; Szendrő Szabolcs előadása. 
Digitalizálásra és feltárásra kerül az idén: Városi Könyvtár video riportok 1993, Gödöllői 
Krónika, Híradó; Díjátadások 2003. 03. 15. Gödöllői Krónika; Gödöllő dokumentumfilm 
2004.; Gödöllői Művésztelep – Csalogató - Arborétum; Fa ága rügyével 2000, Múzeum; Fa 
ága rügyével 2000, Galga terem; Szeci ’93, Szeci ’94; Gödöllői barangolások 1989; Gödöllő, 
80 kincs. 
 

3.2.3. Ajándékkönyvek kezelése 
2013. évben új rendje készül az ajándékkönyvek kezelésének. Az olvasóink által ajándékba 
behozott könyvekről átvételi elismervényt iratunk alá az adományozóval, amely lefűzésre 
kerül. Az átvétel után jegyzőkönyv rögzíti az ajándék dokumentum helyét. 
 

3.2.4. Adatbázis építés 
Folytatódik a Gödöllői Wiki feltöltése, a partnerintézményeink bemutatása. Idén a 
Művészetek Háza, a Városi Múzeum, a Géptörténeti Múzeum, Civil Szervezetek szócikkeket 
készítjük el. Segítség menüpont frissítése, egy-egy szócikk kiemelés pl. évforduló, jeles 
alkalom kapcsán. Ezek a szócikkek a honlapon is meg fognak jelenni. 
 
A Gödöllő Gyűjtemény adatbázisát a Gödöllővel és környékével kapcsolatos anyagokkal 
bővítjük. A helyi és országos médiából kiválogatott cikkeket a Szikla adatbázisba bevisszük 
és mellé média állományként csatoljuk a cikket kép vagy szöveg formájában. 
Ugyanezt tesszük a testületi ülések jegyzőkönyveivel, azzal a kivétellel, hogy média 
állományt nem csatolunk hozzá. A kistérségi újságokat szintén feldolgozzuk az adatbázisban.  
 
A Cserkész könyvtár dokumentumainak feltárása a csapattörténetek és a Jamboree anyagainak 
feldolgozásával folytatódik.  
 

3.2.5. Állományrendezés 
Az idei év kiemelt állományrendezési feladata a raktár rendezése a könnyebb és pontosabb 
kereshetőség érdekében: A rendezés szempontjai: 

- területi szempont - a leggyakrabban keresett dokumentumok kerüljenek 
frekventált helyre,  

- minőség - pontos, gyors, könnyű tájékoztatás érdekében a különböző állományok 
rendezése. 

A raktárban selejtezésre is sor kerül, az elavult régi dokumentumokat kiemeljük a 
gyűjteményből. 
 

3.3. Könyvtári szolgáltatások fejlesztése 
 
A szolgáltatások kialakításakor, működtetésekor 2013-ban az alábbi szempontokat 
érvényesülnek: 

- minőségi szolgáltatásokat kell nyújtani, 
- erősíteni kell a „családbarát könyvtár” képet, 
- hangsúlyozzuk a közösségi tér funkciót, 



Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 
Munkaterv 2013 

 

 11

- bővítjük az online szolgáltatásokat, 
- továbblépünk az e-szolgáltatások területén, 
- a szolgáltatások kilépnek a könyvtárból. 
 

3.3.1. Olvasásfejlesztés  
 
Olvasásfejlesztés néven öt évvel ezelőtt készített projekttervet a könyvtár, és e szerint haladva 
új formákat, módszereket honosított meg az olvasás népszerűsítése.  
Az idei évben tovább működnek a jól bevált formák és újabb módszerek bevezetésére is sor 
kerül. 
 
E-book olvasó  
Az elektronikus könyvolvasót az olvasóteremben helyeztük el, és a beiratkozott, érvényes 
olvasójeggyel bíró könyvtárhasználók rendelkezésére bocsátjuk. Az e-book olvasóra rövid 
novellákat vásárolunk, amelyek csak digitális formátumban jelentek meg, ezeket helyben 
lehet majd olvasni. A könyvespolcokon is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szerzőtől e-könyv 
formátumban is elérhetőek az írások. 
 
Rukkola 
A rukkola.hu egy népszerű internetes könyvcserélő oldal. Magánszemélyek keresnek 
könyveket és/vagy ajánlanak fel a saját gyűjteményükből mások számára. Kérésüket/vagy 
felajánlásukat feltöltik a rukkola oldalra, ahol bárki bejelentheti rá az igényét, azaz 
„happolhatja”. A könyvtárban úgynevezett „Happontot” létesítünk, ahol könyveiteket 
szabadon cserélhetitek vagy leadhatjátok az érdeklődők megőrzésre, amíg a könyvet 
kiválasztó személy érte nem jön.  

 
Olvasó láncok  
2012-ben a facebook közösségi oldalon megalakult az első könyvtári olvasólánc. Újabb 
csoportokat hozunk létre ebben az évben. Eszközünk a személyes kontaktus, a folyamatot 
idővel szeretnénk részben automatizálni a Szikla Integrált rendszer segítségével. 
Szabadpolcos területen rendszeres kiemelések bizonyos konkrét témákban, melyekbe 
lehetőség szerint az olvasókat is bevonjuk, pl. meghirdetünk egy témakört, melyben 
javaslatokat várunk tőlük, így a különböző korosztályokat meg tudjuk szólítani. (pl. retro 
könyvek, mit olvastunk 30 évvel ezelőtt) 

 
Könyv és Kávé - Novo Café 
Az elmúlt két évhez hasonlóan folytatjuk a Könyv és Kávé gyarapítását, újítását.  
Az év első felében hangoskönyvekkel fog gyarapodni az ott lévő állomány. A látogatóknak 
lehetőségük lesz a lemezeket a kávézóban fülhallgatóval meghallgatni. A technikai 
feltételeket a kávézó alakítja ki. 

 
Diáksziget 
A Művészetek Házában működő, a GIKSZER pályázat kapcsán megújuló Diákszigeten 
Könyves Sarkot alakítunk ki. Olyan könyvekkel, szolgáltatásokkal töltjük meg a kuckót, 
ahová szívesen ülnek be a fiatalok a polcról levett könyvvel vagy újsággal. 
A hagyományos dokumentumok mellett hangoskönyveket, CD-ket, DVD-ket is kínálunk 
majd helyben használatra. 
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Elhelyezünk egy e-book olvasót, amit az ifjúságnak szóló, őket érdeklő, népszerű 
irodalommal töltünk fel. 
Célunk az, hogy a szabadidejüket ott töltő fiatalok kedvet érezzenek majd az olvasáshoz. 
Olyan irodalommal és olyan formában hozzuk őket közelebb az olvasás élményéhez, amely 
számukra népszerű. 
 
Könyvtári Kommandó 
Ebben az évben két alkalommal tervezzük a Könyvtár Kommandó megjelenését a városi 
rendezvényeken. 
Gyermek napi Kommandó a Főtéren 
Mesével, könyvekkel, irodalommal kapcsolatos szórakoztató játékokkal készülünk a 
gyereknapra. Elsősorban a kisgyerekes családokat szólítjuk meg. Célunk a szórakoztatás és az 
olvasás népszerűsítése mellet, hogy olyan családokkal is megismerkedjünk, akik még nem 
tagjai a könyvtárnak. 
Belvárosi Napok 
A Szecesszió évéhez kapcsolódóan tartalmas feladatokat, szórakoztató játékokat viszünk ki a 
kommandó sátrába. Az elmúlt évben nagy sikerrel rendeztük meg a Hozza, vigye, olvassa 
akciót az alkalmi „könyves házban”. Az idei évben megismételjük ezt a programot. 

 
Felolvasó teadélután 
Az olvasás népszerűsítése rendkívül fontos idős korban is. Azonban sokszor már fizikai 
akadálya is van annak, hogy könyvet tudjon a kezébe venni egy idősödő ember. Ezért azt 
gondoltuk, hogy a mi segítségünkkel hozzájuthatnak az olvasás élményéhez, ha felolvassuk 
nekik a könyveket.  
Felvesszük a kapcsolatot a városban működő szociális intézményekkel, ahol napközis 
foglalkozásokon vesznek részt az idős emberek. Irodalmi teadélutánokat szervezünk, ahol 
klasszikus olvasmányokat olvasunk fel nekik. A tevékenységbe önkénteseket fogunk bevonni, 
akik egyre többen jelentkeznek a könyvtárunkban. 

 
Olvass, rajzolj, játssz velünk! 
A TÁMOP legsikeresebb játékát folytatjuk kibővített, játékosabb formában. Minden évben 
elkészül az élmény gyűjtő olvasónapló. Célunk, hogy a még olvasni nem tudók, és nem 
szerető gyerekek is kedvet kapjanak, ehhez szülők, nagyszülők, testvérek segítségére is 
számítunk. A díjátadót a júniusi Ünnepi Könyvhétre szervezzük.  
 
Olvasóvetélkedő és játék - a Jonatán Országos Könyvmolyképző éves játéka  
A Jonatán Országos Könyvmolyképző egy olvasásnépszerűsítő levelező játék, melynek 
írásbeli feladatait a könyvtár juttatja el a játékosokhoz, a megoldásokat pedig a Jonatánhoz.  
A játékhoz ajánlott könyveket a megfelelő példányszámban megvásároljuk. 
A könyvtárosok segítséget adnak a feladatlapok kitöltéséhez. 

 
Olvasóvetélkedő - A szecesszió nyomában - 4. osztálytól kicsiknek és nagyoknak  
Diákok 3-4 fős csapatainak a jelentkezését várjuk 4. osztálytól kezdődően. A jelentkezés 
feltétele érvényes olvasójegy! Az olvasóvetélkedőt és a lebonyolítást a Gödöllő Városi 
Múzeummal közösen tervezzük. A Gödöllői Művészteleppel, művészeivel és hagyományaival 
ismerkedünk. Két feladatsort készítünk, így 4-5. és 7. osztályos kortól játszhatnak a gyerekek. 
A játék folyamán a könyvtárral és kiemelten a Gödöllő Gyűjtemény anyagával ismerkednek 
meg a tanulók, ellátogatnak a Városi Múzeumba is. 
Meghirdetés: 2013. március 1. 
Eredményhirdetés: 2013 júniusában a Könyv Napi Sokadalmon 
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Gödöllő Wiki szócikk író versenyt hirdetünk általános és középiskolások számára a 
Szecesszió éve alkalmából. A tervezett jelentkezési határidő március vége. 

 

3.3.2. Informatikai fejlesztés, web-es megjelenés 
 
Honlap  
A honlapot folyamatosan töltjük fel a friss információkkal, a korábban közzétett 
szövegrészeket aktualizáljuk. 
2013-ban kialakítjuk a honlap mobil eszközökön is megjelenő oldalait, az alapadatok, 
szolgáltatások, hírek, képek lesznek mobil eszközökről elérhetőek, és a könyvtár alaprajza. 
 
A gyermekkönyvtári oldalt új tartalmakkal töltjük fel. Interaktív játékos feladatokkal, könyves 
játékokkal intenzívebb online kapcsolatot alakítunk ki a gyerekekkel, különös tekintettel a 10-
16 éves korosztályra. Az e@padlás könyvajánlók készítésébe bevonjuk a gyerekeket, 
véleményüket az olvasott könyvekről fórum, blog formájában oszthatják meg.  
Az olvasóvetélkedőhöz online feladatlapot készítünk. 
Biztosítjuk az informatikai hátteret a középiskolásoknak szócikk író versenyhez. 
 
A közösségi oldalak, kapcsolatépítés 
Kiemelt figyelmet szentelünk a családokat tömörítő Facebook oldalak megkeresésére és a 
kapcsolatfelvételre. Ezeken az oldalakon rendszeresen közlünk majd könyvtári híreket, 
olvasással kapcsolatos információkat, párbeszédet folytatunk a csoport tagjaival. (Gödöllői 
szülők oldala, Gödöllői családok klubja, stb.)   
 
Az „e-padlás” könyvtári blog felületét megújítjuk, új vonzóbb megjelenést alakítunk ki. 
 
Mind szélesebb körben igyekszünk megjelenni internetes fórumokon. A könyvtár 
programjainak és szolgáltatásainak népszerűsítésre az online megjelenési lehetőségeket 
szélesítjük, rendszeresen közlünk híreket.  (Facebook, twitter, blog, iwiw körlevél, godollo.hu 
eseménynaptára, Gödöllői Hírek online, itthon.hu, Művészetek Háza, Gödöllő Környéki 
Regionális Turisztikai Egyesület, Programturizmus, turizmusgodollo.hu, kornyeke.hu, 
h6van.eu) 
 
Szikla integrált rendszer  
A Szikla Opac moduljának funkcióit teszteljük, folyamatát átnézzük, szükség esetén 
módosítjuk (Pl. a késedelmi díj mértékének kiszámítását).  
Az olvasók számára új on-line szolgáltatásokat biztosítunk: 

 gyarapítási javaslat beküldése honlapunkon keresztül, 
 lejárat előtti értesítő küldése 

 
Tudástár katalógus 
A TÁMOP keretén belül készült el a Tudástár katalógus, amely négy iskola gyűjteményét 
tárja fel. Ellenőrizzük, hogy a feltöltések bekerülnek-e a Tudástárba. Felmérjük, hogy az 
iskolai könyvtárosok és a diákok hogyan tudják használni a rendszert az iskolai könyvtárból, 
észrevételeikkel javítjuk a katalógus szolgáltatását, hogy minél inkább felhasználóbarát 
felületen történjen. 
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Digitalizált dokumentumok adatbázisa 
A digitalizált dokumentumokat és a rendezvényteremben zajló előadások hanganyagát 
adatbázisba rendezzük, és elérhetővé tesszük a könyvtár belső hálózatán. Az adatbázis beviteli 
felülete tavaly elkészült, a kereső felület elkészítése és a dokumentumok feltöltése az idei év 
feladata. 
Szabályzat készül a digitalizálás, hangrögzítés, kép- és video megőrzés folyamatainak 
rögzítésére. 

 

3.4. Rendezvények 

3.4.1. Könyves ünnepek 
 

Internet Fiesta 2013. március. 
Könyvtárunk saját, az országos programoldalon regisztrált tanfolyamokkal, rendezvényekkel 
csatlakozik az országos kampányhoz, melynek célja az internet gazdag lehetőségeinek 
bemutatása annak illusztrálására, hogy ezt az egyre elterjedtebbé váló kommunikációs 
csatornát a mindennapi élet megkönnyítésére is felhasználhatjuk. 
Tanfolyamokat, képzéseket, játékdélutánokat szervezünk használóinknak, nem csak 
gyerekeknek. 
 
Költészet Napja  2013. április 11. 
A Költészet Napján nyitjuk meg a Szecessziós ex libris és könyvkiállítást, indítjuk el a 
Szecessziós tanösvény és irodalmi esttel zárjuk a napot. 
 
Szecessziós tanösvény a könyvtárban 
Cél: Kiállításokkal, interaktív bemutatókkal és tematikus foglalkozásokkal kilépni a 
megszokott földszinti kiállítótérből és a könyvtár egész területét bevonni a programba.  A 
szecesszió „összművészeti” gondolatát a könyvtár sajátos eszközeivel, interaktív módon a 
látogatóknak közvetíteni. 

Célcsoport: Valamennyi érdeklődő, a kisiskolásoktól az idősebb korosztályig, az egyéni 
látogatóktól a turistacsoportokig. Meghirdetjük az ország oktatási intézményeiben, 
tanulmányi kirándulás célállomásaként. A regisztrációs olvasójeggyel minden látogatónak 
lehetősége van a könyvtár tereit és alapszolgáltatásait használni és a tanösvényt végigjárni. 

A tanösvény része lesz a Szecessziós ex libris és könyvkiállítás, ami a korszak kiemelkedő 
könyvművészeti alkotásait mutatja be. 
 
A Könyv Ünnepe Gödöllőn  2013. június 1-7. 
Ezen a héten a könyvtárunkban és szerte az országban könyves rendezvények zajlanak. 
Bemutatásra kerülnek a könyvhét újdonságai, a gödöllői írók, alkotók idei évben megjelent 
alkotásai. Találkozókat tervezünk népszerű írókkal, kiadókkal. 
 
Könyv Napi Sokadalom  Június 1. 
Zenés irodalmi korfestés a századelő Budapestjéről a Cantus Ludus Énekegyüttessel 
Vendégek: Csúr Gábor és Péterfi Csaba 
Könyves házat állítunk fel az ünnepi könyvhéten is, ahol szintén lehetőség lesz a könyvek 
csereberéjére. 
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A szabadtéri program: könyvárusok sátrai, kiadók bemutatkozása, könyvbemutatók, 
dedikálás, gyerekprogramok, könyves játékok. 
 
 
Gödöllői Irodalmi Díj 2013  
A Gödöllői Ottlik Kör és a Gödöllői Irodalmi Kerekasztal kezdeményezésére a város irodalmi 
díjat alapít, a településen és környékén élő vagy gödöllői kötődésű amatőr írók számára.  
Az irodalmi díj célja: hogy Gödöllő és a gödöllői kistérség tehetséges irodalmi alkotóit 
felkutassa, támogassa, elindítsa az írói pályán, valamint elismerésben részesítése, ezáltal 
támogatva Gödöllő irodalmi életét. A pályázatot könyvtár és az IRKA kör bonyolítja. A 
felhívást 2013-ban a szecesszió témakörében hirdetjük meg.  
A díj átadására az Ünnepi Könyvhéten kerül sor. 
 
A Könyvhét további programjai: 

- Frei Tamás könyvbemutató. Májusban fog megjelenni Frei Tamás „2015 – A 
káosz éve és a magyar elit bukása” című könyve az Ulpius Ház kiadásában. 

- Pataki Pál új könyvének a bemutatója. 
- Tintagalopp - IRKA Antológia könyvbemutató. A korábbi 10 szerzővel szemben 

így a mostani kötetben már 24 gödöllői alkotó verseit, novelláit olvashatják. Külön 
fejezetben pedig a 2012-es év Gödöllői Irodalmi Díj mind a 10 díjazott alkotása is 
helyet kap. 

 
Múzeumok éjszakája 2013. 06. 22. 

- Ellenfényben - Könyvek – másképpen 
- A könyv a képzőművész szemében egyszerre jelent irodalmi, művészeti értéket 

tartalmazó alkotást és jelenthet olyan nyersanyagot is, amelyből újragondolva művészi 
alkotás születik. A művészeti portálokon feltűnő könyvlap képek, szobrok, ruhák, 
dísztárgyak bizonyítják, hogy a művészi kreativitásnak nincsenek határai. 

- A múzeumok éjszakáján olyan programot szervezünk, ahol művész irányításával bárki 
kipróbálhatja a könyvek művészi felhasználásának ezt a fajtáját. A „nyersanyagot” a 
könyvtár leselejtezett könyvei biztosítják. A legsikerültebb alkotások a könyvtár 
fogadócsarnokában bemutatjuk. 

- Így szerettek ők. Irodalomtörténeti szerelmeskönyv. 
- Nyáry Krisztián a Facebookon kezdte publikálni a magyar írók és művészek szerelmi 

életéről szóló írásait, amely nagyon népszerűvé vált és irodalomtörténeti 
ismeretterjesztő sorozattá növekedett. Az írásokat válogatva, könyv alakban is 
megjelentette, és azonnal az eladási listák élére került. Az íróval tervezünk 
beszélgetést, könyvbemutatót sok érdekes történettel és szerelmes versekkel 
fűszerezve. 

 
 
Összefogás a könyvtárakért   2013. október 1-6. 
Az országos „Összefogás a könyvtárakért” programhoz – az előző évekhez hasonlóan - 
csatlakozik a könyvtár. A hét tematikáját tavasszal hirdetik meg, a programokat ennek 
szellemében szervezzük meg. 

- Kiemelt program: Nemzetközi konferencia a testvérvárosi könyvtárakkal 
együttműködve a Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója alkalmából. (Október 
4.) 
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- „Könyvtárak és a digitális kihívás” címmel rendezünk konferenciát, arra kérve a 
testvérvárosok könyvtárosait, hogy mondják el, milyen válaszokat adnak a könyvtárak 
a kor digitális kihívására.  Milyen stratégiát követnek? Milyen előremutató 
szolgáltatásokra van szükség, hogy a fiatal nemzedék is lássa, érezze a könyvtár 
hasznát?  

- A programhoz fotókiállítás kapcsolódik, a meghívott könyvtárak képanyagának 
bemutatásával. 

- Könyves vasárnap (Október 6.) az „Összefogás…” hét záró rendezvénye. A könyvtár 
egész nap nyitva tart, családi programokat, könyves játékokat szervezünk, átadjuk az 
„Év Olvasója díjat”. 

 
 
Erzsébet királyné vers- és prózamondó verseny  2013. november 23. 
Ebben az évben 20. alkalommal rendezi meg a Gödöllői Királyi Kastély, a Gödöllői Királyi 
Kastély Barátainak Egyesülete és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs a városi 
szavalóversenyt. Meghirdetésre 2013 szeptemberében kerül a verseny, az előválogatókat 
november 2. hetében tartjuk. 
 
 

3.4.2. Kiállítások 
 

- 2013. 01. 25 – 02. 15.  Tóth Lívia nemezművész kiállítása 
- 2013. 02. 22 – 03. 29.  Fehér- GÖMB alkotócsoport kiállítása 
- 2013. 04. 11 -  05. 24.   Szecessziós exlibris és könyvkiállítás 
- 2013. 06. 1 – 07. 19. Cserkész kiállítás- Márton Lajos grafikái 
- 2013. 09. 6 – 09. 27. Tükörcsók – IRKA irodalmi - képzőművészeti kiállítása 
- 2013. 10. 1- 11. 15. Testvérvárosok könyvtárai. Nemzetközi fotókiállítás  

 
 

3.4.3. Gyermekfoglalkozások, családi programok 
 
Az óvodás és iskolás korosztály számára gyermekfoglalkozásokat tartunk a foglalkozás ajánló 
programfüzetet szeptember elején juttatjuk el az intézményekbe. A könyvtári órák során a 
könyvtárhasználat alapvető szabályait ismerik meg a gyerekek, törekszünk az olvasás 
megszerettetésére, az érdeklődés felkeltésére.  
 
Ünnepváró családi nap  2013. december 7. 
A földszinti közösségi térben várjuk a családokat programjainkkal. 
Az évek során hagyománnyá vált a közös ünnepvárás, ahol meghitt és kellemes hangulatban 
készülődünk együtt verssel, zenével az adventre és a karácsonyra. 
 

3.4.4. Képzések 
 
Számítógépes tanfolyamok 
Februártól havonta meghirdetjük olvasóink számára internetes és számítógéphasználati 
tanfolyamainkat. A tanfolyamok témája:  
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- böngésszünk a net-en (2 x 4 óra) 
- elektronikus levelezés, skype (2 x 4 óra) 
- a könyvtári weboldal használata sziklás jelszóval (1 x 4 óra) 
- táblagép, okostelefon, e-book használata (1 x 4 óra)  
- web 2-es alkalmazások - facebook, google, picassa (1 x 4 óra) 

 
Segítnet 1 órás tanfolyamok az infoponton zajlanak. 
A két képzés egymásra épül, a tanfolyamot elvégzők az egyénre szabott „segítnet” órákon 
mélyítik el tudásukat.  
 
Leonar3Do programot a gyerekkönyvtári foglalkozások előtt bemutatjuk a csoportoknak. 
Lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek a program mikro csoportokban történő elsajátítását. 
 
Belső tanfolyamok könyvtárosoknak: 

- word, excel használata (március); 
- web 2-es alkalmazások (facebook, google, picassa) (május) 
- word, excel használata (október); 

 
Írástechnikai előadássorozat januárban két alkalommal: 

- Dramaturgiai hibák - információ adagolás 
- Világteremtés - Hogyan építsük fel a fikció világát, mitől hiteles valami, ami nem 

a valóság. Előadó: Varga Bea író, az Aranymosó Könyvmolyképző Kiadó 
szerkesztője.  

 
10 hetes Kortárs költészeti kurzus – II. félév 
Meghívott előadó: Kabai Lóránt költő 
Tematika: kortárs hazai és külföldi költők, műfajok, irányzatok, és sok-sok gyakorlat:  
nyelvhasználat, technika használat, praktikák, irodalmi stílusok, divatok, stb. 
 

3.5. Könyvtári közösségek 
 

3.5.1. Olvasókör 
Könyvtár olvasóköre minden hónap utolsó péntekén tartja összejöveteleit. A jelenleg 10 tagot 
számláló kör olyan irodalmi alkotásokat olvas és vitat meg amelyek felkeltették a tagok 
érdeklődését. A könyvtárban szervezett ír-olvasó találkozókon a kör tagjai rendszeresen részt 
vesznek. 
 

3.5.2. IRKA Írókör  
Tervezett programok: 

- Írástechnikai előadássorozat (leírás a képzések részben) 
- Irka műhelytalálkozók februártól 3 hetente, pénteken. 
- Témák: kurzus ismétlés, leírás szerepe, kiselőadások kortárs írókról, költőkről. 
- Gödöllői Irodalmi Díj 2013 – meghirdetés a szecesszió témakörében  
- Meghirdetés: február eleje 
- Pályázati határidő: április eleje 
- Eredményhirdetés: június 1. Ünnepi Könyvhét 
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- Zsűritagok: Czigány György, Galántai Zoltán, Tarján Tamás. 
- Tintagalopp - IRKA Antológia könyvbemutató az Ünnepi Könyvhét 

programsorozatában 
- Tervezett megjelenés: május 
- Az új, második antológia nem csak azért fontos, mert az eltelt két évben sokat tanultak 

a kör tagjai és sok új írás született, hanem azért is, mert az Irka nagyon sok új taggal 
gyarapodott, akik ebben az antológiában mutatkoznak be először. Külön fejezetben 
kap helyet a 2012-es év Gödöllői Irodalmi Díj mind a 10 díjazott. 

- Tükörcsók – közös irodalmi – képzőművészeti kiállítás a szecesszió jegyében  
- Az Irka tagjai között vannak olyan alkotók, akik nem csak egy művészeti ágban 

tevékenykednek. Az ő és más fiatal, képzőművészettel foglalkozó, azt tanuló 
művészpalánta alkotásaiból, festmények és fotók, grafikákból nyílik kiállítás a 
könyvtárban. A kiállításra kerülő darabokhoz az Irka tagjai verseket, novellákat, 
egyperceseket írtak, melyek a megnyitón egy irodalmi felolvasóest, beszélgetés 
keretében elhangzanak, illetve a képek mellett kiállításra is kerülnek.  

- 10 hetes Kortárs költészeti kurzus –őszi félévben  
- Meghívott előadó: Kabai Lóránt költő 
- Tematika: kortárs hazai és külföldi költők, műfajok, irányzatok, és sok-sok gyakorlat:  

nyelvhasználat, technika használat, praktikák, irodalmi stílusok, divatok, stb. 
- Részvétel a városi rendezvényeken: Gyermeknapon, és a Belvárosi Napok Civil 

Utcáján.  
 

3.5.3. Őszikék Nyugdíjas klub 
A klub minden hónap 3. keddjén tartja összejöveteleit. A közel 70 tagot számláló közösség 
változatos programokon vehet részt a következő évben is. 
Az első félév programja a következő: 

- 2013. január 15. kedd, 14 óra 
- Minden-kor és minden-hol testedzés. Előadó: Monspart Sarolta 
- 2013. február 19. kedd, 14 óra 
- Trükkök ellenszere, avagy beszélgetés a csalásokról. Előadó: Molnár Beáta, az ELTE 

oktatója 
- 2013. március 19. kedd, 14 óra 
- Az emberré és művésszé válás – avagy kitárulkoznak belső titkaink. Előadó: dr. 

Lencsés György c. egyetemi docens 
- 2013. április 16. kedd, 14 óra 
- Tavaszi agytorna. Vidám vetélkedő Barna Viktor vezetésével 
- 2013. május 21. 
- Kirándulás 

Az év második felére előadásokkal, játékdélutánnal és karácsonyi ünnepséggel készülünk. 
   

3.5.4. Értelmiségi Találkozó 
A 2002-től működő klub a szeptembertől májusig tartó évadban minden hónap 3. csütörtökén 
tartja összejöveteleit.  A Találkozókról - a meghívott vendégek engedélyével - hangfelvétel 
készül, amelyet a könyvtár archivál és az érdeklődők bármikor meghallgathatnak. 
A 2012-2013-as évadban a Találkozókat a „Társadalmunk megújulásának forrásai” 
témakörben szervezik meg. 
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3.5.5. Rejtvényfejtő klub 
Összejöveteleiket havi rendszerességgel, minden hónap második csütörtök délutánján tartják. 
2013. február 3-án a csoport részt vesz versenyzőként, illetve segítőként a budapesti Grand 
Hotel Hungáriában megrendezett Rejtvényfejtők Napján. 
 

3.5.6. Harry Potter Sakk-szakkör 
Harry Potter Sakk Szakkör a gyerekek töretlen érdeklődésétől kísérve tartja foglalkozásait 
minden pénteken 13-15 óráig a Gyerekkönyvtárban. A foglalkozásokat Veréb Béla sakkoktató 
vezeti. A tagok iskolai szünetekben házi, két alkalommal nyílt sakk bajnokságon mérik össze 
tudásukat.  

3.5.7. Varázskréta rajz - kör 
A rajz szakkör az idelátogató óvodás és kisiskolás korosztály gyermekkönyvtári programja. 
Mese és irodalmi élményük rajzos feldolgozása, s különböző technikák elsajátítása történik a 
kiscsoportban, minden hónap második hétfőjén. 

 

3.6. Fogadott rendezvények 
 
Fogadott rendezvények körében kétféle program zajlik a könyvtárban. 
Vannak olyan civil közösségek, amelyek tevékenysége a könyvtár által képviselt kulturális 
értékekhez közel áll és évente 1-2 alkalommal helyet kapnak a könyvtárban, nagyobb 
közönséget megszólító rendezvény megtartására. A civil csoportokkal megállapodást kötött a 
könyvtár, a programok növelik a könyvtár hírnevét. Ezt a gyakorlatot folytatjuk a jövőben is. 
A rendezvénytermet bérbeadjuk olyan külsős cégeknek, programszervezőknek, akik a 
könyvtár szellemiségének megfelelő programokat szeretnének megvalósítani.  
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4. MELLÉKLETEK 
 

4.1. Minősített Könyvtár cím elvégzendő feladatait 
 
 

Kritérium Feladat Felelős Határidő 
 
1. Vezetés 

1. Belső kommunikáció áttekintése, fejlesztése 
 fenntartónál való képviselet komm. 
 egyéni beszélgetés 
 strat. terv kommunikálás 
 gazd. szervezet működését is 

 

Istók Anna KÉSZ 

2. Stratégia terv átnézni/dokumentálni/módosítani 
 

Fülöp 
Attiláné 

KÉSZ 

3. Hatáskörök pontosítása, felhatalmazások 
 munkaköri leírások ellenőrzés, módosítása, 

tudatosítása 
 projekt feladatoknál is 

Liskámé 
Fóthi 
Zsuzsa 

02.15. 
 

4. Minőségfej. munkacsoport kialakítása  / minden 
terület képviseltetni 

 munkáját tervezni , 
 folyamatosan csinálni 

Allmann-
né Kovács 
Krisztina 

KÉSZ 

5. Partneri lista súlyozása 
 kapcsolattartási módok rögzítése 
 elégedettségükről való visszajelzés 

módjának kialakítása 
  olvasói fórum létrehozása, referencia, 

fókusz-csoportok 

Istók Anna  KÉSZ 

6. SWOT és PGTTJ 
 részlegenkénti SWOT évente 
 egységesíti 

 

Balláné 
Szaniszlai 
Éva 
Istók Anna 

KÉSZ 
Egységesít
eni: 
02.15. 

• rendszeresen PGTTJ (kétévente- 
négyévente) elemzés 

Fülöp 
Attiláné 

02.15. 

• helyi társadalom elemzése 
könyvtárhasználat szempontjából 

Istók 
Anna 
Gerényi 
Krisztina 

KÉSZ 
Statisztik
a: 
02.15. 

7. Humán erőforrás térkép + motivációs terv –
emberi erőforrás stratégiai terv 
 

Patakiné 
Orosz 
Ágnes 

02.15. 

8. Minőségpolitika dokumentálása 
 

Fülöp 
Attiláné 

02.15. 

 
2. Stratégia 

1. Projektek lefolyásának menetét rögzíteni 
(általában) 

Liskáné 
Fóthi 

02.15. 
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 kompetenciák meghatározása  
 felhatalmazások 

Zsuzsa 
Soldevila 
Katalin 

2. Olvasói felmérések  
• elégedettségmérés rendszerének kialakítása: 
olvasók, munkatársak, fenntartó, (rendszeresség, 
felelősség, módszerek. )  

 Az eredmények dokumentálása és beépítése 
a tervezésbe. 

 összegyűjtése, 
 értékelése  
 a hozott intézkedés leírása 

Balláné 
Szaniszlai 
Éva 
Karácsony 
Katalin 

02.15. 

3. Beszállító, külső partner kapcsolatok 
dokumentálása 

 együttműködési megállapodások 

Allmanné 
Kovács 
Krisztina 

02.15. 

4. Szervezeti viselkedési normák kidolgozása 
 

Gerényi 
Krisztina 

KÉSZ 

5. Külső partner elégedettségmérés  
 olvasói 
 fenntartói 
 beszállítói 

Istók Anna 02.15. 

6. Kockázat elemzés áttekintése 
 meglévők újragondolása 
 hiányzók pótlása 
 intézkedések 
 ellenőrzés 
 a változás dokumentálása 

Fülöp 
Attiláné 
Hedrich 
Márta 

02.15. 

 
3. Emberi 
erőforrás 

 

1. Szakmai kompetenciák feltérképezése 
 munkakörökre 
 munkatársakra  
 továbbképzési terv összhangban a humán 

térképpel és a motivációs stratégiával 
 

 

Fülöp 
Attiláné 

02.15. 

2. Munkatartási értékelési rendszer  
 mutatók kidolgozása - kemény és lágy 

mutatók 
 munkafolyamatra vagy személyre szabott 

értékelés 
 

Soldevila 
Katalin 

02.15. 

3. csapatépítés 
 
• rendszeres (évente) csapatépítő tréningek, 
kirándulások 
• könyvtáron kívüli közös programok 
• ügyfélszolgálati és kommunikációs tréning 
mindenkinek 
• belső tanfolyamok kiszélesítése a 

Gerényi 
Krisztina 

02.15. 
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munkatársak tudására alapozva 
 

 
4. 
Partnerkapcsol
atok és 
erőforrások 

1. Panaszkezelési folyamat szabályozása 
 Problémamegoldó stratégia  
 konfliktuskezelés módszereinek egyesítése 
 a folyamat pontos leírása 
 panaszkezelés szintjeinek meghatározása 
 kompenzáció és kompetencia 
 időbeli szabályozás 
 a panaszkezelésért felelős személy(ek) 

kinevezése 
 a panaszkezelési folyamat megismertetése a 

munkatársakkal 

Liskáné 
Fóthi 
Zsuzsa 

02.15. 

2. Költséghatékonyság elemzése a szolgáltatásnál  
• új szolgáltatások bevezetése előtt, régiek 
felülvizsgálatánál a rendszer kiépítése 
• mutatók alkalmazása, elemzése 
 

Hedrich 
Márta 

02.15. 

 
5. Folyamatok 

1. Folyamatos leírások- ábrák- újra gondolása 
• felelősök, kompetenciák, kommunikációs 
csatornák 
• helyettesítés rendszere 
• folyamatok minőségellenőrzésének 
kiépítése: teljesítménymutatók, ellenőrző pontok 
• a folyamatok beépítése a minőségfejlesztési 
csoport munkájába 

Allmann-
né Kovács 
Krisztina 

02.15. 

 
6. Szolgáltatást 
igénybevevőkk
el kapcsolatos 
eredmények 

1. Szolgáltatási normák kidolgozása 
 mérni, pl. a várakozási időt 

 

Karácsony 
Kati 

02.15. 

2. Egyenlő bánásmód leírása, elvei - 
esélyegyenlőségi terv 

Fülöp 
Attiláné 

02.15. 

3. olvasói fórum: lehetőséget kell teremteni arra, 
hogy a használók is beleszólhassanak a 
szolgáltatások megtervezésébe. Ez lehet online 
kapcsolat is. 

Soldevila 
Katalin 
Istók Anna 

KÉSZ 

 
7. 
Munkatársakk
al kapcsolatos 
eredmények 
 

1. Karrier terv 
 rotáció 
 távozó munkatárs munkakörének átvétele 

 

Fülöp 
Attiláné  

02.15. 

2. Munkatársi eredménymutatók kidolgozása 
 összehasonlíthatóság 
 mérhető legyen ki a jó dolgozó  
 nem mérhető képességekre is terjedjen ki 
 közreműködés, együttműködés mérése 

 

Soldevila 
Katalin 

02.15. 

3. Konfliktuskezelés  
 

Liskáné 
Fóthi 
Zsuzsa 

02.15. 
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8.Társadalmi 
környezetre 
gyakorolt 
hatás 
eredményei 

1. Stratégia a szociálisan hátrányos helyzetűek 
könyvtári ellátására  - integráltan 
 
2. Stratégia a kisebbségek kt-i ellátására 
Teljesítménymutatók kidolgozása 

 pl. cigány könyvek olvasottsága 
 itt élő külföldiek könyvtári aktivitása 
 programokon való részvétel 
 könyvtári kiscsoportok aktivitása 
 programkínálat vagy helytörténeti 

információk szolgáltatása nemzeti kisebbség 
számára 

 kisebbségek igényeinek felmérése (zenei 
kínálat, programkníálat, stb.) 

 partnerkapcsolatok kialakítása: 
kisebbségekkel, fogyatékkal élőkkel, stb. 

Patakiné 
Orosz 
Ágnes 
Soldevila 
Katalin 
Karácsony 
Katalin 

02.15. 
 
 
02.15. 

2. Környezetvédelmi stratégia  
 szelektív hulladékgyűjtés 
 környezetbarát tisztítószer 

Allmanné 
Kovács 
Krisztina 

02.15. 

 
9. A szervezet 
kulcsfontosság
ú eredményei 

1. Költséghatékonyság szempontrendszerének 
rögzítése 

Hedrich 
Márta 

02.15. 

2. Benchmarking – teljesítménymutatók 
kidolgozása 

Istók Anna 02.15. 
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4.2. Operatív feladatok határidőnaplója 
 

Határidő Feladat Részleg Felelős 

Január 2012. évi beszámoló és 2013. évi munkaterv elkészítése Vezetés Fülöp Attiláné 

 Gazdasági folyamatok átadása a Városháza Költségvetési 

Irodának 

Vezetés Fülöp Attiláné 

Hedrich Márta 

 Üzemeltetési feladatok átadása a Városháza 

Városüzemeltetési irodának 

Vezetés Fülöp Attiláné 

Hedrich Márta 

 Költségvetés tervezés Vezetés Fülöp Attiláné 

Hedrich Márta 

 Munkatársak átsorolása, kinevezés módosítás Vezetés Fülöp Attiláné 

Hedrich Márta 

 IVETAGT projekt szakmai teljesítése, lezárása Vezetés Istók Anna 

Február  -------------------------------------------------------------------------   

 Digitalizálás, hangrögzítés, kép- és video megőrzés 

folyamatainak rögzítése 

informatika Soldevila Katalin 

 Gyerekkönyvtári honlap fejlesztése. Munkacsoportot hozunk 

létre. 

informatika Soldevila Katalin 

 Facebook felületünk migrálása „személyből” oldallá informatika Gergely Ildikó 
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 Számítógépes tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Gödöllő Irodalmi Díj meghirdetése rendezvény Istók Anna 

 Fehér - GÖMB kiállítás rendezvény Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 Raktár rendezési tervének elkészítése felnőtt Petrák László 

 Hangoskönyvek a Novo Caféban felnőtt Mihályné Kiss-Simon Judit 

 Ajándékkönyvek kezelésének új rendje feldolgozó Seres Nóra 

 Selejtezési terv készítése feldolgozó Seres Nóra 

 Munkakörök átszervezése, új munkaköri leírások Vezetés Fülöp Attiláné, Liskáné Fóthy 

Zsuzsanna 

Március  -------------------------------------------------------------------------   

 Negyedéves illetve féléves emeltszintű olvasójegy 

bevezetésének kidolgozása, népszerűsítése. 

zenei Török Andrea 

 Nyílt nap” zenei Horváth Péter 

 Kabátos CD/DVD kölcsönző elindítása zenei Török Andrea 

 Szikla Opac moduljának tesztelése folyamat átvizsgálása informatika Soldevila Katalin 

 Késedelmi díj helyes számításának átvizsgálása informatika Soldevila Katalin 

 Számítógépes tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Belső tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Olvasóvetélkedő meghirdetése gyerekkönyvtár Karácsony Katalin 

 Bábszakkör meghirdetése gyerekkönyvtár Allmann-né Kovács Krisztina 
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 Tavaszébresztő-művészeti foglalkozás és kiállítás a 

gyerekkönyvtárbanban 

gyerekkönyvtár Karácsony Katalin 

 Bábelőadás, húsvéti kézműves foglalkozások gyerekkönyvtár Allmann-né Kovács Krisztina 

 Közügyi és európai uniós könyvek leválogatása infopont Patakiné Orosz Ágnes 

 Folyóiratok leszedése, köttetése, dobozolása infopont Gerényi Krisztina 

 Közönségtalálkozó- Praktika Magazin infopont Patakiné Orosz Ágnes 

 Gödöllő Wiki szócikk író verseny Gödöllő 

gyűjtemény 

Gönczi Krisztina 

 
Gödöllői széphistóriák- Remsey Flóra textilművész 

Gödöllő 

gyűjtemény 

Gönczi Krisztina 

 Internet Fiesta informatika+rend. Soldevila Katalin, Liskáné Fóthy 

Zsuzsanna 

 Rongyos könyvvásár felnőtt Petrák László 

 Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, a 

Könyvtárhasználati szabályzat módosítása 

Vezetés Fülöp Attiláné. Liskáné Fóthy 

Zsuzsanna 

 Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatallal a 

gazdálkodás, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, banki és 

kézpénzforgalom tekintetében. 

Vezetés Fülöp Attiláné 

Hedrich Márta 

 Gazdasági, pénzügyi nyilvántartások lezárása Vezetés Hedrich Márta 

 IVETAGR projekt pénzügyi lezárása Vezetés Hedrich Márta 
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Április  -------------------------------------------------------------------------   

 Elkészítjük honlapunk megjelenését mobil eszközökön informatika Gergely Ildikó 

 Számítógépes tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Kamasz sarok kialakítása a gyermek kölcsönző térben gyerekkönyvtár Karácsony Katalin 

 Közönségtalálkozó- Füles magazin infopont Patakiné Orosz Ágnes 

 Protokoll lista megújítása infopont Patakiné Orosz Ágnes 

 Gödöllői széphistóriák  

Bakonyi Eszter muzeológus- Kócos Copfos c. kiadvány 

bemutatása 

Gödöllő 

gyűjtemény 

Gönczi Krisztina 

 Diáksziget- könyvsziget kialakítása felnőtt Balláné Szaniszlai Éva 

 „Happont” létesítése felnőtt Gergely Ildikó 

 Költészet Napja 2013- vers flash mob, maraton rendezvény Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 Szecessziós tanösvény indítása rendezvény Hedrich Márta 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 Szecessziós exlibris és könyvkiállítás rendezvény Hedrich Márta 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 Leselejtezett, rongyos maradék könyvek elszállítása felnőtt Petrák László 

 Információs brossúra készítése beiratkozó olvasóinknak felnőtt Balláné Szaniszlai Éva 

 Új olvasólánc indítása felnőtt Balláné Szaniszlai Éva 

 A minősített könyvtár pályázathoz szükséges ajánlott-és  Allmann-né Kovács Krisztina 
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kötelező dokumentumokat elkészítése 

 A könyvtárban végzendő pénzügyi és munkaügyi feladatok 

újra szervezése, szabályozása 

Vezetés Hedrich Márta 

 Az intézményi üzemeltetés könyvtárnál maradt feladatai 

tekintetében új rend kialakítása 

Vezetés Hedrich Márta 

Május  -------------------------------------------------------------------------   

 A DVD-k tematikus bontása és szabadpolcos elhelyezése  Zenei, feldolgozó Horváth Péter, 

Seres Nóra 

 Számítástechnikai gépparkunk elosztásának módosítása informatika Soldevila Katalin 

 Számítógépes tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Belső tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Közönségtalálkozó- Irodalmi folyóirat infopont Patakiné Orosz Ágnes 

 Kiadványok vásárlása antikváriumban Gödöllő 

gyűjtemény 

Gönczi Krisztina 

 Gödöllői széphistóriák- Őriné Nagy Cecília 

muzeológus: A Gödöllői művésztelep 

Gödöllő 

gyűjtemény 

Gönczi Krisztina 

 Gyermeknapi Kommandó felnőtt  Balláné Szaniszlai Éva 

 Tintagalopp - IRKA Antológia összeállítása és kiadása rendezvény Istók Anna 

 Retro polc elkészítése felnőtt Petrák László 
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 E-book kampány: beszerzések, jelző feliratok, Facebook felnőtt Gergely Ildikó 

 Elkészítjük könyvtárunk Minőségügyi Kézikönyvét Vezetés Fülöp Attiláné, Allmann-né 

Kovács Krisztina, Istók Anna 

 Önkéntes program indítása Vezetés Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Június -------------------------------------------------------------------------   

 Nyílt nap a zenei és video részlegben zenei Horváth Péter 

 A TÁMOP keretén belül elkészült Tudástár katalógus 

megjelenítése a négy iskola honlapján. 

informatika Soldevila Katalin 

 Számítógépes tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Europe Direct Információs Iroda-kiadványok beszerzése infopont Gerényi Krisztina 

 A Könyv Ünnepe Gödöllőn rendezvény Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 Gödöllő Irodalmi díj rendezvény Istók Anna 

 Cserkész kiállítás- Márton Lajos grafikái rendezvény Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 Raktár végső rendezése felnőtt Petrák lászló 

 Idegen nyelvű állomány –kiemelések, új beszerzések felnőtt Mihályné Kiss-Simon Judit 

 Gödöllő gyűjtemény- Fotók azonosításának befejezése Gödöllő 

Gyűjtemény 

Lakatos Györgyi 

 Az újonnan beszerzett dokumentumok forgalmi 

statisztikáinak ellenőrzése 

Vezetés Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Július -------------------------------------------------------------------------   
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 Digitalizált nyersanyag feldolgozására, elérhetővé tételére informatika Soldevila Katalin 

 Sophos vírusirtó a gépekre informatika Soldevila Katalin 

 Kiemelések, selejt könyvek leválogatása,új könyvtári 

elosztók készítése 

gyerekkönyvtár Allmann-né Kovács Krisztina 

 Foglalkozásajánló elkészítése gyerekkönyvtár  Allmann-né Kovács Krisztina  

 Olvass, rajzolj, játssz velünk!- új album készítése gyerekkönyvtár Karácsony Katalin 

 Az év során beszerzett dokumentumok pontos raktári 

helyének ellenőrzése  

Vezetés Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 Múzeumok éjszakája  Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Augusztus -------------------------------------------------------------------------   

 Minősített könyvtár pályázatának beadása Vezetés Fülöp Attiláné 

Szeptember -------------------------------------------------------------------------   

 Nyílt nap a zeneiben zenei Horváth Péter 

 Népmese napja- játék meghirdetése gyerekkönyvtár Allmann-né Kovács Krisztina 

 Folyóiratok online előfizetésének előkészítése, terv  infopont Gerényi Krisztina 

 NAVA filmklub indítása infopont Patakiné Orosz Ágnes 

 2014-es folyóiratok rendelése: digitális, nyomtatott forma infopont Patakiné Orosz Ágnes 

 Belvárosi Napok- Kommandó felnőtt Balláné Szaniszlai Éva 
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 Tükörcsók – közös irodalmi – képzőművészeti kiállítás rendezvény Istók Anna 

 E-Magyarország pont működésének áttekintése Vezetés Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Október -------------------------------------------------------------------------   

 Számítógépes tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Belső tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Összefogás a könyvtárakért- Könyves Vasárnap rendezvény Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 60 éves a könyvtár – Nemzetközi konferencia  rendezvény Fülöp Attiláné, Liskáné Fóthy 

Zsuzsanna 

 Nemzetközi fotókiállítás - testvérvárosok könyvtárai rendezvény Fülöp Attiláné, Hedrich Márta 

 2014. évi városi tematikus év programjának előkészítése vezetés Fülöp Attiláné 

 10 hetes Kortárs költészeti kurzus rendezvény Istók Anna 

November -------------------------------------------------------------------------   

 Szakmai koncepció 2014. évre vezetés Fülöp Attiláné, Liskáné Fóthy 

Zsuzsi 

 2014. évi költségvetés előkészítés vezetés Fülöp Attiláné, Hedrich Márta 

 Számítógépes tanfolyam informatika Soldevila Katalin 

 Kiadványok vásárlása antikváriumban Gödöllő 

gyűjtemény 

Gönczi Krisztina 

 Textilmesék- művészeti foglalkozás és kiállítás gyerekkönyvtár Karácsony Katalin 
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 Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó v. rendezvény Liskáné Fóthy Zsuzsanna, 

Mihályné Kiss-Simon Judit 

 Az év során beszerzett dokumentumok pontos raktári 

helyének ellenőrzése 

Vezetés Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

December  -------------------------------------------------------------------------   

 Nyílt nap a zeneiben zenei Horváth Péter 

 Fallenbüchl hagyaték feldolgozása Gödöllő 

gyűjtemény 

Gönczi Krisztina 

 Ünnepváró családi nap rendezvény Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 

 
Gödöllő, 2013. 02.01. 
 
 
 

Fülöp Attiláné 


