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ÖSSZEFOGLALÓ  
 
A könyvtárak, így a Gödöllői Városi Könyvtár életét is a 2021-es évben nagyobbrészt a pandémia 

határozta meg. Már a 2020 végén kezdődő költségvetési tervezés során tudomásul kellett vennünk, 

hogy nem néhány hónapról, hanem akár évekről kell gondolkodnunk a kialakult helyzetben. Mind a 

szakmai, mind a pénzügyi tervezésnél az előző évektől merőben eltérően kellett gondolkodnunk: 

visszafogottság, költségtakarékosság és átgondoltság jellemezte ezt az évet. 

Az intézmény vezetése a következő feladatokat kiemelte kezelte: 

- Kiemelten fontos feladat volt a vezetés számára, hogy megteremtsük a biztonságos működés 

feltételeit mind a kollégák, mind a látogatók tekintetében. Ennek érdekében minden központi 

és önkormányzati rendelkezést figyelembe véve működtettük az intézményt. Az aktuálisan 

megjelenő rendeleteknek megfelelő szabályokat maradéktalanul betartottuk. 

- Nagy kihívás volt a 25%-kal kisebb költségvetéssel gazdálkodni. Megteremteni a személyi és 

dologi feltételeket úgy, hogy közben a lehető legkevésbé sérüljenek a szolgáltatások és azok 

minősége. 

A csökkentett költségvetés erősen érintette a személyi feltételeket is: a létszámcsökkentés 

helyett a közösség vezetői javaslatra egy emberként állt ki a nehéz helyzetben a munkatársi 

csapatért, igy 2021. februárjától 6 órás foglalkoztatásban dolgoztunk és végeztük maximális 

tudással és elkötelezettséggel feladatainkat. Ez a csapat erejét és elszántságát mutatta, igy 

minden munkatársat meg tudtunk tartani, a nehéz idők ellenére. 2021.május 1-től 

polgármesteri javaslatra visszaállt a 8 órás foglalkoztatás. Minden munkatárs kitartott, igy 

teljes létszámmal folytathattuk a munkát. 

- Fontos célunk volt, hogy az olvasóinkkal a kapcsolatot meg tudjuk őrizni, a szolgáltatásokat 

– ha új formájukban is – működtetni tudjuk. Új ötletekkel, az online tér maximális 

kihasználásával a meglévő szolgáltatásainkat a helyzethez alakítottuk és működtettük tovább, 

ezzel páthuzamosan új szolgáltatásokat is indítottunk.  

A tapasztalatok azt mutatták, hogy olvasóink az újranyitás után (2021. június 1.) is óvatosan 

voltak személyesen jelen az épületben, előnyben részesítették a távhasználatot és az online 

szolgáltatásokat, amelyeket folyamatosan fejlesztünk és a lehetőségek számát pedig növeljük. 

Elkészült az új, 2.0 honlapunk a legújabb technológia és dizájn felhasználásával, amely még 

több lehetőséget nyújtott a távhasználók részére. 

- A személyes látogatások, a rendezvények résztvevők számának alakulásán látszik a legjobban 

a pandémia hatása: minden törekvésünk és munkánk ellenére ennek a hatásnak a jelenlétével 

sajnos még hosszú ideig számolnunk kell, amely nem összehasonlítható a pandémia előtti 

időszakkal. (ld. statisztikai elemzés). Több évig fog tartani, amig a rendezvények látogatottsága 

eléri a világjárvány előtti számokat. 

- Könyvtárosként és gödöllőiként úgy éreztük, hogy a saját feladataink lelkiismeretes ellátása 

mellett a 2020-as évhez hasonlóan szeretnénk bekapcsolódni a városi egyéb feladat ellátásba 

is, munkánkkal hozzájárulni a vírushelyzet gördülékenyebb kezeléséhez.5 munkatársunk vett 

részt a háziorvosok melletti munkában, segítette őket a lakosok oltásra behívásában, az 

oltóközponti munkában. 

A nehézségek ellenére ez az év is tartogatott szakmai sikereket az intézmény számára, hiszen a munka 
ugyanazzal, talán még nagyobb lendülettel és szakmai elhivatottsággal folyt. 

- 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján vehette át Liskáné Fóthi Zsuzsanna, a könyvtár 

vezetője az állami ünnepség keretén belül (online formában) Fekete Péter államtitkár úrtól a 
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Minősitett Könyvtári Címet, amelyet újabb 5 évre nyert el az intézmény. A pályázatot 2020-

ban nyújtottuk be, a vizsgálat 2020. júliusában volt, amelynek eredményeképpen ítélték meg 

a címet. 

- Gödöllő Városáért Díjban részesült nemzeti ünnepünk alkalmával Liskáné Fóthi Zsuzsanna, az 

intézmény vezetője. A díj a korlátozások miatt augusztus 20-án került átadásra. 

- Polgármesteri Ezüstérmet vehetett át pedagógus napon Karácsony Katalin 

gyermekkönyvtárosunk, elismerve kiemelkedő pedagógiai szakmai tudását, elhivatottságát. 

- Két Városmarketing Gyémántdíjat nyert Gödöllő a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs 

Központ “A könyvtár házhoz megy - Házhoz visszük a könyvet programjával. A kezdeményezés, 

ami a koronavírus járvány alatt is biztosította, hogy az olvasókhoz eljussanak a könyvek, COVID 

- különdíjat is kiérdemelte. 

Az elismerést a könyvtár részéről Istók Anna igazgató-helyettes vette át.  
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IGAZGATÁSI FELADATOK 
 
1.1. Kiemelt projektek 
 
1.1.1. Színezd újra! 
 

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása 
Projektvezető: Istók Anna 
A projektben résztvevők köre, száma: minden kolléga 
 
2021-et annak szenteltük, hogy a karantén alatt elfelejtett 
szolgáltatásainkat leporoljuk, elszürkült életünket újra színezzük az 
olvasók segítségével. Teljes tematikus év épült rá, saját szlogennel, 
plakáttal, reklámpropagandával. Nem új szolgáltatásokat vezettünk 
be és híreltünk, hanem a meglévő dolgainkat csomagoltuk újra.  

A projekt célja: a meglévő szolgáltatások felfrissítése, népszerűsítése, az elveszett olvasók 
visszaszerzése, a bezárás alatti is a szeretetmárka marketingkommunikációjának folytatása. 
 

 
A projekt várható eredményei: a korlátozások miatti veszteségek minimalizálása, az olvasói használat 
fenntartása a bezárás alatt is. 
 
Javaslat a projekt fenntarthatóságára: a csoport nyilvános, a jövőben szeretnénk megtartani és 
tovább bővíteni a tagságot, egyfajta mozgalommá szélesíteni, akár csak a #nincsidőmolvasni kihívás. A 
nyitás után tervezünk az épületben fizikai polcokat is a könyveknek, és a jelenleg online résztvevő 
játékosok számára olvasókört indítunk majd. 
 
1.1.2.Koronavírus járványkezelés és működés 
 
2020. november 11-én a könyvtárak újból bezárták kapuikat a látogatók előtt és az olvasóikkal az 
online térben tartották a kapcsolatot. 
A veszélyhelyzet kihirdetésével egyidőben, felismerve a lehetőségeket és a korlátokat, olyan 
szolgáltatásokat alakítottunk ki, vagy formáltunk át az igényeknek megfelelően, amelyek a személyes 
nem látogathatóság ellenére kiválóan tudtak és tudnak működni, az online tér és a személyes 
odafigyelés segítségével.  
 
Az 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet hatályba lépését követően a könyvtár fokozatosan megnyitotta 
eddig nem elérhető szolgáltatásait és kapuit. 
Mindannyiunk védelme érdekében ezt több lépcsőben tettük meg: 
 
2021. május 3-tól: 

- MiÚjság Irodalmi kávézónk már várta a teraszára és elvitelre a látogatókat 

Tevékenység Felelős 

logó és plakátsablon elkészítése Kajári Katalin  

fotósorozat a kollégákról Kovács Ibolya 

tematikus könyvválogatás Istók Anna 

színes kvíz Istók Anna 

közösségi kommunikáció Istók Anna 

matricásalbum gyerekeknek Karácsony Katalin 

kifestő, színezősarok Kovács Ibolya 
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- 2 héten át Rongyos könyvvásár volt a Zöld udvaron 
- a Könyvtár Teraszon napilapok, népszerű folyóiratok voltak olvasgathatók 
- lehetőség volt továbbra is: 

o könyvek visszahozatalára 
o online beiratkozásra 
o Eztkérem könyvcsomag összekészítési szolgáltatásunk igénybevételére 
o Könyvet házhoz kérésre 

 
2021. május 19-től: 

- a könyvtár személyesen látogatható védettségi igazolvánnyal 
- részleges nyitvatartás 
- maszk használata kötelező 
- távolságtartás és higiénés szabályok betartása mellett 
- rendezvények és klubok a könyvtár Zöld udvarán 
- A 18. életévét be nem töltött személy koronavírus ellen védett felnőtt kísérővel látogathatja 

a könyvtárat. 
 

2021. június 1-től teljes nyitvatartással vártuk látogatóinkat! 

Az összekészített könyvcsomag átvételekor lehetőség volt a visszahozatalra. A visszahozott 

dokumentumokat 72 órára karanténba tettük, utána kerültek vissza a polcokra, majd lehetett ismét 

kölcsönözni. A karantént 2021. július 12-én megszüntettük. 

A zárva tartás idejére késedelmi díjat nem számítottunk fel. A kölcsönzésben lévő könyveket, 

folyóiratokat, DVD-ket, CD-ket, hangoskönyveket hosszabbítjuk az újranyitásig. 

 

2021. július 3-tól újabb változások, megengedő intézkedések léptek életbe, amelyek segítették a 

szolgáltatások előre mozdítását, a rendezvények szervezését. 

A 365/2021. Korm. rendelet hatályba lépését követően 2021. július 3-tól a könyvtári és levéltári, 

valamint a múzeumi szakterületen a következő változások következtek be: 

- A levéltárak mellett már a könyvtárak és a múzeumok is védettségi igazolvány nélkül, szabadon 

látogathatók. 

- Nem kötelező maszkot viselni az intézményekben. 

- A 18. életévét be nem töltött személy koronavírus ellen védett felnőtt kísérete nélkül is 

látogathatja ezen kulturális intézményeket. 

 

2021. március 8-május 31.között 5 munkatársunk aktívan részt vett a háziorvosok mellett az oltással 

kapcsolatos adminisztrációban, a lakósok oltásra behívásában, az oltási napok szervezésében. 

Összesen 280 óra önkéntes munkát végeztek, hétvégén és munkaidő után végezték a feladatukat. 2 

alkalommal vettek részt az oltóközpont munkájában. 

 

A látogatói szokásokon sokáig éreztük a vírussal kapcsolatos tendenciák és intézkedések hatását. 

Olvasóink óvatosan tértek vissza: kevesebb időt töltöttek egy-egy alkalommal az épületben, a 

szabadtéri foglalkozásokat és programokat preferálták. Szívesen válogattak az árkádok alatt 

elhelyezett könyvkínáló polcokról, hosszabb időt töltve a Könyvtár Teraszon és a Zöld udvar pihenő 

székein. 

Előszeretettel vették igénybe online szolgáltatásainkat. Ezekre a személyes jelenlétű szolgáltatások 

mellett akkora igény mutatkozott, hogy a mai napig működnek, alternatív lehetőséget nyújtva az 

olvasóink számára. 
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A programok, klubfoglalkozások nagy részét a Zöld udvaron és a teraszon tartottuk, amelyek remek 

helyszínnek bizonyultak ezek megrendezésére. Így tudott megvalósulni a koncertek, irodalmi estek 

mellett több gyerek és ifjúsági program, valamint két tábor is. 

 

2021. szeptemberében újra indultak az iskolai és óvodai csoportok számára a foglalkozások, valamint 

októbertől az Utazó könyvtáros. A gyakori megbetegedések azonban sok esetben karanténba 

kényszerítette a csoportokat, így sok csoportos foglalkozás elmaradt. 

 

2021. november 18-tól a 633/2021. (XI.18.) Kormányrendelet értelmében zárt terekben ismét 

kötelező lett a maszk viselése, amelynek hatása különösen a rendezvényen résztvevők számán 

érződött. A számuk visszaesett, az emberek sokkal tartózkodóbbak lettek. Több programot el kellett 

napolnunk, újra terveznünk. A klubfoglalkozások részben online valósultak meg.  

 

Az intézmény jelenleg is ezen szabályozás keretein belül működik. A takarításra és fertőtlenítésre 

kiemelt figyelmet szántunk, ennek új rendjét alakítottuk ki: 

- A mosdók és kilincsek 2 óránként kerülnek fertőtlenítésre. 

- A gyerekcsoportok után minden esetben extra takarítás és fertőtlenítés történt és történik. 

- A regisztráción maszk kérhető. 

- Minden áthaladó ponton kézfertőtlenítő került kihelyezésre. 

- Rendezvények idején a maszk használata kötelező. 

 
1.1.3. Új, reszponzív honlap  
 
A gödöllői könyvtár szolgáltatási körének meglehetősen nagy részét teszik ki a távhasználati 
szolgáltatások. Éppen ezért nagyon fontos, hogy olyan weboldalt építsünk, ami a használók számára 
könnyen kezelhető, informatív, jól olvasható és egyszerű rajta a navigáció a legkülönfélébb eszközökön 
az asztali számítógép monitorjától egészen a mobiltelefonokig. A gödöllői könyvtár új, reszponzív 
honlapja mindezt igyekszik megvalósítani, ehhez kapcsolódva pedig letisztult, egyszerű, de mégis 
egyedi dizájnt alakítottunk ki, mely tükrözi azt a modern szemléletet, ami jellemző a könyvtár 
arculatára is.  

 
A régi könyvtári oldal admin felületét használjuk továbbra is, itt lehet változtatni a tartalmon, ezzel 
együtt a régi adatok egy része átemelésre és azután átdolgozásra kerültek. Rendszergazdánkon túl 
négy könyvtáros kezeli az admin felületet, frissíti rendszeresen a híreket. 
Az új weboldal átláthatóbb felépítésű, és a kevesebb több elvét követi. Fejlécébe került a név, mellette 
jobb oldalon a hamburger menü. Erre kattintva jelenik meg a weboldal menü rendszere, amely nem 
látszik állandó jelleggel. Itt a korábbi 13 menüponttal ellentéteben mindössze 7-re szűkítettük a 
menüket, tartalmi összevonásokat végeztünk, és néhány felesleges dolgot meg is szüntettünk.  
A Gödöllői Városi Könyvtár név alatt jelenik meg egy kisebb gyors menü a kereséssel együtt, ami mobil 
nézetben a hamburger menübe helyeződik át. Ez alatt található az úgynevezett színes csempe menü, 
mely a könyvtár színes üveg ablakaira utal. Ennek kialakítása, valamint mérete szintén az adott 
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megjelenítő eszköz méretéhez igazodik. Ebbe e részbe kerültek a kiemelten fontos menüpontok, 
melyeket a használók a legtöbbet keresnek:  
mint például a katalógus, a beiratkozás, vagy a kölcsönzéssel kapcsolatos aloldalak. Az Ezt kérem! 
Könyvet házhoz szolgáltatásaink igénybevételéhez űrlapot állítottunk be, így gyorsabban és 
egyszerűbben tudják ezt igénybe venni az olvasók. Szintén a csempék közé került az elérhetőség: a 
munkatársak és telefonszámok, emailek adatai. Végezetül a csempék között helyeztük el a korábban 
teljesen különálló gyermekoldalt is. 
A csempék alatt a főoldalon kiemelt helyen szerepelnek egy sliderben (lapozóban) az aktuális 
programok, valamint hírek. Ez teszi ki a honlap területének nagy részét asztali nézetben.  
Az aloldalakon középen és jobb oldalon a widget részben felül megjelenik egy rövid leírás az adott 
oldalról, ezzel együtt itt is tudunk az aloldal helyzetének megfelelő menüből válogatni.  
A kiemeléseket a láblécben is folytattuk: itt jelennek meg ikon formájában olyan fontos linkek, melyek 
könyvtárunk más oldalaira navigálnak: Könyvsú-go, blogok, Gödöllő Wiki, stb.. Mindezek alatt pedig a 
könyvtár logója, az elérhetőségek, közösségi oldalak kis ikonokkal.  
 
A könyvtár kollégái számára a könnyebb szerkeszthetőség, a weboldal felhasználói élményének 
(UI) javítása érdekében stílus útmutatót készítettünk, mely tartalmazza a felhasználható 
stíluselemeket. A meghatározott betűtípusokat, színeket, grafikus elemeket, képek méreteit, 
meghatározott beállításokat. 
 
Összességében elmondva a célunk az volt, hogy a mai elvárásoknak megfelelő, modern, dinamikus 
tartalommal rendelkező, reszponziv weboldalt készítsünk, amit a későbbiekben az olvasói-felhasználói 
igények szerint alakíthatunk.  
 
1.1.4. Zöld könyvtár 
 
2019-ben a Zöld Könyvtár Éve volt könyvtárunkban, zöld törekvéseink, a szervezeti kultúra és 
szolgáltatásaink zöldesítése azóta is kiemelt stratégiai célunk. 
 
Zöld szolgáltatások 

- Zöld Polc – A polcon lévő könyvek eddig egy technikai olvasójegyre voltak kikölcsönözve, 
mostantól azonban már külön lelőhelyük van a SZIKLÁBAN is, Fzöld néven. A lelőhely 
létrehozása óta 45db dokumentum lett kölcsönözve innen.  

- Könyvtári órák – Megtartásukra sajnos csak az év második felében volt alkalom.  
- Kiállítások - Idén is otthont adtunk a Természetfotó Kiállításnak (2021.08.31-09.29), mellyel 

intézményünk a szokásos évi Gödöllőn megrendezett Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz 
csatlakozott.  

- Dekoráció - A hátsó bejárat melletti ültető ládában kialakítottunk egy Tündérkertet. Olyan 
strapabíró, de mutatós növényeket ültettünk ide, melyek árnyéktűrőek és viszonylag 
pénztárca barátok. Helyet kapott itt egy újrahasznosított anyagokból készült kis házikó is. 

- Zöld Könyvtár a honlapon – A megújult honlapon a Zöld Könyvtár is új köntösben mutatkozik. 
Tartalma folyamatosan frissül könyvajánlókkal és az aktuális programokkal. Idén 20 
könyvajánló került fel a honlapra.  
 

Programok  
- Európai Hulladékcsökkentési Hét (2021. november 22-27) - Első alkalommal csatlakozott a 

Gödöllői Városi Könyvtár az Európai Hulladékcsökkentési Hét eseményeihez, melyre november 
utolsó hetében került sor. A hét célja, hogy felhívja a figyelmet a tudatos és fenntartható 
hulladékgazdálkodásra, csökkentésére és az újrahasznosítás fontosságára. Itt a könyvtárban 
kézműves foglalkozás, PET palack akció, könyvturkáló és könyvbemutató is várta az 
érdeklődőket, természetesen mindez a fenntarthatóság és az újrahasznosítás jegyében.  
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- PET palack akció - egy visszatérő és népszerű kampányunk. Az olvasók ilyenkor tiszta, 
összelapított PET palackokatcserélhetnek be egy egyéves tagságra.  

- Könyvturkáló – leselejtezett vagy be nem vételezett ajándékkönyvek kiárusítása, ez 
alkalommal adomány jellegű volt.  

- Tematikus kézműves délutánok  
- Irodalmi erdőmerülés – felolvasással és hangutazással egybekötött kellemes sétát tettünk a 

Gödöllői Arborétum területén. 
- A Zöldudvari koncertek és programok 
- Föld Napja kvízek  

Sajtómegjelenések, média, szakmai előadások 
Egyre nagyobb a visszhangja a zöld törekvéseinknek.  

- Zöld gondolatok a könyvtárban. Megjelent: Szabad Föld 49.sz, 2021.12.10:  
- Tóth Gabriella: Zöld innovációk GVKIK előadás. Elhangzott a Zöld innovációk közkönyvtári 

környezetben konferencián, 2021.12.13, Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtár  
- Istók Anna, Tóth Gabriella: Zöld városban zöld könyvtár. Megjelent: Könyvtári Figyelő, 2021/2, 

239-246.p. 
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1.2. Minőségbiztosítás 
 
A Minőségirányítási Tanács 2021-ben folytatta az eddigi munkákat, támaszkodva a kisebb munkacsoportokra. Operatív 
munkaterv alapján ellenőrizte a határidők betartását, a folyamatos munkát. Az alábbi nagyobb elemzések készültek el: 
 
Összehasonlító éves statisztikai adatelemzés 
Éves és féléves statisztika elemzések készültek, a teljesítménymutatók és a 2020-as benchmarking számolása is 
megtörtént, ezen kívül társadalmi megtérülési mutatót kezdtünk számolni, és mindezekről színes infografikák 
készültek. 
 
Munkatársi önértékelés  
Már nyolcadik éve végzi a könyvtár a munkatársak önértékelését kérdőívvel a saját teljesítményük, a kommunikáció, a 
motiváció és a vezetőség értékelésének kérdésköreiben. 2021-ben a 20-as év elemzését végeztük el. 

 
Olvasói elégedettségmérés 
Egy kisebb olvasói igényfelmérés készült a kamasz célcsoporttal, melyet novemberben adtunk közre, a szünetek miatt 
csak 2022 januárjában zárjuk le a kérdőívezést, és végezzük el az elemzést. 
 
Csapatépítés 
A MIT egyik fontos feladata a belső kommunikáció javítása, fejlesztése, a csapatépítés. 2021-ben fele időt zárva 
tartottunk, így volt elegendő idő a feladatra. 10 alkalommal tartottunk belső képzést: könyvtárszakmai, informatikai, 
jogi, mentálhigiénás tematikában, valamint sor került egy kétnapos csapatépítő tréningre, melyhez a forrást a 2021-
ben elnyert Minősített Könyvtári Címmel járó díj biztosította.  
 
Dokumentáció 
A MIT koordinálta az elemzések dokumentálást a belső hálózaton, nyilvánossá tette a megfelelő dokumentumokat, és 
színes infografikákat készített a legfontosabb adatokról. Kirakat címen szakmai hírlevelet is készített, 12 számban. 
 
1.3. Gazdálkodás, üzemeltetés 
 
Gazdálkodás 

A 2021-es év, mint minden más városi intézményben, a gazdálkodás szempontjából nagyon nehéz év volt. A 

költségvetés tervezésekor már látható volt, hogy a következő pénzügyi év megszorításokat fog eredményezni, 

amelyekre fel kellett készülni. Többszöri egyeztető tárgyalás és újragondolás után készült el az intézmény 

költségvetése, amely a következő területeken jelentett komoly negatív változást az előző évhez képest: 

- személyi kifizetések: 02. hótól 6 órás foglalkoztatás tervezése minden munkavállaló számára 11. hóig. (ez 05. 

hótól változott, újból 8 órás foglalkoztatásra került sor.) 

- túlmunka kifizetése: nem volt tervezhető 

- szakmai anyagok beszerzése: adatbázis előfizetések száma csökkent 

- dokumentum beszerzési keret 25%-os csökkentése (ennek hatása a 2022.évi érdekeltségnövelő támogatás 

nagyságán lesz érezhető) 

- beruházások  

A könyvtár a fentieket figyelembe véve költségtakarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedett az év során. A 

rendelkezésre álló összeg a fenntartó által biztosított költségvetési támogatásból, az állami normatívából, 

érdekeltségnövelő támogatásból állt össze. 

Zavartalan volt a házi pénztár működése, a nagyobb kiadással járó időszakok nagyobb készpénzigénye rendre 

megvalósult.  

A gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájával közösen végeztük. Az 50.000 Ft-ot meghaladó 

kiadásokat a Költségvetési Iroda vezetőjével egyeztettük.  

A könyvtári számlák átutalása határidőre megtörtént. A dokumentum-beszerzési keret tekintetében folyamatos, 

ütemezett és kiegyensúlyozott volt a szerzeményezés, az egyeztetés. 



 
IGAZGATÁSI FELADATOK 

13 

 

 

Személyi kiadások 

2022. február 1-től május 1-ig minden munkavállaló, beleértve a vezetőket is, 6 órás foglalkoztatásba került át. 

A dolgozói SZÉP-kártyákra feltöltésre került a cafetéria juttatás összege, május hónaptól. 

Az I. félév végén a 2% kereset kiegészítés kifizetésére a megszorítások miatt nem kerülhetett sor. 

2022. március hónapban megtörtént a munkavállalók 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet alapján a 6%-os béremelése, 

januárig visszamenőleg. 

2022. május 1-től a 6 órás foglalkoztatás befejeződött, minden munkavállaló újból 8 órás foglalkoztatásba került, ezzel 

a személyi kiadások megnövekedtek. 

Az év végén a rendelkezésre álló jutalom összeg szétosztásra került. 

 

A gazdálkodást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Irodájával közösen végeztük. Az 50.000 Ft-ot meghaladó 

kiadásokat a Költségvetési Iroda vezetőjével egyeztettük.  

A könyvtári számlák átutalása határidőre megtörtént. A dokumentum-beszerzési keret tekintetében folyamatos, 

ütemezett és kiegyensúlyozott volt a szerzeményezés, az egyeztetés. 

 

Az érdekeltségnövelő támogatás összege, 4.029.000- Ft volt, amelyből 2.829.000,- Ft-ot dokumentum beszerzésre, 

1.200.000,- Ft-ot informatikai és technikai eszköz fejlesztésre fordítottunk. 

 

A koronavírussal kapcsolatos intézkedések következtében az intézményi gazdálkodás, különösen az év második 

felében, költségtakarékosan folyt. 

 
Beszerzések 
2021-ben három forrás állt rendelkezésre tárgyi eszközök vásárlására: 

- saját költségvetés 

- kapott érdekeltségnövelő támogatás tárgyi eszközök vásárlására ford. része 

- kapott 2019. évi SZJA 1% felajánlások 

 

Forrás Eszköz 

csoport 

Mennyiség Megnevezés Nettó ár Ft-

ban 

Bruttó ár Ft-

ban 

 

 

saját költségvetés 

Informatikai 

eszközök 

1 db TP-LINK 24 

portos Easy 

Smart Switch 

25 189 31 990 

    1 db SSD meghajtó 17 661 22 430 

    2 db digitális 

fotóalbum 

62 976 79 980 

    1 db Lenovo laptop 196 772 249 900 

    1 db ethernet 7 157 9 089   
1 db  TP-LINK 5 portos 

ethernet switch 

          4 331                5 500 

      Inf-i eszk. 

Összesen: 

314 086 398 889 

  Bútorok 2 db könyvespolc 33 465 42 500 

    1 db színező asztalka 6 291 7 990 



 
IGAZGATÁSI FELADATOK 

14 

 

      Bútorok 

Összesen: 

39 756 50 490 

  Egyéb 

eszközök 

5 db torony ventilátor 31 490 39 995 

    1 db  papírvágógép 13 906 17 660 

  
      Egyéb eszközök 

Összesen: 

45 396 57 655 

      SAJÁT 

KÖLTSÉGVETÉS 

ÖSSZESEN 

399 238 507 034 

érdekeltségnövelő 

támogatás  

Informatikai 

eszközök 

4 db Lenovo szgép 374 772           475 960 

    1 db AQUA Office 

szgép 

153 661 195 150 

    5 db Ubiquiti 143 860 182 700 

    1 db HP laptop 157 472 199 990 

      Inf-i eszk. 

Összesen: 

829 765 1 053 800 

  Bútorok 5 db koktélasztal 85 592 108 702 

      Bútorok 

Összesen: 

85 592 108 702 

  Egyéb 

eszközök 

3 db kottaállvány 15 354 19 500 

    1 db diavetítőgép 14 172 17 998 

      Egyéb eszközök 

Összesen: 

29 526 37 498 

      ÉRDNÖVTÁM 

ÖSSZESEN 

944 883 1 200 000 

2019. évi SZJA 1% 

felajánlások (a 

kapott összeg: 

223.410 Ft) 

Egyéb 

eszközök 

11 doboz társasjáték 62 205 79 000 

    2 db  kerékpár 113 709 144 410 

      Egyéb eszközök 

Összesen: 

175 914 223 410 

      1%-OK 

ÖSSZESEN 

175 914 223 410 

            

      MINDÖSSZESEN: 1 520 035 1 930 444       
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Összesen: 
  

   

Megnevezés Nettó ár 

Ft-ban 

Bruttó ár 

Ft-ban 

összes informatikai 

eszköz 

1 143 851 1 452 689 

összes bútor 125 348 159 192 

összes egyéb eszköz 250 836 318 563 

MINDÖSSZESEN 1 520 035 1 930 444 

 

Épület üzemeltetés 
A kötelező biztonságtechnikai előírásokat és felülvizsgálatokat elvégeztettük, a megfelelő dokumentációk napra készek 

voltak egész évben. 

Az önkormányzat által központilag megvásárolt KÁPTALAN üzemeltetési nyilvántartó rendszer teszt üzemébe 

bekapcsolódtunk, a kísérleti fázisban részt vettünk. Együttműködtünk a képzések során a lehetséges hibák 

feltérképezésében, javításában.  

Tűz-és munkavédelmi oktatást tartottunk a kollégáknak. 

Frissítésre kerültek a szolgáltatási szerződéseink, a partnerekkel egyeztetve, ezek felülvizsgálata megtörtént.  

Gelányi Lift Épületgépészeti Kft 
Euro-Profil Kft 
MOP-CSI Clean Kft 
Webtűzőr 
Bodor Katalin munkavédelmi felelős 
Vértes Balázs e.v. 
Kello Könyvtárellátó rendszer 
Lapker Kft 
Mónos Film Bt 
Libri Bookline Zrt 
Hungaropressz Sajtóterjesztő Kft 
Laptapír Médiascity Kft 

 
A mérnöki iroda vezetőjével megismertettük az épületet, közösen átbeszéltük azokat a jövőbeni terveket, amelyek az 

épület állagmegóvását szolgálják.  Mivel az épület 2022-ben 20 éves lesz, tervezési munkákat folytattunk közösen az 

épület állagmegóvása érdekében. Erről feljegyzés készült: 

- a terekben a termo szelepek cseréje szükséges_ rossz hőgazdálkodás 

- az épület homlokzatán lévő beton dekor elemek kimozdultak, ezek rögzítése szükséges 

- épületen kívül lévő 2 jelentős repedés, felázás 

- III. emeleti kistárgyaló tartó oszlopainak repedése 

- I. emeleti olvasói terekben az árnyékolás lehetséges megoldása_ elektromos reluxákkal 

- fa nyílászárók_ ablakok összeszáradása, mozgása= nem zárnak 

- földszinti főbejárati ajtó méretének csökkentése, felújítása 

- olvasói terekben a fa padló erős kopásának helyreállítása, teljes felújítása 

- az aládúcolt Híd tartó szerkezetének megerősítése 

A következőkben történtek intézkedések: 

- a fűtés beszabályozásra került, amely sajnos nem hozta meg a várt eredményt. A radiátorok hőleadása nem 

szabályozható, így sok energiát elpazarolunk a fűtés során.  

- a fronton lévő beton elemek ideiglenes rögzítése megtörtént, a végleges megoldásra 2022. tavaszán kerül sor 



 
IGAZGATÁSI FELADATOK 

16 

 

- a híd statikai bevizsgálása során kiderült, hogy a tartószerkezet fa eleme az időjárási behatások miatt 

korrodeálódott. A végleges állagmegóvási és helyreállítási munkákig, amely 2022. tavaszára várható, a híd dúcolásra 

került, a felszínen és a mélygarázsban is.  

Saját hatáskörben elvégzett karbantartási, javítási és átalakítási munkák: 

A költségvetésben karbantartási, kisjavítási munkálatokra elkülönített összegből több munkálatot elvégeztünk az 

épületben: 

- Tisztasági festés     

- Nyári nagytakarítás ,ablakok lemosatása alpinistákkal 

- Zárak, zsanérok felülvizsgálata javítása                                                                 

- Izzó cserék kisebb villanyszerelések , világítás korszerűsítés 

- Radiátorok  folyamatos  javítása a téli szezonba                                                     

- Pályázaton nyert világító felirat rendszer üzembe helyezése a kölcsönző terekben 

- Zöld udvar folyamatos karbantartása, növénytelepítés, gondozás 

 
1.4. Pályázatok 
 
A könyvtár 2021-ben 2 pályázaton nyert el támogatói összeget: 

- 2020-ban nyújtottuk be a Minősített Könyvtári Címre a pályázatunkat, amelynek elbírálása is az említett évben 

történt. Az elismerő címet 2021. január 22-én, a Magyar Kultúra napján vehettük át, online formában. A cím 

mellett 300.000, azaz Háromszáz ezer Ft pénzjutalommal is járt a sikeres pályázat. 

Elnyert támogatás: 300.000 Ft 

A támogatás összegét csapatépítésre fordítottuk. 
- 2021. márciusában adtuk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a Makerspace_ Közösségi alkotótér kialakítása a 

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban munkacímen pályázatunkat. A pályázat első körben nem 

került támogatásra, halasztott döntés státuszba került. 

2021. december 22-én kaptuk az értesítést a pozitív döntésről: 2.160.000 Ft támogatásban részesül a projekt, 

240.000 Ft önrész vállalása mellett. 

Elnyert támogatás: 2.160.000 Ft 

A makerspace bekerülése a könyvtári szolgáltatások közzé, nagyon egyszerűen magyarázható azzal, hogy a könyvtár 
egyébként is egy közösségi tér, ahol szabadon hozzáférhetnek az emberek a könyvekben és adatbázisokban lévő 
tudáshoz. Ezekhez a tényekhez könnyen kapcsolható egy olyan állandó helység, ahol nem csak az elméletnek jut tér, 
hanem azokat a dolgokat, melyeket az interneten vagy a helyben található szakirodalomban olvasnak, azt meg is tudják 
valósítani. Természetesen az sem elhanyagolható szempont, hogy egy új szolgáltatás új bevételi forrást és új 
beiratkozott használókat ugyancsak jelenthet a könyvtárak számára. Az elindításához egyszerű dolgok is megfelelőek 
lehetnek, nem feltétlenül kell hozzá a külön, elszeparált helyiség megléte vagy a drága eszközök. A gödöllői 
könyvtárban már több éve megszületett az a gondolat, hogy a földszinti közösségi térben alkotó teret alakítunk ki olyan 
kreatív szolgáltatásokkal és lehetőségekkel, amelyre igény mutatkozott az elmúlt időszakban. 
A projekt megvalósítására a pénzösszeg kiutalásakor (várhatóan 2022. márciusában) kerül sor. Befejezése 2022. 
augusztus 31. 
 
1.5. Humán erőforrás gazdálkodás 
 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2020.évi létszáma 2020. október 31-ig 19 fő volt, 2020. november 

1-től 18 munkatárs van alkalmazásban. 2021-ben a nehézségek ellenére minden munkatársat sikerült az intézmény 

alkalmazásában tartani, így a munkatársak száma 18 fő, vezetővel. 

 

2020. júniusától tölti Gál- Gönczi Krisztina szülési szabadságát. A helyére helyettesként Kajári Katalin szerződését 

hosszabbítottuk meg. 

2022. júniusáig GYES-en van Gergely Ildikó, akinek a helyettesítésére Dudás Attila került alkalmazásba. 
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2020. november 1-től megszűnt a könyvtárosok közalkalmazotti jogviszonya (2020. évi XXXII. törvény a kulturális 

intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú 

törvények módosításáról), a foglalkoztatás átkerült a Munka Törvénykönyve hatálya alá. 

A jogviszonyváltáshoz a kormányzat 6%os béremelést rendelt el a kulturális szférában dolgozóknak. A 2020 júniusában 

megjelent kormányrendelet (305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes 

közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról) nem adott egyértelmű leírást arról, hogy a 

béremelésre szánt fedezetet honnan kell biztosítani. 2021. január 1-ig visszamenőleg 2021. márciusában minden 

munkatárs megkapta a béremelést. 

 

A koronavírus járvány okozta költségvetési megszorítások a humán erőforrás gazdálkodást is érintette. A dologi 

kiadások mellett jelentősen csökkent a személyi kifizetésekre a keret, így megoldást kellett keresni arra, hogy a nehéz 

időszakot átvészeljük. 5 munkatárs bérét kellett kigazdálkodni úgy, hogy a legkisebb kárt okozzuk a személyi 

állományban és a szolgáltatások, a működés területén.  

Vezetői javaslatomra a munkatársi közösség egyöntetűen úgy döntött, hogy 2021. február 1-től november 30-ig 

minden munkavállaló 6 órában dolgozik, beleértve a vezetőket is. A csapat erejét és elszántságát bizonyította ez az 

összefogás, amely nagyon megerősített minket. Közös vállalással minden munkatárs folytathatta a munkát, amit 

ugyanazzal a lelkesedéssel tettünk továbbra is. 

A könyvtár május 19-ig zárt kapuk mellett szolgáltatott, így munkaszervezés szempontjából megoldható volt a 

munkaidő átszervezés. Az online szolgáltatások folyamatosan működtek, az esti ügyeletet váltott műszakban oldottuk 

meg. Így olvasóink nem éreztek változást a szolgáltatások területén. 

A csapatot összekovácsolta a közös döntés, de lelkileg mindenkit megviselt a bizonytalanság érzés. Ezért pszichológust 

hívtam, hogy segítségünkre legyen a feldolgozásban. 

Jogi tanácsadással is segítettem eloszlatni a munkatársak bizonytalanság érzését a jövőre nézve, dr. Györfi Beáta 

segített ebben, aki készséggel foglalkozott a munkatársak egyéni problémáival is. 

Polgármester úr és kabinetvezető úr több alkalommal is ellátogatott az intézménybe, személyesen találkoztak a 

munkatársakkal, minden esetben pontos tájékoztatást nyújtva a város és a makrokörnyezet hatásairól, 

következményeiről.  

2021. május 1-től polgármesteri intézkedés eredményeképpen minden munkatárs az eredeti 8 órás foglalkoztatásba 

került vissza. A munkatársak májustól decemberig megkapták a cafetéria juttatást is (8000 Ft/hó). Így a 11 hónap 

helyett 3 hónapig tartott a 6 órás foglalkoztatás. 

 

1.6. Partnerkapcsolatok 
 
Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal, intézményekkel 
Az idei évben a könyvtári foglalkozások sajnos továbbra is jócskán elmaradtak a korábban megszokottól. Az első féléves 
bezárás után egészen május közepéig nem tarthattunk órákat, a nyári időszak alatt értelemszerűen nem voltak 
csoportos foglalkozások. Szeptembertől decemberig tartott a normál időszak, ekkor nagyjából a megszokott volt a 
forgalom, illetve továbbra is folytattuk az Utazó Könyvtáros kihelyezett könyvtári órákat. A felsős könyvtári órákban 
tapasztalható némi növekedés az előző évhez képest. 
 
 

 2018 2019 2020 2021 

 alkalom fő alkalom fő alkalom fő alkalom fő 

könyvtári órák az 
óvodás és alsó 
tagozatos iskolásoknak 

177 3499 188 3686 73 1267 66 1463 

Ebből Utazó könyvtáros - - - - 13 286 8 140 
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könyvtári órák 
felsősöknek és 
középiskolásoknak 

20 458 21 474 5 78 10 246 

összesen 197 3957 209 4160 78 1345 76 1709 

  
Könyvtárunk továbbra is tagja a gödöllői Kulturális Kerekasztal társaságnak, melynek feladat a helyi kulturális élet 
összefogása. 
Kamaszkönyvtárunkban ülésezik a Gödöllői Ifjúsági Testület, közös programunk volt 2021.ben a Belvárosi Napok 
keretében könyvcserélős ház szervezése a Civil utcában.  
 
Önkéntesség 
A kisközösségek szerves részét képezik a könyvtári kapcsolattartásnak, a szakmai munkának.  
2021-ben a következő kiscsoportok működtek önkénteseink munkájával: 
 

- Értelmiségi találkozó 
Vezeti: Dr. Heltai György 

- Sakk klub 
Vezeti: Veréb Béla, Fehér Mihály 

- Rejtvényfejtő klub 
Vezeti: Kozics Anikó 

- Baba- mama kuckó 

Vezeti: Kozáry-Biczó Andrea, Szabó-Zmák Edina, Turóczi Fruzsina 
- irkave.gvkik.hu – az Irka blogja 

Vezeti: Dr. Kovács Zsuzsanna és Mersdorf Ilona 
- Könyvfitnesz biblioterápiás csoport 

Vezeti: Fülöp Attiláné 
- Jövő-szövő műhely 

Vezeti: Bene Zsuzsanna 
 
Közösségi szolgálat 

A diákok közösségi szolgálatának keretében 6 középiskolából 21 fiatal 288 órában (2020-ban 21/296) órában 

végezte nálunk a közösségi szolgálatot. Digitalizálták a könyvtár aprónyomtatványait, a Könyvsú-go 

adatbázisunkba új könyveket töltöttek fel, hozzászóltak a könyvajánlókhoz, könyvet házhoz programban 

vettek részt, gyermekeknek meséltek, olvasótáborban segítettek, és zöld könyvtári udvarunk gondozásában 

vettek részt. 
 
Szakmai partnereink 

Szervezet neve Kapcsolattartó 

Digitális Jólét Program Soldevila Katalin 

EISZ 
(Elektronikus Információszolgáltatás 
Nemzeti Program) 

Soldevila Katalin 

Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai 
Egyesület (GKRTE) 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

HUNGARNET egyesület Vértes Balázs 

Informatikai és Könyvtári Szövetség 
(IKSZ) 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Könyvtári Intézet Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Magyar Könyvtáros Egyesület (MKE) Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

Magyar Olvasástársaság (HUNRA)  Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

MEK egyesület 
(Magyar Elektronikus Könyvtár) 

Soldevila Katalin 

MKE Helyismereti Könyvtárosok 
Szervezete 

Gönczi Krisztina 

MKE Gyermekkönyvtáros Szekció Maszlag-Lénárt Mónika 
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MOKKA egyesület 
(Magyar Országos Közös Katalógus) 

Soldevila Katalin 

NetLib Soldevila Katalin  

Turisztikai Egyesület Gödöllő (TEG) Liskáné Fóthy Zsuzsanna 

 
Tisztségek 
Liskáné Fóthy Zsuzsanna igazgató az alábbi szervezetben tölt be tisztséget: 

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

- Szinnyei Bizottság tagja, 
MKE Pest Megyei Szervezetben: 

- Vezetőségi tag: Soldevila Katalin, 
- Ellenőrző bizottsági tag: Kajári Katalin 

 
1.7. Önkéntesség és társadalmi szerepvállalás 
 

A GVKIK munkatársi közössége az előző évekhez hasonlóan az elmúlt esztendőben is törekedett arra, hogy 

minél több feladatot felvállaljon a város közhasznú életében: jelen legyen városi programokon, részt vegyen 

városi társadalmi hasznosságú kezdeményezések megvalósításában. 

- Oltási regisztrációban, oltópontok működésében való közreműködés februártól májusig. 

5 fő végezte az önkéntes munkát, összesen 250 órában, hétvégén és ünnepnapokon is. 

Segítő pontot működtettünk azok számára, akiknek problémát okozott az oltásra való regisztráció 

- Folyamatosan dolgoztunk városi civil szervezetekben, részt vettünk egyesületek munkájában 

Városi Nyugdíjas Egyesület, Értékvédő Egyesület, Gödöllő Testvérvárosi Egyesület, Gödöllői Cavaletta női kar, 

Gödöllői Turisztikai Egyesület, Gödöllői Királyi kastély Barátainak Egyesülete 

- Rendszeresen részt vettünk iskolai versenyek zsűrijében, akár online is 

- Könyvet házhoz szolgáltatásunkat a könyvtárosok munkaidő után, a saját lakhelyükön végzik, igy könnyebben 

jutnak el a csomagok az olvasókhoz 

- Társintézményünk, a Művészetek háta 40. évfordulóján részt vettünk a kiállítási anyag összegyűjtésében, 

rendezésében, digitalizálásában, majd a kiállítás rendezésben és kivitelezésében 

- A Református Líceum diáknapjain kollégánk kézműves alkotóházat tartott 

- A karácsonyi ünnepek körül: 

▪ részt vettünk a leszpédi csángó gyerekeknek való csomaggyűjtésben, évek óta csomagbegyűjtő pont 

az intézmény 

▪ karácsonyfát diszitettünk a Művészetek Háza által szervezett jótékonysági akció keretében, egy 

rászoruló családnak 

▪ mézeskalácsot sütöttünk a munkatársakkal, ezekből ajándékcsomagokat készítettünk. Ezeket olyan 

közösségeknek, csoportoknak vittük el, akiknek sokra becsüljük a munkáját és szerettük volna 

valamilyen módon megköszönni. 

▪ Egy napot dolgoztunk a Mikulásgyárban, Budapesten, amely egy adománygyűjtő szervezet, rászoruló 

családok számára végeznek tartós élelmiszer és tisztálkodási eszközök gyűjtését. A munkanapunkra 

több doboznyi élelmiszert: cukrot, tésztát, édességet és ugyanennyi tisztálkodási szert hoztak a 

kollégák, igy a saját időnk mellett tucatnyi élelmet és egyebet is tudtunk felajánlani jótékony célra. 

▪ December második felében több alaklommal, rendezvényeken, köztereken adott mini koncertet a 

Könyvtár karácsonyi angyalai kórus. Az évek óta megalakuló csoport örömmel gyakorol heteken át, 

hogy olvasóinknak, a város lakóinak örömet okozzon az ünnep közeledtével. 
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2.1. Beiratkozás, olvasók száma 
Statisztikai adatainkon az látszik, hogy 2020-ban egy több mint tíz éves fejlődési lendület tört meg. A járvány miatti 
bezárások és korlátozások, valamint a gödöllői könyvtárosok 6 órára csökkentett munkaideje olyan károkat okoztak, 
melyek kijavítása hosszú munka lesz az elkövetkező években. Szerencsére a 2020-as mélyrepüléshez képest 2021-ben 
már látszanak a javulás jelei, a csökkenés mértéke javult, némely esetekben pedig növekedés is tapasztalható. 
Természetesen lesznek szolgáltatások, melyek végleg eltűnnek majd emiatt, (cd és dvd kölcsönzés) és vannak újak, 
melyek előretörése várható (távszolgáltatások).  
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Az első grafikonon látható a nyitvatartási napok arányának csökkenése, a korábbi évek adatsora 1-3%-os ingadozás 
mellett állandónak volt mondható, 2020-ban viszont az előző évhez képest 38%-kal csökkent a nyitvatartási napok 
száma, és 2021-ben még további 3%-os csökkenés volt, ami döntően befolyásolta az összes többi adatunkat. Összesen 
170 napot voltunk nyitva, melynek egy nagy része a kevésbé forgalmas nyárra esett. A másik probléma, amit az adatok 
önmagukban nem mutatnak, a látogatások korlátozása volt. Igaz, hogy májusban kinyithattunk, de egészen 
szeptemberig az olvasók csak védettségi kártyával jöhettek be, így a felnőtt használók egy része, a gyerekek és a 
kamaszok szinte teljes egészében elmaradtak, és ahogy azt az adatainkon is láthattuk, ősztől állt helyre a normál 
látogatottság. A regisztrált olvasóink száma kisebb-nagyobb ingadozások mellett viszonylag állandónak mondható, 
évek óta stabilan 7000 fölött volt, ami összehasonlítva az országos adatokkal, kiemelkedő értéknek számított. 2020-
ban ez az adat 14%-os csökkenést mutatott az előző évhez képest, 2021-ben pedig tovább csökkent 11%-kal. Ez az 
5679 fő még mindig a lakónépesség 17%-át jelenti, ami jóval az országos átlag fölött van.  A részletesebb beiratkozási 
adatokat megnézve, már látjuk a pozitív elmozdulást, és amennyiben nagyobb korlátozásokra nem kell számítani 2022-
ben, akkor valószínű, hogy folytatódni fog a javulás. Az aktív használók jelentik a ténylegesen adott évben kölcsönzők 
számát, ez már csak 8%-os csökkenést mutat, de ennél is kedvezőbb az adott évben és az újonnan beiratkozók száma, 
mindkét adat nőtt: 28, illetve 33%-kal (zöld és lila oszlopok).  
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2.2. Könyvtárhasználat 

 
Személyes használat 
A könyvtár látogatói száma sajnos tovább csökkent 31%-kal 2021-ben, melynek számos oka lehet. Már 2020-ban is 
41%-os volt a csökkenés, így az utolsó rendes évhez viszonyítva a látogatói számban összesen 60%-os visszaesést 
tapasztalhatunk. 2021-ben ennek az alábbi okai lehettek: 

- 170 napot tartottunk csak nyitva 
- a májusi nyitástól szeptemberig csak igen korlátozottan lehetett minket látogatni: védettségivel, 

létszámkorláttal 
- elmaradtak az iskolai csoportok és a rendezvények nagy része 
- szinte teljesen megszűntek a fogadott rendezvények. 
- az élet a normál kerékvágásába csak szeptemberben tudott visszatérni. Decemberben már ismét korlátoztuk 

a látogatókat: lemondtuk a programokat és iskolai csoportokat. 
Pozitív elmozdulás is tapasztalható azonban: a rendezvényekre látogatók száma 1%-os növekedést mutat, illetve a 
gyerekfoglalkozásokon részt vevők száma nőtt 27%-kal. A rendezvényeken belül a saját rendezvények mutatnak 
nagyobb javulást.   
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Távhasználat 
A bezárások és korlátozások szükségszerűen előtérbe helyezték a könyvtárak online szolgáltatásait, így volt 
ez nálunk is, ahol már 2020 tavaszán több új online szolgáltatást indítottunk útjára, és ősszel még másokkal 
egészítettük ki. 2021-ben folytatódtak a beindított távszolgáltatások: a chat.hu azonnali tájékoztató 
szolgáltatás a honlapon, az online beiratkozás, valamint az Ezt kérem! emailes csomagküldő 
szolgáltatásunk és a Könyvet Házhoz program. Rendkívüli mértékben megnöveltük a digitális 
tartalomszolgáltatást is a közösségi oldalakon, videók, cikkek, posztok jelentek meg napjában többször is. 
Ezenkívül folytatódtak az online klubfoglalkozások. Ennek köszönhetően továbbra is magas szinten maradt 
a távhasználat, pici csökkenés volt tapasztalható: 4%. Ami kicsit érthetetlen számunka, az a közösségi oldal 
nagyfokú visszaesése, a Facebook oldal látogatottsága 41%-kal csökkent. A részletes adatok: 

- a honlap látogatottsága 6%-kal csökkent 

- OPAC (keresés az online katalógusban) 3 %-kal csökkent 

- emailes tájékoztatás további 70%-kal nőtt (2019-hez képest így 300%-os a növekedés) 

- telefonos tájékoztatás 25%-kal csökkent (amiben nincsen benne a kollégák háziorvosoknak végzett 

oltási adminisztrációja) 

- napi elért Fb felhasználók 44%-kal csökkent 

- összes távhasználat Facebookkal együtt 30%-kal csökkent. 

Az emailek megnövekedése elsősorban a Könyvet Házhoz és Ezt kérem! csomagösszekészítő 
szolgáltatásunk népszerűségének köszönhető a zárva tartás ideje alatt. 
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Kölcsönzés, helyben használat 
 
Bár a csökkenés mértéke csökkent, a 2021-es adatok még így is kevesebbet mutatnak, mint 2020-ban. A 
korábbi országosan is egyedülálló adataink itt is súlyos veszteséget könyvelhetnek el, a 2019-es állapothoz 
képest 2021-ben harmadával csökkent a kölcsönzés és a kölcsönzött dokumentumok száma is. Ami pozitív 
elmozdulást jelez, az az egy főre eső kölcsönzési alkalmak, és kölcsönzött dokumentumok számának pici 
növekedése a felnőttek körében. 
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A kölcsönzések számának és a kölcsönzött dokumentumok számának visszaesése a DVD-k, CD-k és 
folyóiratok esetében sokkal nagyobb mértékű volt, mint a könyveknél. A 2019-es normál évhez viszonyítva 
a CD-k és DVD-k esetében kétharmadával esett vissza mind a kölcsönzési alkalom, mind a kölcsönzött 
dokumentumok száma, a folyóiratok esetében ez pedig 45%-os. Ez szükségszerűen felveti annak a 
kérdését, hogy meddig érdemes ezen dokumentumtípusokat, különösképpen a Cd-ket és Dvd-et tovább 
gyarapítani. 
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A helybenhasználat értelemszerűen nagyot csökkent, 2020-ban 56%-kal kevesebb, mint egy évvel előtte. 
Az adat lényegében változatlan értéket mutat 2021-ben is. 
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2.3. Társadalmi hasznosulás és gazdasági érték 
 
A könyvtár szolgáltatásainak társadalmi és gazdasági értéke nehezen számszerűsíthető. Amerikában 
bevett gyakorlat a könyvtári szolgáltatások ilyen értékelése, mely nagyon egyszerű számításokon 
alapulnak.  (Az IFLA nemzetközi könyvtáros szervezet un. ROI – Return On Investment számításokat ajánl). 
A gödöllői könyvtár is elvégzett néhány számítást ennek mintájára, melyek az alábbi eredményekkel 
szolgáltak. 
 
A könyvtári megtérülésénél két adatot kell viszonyítani egymáshoz: a befektetett összeget és a 
forintosított eredményt. Könyvtárak esetében a befektetett összeg a költségvetési kiadások összege, míg 
a másik oldalon a különböző szolgáltatások pénzben kifejezett értéke áll. A gödöllői könyvtár, mint 
települési könyvtár számára a három legnagyobb szolgáltatási tétel a könyvkölcsönzés, az általános és 
szaktájékoztatás, valamint a kulturális programok szervezése. A kölcsönzött dokumentumok száma, a 
tájékoztatás, a referensz kérdések száma, az irodalomkutatás kötelezően gyűjtött adat, ugyanígy a 
rendezvények és az azon résztvevők száma is. Ezeket az adatokat csak meg kell szoroznunk a könyvek, 
illetve a kulturális programok átlagárával, illetve a könyvtárosok órabérével és máris megkapjuk ezen 
szolgáltatások értékét. A gödöllői könyvtárban a könyvek átlagértékének az adott évben elért 
dokumentumbeszerzési átlagárat vettük alapul, mely jóval alacsonyabb a piaci árnál. A kulturális 
programok esetében pedig 500,- forintos átlagárral számoltunk, mely alacsonynak tűnik, de ebbe 
beletartoznak a gyerekfoglalkozásoktól kezdve a tanfolyamokon, klubfoglalkozásokon át a nagyobb 
irodalmi rendezvények is. Az átlagos bruttó bér könyvtárunkban: 306 227,-Ft/hó-ra nőtt, a 6%-os 
béremelésnek köszönhetően, tehát 1910,-Ft-os átlagos bruttó órabérrel tudunk számolni.  
A ROI a befektetés megtérülésének mutatója, könyvtárak esetében az intézményre fordított 
költségvetés tiszta nyereségét mutatja. (Az üzleti életben, ha a ROI negatív, akkor nem éri meg befektetni, 
illetve minél nagyobb pozitív szám a mutató, annál nagyobb a megtérülési ráta.) 
A három leghangsúlyosabb szolgáltatásunk piacosított értékét számoltuk ki a lenti táblázatban. (A 
távszolgáltatások gazdasági haszna tehát ebben még nem is szerepel). Látható, hogy 2019-ben, ami egy 
nagyon sikeres évünk volt, a 123 milliós költségvetéssel 319 milliót forgattunk vissza a társadalomba. Ez 
azt is jelenti, hogy az önkormányzat által minden gödöllői lakosra fordított könyvtári támogatást 2,5 
szeresére tudtunk növelni. Az önkormányzat 3 867,-Ft-ot fordít lakosonként a könyvtárra, mi ezt 
megnöveltük 10 000,-Ft-ra. A ROI értéke 2019-ben 1,6 volt, tehát az intézmény gazdasági értéke 
nyilvánvaló. 
A 2020-as adataink ennél rosszabbak, hiszen csonka évünk volt, de még a bezárások miatt csökkent 
forgalom mellett is olyan mutatókat tudtunk produkálni, ami tisztán jelzi a könyvtárunk társadalmi és 
gazdasági hasznosságát. A ROI mutatója ebben az évben is pozitív volt, 0,8: tehát minden befektetett 
forinthoz 0,8 Ft további hasznot generált a könyvtárban. 
2021-ben 12%-kal csökkent a könyvtár költségvetése, de a társadalomba juttatott érték szinte nem 
változott az előző évhez képest. Vagyis minden befektetett forint további 0,9 forint hasznot generált a 
társadalomban. 
Idén először kiszámoltuk, hogy az olvasó mennyit spórol meg azzal, ha az olvasott könyveket kölcsönzi 
tőlünk és nem boltban vásárolja, a piaci átlagárral számolva döbbenetes az összeg: egy olvasó 58 ezer 
forintot spórol meg velünk egy évben. 
Intézményünk tehát jelentős gazdasági értéket forgat vissza a városba, nem beszélve arról a járulékos 
haszonról, melyet az emberek jólétéhez, jó közérzetéhez, mentális állapotához hozzátesz, mely pénzben 
valóban nehezen kimutatható. A megtérülésről szóló infografikát lásd az első fejezetben. 
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A GVKIK gazdasági megtérülési mutatója – ROI  

művelet szolgáltatás 2019 2020 2021 

A kölcsönzött könyvek száma (csak 
könyvek) 

137 981 99 524 93 775 

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

2147,- 2295,- 2328,- 

C=A*B társadalomba juttatott érték (Ft) 296 245 000,- 228 407 000,- 218 308 200,- 

D rendezvényen résztvevők száma 19 957 7 317 7411 

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

F=D*E társadalomba juttatott érték (Ft) 9 978 500,- 3 658 500,- 3 705 500,- 

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

29 630 21 322 19 796 

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

I kérdések megválaszolásának átlagos 
ideje (óra) 

0,25 0,25 0,25 

J=G*H*I társadalomba juttatott érték (Ft) 13 333 500,- 9 594 900,- 9 452 590,- 

K=C+F+J számolt teljes visszaforgatott érték  319 557 000,- 241 660 400,- 231 466 290 

L könyvtár éves költségvetése 123 577 000 135 959 000 120 642 932 

M Gödöllő lakossága 31 956 31 956 31 779 

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

3 867 4 254 3 796 

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

10 000,- 7 562,- 7 284 

P= 
K-L/L*100 

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

1,6 0,8 0,9 

 

B könyvek átlagértéke (Ft) 
(piaci át) 

n.a. 2984,- 3327,- 

R Egy olvasóra jutó kölcsönzött 
dokumentum/év 

20,3 17,4 17,8 

S=B*R-1200 Ennyit spórol meg az olvasó 
csak a könyveken 

n.a. 50 722,- 58 020,- 
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3. SZAKMAI FELADATOK 
3.1 Állomány menedzsment 
3.1.1 Fejlesztés, gyarapítás 
 
Könyvek 
A koronavírus járvány a Feldolgozó Iroda működését nem befolyásolta. Az állománygyarapítási munkát 
viszont nagymértékben befolyásolta a költségvetési források csökkenése, valamint a könyvek átlagárának 
drasztikus növekedése főként az év második felében (27%). A könyvvásárlásra fordítható összeg 21%-kal 
csökkent a 2021-es évre, a vásárolt dokumentumok darabszáma pedig 22%-kal csökkent. Ezt leginkább a 
szakkönyvek (azon belül is a gyermek szakkönyvek) sínylették meg, a korábbi kiegyenlített megoszlás 2021-
ben elbillent a szépirodalom felé. A szak- és szépirodalom megoszlási aránya: 36,5% (szakirodalom) - 63,5% 
(szépirodalom) volt 2021-ben. 
Dokumentumainkat elsősorban szerződéses partnereinktől rendeltük. Fő beszerzési forrásunk a Libri-
Bookline Zrt. Ennek oka, hogy vásárlásaink során ők biztosítják a legmagasabb kedvezményt (38%). Az 
egyéb forrást nagyobb részt a helyi könyvesboltok teszik ki. 
 

 
 

 
 
Folytattuk a tavaly megkezdett kiemelt állománygyarapítási területek bővítését: 

- zöld könyvek: természetvédelemmel kapcsolatos gyermek és felnőtt szakkönyvek,  
- klasszikus szépirodalmi regények: az elhasználódott régi kötetek lecserélése újakra, 
- történelmi regények 
- New Adults regények: a fiatal felnőttek korosztály számára,  
- népszerű ismeretterjesztő szakkönyvek 
- legnépszerűbb szórakoztató szépirodalmi könyvek több példányban 
- idegen nyelvű szépirodalom az ifjúsági részlegen 

 
Olvasói kérések (dezideráta rendelés) 
Az olvasói kérések száma majdnem duplájára nőtt, 421 db kéréssel, 82%-kal. 656.125 Ft-tal költöttünk 
többet erre, mint az előző évben. 
 

Könyvre 

fordított összeg                                 

Rendelt 

darabszám 

Könyvre 

fordított összeg                    

Rendelt 

darabszám 

Könyvre fordított 

összeg                    

Rendelt 

darabszám

Általunk 

vásárolt
Piaci

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

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

Átlagár

Saját költségvetés Érdekeltség növelő Összesen Átlagár                           

Beszállítók 2020 2021*

Libri-Bookline Zrt 56% 85%

Kello 30% 13%

egyéb 14% 2%

*Könyvek darabszáma alapján számolva.
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Növekedés okai: 

- megnövekedett távszolgáltatások: a bezárás alatt személyes kommunikáció híján emailben és a 
honlapon keresztül küldtek be az olvasók sokkal több kérést 

- az így beérkező kéréseket kollégáink nem tudták előzetesen megszűrni (ezért a nem teljesített 
kérések száma is nőtt: 25%-ról 34%-ra) 

- a szűkebb könyvkeret miatt az Új könyvek jegyzékéből is kerültek ide tételek.  

 
Az olvasói kérések alapján beszerzett könyvek forgási statisztikája az alábbi táblázatban látható, az így kért 
könyvek 88%-át kikölcsönözték, (ez pici csökkenést jelent), 65%-át többször is, és összesen majd 3 
kölcsönzés jut minden könyvre (ami jelentős növekedést jelent). 

 
 

Könyv és Kávé 
A Művészetek Háza kávézójában található Könyv és Kávé mini könyvtárunkba idén célzottan nem 
vásároltunk könyvet, de vittünk ki 18 db újonnan vásárolt könyvet, hogy frissítsük az állományt. Jelenleg 
172 db könyv (ebből 63 gyermekkönyv) van a kávézó polcain. 
 
Folyóiratok 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től rendeljük. Továbbra is nagy segítség könyvtárunknak az NKA-
tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli magyar nyelvű folyóirat. A nyomtatott folyóiratok 
előfizetésére 2020-ban bruttó 1.200.727 Ft-ot költöttünk, idén 1.439.255 Ft-t, vagyis 238.528 Ft-tal többet. 
Ennek oka, hogy az idegen nyelvű (Hungaropress) folyóiratok ára megnövekedett, illetve a folyóiratok ára 
is kis mértékben növekedett. 
A digitális folyóirat-előfizetések területén partnert váltottunk. Még 3 db folyóiratot a Digitálstantól 
rendeltünk 15.365 Ft értékben. Decemberben szerződést kötöttünk a MediaCity Magyarország Kft-vel 
(Laptapír). Így 114 féle újságot böngészhetnek olvasóink (150.876 Ft). 2020-ban a 13 folyóiratért 86.175 
forintot fizettünk. 
A Wolters Kluwer OptiJUS Kft Opten Kft. által biztosított 2 felhasználós OptiJus online elérésű jogi adatbázis 
+ Nagykommentár elérésének éves előfizetési díja br. 91.995 Ft volt 2020-ban , melyet az év 2. felében 
egyenlítünk ki tavaly. 2021-ben 1 felhasználós, Nagykommentár nélkül 111.252 Ft-t fizettünk érte. 
 

Db Ára Db Ára

Kérések 

száma
195 413 318 521 513 934

Teljesített 142 296 803 Ft 255 547 578 Ft 242 566 583 Ft 362 971 933 Ft 384 863 386 Ft 617 1 519 511 Ft

Teljesítettlen 53 158 76 159 129 317

2020 2021

Gyerek Ára Gyerek Ára Felnőtt Ára Felnőtt Ára
Összesen Összesen

Dezideráta 

ÖSSZES

2020 2021 2020 2021

Kölcsönzési időszak: 2018 2019 2020 2021 

Dokumentumok 
száma: 

241 271 158 616 

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

Többször 
kölcsönözték: 

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

Összes kölcsönzések: 834 (346%) 995 (367%) 371 (234%) 1788 (290%) 
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FOLYÓIRATOK Féle % 

2020 2021 2020 2021 

V
ás

ár
o

lt
 

Lapker Zrt 74 68 35,07% 23,86% 

Hungaropress                                                          
(Külföldi folyóiratok) 

5 5 2,37% 1,75% 

Szerkesztőség/ Kiadó 20 13 9,48% 4,56% 

Eseti vásárlás 18 12 8,53% 4,21% 

Digitális folyóiratok 12 115 5,69% 40,35% 

A
já

n
d

é
k Ajándék 22 14 10,43% 4,91% 

NKA ajándék folyóiratok 60 58 28,44% 20,35% 

Összesen: 211 285 100,00% 100,00% 

 
Elektronikus, digitális dokumentumok  
Hangoskönyv-állományunk gyarapodása (HCD) 

2021-ben negyedére csökkent a hangoskönyv vásárlásunk, egyrészt csökkent az erre fordítható 

keret, másrészt itt is jelentősen nőttek a piaci árak. 

 
 
MásArc zenei részleg DVD-gyűjtemény gyarapodás 
 
Ezen állományrészen kölcsönzési jogdíjjal ellátott dvd-ket vásárolunk. E jogdíj miatt a gyarapodás lassú 
ütemű. A vásárolt dvd-k átlagára: bruttó 5.714,- Ft-ról 7028,-Ft-ra nőtt 2021-re. (Így a már 2020-ban is 
72%-os növekedéshez újabb 23%-os drágulás jött.) A drágulás miatt és a folyamatos forgalomveszteség 
miatt is, 2021-ben már csak harmadannyi DVD-t vásároltunk, mint előző évben. 
Ajándék beszerzési mód csak a Gödöllő Gyűjtemény részére állományba vett filmek esetén elfogadott. 
 

DVD Vétel 

2020. 2021. 

Érték Db Ára  Db Ára  

176 1 005 684 Ft 59 414 655 Ft 

 
 
 

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

84 151 135 Ft 22 55 423 Ft 12 22 150 Ft 0 0 Ft 96 173 285 Ft 22 55 423 Ft
Érték

HCD
Vétel Ajándék Összesen

2020. 2021. 2020. 2021. 2020. 2021.
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MásArc zenei részleg CD-gyűjtemény gyarapodás 
A CD-k átlagára nem nőtt számottevően, de így is 60%-kal kevesebbet vásároltunk belőlük, hiszen az 
olvasói kereslet irántuk szinte a nullára csökkent.  
 

CD Vétel 

2020. 2021. 

Érték Db Ára  Db Ára  
97 382 595 Ft 41 165 370 Ft 

 
Könyvet a könyvtáraknak (korábban Márai Program) 
2021-ben a Petőfi Irodalmi Ügynökség megbízásából a Könyvtárellátó által lebonyolított Könyvet a 
könyvtáraknak I. program keretén belül lehetőségünk nyílt 74 darab, 244.930 forint értékű könyvet 
rendelni, amik ajándékként kerültek bevételezésre.  
 
Gödöllő Gyűjtemény 
A Gödöllő Gyűjtemény 2021-ben 44 db könyvvel, míg a régi könyves állomány 10 db könyvvel gyarapodott. 
A részleg összesen 54 könyvvel lett gazdagabb 127 067 Ft értékben. 
A Gödöllői Szolgálat, Gödöllői Hírek, gdl.hu gödöllői folyóiratok nyomtatott és elektronikus változatából, 
illetve az Observer Budapest Médiafigyelő Kft. oldaláról letöltött újságcikkeket elmentettük. A cikkeket a 
Szikla adatbázisban feldolgoztuk, majd hozzá kép vagy szöveg formában csatoltuk a médiaállományt, 
amely így bárki számára hozzáférhetővé válik honlapunkon. Nyomtatott kistérségi újságokat rendszeresen 
kaptunk, a Gödöllővel kapcsolatos cikkek feldolgozása folyamatos volt. 
2020 januárjától a Testületi jegyzőkönyveket elektronikus formában kapjuk, a Szikla adatbázisban 
feldolgoztuk, majd médiaállományként csatoltuk az egyes jegyzőkönyveket. Az alábbi táblázatban 
nyomonkövethető, hogy az elmúlt években hogyan alakult a jegyzőkönyvek feldolgozása.  
Az aprónyomtatványok feldolgozása folytatódott, 4 kolléga közreműködésével 467 db aprónyomtatvány 
került feldolgozásra a Szikla adatbázisban 1976–1995-ig. 
Az Gödöllő környéki aprónyomtatványok beszerzése folyamatos volt 2021-ben is, de lényegesen kevesebb 
szóróanyag készült a félév folyamán, mint a korábbi években. 
 
Teljes állomány 
A csoportos leltárkönyvek adatai alapján dokumentum állományunk 2021. december 31-én az alábbi: 

 

Típus Darab Ár (bruttó) Változás 

2020 2021 2020 2021 db Ár (bruttó) 

Könyv 110 

099 

110 680 138 744 668 Ft 144 787 666 Ft 581 6 042 998 Ft 

ebből gyerek 27 507 27 856 33 050 297 Ft 34 466 230 Ft 349 1 415 933 Ft 

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

CD + HCD 5 213 5 273 12 614 122 Ft 12 830 925 Ft 60 216 803 Ft 

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



 

 

3. SZAKMAI FELADATOK 

35 

 

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

Video 995 835 2 277 446 Ft 1 886 871 Ft -160 -390 575 Ft 

DVD 4 631 4 689 9 545 565 Ft 9 959 585 Ft 58 414 020 Ft 

CD-Rom (Cdr) 339 339 1 746 275 Ft 1 746 275 Ft 0 0 Ft 

DVD-Rom 

(Dvr) 

40 40 70 480 Ft 70 480 Ft 0 0 Ft 

Összesen: 125 

468 

126 007 165 705 144 Ft 171 988 390 Ft 539 6 283 246 Ft 

 

Az állomány változása vagy gyarapodást mutat, vagy, mivel nem vásároltunk bizonyos 
dokumentumtípusokat nem mutatnak változást. 
Magnó- és videókazetta, valamint Bakelit lemez állományrészünket, csak abban az esetben gyarapítjuk, ha 
a Gödöllő Gyűjtemény állományát gazdagítja. Videokazettákból azokat, amelyek DVD-n is megvannak 
folyamatosan selejtezzük, ez az egy érték mutat negatív irányú változást. 
 
3.1.2 Állományvédelem, megőrzés, selejtezés 
 
Állományvédelem 
Az elmúlt években megkezdett állagmegóvási munkát folytattuk: az értékes, hosszú távú kölcsönzésre 
számítható könyveket műanyag borítással vontuk be, amely megóvja a könyvek épségét, így tovább marad 
kölcsönözhető. Továbbra is a szépirodalmat részesítettük előnyben. 2021-ben 172 darab könyvet láttunk 
el védelemmel. (ez 42%-os csökkenés). 
 
Selejtezés 
Az előre meghatározott selejtezési ütemterv szerint, elvégeztük a dokumentumok selejtezését. Idén 21%-
kal kevesebb könyvet selejteztünk, hiszen kevesebb volt a gyarapodásunk is. Elsősorban a raktárból 
selejteztünk: a felnőtt elavult szakirodalmat, valamint elavult idegennyelvű állományt. Video 
dokumentumból azokat a videokazettákat selejteztük, amikből DVD is van. 

  
SELEJTEZÉS Darabszám Érték 

2020 2021 2020 2021 

Felnőtt 2 766 2 211 1 975 183 Ft 1 545 249 Ft 

Gyermek 982 769 674 948 Ft 797 539 Ft 

Könyv 
összesen 

3 748 2 980 2 650 131 2 342 788 

Videokazetta 200 160 403 472 Ft 390 575 Ft 

Egyéb 16 3 28 120 Ft 4 625 Ft 

Összesen: 3964 3143 3 081 723 Ft 2 737 988 Ft 
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2021-ben két Rongyos könyvvásárt tartottunk. Az elsőt az újranyitással egybekötve tavasszal az udvaron, 
a másodikat az Országos Könyvtári Napok keretein belül. Bár kevesebb dokumentumot értékesítettünk, 
több bevételünk volt.  
  

 2019 2020 2021 

Eladott 

dokumentum, db 

900 676 415 

Bevétel, forint 112 750 63 650 83 220 

 
Folyóirat 
2021 első negyedévében a 2020. évi időszaki kiadványokat elhelyeztük a raktárban. A bekötésre szánt, az 
InfoTérbe és az Olvasóterembe lelőhelyezett, folyóiratokat - Élet és Irodalom, Óvodai Nevelés, Rubicon, 
Magyar Iparművészet, Tiszatáj – összerendeztük, beköttetésük folyamatban van. A 2020-as archiválásra 
váró folyóiratokat bedobozoltuk, beleltáraztuk és a raktárban elhelyeztük. Az archiválásra nem kerülő 
hírlapokat és folyóiratokat összekötöttük, majd betűrendben elhelyeztük a raktár erre a célra kijelölt 
polcain. A polcokon aktualizáltuk a feliratokat. Koós Albert Ökumenikus Máriabesnyői Egyházi 
Lapszemléjét és az ebből készült hanganyagokat archiváltuk. 
2021. elején az archiválásra nem kerülő 2018-as folyóiratokat leselejteztük. 
2021-től az alábbi folyóiratok megszűntek: 

- Bravo – digitális és nyomtatott 

- Elle (2021 elején kiderült, hogy mégsem szűnt meg, azóta is jár) – nyomtatott  

- Képes Sport (A Nemzeti Sport melléklete lett.) – nyomtatott 

- Pesti Műsor (lemondtuk) – nyomtatott 

- Zöldújság (Lecseréltük az InGreen!-re.) – nyomtatott 

- Tanító – nyomtatott (dobozolt folyóirat!) 

A korábban rendszeresen ajándékba kapott vallási folyóiratainkat a 2021-es év második felétől már nem 
kapjuk, Reformátusok Lapja, Evangélikus Élet, Új Ember, Új Misszió, Keresztény Élet, Adoremus. 2022-ben 
ezek közül a lapok közül a Reformátusok Lapját és az Evangélikus Életet rendelni fogjuk.  
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3.1.3. Állományrendezés 
 
Felnőtt részleg 
Színezd újra! volt a 2021-es évünk szlogenje. Olyan polcot állítottunk össze olvasóinknak, melyen 
különböző színű könyveket csoportosítottunk. A vidámságot az E-p@dlás blogunkon megjelenő Milyen 
színű könyvborító illik hozzád? játékkal fokoztuk, ami nagy tetszést váltott ki olvasóinkból. A színes polcot 
csak októberben cseréltük le, a helyére az InfoTérről felhoztuk a New Adults könyveket, mivel ott nem 
találták meg az olvasók. Így már javult a forgási statisztikája. 
Az előző évi kiemeléseket – Zöld polc, Segítő polc – töretlen sikerük miatt életben tartottuk. Az itt lévő 
könyveket pontos lelőhellyel láttuk el, mert így lényegesen egyszerűbb követni azt, hogy hol vannak.  
A Zöld Udvaron kialakítottunk egy állományt, amint az időjárás megengedte. Sokféle könyvet, történelmi 
regényeket, krimiket, szórakoztató és szakácskönyveket vittünk ki.  A kölcsönzést is megoldottuk ameddig 
nem nyithattunk ki, ezzel is közelebb kerültünk az olvasóinkhoz. 
A DOKUMIX folytatódott: különböző szakterületeknél a témába vágó más dokumentumtípusokat is 
elhelyeztünk, főleg DVD-ket, folyóiratokat. 
 
Gyerekkönyvtár  
Kiemelt, tematikus válogatások polca a könyvtárospult elé került. 2021-ben az alábbi témákban 
gyűjtöttünk ki könyveket: Apák napi kiemelés, Geronimo Stilton és Titkos Királyság, Játéknapi kigyűjtés, 
Suliba megyek kigyűjtési, Őszi hangulatban, karácsonyi történetek. Zöld polc könyvei a kölcsönzőtérbe, a 
sorozatok mellé kerültek. A polcokon a dokumentumok állapotát folyamatosan ellenőriztük. Elavult, 
elhasználódott könyveket leválogattuk és a raktárban helyeztük el, vagy selejtezésre kerültek.  
 
Kamaszhíd 
Májusban az újdonságok plexi polcra illetve a Tinipolc tetejére kerültek, a könnyebb visszakereshetőség 
érdekében a kategóriákat jelölő kör alakú őrjegyből minden polcszakaszra került, nem csak a kategóriák 
kezdetéhez. A zárva tartás alatt a KamaszHídon található állomány (képregények, mangák és angol nyelvű 
ifjúsági regények) a Sziklában Pontosabb lelőhelyezve lettek a Könyvsú-GOs kategóriájuknak megfelelően 
 (pl. 16 - képregények) 
Augusztusban létrehoztunk a Sziklában egy Könysú-GO lelőhelyet a Gyktini helyett. 
Decemberben Káposztás Judit elkészítette a KamaszHíd ex libris pecsétjét. 
 
MásArc 
Továbbra is folytattuk a Dokumix szolgáltatást: CD-k, DVD-k „elrejtése” a felnőtt részleg egy-egy tematikus 
válogatásánál, pl. szakácskönyvek, útikönyvek, zöld polc, krimik, történelmi regények, kötelező 
olvasmányok, illetve az Infotér polcain. 
 
InfoTér 
2021 elején az InfoTérbe került New Adults állományrész az év második felében a Felnőtt kölcsönzőtérbe 
került át. A felszabaduló polcokra és a közügyi könyvek korábbi helyére kölcsönözhető társasjátékok 
kerültek. A társasjátékok kölcsönzésére online és papír alapú rendszert dolgoztunk ki. A társasjátékok 
feldolgozása és leltári számmal, vonalkóddal való ellátása folyamatban van. A Mi újság? Irodalmi Kávézó 
április 26-án, ahogy a kormány lehetővé tette a kávézók újranyitását, megnyitotta az utca felőli teraszát. A 
kávézó fémpolcaira a kávézással és a gasztronómiával kapcsolatos könyveket és folyóiratokat tettünk ki és 
meghatározott időközönként váltogatjuk az állományt. 
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Regisztráció 
A „Kabátos kölcsönző” állományát 2 hetente változtattuk az éppen aktuális világnapok, könyvtári 
programok figyelembevételével. A tavalyi évhez hasonlóan idén folyóiratokat DVD-ket és CD-ket és 
társasjátékokat is helyeztünk ki a polcokra. 
A „Kabátos kölcsönző” forgalma: 2939 db volt, mely további 38%-os csökkenést jelent a tavalyihoz képest. 
 

 2018 2019 2020 2021 

Kabátos kölcsönző 
forgalma 

7374 db 8321 db 4769 db 2939 db 

 
Gödöllő Gyűjtemény 
A szabadpolcon található állományrész csúsztatása folytatódott, a cél az, hogy a Gödöllői szerzők 
könyveinek több hely jusson. A Pest megye története, valamint a kistérséggel kapcsolatos könyvek, 
Gödöllő története arrébb kerültek. A mezőgazdasági és földrajzi és tájtörténeti könyvek új helyre lettek 
költöztetve. 
 
Raktár 
A raktárban elhelyezett VHS kazettákból újabb 160 db-ot leselejteztünk. Olyan filmeket válogattuk ki, 
amelyek DVD-n is megtalálhatók állományunkban. 
Az idegen nyelvű könyveket teljesen felszámoltuk. A rongyos könyvvásárban igen sok kötetet tudtunk 
értékesíteni. Azt a keveset, ami megmaradt, beolvasztottuk a raktárban lévő szak- és szépirodalomba.  
A Katona Szabó hagyatékot csúsztattuk. A felszabaduló helyekre (idegen nyelvű könyvek, hagyaték) a krimi 
és a szórakoztató regények lettek csúsztatva, így egy teljes polcrendszerrel több helyen férnek el a még 
ma is sokszor kölcsönzött könyvek. 
 
 
3.2 Könyvtári szolgáltatások 
 
3.2.1 Olvasásfejlesztés felnőtteknek  
 
#napi20percolvasás 
2021-ben folytatódott a közös olvasás, több olyan könyvet olvastunk el közösen olvasóinkkal, melyeket 
könyvtárosaink, olvasóink ajánlottak. A Facebook-csoportban az újranyitásig minden nap osztottunk meg 
bejegyzéseket, kis színes híreket az olvasás, a könyvek világából. Végleg október 5-én zártuk le a játékot, 
ekkor volt vendégünk Háy János. 
 
Könyvet Házhoz programunkban idősek, mozgásukban korlátozott olvasóink számára házhoz szállítjuk az 
olvasnivalót a diákok segítségével, mely eddig a középiskolások számára kötelező közösségi szolgálat 
keretében működött. A karantén idején több olvasónk megszerette ezt a szolgáltatást és azóta is 
rendszeresen vagy időnként élnek ezzel a lehetőséggel.  
Nagy örömünkre 2021-ben Gödöllő két Városmarketing Gyémántdíjat nyert könyvtárunknak ezzel a 
programjával. A kezdeményezés, ami a koronavírus járvány alatt is biztosította, hogy az olvasóinkhoz 
eljussanak a könyvek, a COVID – különdíjat is kiérdemelte. 
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Ezt kérem! 
2020-ban született szolgáltatásunk nagy karriert futott be, töretlen népszerűsége a zárvatartásunknak is 
köszönhető volt. E-mailen (eztkerem@gvkik.hu) könyveket, DVD-ket, CD-ket lehet kérni, amit mi 
összekészítünk, és amit az olvasók értesítés után tudnak átvenni a könyvtárban. Ld. statisztikai résznél.  
 
Az Év olvasói  
Tizenkét évvel ezelőtt indítottuk el egy díjat, mellyel a legtöbbet kölcsönző olvasóinkat tüntetjük ki 
hagyományosan a Könyves Vasárnapon. Szerencsére erre idén is sort tudtunk keríteni. 2021. október 10-
én a Könyves Vasárnap délutánján kerültek átadásra az Év Olvasója díjak. A díjátadó után felkötötték 
szalagjukat az Olvasók Fájára, jelezvén az olvasás és könyvtáruk iránti szeretetüket. 
Az Év Felnőtt Olvasója: Kovács Noémi 
Az Év Gyermek Olvasója: Dávid Dóra 
Az Év Szépkorú Olvasói: Ágoston Ferenc, Ágoston Ferencné 
Az Év Legfiatalabb Olvasója: Zubreczki Bálint 
Az Év Kamasz Olvasója: Tanka Ágoston 
Az Év Olvasó Családja: Bordács család (Bordács Gábor, Bordácsné Egri Éva Emese,Bordács Éva, Bordács 
Ágnes, Bordács Dóra, Bordács Katalin) 
Idén két új díjazottunk volt: 
Az Év első osztályosa: Dózsa Emese 
A Papírolvasók klub logójának tervezéséért: Kokas Fanni 
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Könyvajánló videók 
Könyvajánlókról, újításokról, szolgáltatásokról, átalakításokról, készítettünk rövid videókat. A karantén 
ideje alatt a személyes könyvválogatás élményét is szerettük volna pótolni ezekkel a rövid filmekkel. Év 
végén, advent ideje alatt pedig az Év olvasóival készítettünk beszélgetést karácsonyi szokásaikról. Egész 
évben 30 film készült, ebből 24-et adtunk le.  
 
E-padlás 
Blogunkon 7 alkalommal jelentek meg figyelemfelkeltő cikkek zöld szemléletről, irodalomról, 
könyvismertetőkről, illetve egy játék a könyvek színéhez kapcsolódó könyvajánlóról. Sajnos az év második 
felében nem sikerült bővíteni a cikkek számát. 
 
3.2.2 Olvasásfejlesztés gyerekeknek 
 
„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 
A matricás albumunk a ,,színezd újra” tematikus évünk szellemében megújult. Ismét olvasási kihívásra 
vártuk a gyerekeket. A közös játék során szép meséket, történeteket, verseket ismerhettek meg a 
játékosok. Az olvasmányélmény mellé egy-egy matrica járt. Aki a legtöbb matricát gyűjttötte az albumba, 
díjazásban részesült. Az első 3 helyezett 54 négy darab könyvet olvasott el.  Könyvjutalmuk átadására 
május 10-én került sor. 
 
Kutyás Olvasásterápia 
Mátrai Flóra habilitációs kutyakiképző, tréner volt a vendégük, Ipoly nevű terápiás kutyájával.  Balázs 
Ágnes: A beszélő kiskutya és más történetek című könyvéből olvasott fel a gyerekeknek. A kutyával 
barátkoztak, ismerkedtek a részt vevők, majd közösen egyszerű feladatokat hajtottak végre. Akinek kedve 
volt felolvashatott egy szövegrészletet Ipoly kutyusnak. Az élménydús programban az Erkel Ferenc 
Általános Iskola Logopédiai 2. osztálya vett részt. 
 
Olvass kedvenc háziállatodnak! 
Pályázatot hirdettünk alsó és felsős diákok részére Olvass kedvenc háziállatodnak címmelRövid videókat 
vártunk, melyben a gyerekek felolvasnak a háziállatuknak vagy a plüss kedvencüknek.  Nevezési díjként 1 
zacskó jutalomfalatot, vagy állateledelt kértünk, melyet a Gödöllői Kutyasport Központ számára 
ajánlottunk fel.  A díjátadó ünnepségre a Zöld udvaron került sor május 10-én. 18 nevezés érkezett. 
 
Utazó könyvtáros 
A vírus helyzet miatt sajnos nagyon lecsökkent a könyvtári foglakozások száma, ezért új szolgáltatást 
vezettünk be. Utazó könyvtárosként Maszlag-Lénárt Mónika látogatott el a helyi óvodákba, iskolákba előre 
egyeztetett időpont szerint. Kétféle foglalkozás közül választhattak a csoportok: 

1. Könyvszállítás ládában 
2. Kihelyezett könyvtári órák. 

 
Gyerekkönyvtári tankockák 
2021-ben multimédiás Learningapps tankockakészítő program segítségével a következő alkalmakra 
készültek játékos feladatdobozok: 

- Költészet napja:  
- Föld Napja 
- Tavasz 
- Advent 
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Nyári gyerektábor 
Kalózok és kalózlányok kalandozásai a Könyvtárban nyári napközis tábort szerveztünk 2021. július 12-16 
között, melyen 20 gyermek vett részt (6-10 év között). A tábor helyszíne a Gyerekkönyvtár volt, egynapos 
kirándulással Dunakeszire. Az étkezést a Petőfi Sándor Általános Iskola ebédlőjen oldottuk meg. 
 
Program: 

- Hétfő délelőtt: ismerkedős játékok, Könyvtári szabadulószoba, kalóztánc. Délután: meseolvasás, 

Kalózélet rejtelmei könyvtári óra, társasjáték 

- Kedd délelőtt: Könyvtári óra Karácsony Katalin vezetésével a lányoknak, fiúk szemfedő és 

kampókéz készítése. Délután: meseolvasás, játék a Zöld udvaron, origami hajtogatás, Kalózújság 

szerkesztése 

- Szerda délelőtt: Kirándultunk autóbusszal a Dunakeszire, a Duna partjára. Délután: Pihenés a Zenei 

részlegben. 

- Csütörtök délelőtt: Kalózújság szerkesztése, gyöngyfűzés, kalóztánc. Délután: xbox a Kamszhídon, 

Pingpong a Zöld udvaron, Mozi: Űrkalózok 

- Péntek: kézműves foglalkozás papagáj készítés, Kalózkvíz. Délután: Jelmezes beöltözés, oklevelek 

és újságok átadása, disco,  

A tábor célja és feladata a pihenés, kikapcsolódás és új ismeretek szerzése volt. A résztvevő gyerekhez 
közelebb vinni a kalózok titokzatos életét. Betekinteni mindennapi szokásaikba, fegyvereiket és céljaikat 
megismerjük.  Kialakítani egy olvasást és könyvtárat szerető közösséget.  
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3.2.3 Olvasásfejlesztés kamaszoknak 
 
Könyvsú-go  
2016 januárjában nyitottunk meg a Könyvsú-go adatbázisunkat, mely egy olyan interaktív könyvválasztó 
oldal, ahol fiatalok ajánlanak fiataloknak olvasnivalót. 13 kategória és 10 érzelem alapján lehet kiválasztani 
az olvasnivalót, hozzászólásra van lehetőség. 
Könyvsú-go oldalunkon, mely egy olyan interaktív könyvválasztó oldal, ahol fiatalok ajánlanak fiataloknak 
olvasnivalót, bejelentkezési lehetőséget alakítottunk ki. Regisztráció után bárkinek lehetősége van új 
könyv értékelését feltölteni, ami még nem szerepel az adatbázisban. Ez moderálás után jelenik meg az 
oldalon. A hozzászólás lehetősége továbbra is elérhető.  
 
Könyvsú-go – Az egészséges könyvturmix címmel könyvtári foglalkozást is bevezettünk 2021-ben, melynek 
során iskolai csoportoknak mutatjuk be interaktív módon az oldal használatát és a kamaszkönyvtárat. 
2021-ben 3 ilyen foglalkozásra került sor. Talán ennek is köszönhető, hogy 2021-ben megnőtt az oldal 
forgalma, ahogy a táblázatban is látszik. 
 
2021-ben közösségi szolgálatos diákok vittek fel 33 könyvet a Könyvsú-go adatbázisunkba. Jelenleg 552 
könyv közül lehet válogatni. 
 
statisztika elérése: http://konyvsu-go.gvkik.hu/statisztika 

 
 

 

http://konyvsu-go.gvkik.hu/statisztika
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Kamasz klubok – részletesen ld. a kiscsoportoknál 
Nagy csökkenés tapasztalható sajnos a kamasz közösségi életben, a karantén vesztesei ők lettek, hiszen 
gyakorlatilag szeptemberig nem tudták személyesen használni könyvtárunkat. 2021-ben összesen 3 
kamaszklub maradt működésben, ezek egy része át tudott állni az online foglalkozásra is. Összesen 25 
alkalommal 196 fő részvételével zajlott klubfoglalkozás. Ezen kívül sikeresen el tudott indulni októberben 
a diákoknak szóló kreatív írókurzus is: 16 alkalommal 116 fő vett részt ezeken.  
 

Kamaszklubok statisztikája 2020-ban: 

 
Kamaszklubok statisztikája 2021-ben: 

 
 
 
 

Klub Anime 
Klub 

Média 
Klub 

Pusztítók Angol 
Társalgási 

Klub 

Papírolvasók War 
game 

Társasjáték 
Klub 

Összesen 

Alkalmak 
száma 

11 6 12 22 8 0 4 63 

Résztvevők 
száma 

89 60 77 167 36 0 15 444 

Klub Anime 
Klub 

Média 
Klub 

Pusztítók Angol 
Társalgási 

Klub 

Papírolvasók War 
game 

Társasjáték 
Klub 

családi 

Összesen  

Alkalmak 
száma 

9 0 5 0 9 0 2 25 

Résztvevők 
száma 

59 0 26 0 51 0 60 196 
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Könyvmoly tábor kamaszoknak  
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a KamaszTáborunk, melyet ifjúsági klubtagjainkon 
(Pusztítók diák írókör, a Papírolvasók olvasókör, Média klub) kívül - idén először – külsősök számára is 
meghirdettünk.  A téma: Találkozás Mr. Darcy-val. Újdonság, hogy idén 
nem voltak külön klubfoglalkozások, csak közös programok. 
 
Az első napon az ismerkedős feladatok után kreatív írás feladatok 
következtek, délután pedig Karafiáth Orsolya íróval beszélgettek a diákok.  
A második nap az újságírás jegyében telt, Újvári Miklós újságíró előadása 
után egy korabeli pletykalap elkészítése volt a feladat (HOT! Longborn 
Edition) Jane Austen regénye alapján. A cikkekből tábori újság is készült., 
melyből a résztvevők nyomtatott példányt kaptak és felkerült a könyvtár 
weboldalára is: https://tinyurl.com/5pur4krp 
 
A péntek délután kreatív írással kezdődött, majd gofrisütéssel és 
társasparty-val folytatódott. Ezután angol nyelvű előadás és kvíz 
következett, majd a nyeremények kiosztása után moziztunk.  

 

 
 

 
 

https://tinyurl.com/5pur4krp
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3.2.4 Informatikai szolgáltatások 
 
Könyvtárunk kiterjedt szolgáltatási rendszerében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a digitális és online 
szolgáltatások bővítésére és korszerűsítésére. A megnövekedett és átalakult használói igényeknek 
megfelelően egy intenzív digitalizálási és honlap fejlesztési munka indult el, amely a jövő évek tendenciáit 
is meghatározza.  
Az olvasókkal való kommunikációban ugyancsak felerősödött az online kommunikáció igénye, így a 
könyvtár közösségi oldalait, online hírlevelét olvasó használóink egyre több információhoz jutnak ezeken 
a csatornákon keresztül. A statisztikai adatok is ezt a tendenciát igazolják. A honlapon, emailen keresztül 
történő könyvtári távhasználat még mindig nagyon fontos eleme a szolgáltatási palettánknak, de mellette 
egyre fontosabbá válik a közösségi oldalakon történő kommunikáció is, ahogy azt a statisztikai résznél 
láttuk. 
Az informatikai szolgáltatások fejlesztésének külön lökést adott a koronavírus járvány miatti bezárás. Új 
szolgáltatásokat kellett bevezetni, meglévőket online térbe helyezni, 2021-ben folytatódott a munka, 
melynek legnagyobb részét az új, reszponzív honlap felépítése tette ki. Részletesen ld. a kiemelt 
projekteknél.  
A másik nagy fejlesztésünk a Könyvláda 0-24 csomagküldő szolgáltatás könyvszekrényének üzembe 
helyezése volt, melynek előkészülete 2021 őszén kezdődött, és decemberben sikerült tesztelésre 
beállítani.  
 
Digitalizálás 
Az információs társadalom igényéhez igazodva a könyvtárak egyre nagyobb mértékben válnak digitális 
tartalomszolgáltatóvá, digitális archívummá. 
Aprónyomtatványokból a diákok segítségével 1515 oldal lett beszkennelve. Ezek megőrzése jelenleg a 
common-on lévő közös dokumentumok/képek/hgy aprónyomtatványok mappában történik.  
Az aprónyomtatványok feldolgozása 4 kollégánk közreműködésével folytatódott, 467 db aprónyomtatvány 
került feldolgozásra a Szikla adatbázisban 1976–1995. közötti dokumentumokból. Honlapunkon a 
katalógusban ezek is megjelennek. 
 
Honlap 
Honlapunkat folyamatosan frissítettük, híreinket, programjainkat, eseménynaptárunkat naprakészen 
feltöltöttük. A pandémia alatti változásokról, lehetőségekről folyamatosan hírt adtunk. 
Chat ablakot üzemeltettünk azonnali párbeszéd lehetőségeként honlapunkon. 444 alkalommal kerestek 
meg bennünket ezen a felületen. 
Új, reszponzív honlapunkat 2021. december 1-én üzembe helyeztük. Részletesen ld. kiemelt projekteknél. 
oldal elérése: www.gvkik.hu 
 
Könyvsú-go interaktív könyvválasztó oldal 
2021-ben közösségi szolgálatos diákok vittek fel 33 könyvet a Könyvsú-go adatbázisunkba. Jelenleg 552 
könyv közül lehet válogatni. 
oldal elérése: https://konyvsu-go.gvkik.hu/ 
 
Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket tettünk közre főoldalunkon a hónap szülötteiről, 
halottairól vagy főbb eseményekről. Az oldalra 3 szócikk készült, kettő a költők, írók témakörbe, egy a 
képzőművészek témakörbe. A cikkek elkészültében egy fő közösségi szolgálatos diák vett részt. 
Szócikkíró pályázat alapjai kidolgozásra kerültek, melynek megvalósítását elhalasztottuk 2023-ra.  

oldal elérése: http://www.gvkik.hu/wiki/ 

http://www.gvkik.hu/
https://konyvsu-go.gvkik.hu/
http://www.gvkik.hu/wiki/
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Irka blogja - Írkávé 
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  2021-ben is folytattuk a blog 
működését, a karantén ideje alatt karanténnapló írásával pótoltuk a fizikai találkozásokat, és ezen kívül is 
indult egy új menüpontunk: Talált mondatok címmel. Folytattuk a fiatalok írásainak publikálását is, és több 
új szerzővel is bővültünk. Összesen 115 posztunk volt, ami jóval kevesebb, (23%-kal) mint 2020-ban, a 
tagok aktivitása a fizikai találkozások hiánya miatt érzékelhető volt. Azonban még így is átlag hetente két 
bejegyzést jelentettünk meg a tagok írásaiból: versek, novellák, tárcák, mesék, valamint Gödöllő kulturális 
életével, olvasással, könyvekkel kapcsolatos kritikák, publicisztikák. A blogot színesítik az Irkához kötődő 
grafikus, fotós barátaink munkái is. A posztok ritkulása szerencsére nem befolyásolta a blog 
látogatottságát, az alábbi adatokból jól látható, hogy a blog egyre több látogatót vonz, egyre ismertebb 
köszönhetően a közösségi oldalon való reklámozásnak is. 

oldal elérése: http://irkave.gvkik.hu 

 
irkave.gvkik.hu látogatók száma találatok száma 

   

2021 85 799 2 894 521 

2020 76 339 1 549 261 

2019 49 895 1 269 506 

2018 27 151 425 819 

2017 42 700 1 018 927 

2016 14 417 180 130 

   

Összesen: 296 394 7 339 389 

 

    
 
E-padlás 
Blogunkon 7 alkalommal jelentek meg figyelemfelkeltő cikkek zöld szemléletről, irodalomról, 
könyvismertetőkről, illetve egy játék a könyvek színéhez kapcsolódó könyvajánlóról. Sajnos az év második 
felében nem sikerült bővíteni a cikkek számát. 

oldal elérése: http://blog.gvkik.hu/ 
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Közösségi oldalaink: 
Facebook oldal követői: 4029 kedvelő, és 4173 követőnk van. A könyvtár Facebook közösségi oldalán a 

#beolvasó és #kiolvasó rovatok folytatódtak: heti két alkalommal (hétfőn és pénteken) a 
könyvtárhoz, illetve az olvasáshoz kapcsolódó hírek, cikkek, idézetek, fotók stb. jelennek 
meg. 49 db #beolvasó és 50 db #kiolvasó jelent meg ebben az évben.   
Napi20perc olvasási csoportunkban március végéig folytattuk az ajánlók posztolását. 

Tematikus napokat alakítottunk ki: 
Hétfő: Beolvasó: Érdekességek könyvtárunkról 
délután: Válogatások előző heti beszerzéseinkből, Moly oldalunkon való megjelenéséről. 
Kedd: Házunk tája / Emlékeztek amikor… 
Interaktív játékainkból olvasó készítette filmeket osztottunk meg. 
Szerda: Gondoltad volna… szolgáltatásaink ismertettük 
délután: Ezt kéred? eztkérem@gvkik.hu 
Pár perces böngészős videók készítése, posztolása. 
Csütörtök: Figyelemfelhívás évfordulókra, híres emberekre (írók, költők, feltalálók, stb.) 
Péntek: Aktuális híreink posztolása, Kiolvasó: vicces könyvtár és olvasás népszerűsítő felhívások 
Szeptembertől heti rendszerességgel terveztük meg a következő hét napi posztjait. 
Számos videó készült könyvajánló, programajánló, karácsony témakörökben, illetve Tik-tok oldalunkra is 
készültek rövid olvasásnépszerűsítő videók. 
oldal elérése: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
 
Facebookon a KamaszHíd oldalunkat 2018. augusztus 24-én indítottunk. 
oldal elérése: https://www.facebook.com/kamaszhidgodollo 
 

Facebook 2018. december 2019. december 2020. 
december 

2021 
december 

„felnőtt ” oldal 
követői 

3132 fő 3497 fő 3819 4173 

KamaszHíd követői 135 fő 204 fő 238 265 

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

oldal elérése: https://www.instagram.com/godolloikonyvtar/ 
 

Instagram 2018. december 2019. december 2020. december 2021. december  

oldal követői 240 fő 356 fő 487 fő 690 fő 

összes bejegyzés 
száma 

97 db 255 db 493 db 735 db 

 
Moly.hu fiókunk 2018 májusában indult. Az ePadlás blogunk bejegyzései automatikusan 
megjelennek a Moly.hu felületünkön. 2019. júliustól újdonságainkból készülnek tematikus 
ajánló polcok is az oldalon. Oldalunkat havonta frissítettük beszerzéseink alapján. Több új 
polcunk is elkészült itt: a színes polcok, a zöld polc, a New Adult polc és a Cli-fi polc. 
 

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

mailto:eztkérem@gvkik.hu
http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar
https://www.facebook.com/kamaszhidgodollo
https://www.instagram.com/godolloikonyvtar/
https://moly.hu/tagok/godolloi_varosi_konyvtar
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moly.hu 2018. december 2019. december 2020. december 2021.  
december 

oldal követői 20 fő 27 fő 45 fő 86 fő 

zóna követői 17 fő 32 fő 43 fő 57 fő 

összes karc száma 43 db 96 db 176 db 288 db 

könyvajánló polc 0 db 21 db  171 db 281 db 

 
Tiktok fiókot is készítettünk 2020 novemberében, a közösségi oldal nagyon népszerű a 
fiatalok körében. A platform a rövid, 20-60 másodperces, vicces videóiról híres. 2021-
ben 13 új videó került fel az oldalra. 
 
oldal elérése: https://www.tiktok.com/@godolloi.konyvtar 

 

TikTok 2020. december 2021. december 

oldal követői 17 fő 62 fő 

lájkok száma 154 fő 688 fő 

videók száma 10 db 23 db 

 
 Youtube csatornánkon 2021-ben 48 db új videó került fel az oldalunkra. 
Összesen 5451 megtekintés volt az oldalon 2021-ben, ezek 30,2 % külső forrásból 
származik, 19,4 % a Youtube kereső által, 24,4 % pedig a javasolt videókból.  
Legnépszerűbb videónk a Krumplis tészta - Gasztronómia a háborúban, 2014. május vége 

óta 16.163 megtekintéssel és 45 kedveléssel. 
oldal elérése: https://www.youtube.com/channel/UCkcoQJHfPPs6oGr3el0IrUg 

 
2020 tavaszán indult a tawk.to chatszolgáltatásunk a weboldalunkon.   
2021-ben 272 üzenetváltás volt.  
 
 

Twitter oldalunkra automatikusan kikerülnek a facebook tevékenységeink. 
oldal elérése: https://twitter.com/gvkik 
 
Hírlevelek küldésére 18 alkalommal került sor. 
 
Tartalomgyártás 
2021-ben is a koronavírus járvány alatti bezárások miatt az olvasókkal való kapcsolattartás és 
kommunikáció fő csatornája az online tér lett. A tavalyi videókészítés tovább folytatódott, különböző 
téámákban gyártottunk saját videókat: 

- könyvajánlók 
- programajánlók 
- kreatív kézműves videók 
- szolgáltatásokat népszerűsítő 
- programok beszámolói 
- adventi videók 
- kiállítások bemutatása 
-  

https://www.tiktok.com/@godolloi.konyvtar
https://www.youtube.com/channel/UCkcoQJHfPPs6oGr3el0IrUg
https://twitter.com/gvkik
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Videófájlok 2020 2021 

saját videó 100  57 

rólunk készült videó 45  20 

összes videó rólunk 145  77 

 
Informatikai fejlesztés 
Elindítottuk új honlapunkat. 
5 db számítógépet és 2 db laptopot vásároltunk windowsal. 
5 db Access Point-ot vásároltunk a wifi kiszolgálásához az épület különböző pontjain. 
Switch-et cseréltünk a telefonos szekrényben az internet kiszolgálásához. 
SSD meghajtóval bővítettük a második emeleti irodai közös gépünket. 
2 db digitális képkeretet vásároltunk és állítottuk be a regisztrációra. 
 
Egyéb informatikai munkák 

➢ A regisztrációnkon lévő TV képernyőjén futó program és szolgáltatásajánlónkat szükség szerint 
frissítettük 

➢ Szikla rendszerünkben a dokumentumok hosszabbítása megtörtént, a késedelmi díj számolását 
beszüntettük, illetve nyitáskor elindítottuk a netlib-es kollégákkal. Az 5 éve nem beiratkozott 
olvasóinkat anonimizáltuk. 

➢ 3D nyomtatót kaptunk kölcsön a DJP Ponttól két hónapra, melyhez foglalkozást is szerveztünk, és 
reklámajándékokat nyomtattunk a könyvtár számára. 

3.2.5. EFOP – Az én könyvtáram mintaprogramok integrálása   
 
A Gödöllői Városi Könyvtár a kezdetektől fogva részt vesz Az én könyvtáram országos szakmai projektben. 
Számos jó gyakorlatot küldtünk be, melyből összesen öt mintaprogramot fejlesztettünk ki. Már 2018-ban 
beillesztettünk jó néhány mintaprogramot az éves könyvtári foglalkozásajánlónkba, válogatva mások jó 
gyakorlatai közül is.  
Az EFOP projektvezetői 2019-ben felkértek minket arra, hogy a projekt disszeminációjában vegyünk részt, 
és három éven keresztül folytassuk a munkát a kiválasztott mintaprogramok beillesztésével szolgáltatási 
kínálatunkba. Három éves munkatervünkbe beválogattuk azokat a már jól bevált saját mintaprogramokat, 
melyeket sikerrel tartottunk az eddig eltelt időszakban is. Emellé választottunk más könyvtárak 
jógyakorlataiból néhány olyan foglalkozást, mely jól adaptálható, és beleillik szolgáltatási körünkbe, 
melyhez megfelelő kompetenciájú humán erőforrással rendelkezünk. 

2021-ben a 2020-as csúszást is meg tudtuk valósítani, így három mintaprogramot is kipróbáltunk: 
 

fejlesztési irány mintaprogram 

címe 

célcsoport foglalkozás-

vezető neve 

dátum résztvevők 

szövegértés Lengemesék 

Találkozás Berg 

Judittal 

kisiskolás Karácsony  

Katalin  

2021. 11.09. 60 fő 

Hajós A. Általános 

Iskola 

könyvtárhasználat Képregény 

küldetés 

tini Kajári Katalin 2021.10.11 

2021.11.09. 

2021.11.25 

29 fő Ref. Líceum 

31 fő TIG 

17 fő Petőfi Ált. Iskola 
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3.2.6. Koronavírus alatti szolgáltatások – online szolgáltatások   

 
A Könyvtárak 2020. november 11-től ismét bezárták kapuikat, az 

intézkedések a 2021. május 19-én bekövetkező újra nyitásig 

érvényben maradtak, a biztonsági intézkedések további betartása 

mellett. Könyvtárunk első félévében szinte csak online tudtunk 

szolgáltatni: az olvasói igényeket, a programokat, a 

klubfoglalkozásokat távszolgáltatásként működtettük. A Cserkész 

Könyvtár- és Levéltár előre egyeztetett időpontban látogatható 

volt. 

Az alábbi távszolgáltatásokat fejlesztettük tovább 2021-ben a használók igényeinek megfelelően: 
 

- eztkérem: email (eztkerem@gvkik.hu), telefon, messenger útján az olvasónak lehetősége volt 

megírni, elmondani, milyen dokumentumokat szeretne kölcsönözni. Ezek előre összekészítésre 

kerültek, az udvar felőli bejáratnál egész nap átvehetők voltak. 

- Könyvet házhoz: idős, mozgásukban korlátozott, a vírus miatt veszélyeztetett olvasóink számára 

házhoz vittük a könyveket. 

- Utazó könyvtáros: az iskolás csoportok a visszanyitás ideje alatt mérsékelten tértek vissza. Az őszi 

időszakban indítottuk útjára Utazó könyvtárosunkat, aki kivitte a foglalkozásokat és a könyveket 

az óvodákba és az iskolákba. Így tartottuk-amíg lehetséges volt- a kapcsolatot a csoportjainkkal, a 

pedagógusokkal. 

- visszahozatal: Az összekészített könyvcsomag átvételekor lehetőség volt a visszahozatalra. A zárva 

tartás idejére késedelmi díjat nem számítottunk fel. A kölcsönzésben lévő könyveket, 

folyóiratokat, DVD-ket, Cd-ket, hangoskönyveket hosszabbítottuk az újranyitásig. 

- online beiratkozás: lehetőséget biztosítottunk arra, gyereknek és felnőttnek egyaránt, hogy a 

honlapunkon keresztül online beiratkozhassanak régi és új tagjaink. Első könyvcsomag átvételkor 

az olvasójegyet is megkapja az olvasó. 

- honlap fejlesztések: 

o dezideráta_online is: a honlapon keresztül leadhatja az olvasó a kívánságát, gyarapítási 

javaslatát. Megvásárlás után értesítjük és kölcsönözheti is. 

o előjegyzés, foglalás: a bejelentkezés után a honlapon keresztül a kölcsönzésben lévő 

dokumentumra az olvasó előjegyzést vehet fel magának, a visszahozatal után értesítést 

kap, majd kölcsönözheti a kért dokumentumot. 

- chat szolgáltatás: a veszélyhelyzetre reagálva alakítottuk ki a honlapon a gyorsabb 

kommunikációra és reakcióra alkalmas társalgási felületünket, amelyet azonnal kihasználtak a 

virtuális érdeklődők. 

- ötletláda: azon olvasóinknak alakítottuk ki, akik szeretnék velünk megosztani a könyvtárban 

folyó munkával, szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat (vagy problémáikat). 

Itt bátran kifejthetik véleményüket. 

olvasásfejlesztés Széllel slamben ifi Istók Anna 2021.11.04. 12 fő Ref. Líceum 

      



 

 

3. SZAKMAI FELADATOK 

51 

 

- digitális tartalmak gyártása: a vírushelyzettel egyidőben láttunk neki a szolgáltatásokat, a 

dokumentumokat népszerűsítő kisfilmek gyártásának. Továbbra is rengeteg saját tartalmat 

készítettünk, minden nap tematikus posztokkal és tartalmakkal jelentkeztünk a közösségi 

oldalainkon: facebook, Instragram, valamint a moly.hu oldalunkon 

- napi20percolvasás: még 2020-ban olvasási csoportot hoztunk létre a facebookon, ahol a tagok és 

az érdeklődők közösen olvashatták el a könyvtárosok által ajánlott könyvek közül azt, amit 

megszavaztak, majd közösen beszélhették meg az olvasmányélményt. A csoport folytatta onlone 

működését 2021-ben is. 

- online klubfoglalkozások: mindent megtettünk azért, hogy a könyvtárban működő 

kisközösségeket összetartsuk. Így néhány klub online csoport felületeken tartotta meg 

foglalkozásait. Összesen 25 rendezvényt tartottunk meg online formában, 125 fő részvételével. 

3.3. Cserkész Könyvtár és Levéltár 
 
Partnerkapcsolatok 

Folyamatos a kapcsolattartás a Gödöllői Városi Múzeummal és a Magyar Cserkészszövetséggel. 

Ferencz Mária rendszeresen jár könyvtárunkba, és segít az anyagok feldolgozásában. 
 
Statisztika a részlegen: 

 2019 2020 2021 

Látogatók száma 552 129 11 

Helyben használt könyvek 
száma 

55 9 49 

Helyben használt cikkek száma 37 0 17 

Helyben használt levéltári 
dokumentumok száma 

1406 1505 2451 

Helyben használt 
csapattörténeti dokumentum 
száma 

7 130 33 

Nyomtatott, fénymásolt 
dokumentumok száma 

4 53 0 

Szkennelések száma 108 27 289 

Kérdések megválaszolása 
(telefon, referensz, információ) 

33 24 17 

távhasználat 125 95 38 

 

2021-ben könyvtárunk közel 5 hónapon keresztül volt zárva. A látogatók számának jelentős 
csökkenése ellenére a helyben használt dokumentumok száma 55%-os emelkedést mutatott a 2020. évi 
adatokhoz képest. Ebben kiemelkedő a helyben használt levéltári dokumentumok száma. Azért is 
emelkedhetett a használat, mert a Cserkész Gyűjtemény anyagából a koronavírus-járvány miatti lezárások 
ideje alatt is szolgáltattunk. Ha megkeresést kaptunk elektronikus úton, mindent megtettünk azért, hogy 
a kérő minden lehetséges információt megkapjon. 
 
Állománygyarapítás 
A Cserkész Könyvtár és Levéltár 1 darab ajándékkönyvvel gyarapodott 2 500 Ft értékben 2021-ben. A 
Cserkész Gyűjteményben található állományhoz pontosabb lelőhelyet csatoltunk a Szikla adatbázisban. 
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Kutatások 
2021-ben több témában is kutattak a Cserkész Gyűjteményben.  

- Magyar-Lengyel Cserkészkör 

- 524. sz. Prohászka Ottokár csapat 

- Lengyelországi levelezés 

- 1933-as Jamboree vidéki kirándulásai 

- A párizsi Jamboree 

- Ereklyés országzászló 

- Kordos László szakirodalmi és publicisztikai munkássága 

- Egri csapatok az 1933-as Jamboree-n 

Kutatott cserkészcsapatok: 
- 126. sz. Szent Imre Cserkészcsapat, Veszprém 

- 154. sz. Dobó István Cserkészcsapat, Eger 

- 238. sz. Sátoraljaújhelyi Kegyesrendi Gimnázium Cserkészcsapata, Sátoraljaújhely 

- 252. sz. Kiss József Cserkészcsapat, Budapest VII., Pesti Izraelita Hitközség 

- 297. sz. Dániel (Báró Eötvös József) Cserkészcsapat (Pesti Izr. Hitközség Reálgimnáziuma) 

- 446. sz. Salamon Cserkészcsapat, Budapest, Izraelita Fiúárvaház  

- 479. sz. Szőgyi László Cserkészcsapat, Győr, Izraelita Hitközség 

- 524. sz. Prohászka Ottokár Cserkészcsapat, Szeged – Kiskundorozsma 

- 551. sz. Koháry István Cserkészcsapat, Szeged 

- 781. sz. Palóczy László Cserkészcsapat, Mezőcsát 

 
3.4. Könyvtári kiadványok 
 
3.4.1. Foglalkozásajánló 

2021-ban felfrissítettük az óvodásoknak és iskolai csoportoknak 
szánt foglalkozásajánlónkat. A színes füzetet 100 példányban 
nyomtattuk ki és juttattuk el a pedagógusok számára, illetve 
elektronikus változatban felkerült a honlapra: 

https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/gyerek/2021/foglalkozasajanlo_2021_web.pdf 
 

https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/gyerek/2021/foglalkozasajanlo_2021_web.pdf
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3.4.2. Irka kiadvány 
2021-ben megjelent az Irka nyolcadik antológiája, melynek előkészületei 
még 2020-ban kezdődtek. Az Öt perc indulásig címet viselő kötetben húsz 
Irka tag utazási élményekkel kapcsolatos írása olvasható, köztük több új 
tag is bemutatkozik. A kötet illusztrációit maguk a szerzők biztosították, 
illetve a Gödöllői Fotós Kör hat tagja. A kötet 300 példányban jelent meg 
és 2021. június11-én bemutattuk a közönségnek, Péterfi Csaba 
moderátorral. A kötet jelenleg is megvásárolható a könyvtár 
regisztrációján. 
 
 
 
 

 
3.5. Marketing 
Könyvtárunkban Marketing Munkacsoport működik, amely koordinálja a külső kommunikációt és a PR-t. 
2021-ben az alábbi nagyobb feladatokat végezte: 

- Színezd újra! – meglévő szolgáltatások népszerűsítése, a zárva tartás alatti kommunikáció az 

olvasókkal 

- VIP olvasójegy: a hozzánk látogató híres művészek számára kiállított VIP olvasójegy közösségi 

oldalakon történő reklámozása. 12 olvasójegyet adtunk ki. 

- egységes arculatba illeszkedő információs táblák: a tavalyi NKA pályázatunk kivitelezése a májusi 

nyitásra, színes világító táblák kihelyezése a felnőtt könyvtárba.  

- szeretetmárka építése: az olvasás népszerűsítése a közösségi oldalakon, állandó rovatok 

folytatása, olvasói kérések teljesítése és reklámozása, jótékonykodás, koronavírus szolgáltatások, 

stb. 

- könyvtári marketing oktatása a Könyvtári Intézet vezetőképzésén, illetve önálló 30 órás 

marketing tanfolyam kidolgozása (Istók Anna). 
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4. KÉPZÉSEK  
 
4.1. Szakmai publikációk, előadások 
 
Szakmai publikáció   
A MIT feladata, hogy a GVKIK-ban folyó magas szakmai munkáról folyamatosan szülessenek publikációk 
szakmai portálokon, folyóiratokban. Figyelemmel követi a szakmai konferenciákat, előadókat javasol 
munkatársai közül, ösztönzi a kollégákat cikkek megírására. 2021-ben az alábbi konferencia előadások, 
publikációk születtek könyvtárosainktól: 
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- Istók Anna: Akarsz-e játszani? – Irodalmi Tanösvény a Költészet Napján Gödöllőn, Megjelent: 

Könyvtárvilág webmagazin, IX. évfolyam 2021/2 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/04/akarsz-e-jatszani-irodalmi-tanosveny-a-kolteszet-

napjan-godollon/6913/ 

- Bautista Soldevila Katalin – Mentor, Megjelent: Könyvtárvilág webmagazin, IX. évfolyam 2021/2 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/04/bautista-soldevila-katalin/6922/ 

- Istók Anna könyvtáros, író, költő – Portré, Megjelent: Könyvtárvilág webmagazin, IX. évfolyam 

2021/2 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/04/istok-anna-konyvtaros-iro-kolto/6931/ 

- Istók Anna – Tóth Gabriella: Zöld városban zöld könyvtár, Megjelent: Könyvtári Figyelő 2021/2, 

239-246.p. 

http://epa.oszk.hu/00100/00143/00365/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2021_02_239-

246.pdf 

- Kajári Katalin: Szabadítsd ki a könyvtárost! Megjelent: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros  2021/7-8, 

3-9. p. 

http://ojs.elte.hu/3k/issue/view/273/101?fbclid=IwAR3X9X5U1KrXJuru8zPPQ_8wJlznie336lS7G1

MGb3B7snkHcSKvj9JvfOo 

Szakmai előadások 
- Fóthy Zsuzsanna, Istók Anna: Miénk itt a tér – előadás. Elhangzott: 52. Vándorgyűlés: 

Nemzedékek szolgálatában: 2020-2021. Kihívás, kreativitás, könyvtár (PEMEKSZ), Szentendre 

2021.07.07 és online 2021.07.09. 

- Fóthy Zsuzsanna: Használói elégedettség és igényfelmérés a gyakorlatban – előadás. Könyvtári 

Intézet, Minőség és innováció a könyvtárban továbbképzés 

- Kajári Katalin: Szabadítsd ki a könyvtárost! – előadás. Elhangzott: Könyvtárak a felhőben avagy 

kommunikáció és szolgáltatásfejlesztés az online térben IKSZ konferencia, Gödöllő, 2021.09.15 

- Tóth Gabriella: Zöld innovációk GVKIK – előadás. Elhangzott: Zöld könyvtári innovációk 

közkönyvtári környezetben konferencia, Óbudai Platán Könyvtár, Budapest, 2021.12.13. 

- Soldevila Katalin - Speciális felhasználói rétegek a könyvtárban. A könyvtári 

közönségkapcsolatok – e-learnin előadás.Elhangzott: Könyvtári Intézet, Segédkönyvtárosi képzés 

- Istók Anna: Marketing és kommunikáció – előadás. Elhangzott: Könyvtári Intézet, Könyvtári 

vezetési ismeretek továbbképzés 

A Common/közös dokumentumok/továbbképzés mappában Excel file-ban gyűjti a kollégák részvételét 
szakmai eseményeken. Az ebből képzett adatok a statisztikai elemzésbe is bekerülnek. 
 
Kirakat 
Folytattuk a Kirakat című szakmai hírlevelünket, mely színes infografikákon keresztül mutatja be 
elsősorban a szakma számára az elért eredményeinket, szolgáltatásainkat, újításainkat.  
2021-ben a harmadik évfolyam indult, összesen 12 szám jelent meg, havonta. A hírlevél a honlapon és a 
közös mappában is elérhető, nyilvános dokumentum. Számos megkeresést kapunk ezzel kapcsolatban, 
szakmai referenciaként is működik. 
 
 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/04/akarsz-e-jatszani-irodalmi-tanosveny-a-kolteszet-napjan-godollon/6913/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/04/akarsz-e-jatszani-irodalmi-tanosveny-a-kolteszet-napjan-godollon/6913/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/04/bautista-soldevila-katalin/6922/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/04/istok-anna-konyvtaros-iro-kolto/6931/
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00365/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2021_02_239-246.pdf
http://epa.oszk.hu/00100/00143/00365/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2021_02_239-246.pdf
http://ojs.elte.hu/3k/issue/view/273/101?fbclid=IwAR3X9X5U1KrXJuru8zPPQ_8wJlznie336lS7G1MGb3B7snkHcSKvj9JvfOo
http://ojs.elte.hu/3k/issue/view/273/101?fbclid=IwAR3X9X5U1KrXJuru8zPPQ_8wJlznie336lS7G1MGb3B7snkHcSKvj9JvfOo
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Konferencia 
Könyvtárunk 2021. szeptember 15-én Könyvtárak a felhőben, avagy kommunikáció és 
szolgáltatásfejlesztés az online térben címmel könyvtárszakmai konferenciát szervezett az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség Városi tagozatának programjaként. Az ország minden részéről érkeztek vendégek, kb. 
100 fő. Az előadók szakértelme, a konferencia színvonala kiemelkedő volt. A részletes program és a 
meghívottak névsora innen letölthető: 
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/programok/2021/varosi_konyvtarak_szakmai_nap_jav.pd
f 
 
4.2. A könyvtárban indított olvasói képzések 
A bezárások miatt kevesebb olvasói képzést tudtunk 2021-ben megvalósítani, mint terveztük, de a kamasz 
írókurzus miatt az adatok jócskán megnőttek. 
 
Számítástechnika 
A lakosság digitális fejlődése érdekében kiscsoportos számítógépes tanfolyamokat tartottunk (4 db), de 
elmaradtak a személyes segítség kérésére indított Segítnet tanfolyamok.  
 
Irodalmi kurzusok 
Idén második alkalommal hirdettük meg felnőttek számára az intenzív, háromnapos kurzust kreatív írás 
témában. A július 9-11. közötti nyári hétvégén a könyvtár rendezvénytermében tudtuk megvalósítani a 
tanfolyamot, a kurzus díja 10 000,-Ft/fő volt. 7 fő vett részt rajta.  
Idén szerencsére sikerült újra indítani a Mentsd meg a macskát! diák írókurzust októberben. Összesen 17 
fő kezdte el a kurzust, de végül az órarendi változások miatt páran lemorzsolódtak, 13 fő folytatja 2022-
ben. 

év Számítástechnikai 
tanfolyamok 

Segítnet Irodalmi összesen 

     

2020 alkalom 8 17 3 28 

2020 fő 32 17 24 73 

2021 alkalom 5 0 19 24 

2021 fő 25 0 133 158 

 
4.3. Munkatársak továbbképzése  
 
A bezárások alatt kiemelten kezeltük a könyvtárosok belső képzését, rengeteg házi tanfolyamot tudtunk 
szervezni. Ahogy adódott lehetőség, online országos képzéseken is részt vettünk. Az alábbi táblázatból is 
látható, hogy ha a lehetőségek adottak voltak, kollégáink aktivitása ebben az évben nőtt. 
 

Képzés típusa 2020 2021 változás 

    

Belső képzési alkalmak száma 8 10 +25% 

Belső képzéseken résztvevők száma 107 150 +40% 

Országos képzési alkalmak száma* 11 9 -18% 

Országos képzéseken résztvevők száma 19 12 -37% 

Egyéb szakmai alkalmak száma 21 29 +38% 

Egyéb szakmai alkalmakon résztvevők száma 52 98 +88% 

*nem az összes országos képzést jelenti 

https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/programok/2021/varosi_konyvtarak_szakmai_nap_jav.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/programok/2021/varosi_konyvtarak_szakmai_nap_jav.pdf
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A belső képzés során többnyire könyvtárunk munkatársai, ritkábban külső meghívott előadók képzik 
kollégáikat a felmerülő igényeknek megfelelően itt a könyvtárban. Az alábbi témakörökben volt belső 
oktatás 2021-ben: 
 

Tanfolyamok, képzések 

megnevezése 

Oktató Részt 

vevők  

egyéb 

PowerPoint használata Kajári Katalin 12 fő Önálló feladatként egy választott 

projektről bemutatót készítettek a 

kollégák 

2020-as statisztikai adatok Istók Anna 15 fő  

Jogi tájékoztató dr. Győrfy Beáta 18 fő külső előadó 

Folyamatszabályozás – 

könyvtárközi kölcsönzés 

Soldevila Kata 18 fő  

Lelki csapatépítés Horváth Judit 18 fő külső oktató Szentendréről 

Digitális kommunikáció 

(Google tanterem, Wordwall, 

LearningApps, Google űrlap 

tesztként)  

Maszlag-Lénárt 

Mónika, Kajári 

Katalin 

15 fő  

Common mappák használata Győri Krisztina 17 fő  

Tűz- és balesetvédelmi oktatás  17 fő külső előadó a tűzoltóságtól 

Generációk közötti 

szóhasználat 

Fóthy 

Zsuzsanna 

18 fő  

Könyvláda használata  8 fő külső előadó 
 
Összesítés 

szakmai 
tevékenység típusa 

alkalom, 
2018 

alkalom, 
2019 

alkalom, 
2020 

alkalom, 
2021 

fő, 
2018 

fő, 
2019 

fő, 
2020 

fő, 
2021 

munkatársak 
szakmai előadása 

19  14 2 6 6 6 2 7 

munkatársak 
publikációja 

4 2 2 5 1 2 4 6 

szakmai látogatók 
fogadása 

2 7 0 1 50 80 0 100 

olvasók számára 
szervezett képzések 

112 58 28 24 699 212 73 158 

munkatársak 
továbbképzése 

6 6 11 9 7 7 19 12 

munkatársak belső 
képzése 

3 4 8 10 26 61 107 150 

munkatársak 
részvétele szakmai 
napon 

28 44 21 29 125 96 52 98 

összesen 174 135 75 84 914 464 294 531 

 



 

 

4. KÉPZÉSEK 

58 

 

 
Összességében nagyon sikeresnek tartjuk a munkatársak képzését, szakmai megjelenését, nemcsak a 
tavalyi év adataihoz képest nőttek, hanem a járvány előttihez képest is. 

 
 
4.3. Csapatépítés 
2021-ben sok negatív körülmény nehezítette a csapat életét, szükség volt arra, hogy kiemelt figyelmet 

fordítsunk a csapat egyben tartására. A hatórás 
munka közös felvállalása óriási összetartó erő volt, 
de a mindennapok nehézségei megtépázták a csapat 
erejét. Ezért összesen 27 alkalommal szerveztünk 
kisebb-nagyobb csapatépítő alkalmakat, melyek 
közül kiemelkedett a szeptemberben megrendezett 
kétnapos együttlét. Ezt a Minősített Könyvtári Cím 
jutalmából tudtuk megfinanszírozni. 
Ezen kívül voltak közös kézműves foglalkozások, 
szakmai kirándulások, jótékonysági akciók, és 
kiemelten szerveztünk közösségi programokat az 
adventi időszakban. 
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5. RENDEZVÉNYEK 
 
A pandémia miatt számos rendezvényünk elmaradt: pl. Ünnepi könyvhét, illetve online került 
megrendezésre: Internet fiesta, Költészet napja. A korlátozások feloldása után igyekeztünk a saját 
elmaradt rendezvényeinket megvalósítani, így elsősorban a fogadott programok száma esett vissza. Végül 
minimális növekedést tudtunk így elérni 2021-ben. Az alábbiakban a részlegesen, vagy teljesen, esetleg 
más formában (online) megvalósított rendezvényeinkről számolunk be. 
 
5.1. Gödöllői Irodalmi Díj 
A Gödöllői Városi Könyvtár, annak Irodalmi Kerekasztala, valamint a Gödöllői Ottlik Kör 2021-ban a 
könyvtár Színezd újra! tematikájához kapcsolta a Gödöllői Irodalmi Díj témáját.  
Egy Kosztolányi Dezső idézettel hirdettük meg a pályázatot és a járvány utáni újrakezdéssel kapcsolatos 
írásokat vártunk. 
A zsűri a tavaly megszokott hármas volt: 

- Borda Réka, költő 
- Karafiáth Orsolya költő 
- Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas költő  

A pályázatra 36 nevezőtől 56 pályamű érkezett. 42 vers és 14 novella. Ez kicsit elmarad a korábbi évek 
átlagától. 
A pályázók átlag életkora: 38 év 
A nyertesek átlag életkora: 31 év volt. 
A pályázat össznyereménye idén 500 000,- forint, összesen 9 alkotót díjazunk. 
 
Eredmények és nyeremények: 
Próza kategória 
1. hely: Peresztegi Hanna: Fekete-fehér 
2. hely: dr. Sztavridisz Alexandra: Színezd újra 
3. hely: dr. Ujj Béla: Alkonyi szivárvány 
Vers kategória 
1. hely: Földvári Ármin: Dániel harmadik könyve 
2. hely: Szabó Anna Veronika: Melléklet a kimondatlan távolság arcképéhez 
3. hely: Fischer Hanna Sára: Egy májusi éj színei 
Különdíjak: 
Gödöllői Városi Könyvtár különdíjban részesült: Istók Sára Borbála: Eszmék nélkül című versével 
Gödöllői Városi Könyvtár különdíjban részesült: Szabados Bettina: Variációk egy nemlétező színre című 
novellájával 
Gödöllői Ottlik Kör különdíjban részesült: Gődény Balázs: Kész című versével. 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2021. augusztus 29-én vasárnap került sor. A zsűri értékelése, és 
Borda Réka videóbejelentkezése után a városi díjakat dr. Gémesi György polgármester és L. Péterfi Csaba 
kabinetvezető, kommunikációs igazgató adta át, a különdíjakat Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a könyvtár 
igazgatója és Dombóvári László, a Gödöllői Ottlik Kör elnöke adta át a nyerteseknek. A díjátadásról készült 
fotók és a díjazott alkotások a Gödöllői Városi Könyvtár honlapján publikálásra kerültek.  
Gödöllői Irodalmi Díj - Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (gvkik.hu) 
 

https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/proza1.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/proza2.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/proza3.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/vers1.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/vers2.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/vers3.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/verskulon1.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/prozakulon.pdf
https://www.gvkik.hu/uploaded_files/files/irka/irodalmidij/2021/verskulon2.pdf
https://www.gvkik.hu/godolloi_irodalmi_dij
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5.2. Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 14. 
Február 15-ére hirdettük meg, aki ezen a napon vette át 

könyvcsomagját, az ajándék könyvet is kapott. 78 db 

becsomagolt könyvet ajándékoztunk el ezen a napon, 47 db 

felnőtt- és 31 db gyermekkönyvet.  

 
 

 
5.3. Internet Fiesta  
Az internet mindennapjaink részévé vált. Az Internet Fiesta célja a digitális írástudás terjesztése és az 
internet felhasználási lehetőségeinek minél szélesebb körű bemutatása volt. Az idei Internet Fiesta 
fesztivál programjaira 2021. március 18 - 25. között került sor, ezúttal a virtuális térben.A könyvtárunkban 
megvalósuló programok: 

- Színezd újra! – Milyen színű könyvborító illik hozzád? 

Kvízjátékunk kitöltésével pontozás alapján megtudhatták, milyen színű könyv illik egy-egy 

emberhez. Ezután az előre összekészített polcokról lehetett kölcsönözni. 

162 online kitöltő 

- Tavasz van! Gyönyörű! 

Háromféle vidám tankockát tölthettek ki a résztvevők a könyvtár honlapján a tavasz, versek, 

állatok témakörben. 

40 online kitöltő 

- Találkozzunk a felhőben! – Könyvtár a járvány idején. 

Vajon mi történt a könyvtárban a zárva tartás idején? Játékos kvízt állítottunk össze 

látogatóinknak a munkánkról, új szolgáltatásainkról. 

64 online kitöltő 

- Baba-mama kuckó – Gyógyító anyatermészet 

Az Anya útja mint belső fejlődés témában láthattak előadást a látogatók. 

31 online megtekintés 

- Vissza a suliba – Digitális szülő képző 

3 témában tekinthettek meg előadásokat az érdeklődők: Hogyan készítsünk digitális házirendet?, 

Hogyan segítsünk szülőként a tanulásban online és offline?, Online otthonoktatás, otthontanulás.  

138 online megtekintés 

A programsorozat alatt összesen 435 online aktivitás történt. 
 
5.4. Könyvtári táborok   
Nyáron három korosztálynak szerveztünk könyves tábort: kisgyerekeknek kalóztábort, kamaszoknak író-
olvasótábort, és felnőtteknek kreatív prózaíró kurzust. A rendezvények leírását ld. az olvasásfejlesztésnél. 
 
5.5. Költészet Napja 
2021 tavaszán még nem tudtunk programot szervezni, de nem akartunk egyik legnagyobb könyves 
ünnepünk mellett szó nélkül elmenni. Így félig online, félig szabadtéri program keretében valósítottuk meg 
a Költészet Napját, melynek tematikáját Pilinszky János adta, akinek 100. születésnapjára emlékeztünk. A 
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program egy Irodalmi Tanösvény létrehozása volt a Zöld Udvaron: nyolc megállóhelyet kialakítva. A 
kihelyezett táblákon QR kódok várták a sétálókat, akik mobiltelefonjuk segítségével beolvashatták a nyolc 
játékos irodalmi feladványt, és helyben meg is oldhatták azokat. Így került a tanösvénybe irodalmi 
akasztófa, keresztrejtvény, párosító, memóriajáték, kvíz, majd a nyolcadik állomáson egy kis 
interaktivitásra buzdítottuk a résztvevőket: a kihelyezett papírzászlócskákra felírhatták kedvenc versüket, 
és azt az Olvasók kertjében a földbe szúrhatták. A tanösvény kreatív játékai mellett a látogatók 
megtekinthették a Pilinszky János születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállításunkat is, a 
MásArc zenei részleg ablakaiban. 

A programról szakmai cikk is született: ld. a szakmai publikációknál, és bekerült a könyvtár szakmai 
hírlevelébe is: 
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5.6. Zöld udvari programok  
A Zöldudvar és a Könyvtár- terasz kialakításával nem csupán zöld területekkel lettünk gazdagabbak, hanem 
egy komplett rendezvényhelyszínt is teremtettünk. Védve az utca zajától és a túl sok járókelőtől az udvar 
remek helyszíne számos programunknak, eseményünknek. 
A Zöld Munkacsoport által szervezett és megvalósított programok a kiemelt projekteknél olvasható. Ezen 
kívül a Zöld udvar számos rendezvényünknek otthont adott májustól szeptemberig.  
 
5.7. Országos Könyvtári Napok 
Együtt. Működik! hívószóval zajlott 2021-ben az Országos Könyvtári Napok. Számos programot sikerült 
megvalósítani jelenléti formában, bár a rendezvények látogatottsága a vártnál kicsit rosszabbul alakult, 
hiszen ekkor már közeledett a vírus negyedik hulláma. 
Október 4. hétfőtől október 10. vasárnapig tartott hivatalosan a hét, de mindkét irányban túllógtunk. 
Egész héten át zajlottak a következő programok: 

- Rongyos könyvvásár 

- Megbocsátás Hete 

- Ingyenes digitális folyóiratok Hete (külön plakát is van hozzá) 

Számítógépes tanfolyamok a héten: 
- október 4. hétfő – Levelezz a könyvtárossal! - könyvtári szolgáltatások az online térben 
- október 5. kedd – Túrázz a neten! - kirándulásszervezés online 
- október 7. csütörtök – Digitális családi emlékezet. Hol őrizzük meg emlékeinket? Ismerjük meg a 

Gödöllő Wikit és a Kézai Simon programot. 

Programok: 
- október 1. péntek – Moaré – Kabai Lóránt kiállítással egybekötött könyvbemutatója a könyvtár 

és az IRKA közös szervezésében. Moderátor: Istók Anna 
- október 5. kedd – Máray Mariann illusztrátor képkönyves művészeti foglalkozása, 

gyerekprogram 
- október 5. kedd – #napi20percolvasás – a könyvtár vendége Háy János, József Attila-díjas író, aki 

a #napi20percolvasás 2020 legnépszerűbb írója volt. Moderátor: Mersdorf Ilona 
- október 7. csütörtök és október 8. péntek – Mentsd meg a macskát! – kreatív prózaíró kurzus. A 

kurzust vezeti: Istók Anna. 
- október 8. péntek – Holdfénytükör – művészetterápia foglalkozás. Őszből a télbe, úton az 

elmélyülés felé. A foglalkozást vezette Kaposi Ildikó művészeti terapeuta.  
- október 10. vasárnap – Könyves vasárnap – Könyvtárak a testi és mentális egészségért 
- október 12. kedd – Trianon és a revízió – könyvbemutató. Újságcikkek, tanulmányok, 

feljegyzések a népi íróktól – antológia. A kötetet bemutatta Dr. Péterfi Gábor szerkesztő, 
történész, kutatótanár. Beszélgetőtárs: Dr. Molnár Ildikó irodalomtörténész, tanár. 

A Könyves vasárnap részletes programja: 
- Bazi nagy görög nap - Görög kulturális családi délután 
- Az Év Olvasói díjátadás 
- Hozd magad formába! Beiratkozási akciók 
- Álmodj velem! – nagy társasjáték party az egész családnak 
- Ökojátékok a Gate Zöld Klub Egyesülettel 
- Kerényiné Bakonyi Eszter: Zeusz és bandája: szórakoztató görög mitológia& vicces görög 

nyelvtanóra kicsiknek és nagyoknak 
- Kerényiné Bakonyi Eszter: Zeusz és a görög istenek nyomában  
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- Turista Magazin és Földgömb Magazin - újságírás Magyarországon innen és túl. 
Előadó: Szigeti Ferenc Albert főszerkesztő helyettes, újságíró 

- Görög tánctanulás és táncház a Mydros zenekarral 

 
5.8. Ifjúsági és gyermekprogramok 
2021. július 22. Pont itt! party – felsőoktatási ponthatárok kivetítése 
A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését második alkalmmal szerveztük 
meg könyvtárunk Zöld Udvarán 17 és 21 óra között. 20 óráig Kreatív Kuckóval, 
szabadulószobával, szurkolófallal, szecessziós társasjátékokkal és ping-ponggal 
vártuk az érdeklődőket. Majd 20 órakor kivetítettük a felvi.hu oldaláról az aktuális 
ponthatárokat, ezután a Mohini zenekar (Juhász Blanka, Juhász Kristóf, Juhász 
Lilla és Szabó Balázs) tartott egy fergeteges, együtténeklős záróbulit. 
 
2021. szeptember 11. – Hozd, vidd, olvasd! könyvcserélde a Belvárosi Napokon 
A Gödöllői Ifjúsági Testülettel (Gyalog Hajnalka vezetésével) közösen szerveztük 

meg könyvcserélő Könyvesházunkat a Belvárosi 
Napokon, a Várkapitányi lak mellett, 
szeptember 11-én, szombaton 10 és 18 óra 
között. A Hozd, vidd, olvasd! akció sikeresnek 
bizonyult, sok látogató érkezett a 
Könyvesházunkhoz. Voltak, akik többször is visszatértek a nap folyamán, 
összesen 94 könyv cserélt gazdát.  
 

 
2021.09.17 – Országos Játéknap 
Harmadik alkalommal csatlakoztunk az országos programhoz.  A programok 9-18 óráig tartottak a könyvtár 
épületében, illetve a Zöld Udvaron. A Házban zajlott tevékenységek: VR szemüveg használat, Quiver 3D 
színező, kamishibai papírszínház, Blockhus, Zingó, malom, csocsó. A könyvtár Sakk szakköre háziversenyt 
rendezett. Udvari tevékenységek: Aszfalt-rajzolás, célba dobás, ping-pong, ugróiskola, gumizás. 
Ritmusgyakorlatok, tánctanulás, éneklés.  
2021. október 29. – Halloween party gyerekeknek: 
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendeztük a 
Halloween party-t, ami a kisebb korosztályt is 
megszólítja. Közönségszavazásos jelmezversennyel, 
kézműves foglalkozásokkal (lámpás, tökös 
dekoráció, csontváz kép), könyvtármozival és 
halloweeni kvízzel készültünk a délutánra. A 
jelmezben érkezők ajándék cukorkát kaptak. Az 
estét egy bátorságpróbával zártuk, amikor a 
csapatoknak zárás után a sötét könyvtárban kellett 
körbejárniuk. 
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2021. november 13. - Szabadulószoba 
A tavalyi Kamasztáborban nagy sikert arató 
szabadulószobánkat először hirdettük meg az 
olvasóink számára. Hat csapat regisztrált, akik 
óránként járták be a könyvtárat és teljesítették a 
kihívásokat. 
 
2021. november 12. – Nagy Dianap   
Az országos Nagy Dia Nap célja, hogy évről évre 
megidézze a diavetés hangulatát és szeánszát, hogy 
a fiatalok átélhessék a mesemondás régi, de 
korántsem avítt formáját. 

- Hajós, 2.b. Kissné Szalkai Melinda, 25 fő KK 

Virág Etka, kutyatréner GSK- Kutyaiskola, 

Mese címe: Óvoda az őserdőben 25 fő 

- Szent Imre 1. osztály, Manninger Vilmosné, 32 fő Fodor László, klarinétművész. Mese címe: 

Harcsabajusz kapitány 

- Petőfi 4.a. 25 fő, Katonáné Kiss Györgyi Mesélő: Dr. Kovács Ilona: Mese címe: Bolond falva 

 
2021. december 20. - Tervezz 3D-ben! workshop: 
A Digitális Jólét Program keretében két – két hétre egy 3D nyomtatót igényelhet a könyvtár. A workshop 
célja a Tinkercad és a Thingiverse weboldalak használatának bemutatása. A résztvevők a Tinkercad oldalon 
történő regisztrációt követően létrehoztak egy saját, névre szóló kulcstartót, amit a foglalkozás végén a 3D 
nyomtatóval ki is nyomtathattak és hazavihettek. A program előzetes regisztrációhoz kötött volt. 
 
Operaház Nagykövete program 
Az Opera Nagyköveteinek látogatásai remek programok, melynek keretében a Magyar Állami Operaház 
művészei a foglalkozásokon, egyedileg tartanak sokféle színes előadást. Az opera és balett szakmai 
ismereteket operaénekesek és balettművészek, illetve operaházi munkatársak osztják meg a 
hallgatósággal. Az ingyenes előadásra 3 alkalommal került sor 2021-ben.  

- június 4.            27 fő Szebeni Etelka: Péter és a Farkas 

- október 1.        48 fő Zene Világnapja.  Ambrus Ákos zeneszerző, operaénekes előadása 

- november 26.  45 fő Dr.Temesi Mária: Puccini, Turandot 

 
Könyvbemutatók, író- olvasó találkozók 

- október 5. – Máray Mariann illusztrátor képkönyves művészeti foglalkozása                

- november 9. – Író-olvasó találkozó Berg Judittal 

5.9. Erzsébet királyné szavalóverseny 
2021-ben nem a szokásos módon rendeztük meg az eseményt. A 2020. decemberében elhunyt Pécsi Ildikó 
tiszteletére szerveztünk emlékgálát, melyre a korábbi versenyeken legjobban szereplő előadókat, illetve a 
Pécsi Ildikó Színtársulatot hívtuk meg. 
A Gálán került bemutatásra a Gödöllői Királyi Barátinak Egyesülete által alapított Pécsi Ildikó Emlékdíj, 
amelyet 2022-es évtől kezdve verseny döntőjében legjobban szereplő produkciónak ítél oda a zsűri. Az 
esemény lezárásaként a résztvevők felavatták a Pécsi Ildikó Emlékfát. 
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A műsorban 11 műsorszám szerepelt: a korábbi versenyzők  8 vers-próza számot és 2 zenés produkciót 
mutattak be, illetve fellépett a Pécsi Ildikó Színtársulat színdarab átirattal. 70 vendég vett részt a 
programon 
 
5.10. Gödöllői írók könyvbemutatója 
 
- június 11.  Öt perc indulásig – IRKA 8. antológiájának bemutatója. Moderátor: L. Péterfi 

   Csaba. 
- október 12.   Dr. Péterfi Gábor: Trianon és a revízió – Újságcikkek, tanulmányok, feljegyzések a  

   nép íróktól – antológia. Beszélgetőtárs: Dr. Molnár Ildikó irodalomtörténész, tanár. 
- október 21.  Heltai Miklós: Feltámad-e a medvecukor könyvbemutató az Értelmiségi találkozón 
- november 4. Dulai Péter: Gyilkosság a panel tetején könyvbemutatója.  

 
5.11. Egyéb programok 

- június 16.   Húrok és hangszálak: Lackfi János, Lackfi Dorottya és Sinha Róbert zenés irodalmi  
estje 

- június 26.    Múzeumok éjszakája 
- július 16.  Vitrin Beat koncert  
- szeptember 9. Hoztunk valamit magunkból: Beck Zoltán és Grecsó Krisztián közös irodalmi zenés 

estje 
- szeptember 11.  Könyves Ház a Belvárosi Napokon és Természetfotó kiállítás díjátadó ünnepség 
- szeptember 15.  Könyvtárak a felhőben – IKSZ konferencia 
- szeptember 17.  Neumann Balázs koncert 
- szeptember 24. Dharma – Szűcs Péter könyvbemutatója 
- szeptember 30.  Neumann Balázs koncert 
- október 19.   Ambrus Zoltán konferencia 
- december 15. Ne maradjon kettőnk között: Tarján Zsófia, Hernádi Judit könyvbemutatója 

 
5.12. Online programok 
Egyes klubok a zárva tartás alatt is meg tudták tartani klubfoglalkozásaikat. Összesen 25 rendezvényt 
tartottunk meg online formában, 125 fő részvételével. A következő klubok tudtak így összejövetelt tartani: 

- Angol társalgási klub  
- Anime klub 
- Baba-Mama Kuckü 
- IRKA  
- Pusztítók diák írókör 
Az online rendezvények látogatottsága jóval elmaradt a fizikaitól. 

 
5.13. Kiállítások 
2021-ben már 3 helyszínen tartottunk kiállításokat: az Infotér mellett a Kamaszhídon, valamint az 
Artjáróban, a zenei könyvtár ablakaiban. 
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kiállító neve időpont, helyszín megnyitó 
Posztobányi Péter: Kapaszkodás             Április-Augusztus a 

zenei Artjáróban 
- 

Marton Frigyes, Kucsera András: 
Pilinszky grafikák 

Áprilisban a zenei 
Artjáróban 

Költészet Napi Tanösvény része 

Máray Marianna: Amíg te alszol 
mesekönyv illusztrátor  kiállítás 

Május-Július, Infotér május 19. 
 

Ember és természet: Természetfilm Fotó 
Pályázat kiállítás 

Augusztus-
szeptember, Infotér 

díjátadó volt szeptember 11-én 

Kabai Lóránt: Moiré Október, Infotér október 1.  
 

Szinvai Pál, Rehák Júlia, Szinvai Dániel: 
Családi kiállítás 

Október-November, 
Infotér 

október 15. 

Meyer Artur és S.Fehér Anna: Teremtés December, Infotér videó készült róla 
 

 
Kiállítások a Kamaszhídon 
A kamaszok szeptembertől tudtak csak újra bejönni a könyvtárba. Így 
kiállítást is csak ekkortól tudtunk szervezni. Két fiatal alkotó munkája 
került fel a második félévben: 

Bene Dzsenifer: Horror rajzok és  

Szinvai Dániel: Napfény Konzerv munkája. 
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6. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 
 
A járvány nagy vesztesei a klubok voltak. A korábban működő 20 kisközösségből 13 maradt életben. A 
felnőtt körök szenvedték a legkevesebb veszteséget: 10 körből 8 tudta egyben tartani a klubot, a 
kamaszoknál 7-ből 3 maradt életben, míg a gyerekközösségeknél 3-ból 2 megmaradt. Jó hír azonban, hogy 
egy új körrel bővült a kör, családi, baráti társaságok részére társasjáték kör alakult, elsősorban felnőtt 
korosztály számára. A kör alapját az újonnan beszerzett társasjátékok adták, melyek kölcsönözhetővé 
váltak. A klubok egy része online foglalkozásokat tartott az első félévben, de az igazi klubélet májusban 
indult meg. 
 
6.1. Olvasókör 
Könyvtárunk 2021 első felében nem tartott közösségi összejöveteleket személyes találkozásokkal. Az 
online események lehetőségét olvasókörünk tagjai elvetették, ezért csak e-mailben tartottuk a 
kapcsolatot. A nyitás utáni héten már találkoztunk, mindenkinek nagy szüksége volt rá, ezért a 13 fős 
csoportunk minden tagja eljött. Az év folyamán ezután minden hónapban megtartottuk összejövetelünket, 
7 alkalommal beszélgettünk az irodalomon keresztül a minket körülvevő eseményekről. Levelezőlistánkat 
még inkább kihasználtuk, rengeteg ajánlót küldtünk egymásnak, megosztottuk véleményünket. 
Könyvtárunk honlapján havonta tájékoztatót tettünk közre a következő találkozó időpontjáról, és az 
olvasott műről. 
A 2021-ben olvasott művek: 
Olga Tokarczuk: Nappali ház, éjjeli ház 
Krasznahorkai László: Herscht 07769 
Krusovszky Dénes: Akik már nem leszünk sosem 
Thornton Wilder: Szent Lajos király hídja 
Marguerite Duras: Fájdalom 
Marguerite Duras: Fájdalom 
Bereményi Géza: Magyar Copperfield 
 
6.2. Irka Irodalmi Kerekasztal 
Publikációk 
2020-ban az Irka nyolcadik antológiáját készítette el, melynek tördelési és nyomdai munkálatai átcsúsztak 
2021-re. A kézirat az Öt perc indulásig címet viseli, és húsz Irka tag utazási élményekkel kapcsolatos írása 
olvasható, köztük több új tag is bemutatkozik. A kötet illusztrációit maguk a szerzők biztosították, illetve a 
Gödöllői Fotós Kör hat tagja. A kötetet 300 példányban tervezzük megjelentetni, és reméljük 2021 tavaszán 
könyvbemutató is tudunk tartani. 
Tagjaink rendszeresen publikálnak országos irodalmi lapokban, illetve sikerrel pályáznak irodalmi 
megmérettetéseken. 
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  Idén is folytattuk a blog működését, a 
karantén ideje alatt karanténnapló írásával pótoltuk a fizikai találkozásokat, és ezen kívül is indult egy új 
menüpontunk: Bienvenue! címmel az utazáshoz kapcsolódó írásainkat jelentettük meg. Folytattuk a 
fiatalok írásainak publikálását is, és több új szerzővel is bővültünk. Összesen 149 posztunk volt, átlag 
hetente két bejegyzést jelentettünk meg a tagok írásaiból: versek, novellák, tárcák, mesék, valamint 
Gödöllő kulturális életével, olvasással, könyvekkel kapcsolatos kritikák, publicisztikák. A blogot színesítik 
az Irkához kötődő grafikus, fotós barátaink munkái is.  
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Műhelymunka 
A koronavírus járvány miatt 2020-ban sokkal kevesebb élő találkozót tudtunk megvalósítani, mint 
általában. Év elején és nyáron voltak fizikai találkozók, év vége felé átálltunk az online műhelymunkára. 
Összesen 9 alkalommal találkoztunk, 99 fő vett részt. 
 
Programok 
Idén nagyon kevés nagyobb programot tudtunk csak szervezni a járvány miatt: 

- Könyvbemutató 
Idén Istók Annának szerveztünk önálló könyvbemutató estet. A Semmiért egészen c. regény 2019 
decemberében jelent meg, melynek a gödöllői bemutatója 2020. február 7-én volt, kb. 60 fő 
részvételével. 

- Tavaszra hangolva: Gödöllői Fotós Kör – IRKA közös kiállítás: fotókhoz írt versek. A megnyitóra 
február 13-án került sor Danis János, Fodor László közreműködésével. 

- Gödöllői Irodalmi Díj 
Változatlan formában sikerült megszerveznünk, egy kicsit későbbi díjátadóval, július 4-én 50 fő 
részvételével. 

- Kreatív prózaíró kurzus 
Idén először intenzív, háromnapos kurzust tartottunk felnőtteknek kreatív írás témában 9 
résztvevővel. A július 23-25. közötti nyári hétvégén a könyvtár rendezvénytermében tudtuk 
megvalósítani a tanfolyamot, a kurzus díja 10 000,-Ft/fő volt. 

- nyári egynapos írótábor: július 31-én Gödöllőn gyűltünk össze egész napra 12 fő részvételével. 
Témáink voltak: Sirokai Mátyás növénylő és scifi versek, Végtelen tréfa könyvbemutatója, 
ökothriller könyvbemutató és kreatív feladat.  

 
6.3. Rejtvényfejtő Klub 
2021-ben a Rejtvényfejtő Klub másfél év szünet után újraindult. A klubtagok a régi lelkesedéssel vágtak 
bele az új rejtvények megoldásába, megfejtésébe. A foglalkozások minden hónap első péntekjén 16–19 
óra között zajlanak. 2021-ben két rejtvényfejtő délután tudott megvalósulni Kozics Anikó, a Rejtvényfejtők 
Országos Egyesületének külső munkatársának vezetésével. A klub két új taggal bővült. Egy foglakozáson 
átlagosan 9 fő vett részt. 
 
6.4. Értelmiségi Találkozó 
2021-ben az Értelmiségi Találkozó összejövetelei – kettő kivételével – a járványhelyzet miatt nem voltak 
személyesen látogathatók. 2020-hoz hasonlóan az online térbe helyeztük át a programot: a Találkozókon 
elhangzott beszélgetések, bemutatók videófelvételeit osztottuk meg az érdeklődőkkel, illetve korábbi 
előadóink interneten elérhető interjúit, cikkeit, előadásait ajánlottuk. 

dátum téma típus 

2021. január 21. HITEL Szerkesztőségi est  online 

2021. február 25. Magyar sorskérdések és életutak Szlovákiában, a 

Flórián fivérek pályája 

online 

2021. március 25. Elsüllyed-e végleg Atlantisz? – interjú Gereben Ferenccel online 

2021. szeptember 

16. 

Bánffy Miklós, aki egy személyben államférfi, 

nemzetgazda, országmentő és remekíró 

Szász László irodalomtörténész,a Károli Gáspár 

Református Egyetem nyugalmazott docensének előadása 

jelenléti 
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2021. október 21. FELTÁMAD-E A MEDVECUKOR Heltai Miklós Jókai 

Mór humoros írásaiból válogatott, előszóval, jegyzetekkel 

és összekötő szövegekkel ellátott könyvének bemutatója 

jelenléti 

 
6.5. Őszikék Nyugdíjas Klub 
A tagdíjat befizető klubtagjaink száma a 2021-es évben 24 fő volt. A 2021-es évben amiatt, hogy a tavaszi 
félévben a könyvtár nem volt látogatható és teljesen elmaradtak a klubfoglalkozások, illetve a koronavírus 
járvány miatt az őszi félévben is csak rendszertelenül látogatták tagjaink a foglalkozásokat, nem szedtünk 
tagdíjak. A járvány miatt könyvtárunk csak 2021. május 19-én nyitotta meg kapuit az olvasók előtt. A 2021-
es évben rendhagyó módon júniusban tartottuk meg az év első összejövetelét, a szokásostól eltérően nem 
a rendezvényteremben, hanem a Zöld Udvaron. Összesen 5 rendezvényt tartottunk meg, 119 fő 
részvételével. 
 
6.6. Jövő-Szövő Műhely 
A Jövő-Szövő Műhely 2019-ben alakult a Gödöllői Városi Könyvtárban. A műhely vezetője Bene Zsuzsanna 
önkéntes, a foglalkozások alkalmával a gyakorló nagyszülőknek lehetőségük van olyan játékos technikák 
elsajátítására, melyek segítenek, hogy egészen kicsi kortól a kamaszkorig megtalálják a közös hangot 
unokáikkal. A Jövő-Szövő Műhely még májusban elkezdte a foglalkozásait, sokáig a Zöld Udvaron vagy a 
Könyvtár Teraszon gyűltek össze, később, ahogyan az idő hidegebbre fordult, újra a rendezvényteremben 
tartották az alkalmaikat. Összesen 15 alkalommal 88 fő vett részt a foglalkozásokon. 
 
6.7. Baba - Mama Kuckó 
2021 szeptemberétől Szabó-Zmák Edina és Turóczi Fruzsina önkéntesek vezetik a klubot.  
A rendezvény alatt beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget is biztosítunk. Az új látogatóknak bemutatjuk a 
gyerekkönyvtárat, segítünk a könyvválogatásban. A havi rendezvényekre átlagosan 30-40 fő jár el. 2021 
vendégei voltak:    

- Szülés után a KITeljesedett életért Kriston Intim Tornával. Előadó: Simon Angéla Kriston Intim Torna 
tréner. Online foglakozás 

- Gyógyító Anyatermészet - az Anya Útja mint belső fejlődés Előadó: Berecz Ági, az Anya Útja műhely 
facilitátora. Online foglakozás 

- A nyílt végű̋ játékok és ami mögötte van - mesél az Igrushka.  Előadó: Andrejkó-Sipos Boglárka, az 
Igrushka (és három gyerek) anyja, tehetséggondozó pedagógus 

- Fogas kérdések - mindennapi szájápolás és prevenció gyerekkorban. Előadó: Bartha Ivett, fogorvos, 
delfintáncos 

- Évadzáró Kuckó. Meglepetéssel, meglepetés vendégekkel.  
- Anya lettem és én hová lettem? Előadó: Varga Zsu, coach, női önismeretei csoportvezető 
- Korai idegennyelvi fejlesztés: mikortól, miért, hogyan? Előadó: Németh Beatrix, a Semina 

Oktatóközpont szakmai vezetője, idegennyelv tanár 
- Házasélet gyermekek születése után, avagy párkapcsolat szülőként... is. Előadó: Majsai László 

pszichopedagógus, pszichoterapeuta Az eseményt az előadó facebook oldalán élőben közvetíttette. 
 

6.8. Sakk szakkör  
A Könyvtári Sakk Szakkör péntekenként 14-18 óráig működik a Gyerekkönyvtárban. Vezetője Veréb Béla, 
a Gödöllői Sakkbarátok Egyesületének az elnöke, valamint Fehér Mihály. Mindketten önkéntes munkaként 
vezetik a szakkört. Az állandó tagok létszáma 20 fő körül mozog. 2021-ben 27 alkalommal 407 játékos 
játszott, töretlen a klub sikere. 
Szeptember 17-én a Országos Játéknapon tartott verseny végeredménye. 3. helyezett: Dezső Edmund, 2. 
helyezett: Haáz Gábor, 1. helyezett: Fecske Csaba.  19 fő vett részt a viadalon. 
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December 3-án Mikulás sakkversenyt rendeztünk. 20 fő mérte össze tudását.  Az első három helyezett: 
Fecske Csaba, Papp Lőrinc, Nagy Dániel. Az első helyezett kupát, érmet, oklevelet, csokoládét kapott 
ajándékba. a többiek sem távoztak üres kézzel.  Oklevél, szaloncukor, édesség, érem, sakkújság, toll 
minden résztvevőnek jutott.   
A tagság feltétele érvényes olvasójegy. A sakkbarátok iskolai szünetekben sem pihennek, töretlenül 
játszanak minden pénteken a könyvtár nyitvatartási idejében.  
 
6.9. Papírolvasók – kamasz olvasókör 
Ebben az esztendőben is folytattuk a gyerekeket érdeklő témák ,,feldolgozását” elsősorban kortárs művek 
segítségével. A szerelem, szakítás, kirekesztés, barátság, önbizalom, felnőtté-nővé válás kérdéskörök 
szinte mindig előtérben vannak. A 2020. év napi 20 perc olvasáshoz kapcsolódva összegyűjtöttük 
kedvenceinket, a kis Antológiát ősszel megkapták a tagjaink. Feldolgozott köteteink: 

- A szívem egy bezár bódé c. novelláskötetből: A komodói varánuszlány novella 
- Szakítós C. kötetből : Karafiáth  Orsolya novellája, versei, életműve   
- Scilent Book fogalma, Radics Marcell Lidércke c. S.B. képeihez csoportmunkában történetet írtak, 

majd elő is adták, képes performance-k születtek 
- Déry Tibor: Szerelem, Képzelt riport egy popfesztiválról Csikós Hanna kedvenc novelláját hozta el, 

a szerelemről, hűségről beszélgettünk, természetesen a zenés dalszövegek, zenék sem 
maradhattak el!  

- Grecsó Krisztián: Pletykaanyu  
- Elkészült antológiánk a kedvenc művészeti alkotásainkból. Ez az ajándék útmutató is lehet 

mindenkinek, fontosnak tartottam, hogy egymásnak ajánljanak, illetve jó tükör is, hogy mi érdekli 
őket. A pletyka tematikát folytattuk, Pintér Béla : A pletyka c. dalát elemeztük, hallgattuk… A mai 
pletykakutatási eredményeket tanulmányoztuk. A pletyka szerepével, jó és rossz hatásaival 
foglalkoztunk. Emellett történelmi pletykákról is kutattunk. Híres történelmi személyek (Kleopátra, 
Báthory Erzsébet…) életéről kiselőadásokkal, elmetérképpel készültek. 

- Kiss-Sarusi Orsolya diák előadását hallgattuk Kleopátráról. A történelmi pletykák és tévhitek, 
szerepét elemeztük a történelmi személyiségek életében. Elmetérkép is készült. Erről is 
beszélgettünk, hogyan segítheti ez a módszer a tanulást. Két Örkény novella, A szívem egy bezárt 
bódé: Apa, a hörcsög és a halál c. novelláját is elolvastuk közösen. Komoly témák kerültek felszínre.  

- Kiss-Sarusi Orsolya kedvenc Örkény novelláiról beszélgettünk. Somogyi Csongor: Rimbaud 
versekkel készült. A novellák, Rimbaud versek mellett a női feminizmusról, tabukról, a Metoo 
mozgalomról beszélgettünk. 

- Kokas Fanni által választott: Meghitt pillanatok: Ünnepi Antológiából Róbert Katalin novelláját 
olvastuk el közösen. A főhős Károly, a kopasz macska, aki megtanította Misit a szeretetre, 
felelősségvállalásra. Ezáltal Ani szerelmére is alkalmassá tette. A ,,macskaságokat” Eliot: Macskák 
versei, Webber musical dalai színesítették. Mikulás csomag, forró csokizás, barizós, játék (titkos 
indián néven adatlapok kitöltése, összekeverése, kihúzása, egymás felismerése…) tette 
emlékezetessé a jó hangulatú évvégi találkozónkat. 

 
6.10. Pusztítók diák írókör  
A diákokkal az online találkozásokat egyszerűen tudtuk működtetni, viszont a fizikai találkozókat már 
nehezebb volt szervezni, mert sokan egyetemisták lettek. Összesen 5 alkalommal tartottunk találkozót, 26 
fő részvételével. Ezen kívül egy nagyon sikeres 3 napos kamasztábort szerveztünk számukra, a többi 
kamaszcsoporttal közösen, ahol szintén szép számmal képviseltették magukat a pusztítók.  
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6.11. Anime klub 
2021-ben 9 alkalommal találkoztunk, melyeken 59 fő vett részt. Az első félévben személyes jelenlétre nem 
volt lehetőségünk, ezért a klubot online formában hirdettük meg.  A fiatalok kívánságára nem a Zoom, 
hanem a Discord felületét használva (csak konferenciahívás, nincs videókép). A januári első találkozón még 
nagy volt az érdeklődés, de utána arra jutottak, hogy így online formában nincs értelme a klubnak, csak 
személyesen szeretnének rajta részt venni, ezért további online időpontokat nem hirdettünk meg. 
Szeptembertől újra jelenléti formában folytatódott a klub, kéthetente szombaton 10 órától. A szokásos 
beszélgetős, társasjátékozós, animét nézős programokkal. A régi tagok szerencsére mind visszatértek és 
újak is csatlakoztak.  
 

6.12. Angol társalgási klub 
Az ismét felnőtteknek meghirdetett klub nagy lendülettel kezdett idén is, 16 fővel kezdtük és ahogy az 
szokott lenni, elkezdtek lemorzsolódni. Időközben felmerült az igény arra, hogy a találkozók alkalmával 
legyen némi nyelvtan is a szóbeli használat mellett. A tanév kezdetétől 36 fő iratkozott fel a klubba, ebből 
10-12 aktív tagra számíthatok. Az elmúlt évben 22 alkalommal találkoztunk, amin összesen 131 fő vett 
részt.  
 
6.13. Társasjáték klub 
A korábbi ifjúsági klub helyett megpróbálkoztunk családoknak, baráti társaságoknak, tehát vegyes 
korcsoportnak szóló társasjáték klub indításával. Az őszi Könyves Vasárnapra 11 új társasjátékot szereztünk 
be, és nagy sikerrel indult az első alkalom. Összekötöttük a könyvtári szabadulószobával is, így rögtön igény 
mutatkozott a folytatásra. Két alkalommal sikerült összesen 80 fővel klubdélutánt tartanunk, melynek 
2022-ben lesz folytatása. A társasjáték állományt bővítjük, és kölcsönözhetővé tettük. 
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Idén kevesebb hír jelent meg rólunk a médiában.  

 2020 2021 

Facebook adás 83 20 

tévéadás 3 0 

rádióadás 1 0 

online cikk 24 33 

e-könyv 1 0 

nyomtatott cikk 63 39 

összesen 175 92 

 

Sorsz
ám 

Cím / Szerző Megjelenés Média típusa Dátum 

1 Akarsz-e játszani? 
Költészet Napi Tanösvény a 
könyvtár udvarán április 11-én! 

https://www.facebook.com/38478208
4966503/videos/161797969148444 

Facebook-
adás 

2021.04.11. 

2 Oltási regisztráció a Gödöllői 
Városi Könyvtárban 

https://www.facebook.com/gemesigy
/videos/4280875681974751 

Facebook-
adás 

2021.04.13. 

3 A Zavarhatok? című műsor 
vendége Istók Anna író, az 
IRodalmi KerekAsztal vezetője 

https://www.facebook.com/38478208
4966503/videos/481601609708985 

Facebook-
adás 

2021.04.20. 

4 Kabai Lóránt: Mi tűnik Istók 
Anna előadásában 

https://www.youtube.com/watch?v=1
zsMAfNJq84 

Facebook-
adás 

2021.06.01. 

5 
Öt perc indulásig 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/287823819747407 

Facebook-
adás 

 
2021.06.11. 

6 Gödöllő Gyermekeiért, 
Ifjúságáért Díj átadó ünnepsége 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/205371904792522 

Facebook-
adás 

 
2021.06.16. 

7 A Városi Könyvtárban is 
kezdetét vette a Múzeumok 
Éjszakája rendezvénysorozat 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/2659352577699964 

Facebook-
adás 

 
2021.06.26. 
 

8 Díjátadó est Szent István 
ünnepe alkalmából 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/441514723659072 

Facebook-
adás 

 
2021.08.20. 

9 
A Gödöllői Irodalmi Díj átadása 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/269660561659311 

Facebook-
adás 

 
2021.08.29. 

10 
Gödöllői Irodalmi Díj 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/971730800069029 

Facebook-
adás 

 
2021.08.29. 

11  
Csütörtököt Mondunk! 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/269738671531598 

Facebook-
adás 

 
2021.09.23. 

12 Kabai Lóránt, Moaré című 
verseskötetének bemutatója és 
fotókiállítás megnyitója 

https://www.facebook.com/watch/liv
e/?ref=watch_permalink&v=31596331
34270733 

Facebook-
adás 

 
2021.10.01. 

13 Bazi Nagy Görög Nap a 
könyvtárban 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/663060784611592 

Facebook-
adás 

 
2021.10.10. 

14 Október 15-én nyílt meg a 
Szinvai család kiállítása 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/307920907376642 

Facebook-
adás 

 
2021.10.16. 
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15  
Csütörtököt mondunk! 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/647513626280685 

Facebook-
adás 

 
2021.10.28. 

16 Gyilkosság a panel tetején Dulai 
Péter könyvének bemutatója 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/372222807987628 

Facebook-
adás 

 
2021.11.04. 

17  
Csütörtököt mondunk! 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/253090160215715 

Facebook-
adás 

 
2021.11.18. 

18  
Csütörtököt mondunk! 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/362772728938140 

Facebook-
adás 

 
2021.11.25. 

19 Mengyán Eszter: Helló, Slow 
Fashion könyvbemutató 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/381490210330627 

Facebook-
adás 

 
2021.11.26. 

20 Hernádi Judit, Tarján Zsófi: Ne 
maradjon kettőnk között 
könyvbemutató 

https://www.facebook.com/Godollon
ettv/videos/343873363741046 

Facebook-
adás 

 
2021.12.15. 

21 Átadták az idei könyvtári és 
közművelődési díjakat 

https://kultura.hu/elismeresek-a-
magyar-kultura-napja-alkalmabol-2/ 

Internetes 
cikk 

2021.01.17. 

22 
Borsodi könyvtár, 
közművelődési intézmény a 
legjobbak között 

https://borsodihir.hu/borsod-abauj-
zemplen/2021/01/borsodi-konyvtar-
kozmuvelodesi-intezmeny-a-
legjobbak-kozott 

Internetes 
cikk 

2021.01.22. 

23 
Debreceni könyvtár a legjobbak 
között 

https://civishir.hu/kultura/2021/01/b
orsodi-konyvtar-kozmuvelodesi-
intezmeny-a-legjobbak-kozott 

Internetes 
cikk 

2021.01.22. 

24 
Újra minősített könyvtári címet 
kapott a Méliusz 

https://www.dehir.hu/kultura/ujra-
minositett-konyvtari-cimet-kapott-a-
meliusz/2021/01/22/ 

Internetes 
cikk 

2021.01.22. 

25 Magyar kultúra napja: alföldi 
intézmények nyerték a 
minőségdíjakat 

https://infostart.hu/kultura/2021/01/
22/magyar-kultura-napja-alfoldi-
intezmenyek-nyertek-aminosegdijakat 

Internetes 
cikk 

2021.01.22. 

26 
Elismerések a magyar kultúra 
napja alkalmából 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura
/20210122-elismeresek-a-magyar-
kultura-napja-alkalmabol 

Internetes 
cikk 

2021.01.22. 

27 Fekete Péter közművelődési és 
könyvtárszakmai elismeréseket 
adott át a magyar kultúra napja 
alkalmából 

OPH - Fekete Péter közművelődési és 
könyvtárszakmai elismeréseket adott 
át a magyar kultúra napja alkalmából 
(orientpress.hu) 

Internetes 
cikk 

2021.01.22. 

28 A magyar kultúra napja - 
Átadták az idei könyvtári és 
közművelődési díjakat 

https://webradio.hu/hirek/kultura/a-
magyar-kultura-napja-atadtak-az-idei-
konyvtari-es-kozmuvelodesi-dijakat 

Internetes 
cikk 

2021.01.22. 

29 A magyar kultúra napja - 
Átadták az idei könyvtári és 
közművelődési díjakat 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202101/a-
magyar-kultura-napja-atadtak-az-idei-
konyvtari-es-kozmuvelodesi-dijakat 

Internetes 
cikk 

2021.01.23. 

30 
A magyar kultúra napja 
alkalmából - Minősített 
könyvtár és Könyvtári Minőségi 
Díj 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?
kh=a_magyar_kultura_napja_alkalma
bol_-
_minositett_konyvtar_es_konyvtari_m
inosegi_dij 

Internetes 
cikk 

2021.01.25. 

https://orientpress.hu/cikk/2021-01-22_fekete-peter-kozmuvelodesi-es-konyvtarszakmai-elismereseket-adott-at-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol
https://orientpress.hu/cikk/2021-01-22_fekete-peter-kozmuvelodesi-es-konyvtarszakmai-elismereseket-adott-at-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol
https://orientpress.hu/cikk/2021-01-22_fekete-peter-kozmuvelodesi-es-konyvtarszakmai-elismereseket-adott-at-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol
https://orientpress.hu/cikk/2021-01-22_fekete-peter-kozmuvelodesi-es-konyvtarszakmai-elismereseket-adott-at-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol
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31 A könyvtárosoknak álmodniuk 
kell - a győztesek konferenciáján 
elhangzott előadások 
összefoglalója 

https://www.ki.oszk.hu/node/10118 
Internetes 
cikk 

2021.02.05. 

32 Akik a minőségügyben élen 
járnak 

https://konyvtarak.hu/hirek/akik-
minosegugyben-elen-jarnak 

Internetes 
cikk 

2021.02.11. 

33 A hónap embere: Fóthy 

Zsuzsanna (Könyvtár) 

https://szolgalat.com/a-honap-

embere-fothy-zsuzsanna-konyvtar/ 
Internetes 

cikk 
2021.02.26. 

34 Ha a járványhelyzet engedi, 
őket szólítják színpadra a 
Gödöllő Városért díj idei 
átadásán 

http://godolloihirek.hu/cikkek/2021/0
3/11/azt-besz-lik/ha-a-jarvanyhelyzet-
engedi-oket-szolitjakszinpadra- 
a-godollo-varosert-dij-idei-atadasan 

Internetes 
cikk 

2021.03.11 

35 
Olvasólámpával a viharban 

https://magyarnarancs.hu/sorkoz/olva
solampaval-a-viharban-236816 

Internetes 
cikk 

2021.03.17. 

36 
Nem hátrált meg a koronavírus-
járvány kihívásai elől a gödöllői 
könyvtár 

http://godolloihirek.hu/cikkek/2021/0
4/02/kitekint/nem-hatralt-meg-a-
koronavirus-jarvany-kihivasai-elol-a-
godolloi-konyvtar 

Internetes 
cikk 

2021.04.02. 

37 
„Az emberek ki vannak éhezve a 
kommunikációra” – most is 
komoly igény van a 
könyvtárakra 

https://magyarnarancs.hu/sorkoz/az-
emberek-ki-vannak-ehezve-a-
kommunikaciora-most-is-
komolyigeny- 
van-a-konyvtarakra-237668 

Internetes 
cikk 

2021.04.17. 

38 Nem hátrált meg a koronavírus-
járvány kihívásai elől a gödöllői 
könyvtár 

Gödöllői Hírek - Nem hátrált meg a 
koronavírus-járvány kihívásai elől a 
gödöllői könyvtár (godolloihirek.hu) 

Internetes 
cikk 

2021.04.02. 

39 Tájékoztatás a könyvtár ismét 

igénybe vehető 

szolgáltatásairól 

https://szolgalat.com/tajekoztatas-a-

konyvtar-ismet-igenybe-veheto-

szolgaltatasairol/ 

Internetes 

cikk 
2021.04.08. 

40 Április 11-én A Magyar 

Költészet Napja alkalmából 

egész napos verselés zajlott a 

könyvtárban 

https://szolgalat.com/aprilis-11-en-

a-magyar-kolteszet-napja-

alkalmabol-egesz-napos-verseles-

zajlott-a-konyvtarban/ 

Internetes 

cikk 
2021.04.12. 

41 
Covid elleni oltás: Segítenek 

regisztrálni a könyvtárosok! 

https://szolgalat.com/covid-elleni-

oltas-segitenek-regisztralni-a-

konyvtarosok/ 

Internetes 

cikk 
2021.04.13. 

42 
Országosan 5-6 százalék lehet a 
pályaelhagyók száma a 
kulturális területen 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?
kh=orszagosan_5-
6_szazalek_lehet_a_palyaelhagyok_sz
ama_a_kulturalis_teruleten 

Internetes 
cikk 

2021.04.21. 

43 
Istók Anna könyvtáros, író, 

költő 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2

021/04/istok-anna-konyvtaros-iro-

kolto/6931/#more-6931 

Internetes 

cikk 
2021.05.05. 

44 

Bautista Soldevila Katalin 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2

021/04/bautista-soldevila-

katalin/6922/#more-6922 

Internetes 

cikk 
2021.05.05. 

http://godolloihirek.hu/cikkek/2021/04/02/kitekint/nem-hatralt-meg-a-koronavirus-jarvany-kihivasai-elol-a-godolloi-konyvtar
http://godolloihirek.hu/cikkek/2021/04/02/kitekint/nem-hatralt-meg-a-koronavirus-jarvany-kihivasai-elol-a-godolloi-konyvtar
http://godolloihirek.hu/cikkek/2021/04/02/kitekint/nem-hatralt-meg-a-koronavirus-jarvany-kihivasai-elol-a-godolloi-konyvtar
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45 
Akarsz-e játszani? – Irodalmi 

Tanösvény a Költészet 

Napján Gödöllőn 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2

021/04/akarsz-e-jatszani-irodalmi-

tanosveny-a-kolteszet-napjan-

godollon/6913/ 

Internetes 

cikk 
2021.05.05. 

46 
Pedagógusokat és diákokat 

ismert el Gödöllő városa 

https://szolgalat.com/pedagogusoka

t-es-diakokat-ismert-el-godollo-

varosa/ 

Internetes 

cikk 
2021.06.16. 

47 
Könyvtárosnap Szentendrén 

https://szentendre.hu/konyvtarosnap-
szentendren/ 

Internetes 
cikk 

2021.07.12. 

48 

Könyvtár + Közösség + Élmény + 
Tudás + Megújulás = Generációk 
könyvtára 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/20
21/08/konyvtar-kozosseg-elmeny-
tudas-megujulas-generaciok-
konyvtara/7095/#more-7095 
Könyvtárvilág – az MKE webmagazinja, 
9. évf., 4. sz., 2021. szeptember 01. 

Internetes 
cikk 

2021.09.01. 

49 
Díjeső a könyvtár olvasóinak 

https://szolgalat.com/dijeso-a-

konyvtar-olvasoinak/ 

Internetes 

cikk 
2021.10.19. 

50 

Berg Judit méltatta a Gödöllői 
Városi Könyvtárt 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?
oldal=kithir&szam=914&kithirev=2021
&fbclid=IwAR1l77WpqbYrdtWXxzB0Q
RIRoPtguN_brmIt36cKF8AVGIinEW7Vc
rRpfiI#a26401 
KIT hírlevél: 2021/42., nov. 16. 

Internetes 
cikk 

2021.11.16. 

51 
„A szép szavakért”: Pécsi Ildikó 
Emlékgála Gödöllőn 

https://royalmagazin.hu/kultura/a-
szep-szavakert-pecsi-ildiko-emlekgala-
godollon/ 

Internetes 
cikk 

2021.11.20. 

52 

Emlékdíj és emlékfa őrzi 

Pécsi Ildikó nevét Gödöllőn 

http://godolloihirek.hu/cikkek/2021

/11/24/els-k-zb-l/emlekdij-es-

emlekfa-orzi-pecsi-ildiko-nevet-

godollon 

Internetes 

cikk 
2021.11.22. 

53 Közösségi iroda a gödöllői 
közkönyvtárban - első 
tapasztalatok 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?
kh=kozossegi_iroda_a_godolloi_kozko
nyvtarban_-_elso_tapasztalatok 

Internetes 
cikk 

2021.12.17. 

54 
(Online) Magyar Kultúra Napja 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 1. sz. 2021. 
január 26. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.01.26. 

55 
„Színezd újra!” könyvtár módra 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 1. sz. 2021. 
január 26. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.01.26. 

56 
Köszönet Könyvtárnak 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 3. sz. 2021. 
február 23. 9. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.02.23. 

57 Szűkebb lehetőségek, 
változások a könyvtári 
szolgáltatásokban 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 3. sz. 2021. 
február 23. 13. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.02.23. 

58 
Akik sokat tesznek Gödöllőért 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 4. sz. 2021. 
március 9. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.03.09. 

59 
 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 4. sz. 2021. 
március 9. 5. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.03.09. 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/08/konyvtar-kozosseg-elmeny-tudas-megujulas-generaciok-konyvtara/7095/#more-7095
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/08/konyvtar-kozosseg-elmeny-tudas-megujulas-generaciok-konyvtara/7095/#more-7095
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/08/konyvtar-kozosseg-elmeny-tudas-megujulas-generaciok-konyvtara/7095/#more-7095
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/2021/08/konyvtar-kozosseg-elmeny-tudas-megujulas-generaciok-konyvtara/7095/#more-7095
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=914&kithirev=2021&fbclid=IwAR1l77WpqbYrdtWXxzB0QRIRoPtguN_brmIt36cKF8AVGIinEW7VcrRpfiI#a26401
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=914&kithirev=2021&fbclid=IwAR1l77WpqbYrdtWXxzB0QRIRoPtguN_brmIt36cKF8AVGIinEW7VcrRpfiI#a26401
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=914&kithirev=2021&fbclid=IwAR1l77WpqbYrdtWXxzB0QRIRoPtguN_brmIt36cKF8AVGIinEW7VcrRpfiI#a26401
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=914&kithirev=2021&fbclid=IwAR1l77WpqbYrdtWXxzB0QRIRoPtguN_brmIt36cKF8AVGIinEW7VcrRpfiI#a26401
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=914&kithirev=2021&fbclid=IwAR1l77WpqbYrdtWXxzB0QRIRoPtguN_brmIt36cKF8AVGIinEW7VcrRpfiI#a26401
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60 
Öt perc indulásig 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 4. sz. 2021. 
március 9. 14. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.03.09. 

61 Járványhelyzet a 
közkönyvtárakban 
Olvasólámpával a viharban 

Magyar Narancs, 33. évf. 11. sz. 2021. 
március 18. 27-29. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 2021.03.18. 

62 Akarsz-e játszani? 
Költészet Napja 2021 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 6. sz. 2021. 
április 6. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.04.06. 

63 Oltásregisztráció: Segítenek a 
könyvtárosok 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 7. sz. 2021. 
április 20. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.04.20. 

64 
„Verseltek” 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 7. sz. 2021. 
április 20. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.04.20. 

65 
Júniusra teljes kulturális nyitás 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 8. sz. 2021. 
május 4. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.05.04. 

66 Itt a lehetőség! 
Gödöllői Irodalmi Díj 2021 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 8. sz. 2021. 
május 4. 13. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.05.04. 

67 Itt a lehetőség! 
Gödöllői Irodalmi Díj 2021 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 10. sz. 
2021. június 1. 8. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06.01. 

68 Elismerés az oktatásban és az 
egészségügyben dolgozóknak 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 10. sz. 
2021. június 1. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06.01. 

69 
Ismét Múzeumok Éjszakája 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 10. sz. 
2021. június 1. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06.01. 

70 
Mese a falakon 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 10. sz. 
2021. június 1. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06.01. 

71 
Irkával a föld körül 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 11. sz. 
2021. június 15. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.06.15. 

72 
Ismét Múzeumok Éjszakája 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 11. sz. 
2021. június 15. 13. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06.15. 

73 Elismerések pedagógusoknak és 
diákoknak 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 12. sz. 
2021. június 29. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06.29. 

74 
Múzeumok Éjszakája 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 12. sz. 
2021. június 29. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06.29. 

75 
Istók Anna Gödöllői Magazin, 2021. június 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.06. 

76 Kajári Katalin: Szabadítsd ki a 
könyvtárost! Könyvtári 
szabadulószoba, kreatív 
feladatok és rekreáció 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 30. évf., 
7-8. sz., 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.07-08. 

77 
Istók Anna: A Máté-effektus 

Élet és Irodalom, 65. évf. 34. sz. 2021. 
augusztus 27. 16 p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.08.27. 

78 
Díjeső Gödöllő kiválóságainak 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 13. sz. 
2021. augusztus 24. 2-3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.08.24. 

79 Istók Anna – Tóth Gabriella: 
Zöld városban zöld könyvtár 

Könyvtári Figyelő, 67. évf., 2. sz. 2021. 
Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.08. 

80 
Gödöllői Irodalmi Díjak 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 14. sz. 
2021. szeptember 7. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.09.07. 
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81 
Let’s speak English! 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 14. sz. 
2021. szeptember 7. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.09.07. 

82 MUZA 40 
Gödöllői Művészeti Napok 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 14. sz. 
2021. szeptember 7. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.09.07. 

83 
Könyvtár a felhőben 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 15. sz. 
2021. szeptember 21. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.09.21. 

84 Városmarketing Díjas lett a 
könyvtár programja 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 15. sz. 
2021. szeptember 21. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.09.21. 

85 Megalakult az új Gödöllői 
Ifjúsági Testület 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 16. sz. 
2021. október 5. 3. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.10.05. 

86 
Dharma: regénnyé írt valóság 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 16. sz. 
2021. október 5. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.10.05. 

87 
Díjeső a könyvtár olvasóinak 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 17. sz. 
2021. október 19. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.10.19. 

88 Erzsébet királyné emlékére 
rendezett vers- és prózamondó 
verseny – Pécsi Ildikó Emlékgála 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 18. sz. 
2021. november 3. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.11.03. 

89 Berg Judit a könyvtárról? Az 
egyik legjobb hely a világon 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 19. sz. 
2021. november 17. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.11.17. 

90 
Nem marad kettejük között 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 19. sz. 
2021. november 17. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.11.17. 

91 Poket zsebkönyvben jelent meg 
Istók Anna verse 

Gödöllői Szolgálat, 30. évf., 19. sz. 
2021. november 17. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóiratcikk 

2021.11.17. 

92 
Zöld gondolatok a könyvtárban 

Szabad Föld, 77. évf., 49. sz. 2021. 
december 10. 26. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-cikk 

2021.12.10. 

 
    

 
 

Gödöllő, 2021. február 4. 
 
 
 

 
Liskáné Fóthi Zsuzsanna 

Istók Anna 
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