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IGAZGATÁSI FELADATOK 
 

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a 2019-es évet a felhasználók részéről sok pozitív 
visszajelzéssel, rengeteg jó hangulatú megvalósult rendezvénnyel és kiváló statisztikai eredményekkel 
zárta.(ld. olvasói megkérdezések és statisztikai eredmények elemzése később). 
Gödöllőn a lakosság 21% rendelkezik könyvtári tagsággal, amely jóval az országos adatok felett áll 
(10,5%) (in: Tóth Máté: A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017.) A város 
felnőttjei, fiataljai, gyerekei nagyon nyitottak az új és a hagyományos könyvtári szolgáltatások iránt is. 
Előszeretettel veszik igénybe a közösségi tereinket, tagjai a kisközösségeinknek, gyakran látogatnak el a 
rendezvényeinkre. 
Elsődleges célunk az olvasói igényekre való reflektálás, ezek kielégítése. 
A könyvtár szolgáltatásainak alapja egy hármas pillér: 

 a klasszikus könyvtári szolgáltatások, az olvasás fejlesztése és népszerűsítése minden 
korcsoportban 

 informatikai szolgáltatások, az olvasók digitális kompetenciájának fejlesztése, távhasználat  
 közösségi tér: a könyvtár az okos otthon, a tanulás, szórakozás, kikapcsolódás és társas érintkezés 

színtere, az esélyegyenlőség és a demokrácia helyi megvalósítója. 
 
2019-es évben 4 kiemelt projektünk valósult meg a számtalan szolgáltatásfejlesztés és rendezvény mellett. 

 

1.1. Kiemelt projektek 
1.1.1. Zöld Könyvtár Éve 2019 
 
Zöld városban zöld könyvtár 
Gödöllőt méltán nevezik a parkok városának, az egy főre eső közterületi zöldfelület kiugróan magas: 44,6 
négyzetméter. Gödöllő Integrált Településfejlesztési Koncepciója 2006-ban fogalmazta meg a város 
egészére vonatkozó 15-20 éves átfogó cél – az ökováros gondolatát. A városfejlesztés hosszú távú 
célkitűzésének tekinti a saját forrásokra alapozott „önfenntartó város” létrehozását.  
Ennek jegyében terveztük meg a Zöld Könyvtár gondolatát és tűztünk ki rövid és hosszútávú célokat a zöld 
gondolat jegyében.  
 
Minőségmenedzsment 
A gödöllői könyvtár élen jár a minőségirányítási munkában. A költséghatékonyság, a kihasználtság 
nagyon fontosak a fenntarthatóságra való törekvésben. A könyvtárak már önmagukban is a 
környezetvédelem eszközei, hiszen sok emberhez juttatnak el fajlagosan alacsony ráfordítással sok 
információt. Nem mindegy, egy papíralapú könyvet hányan olvasnak el, egy napi 500 fő befogadására 
alkalmas épületet hányan látogatnak, stb. Teljesítménymutatóinkra azért is vagyunk büszkék, mert az 
országos átlagon messze felülteljesítünk. 
 
Stratégiai célok 
2016-2023-as periódusra vonatkozó stratégiánk elkészítése a város stratégiai célkitűzéseivel összhangban 
történt. Így új stratégiai célként fogalmaztuk meg a Zöld Könyvtári elvek érvényesítését, amely egyszerre 
jelenti a szemléletet, az intézményt, az épületet, állományt és a szolgáltatásokat is. Meghatározásra kerültek 
a főbb intézkedések: 

- gazdaságos működés, megújuló energiaforrások használata 
- zöld felületek kialakítása, fejlesztése 
- berendezések, elektronikai eszközök lecserélése környezetbarát termékekre 
- zöld gyűjtemény kialakítása 
- zöld szolgáltatások 
- papírmentes intézmény paperless office megvalósítása 
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- saját tudásbázis kihasználása, tudásmegosztással. A költségtakarékosság, a zöld szemlélet és a 
minőségi munka során kiemelt jelentőségű a szervezeti innováció. 

Zöld Könyvtár Éve – logó is 
2018-ban megalakult intézményünkben a Zöld Munkacsoport, melynek célja, hogy a stratégiában 
megfogalmazott célok megvalósítását elősegítse. 
2019-et a Zöld Könyvtár Évének választottuk intézményünkben, és kiemelt figyelmet fordítottunk a témára. 
 

 
 

Zöld Könyvtári beruházások 
2019-ben kialakítottuk a Terasz Könyvtárunkat – használaton kívüli teraszt felújítottuk, zöldesítettük, 
kényelmes bútorokkal láttunk el, és megnyitottuk a kávézó felé. 
Le a cipővel! - Zöld udvar: belső udvarunkat zöld növényzettel újítottuk fel, kerti napozóágyakat, játékokat 
helyeztünk ki. Napvitorlát szereltünk fel. A munkálatokat a kollégák és családtagjaik, barátaik végezték 
önkéntes munkában. 
Szolgáltatásokat telepítettünk az udvarra és a teraszra: kivihető folyóiratok, könyvek, zenehallgatás, wifi. 
Nyitott próbaterem – nyáresti élőzenés koncertnek adott helyet az udvar és a Terasz Könyvtár. 
2019 Virágos Magyarország – Arany virág díjat nyert Gödöllő városa, többek között a Könyvtár új zöld 
udvara is a pályázat részét képezte. 
 

 
 
Zöld könyvtári szolgáltatások – olvasói szemléletformálás 
Könyvtári órák iskolásoknak minden korosztályban. A foglalkozás ajánlónkban a Zöld könyvtár logója jelzi 
mindenütt a környezettudatossággal kapcsolatos könyvtári foglalkozásainkat. 
https://www.gvkik.hu/foglalkozasajanlo_2019__20120.html 
A Kamaszhídon két szobabiciklit helyeztünk el, melyet felszereltünk telefontöltési lehetőséggel.  
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Szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas szeméttárolók kerültek kihelyezésre az olvasói terekbe és a Zöld 
udvarra. 
 
Zöld könyvtári szolgáltatások – állományfejlesztés 
Zöld polc kialakítása történt a gyerek és felnőtt könyvtárban is. Könyvek és folyóiratok kerültek a 
környezetvédelemmel, hulladékcsökkentéssel, újrahasznosítással, biogazdálkodással, stb kapcsolatban. 
Zöld könyvtári vászon szatyrot készítettünk logóval olvasóink részére, a könyvek cipelésére. 
Zöld honlap – könyvtári honlapon Zöld Könyvtár menü kialakítása történt, ahol a legfontosabb infók 
megtalálhatóak. 
https://www.gvkik.hu/zold_konyvtar 
 
Zöld könyvtár programok 

- Múzeumok Éjszakája – környezettudatos kézműves foglalkozások minden évben 
- Az Olvasók fájának elültetése 2019 
- Természetfilm Fesztivál ifjúsági fotópályázatának kiállítása 2019 
- Olvasók Diadala a Zöld Könyvtár Évében. A fél éven át tartó digitális, olvasásfejlesztési játékunk 

során a csapatok bejárták Gödöllő 12 legzöldebb helyszínét, az ott elhelyezett információs táblákon 
QR kód segítségével jutottak a vetélkedő feladataihoz. Az OD során környezettudatos csapatépítő 
alkalmakat szerveztünk: szemétszedés, kirándulás, zöld vetélkedő. 

- Felnőttek számára könyvbemutató és 3 alkalmas workshop Tóth Andi: Dobd ki a szemetest! címmel. 
- Női moshatóságok - Ökokönyvtárosunk előadása a Baba-Mama Kuckóban. 

 
Zöld szemléletformálás a munkatársak körében 

- Belső képzés, tudásmegosztás – vendégünk volt a Tatabányai könyvtár munkatársa, Nász János 
- Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 
- Zöld terasz kialakítás önkéntes munkában: közösségi csapatépítés keretében festés, növényültetés az 

olvasókkal együtt 
- Dekoráció újrahasznosított anyagokból. Pl. kandalló, könyvkarácsonyfa, OD kapu. 

 
Paperless office  

- a papíralapú meghívók, szórólapok, plakátok helyett elektronikus reklám: emailen, kéthetente 
hírlevélen, honlapon és a közösségi oldalakon. 

- kétoldalas nyomtatás, színes nyomtatás számlálása 
- Elektronikus iktatási rendszerre való áttérés 
- Dokumentációs rendszerünk kialakítása a belső hálózaton, minden részlegről elérhető. 
- Rongyos könyvvásár – a leselejtezett könyvekből. A maradékot elszállíttatjuk a MÉH-be, és új 

könyveket veszünk. 
- Előfizetés digitális folyóiratokra: a legnépszerűbb újságokat digitálisan fizetjük elő. 

 
Közösségépítés Zöld könyvtár 

- ZÖCS – munkacsoport tervezi és végrehajtja az éves feladatokat. 
- Kapcsolattartás a gödöllői zöld klubokkal, Gate Zöld Klub, Klímaklub. 
- Önkéntesség a legfontosabb szervező erő: közös virágosítás, klubélet. 
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1.1.2. BookStart program 
 
Kiemelt olvasásfejlesztési projekt 2016–2019 
2016-ban egy új kezdeményezést indítottunk útjára. Egy iskolai osztály olvasási szokásait követtük nyomon: 
hogyan alakul, majd hogyan változik az olvasási kedv, hogyan alakulnak az olvasási szokások az idő 
múlásával.  
A látogatott könyvtári órák és a résztvevő osztályok aktivitását figyelembe véve a Gödöllői Hajós Alfréd 
Általános Iskola egyik 1. osztályában indítottuk el új kezdeményezésünket. Az iskolát mi választottuk, az 
osztályt viszont az igazgató jelölte ki.  Az iskola emelt szintű testnevelést oktató intézmény, a kiválasztott 
osztály viszont normál tantervet követ. Az egész napos iskola tanórán kívüli foglalkozásai napközi otthonos 
formában zajlanak. Osztálylétszám 33 fő, 4. osztály végére 32 fő. 
1–4. osztály végéig ugyanaz a két tanítónő tantárgyfelosztásban tanította az osztályt. A sajátos nevelési 
igényű tanulók nevelése az iskolában integráltan folyik, a többi tanulóval együtt, így az osztály is vegyes 
ebben a tekintetben.  
Az osztály szociális összetétele (a családok szociális helyzete, a családok kulturális elvárásai, hátrányos és 
halmozottan hátrányos tanulók) sokrétű. 
A gyerekek a 4 év során minden évben kaptak egy könyvet a könyvtártól ajándékba, amely megfelel a 
gyerekek olvasási szintjének. Ezt személyesen adtuk át az iskolában, egy gyerekkönyvtári tájékoztató 
kíséretében, melyet a pedagógusok kaptak.  

4 év regényei:  
1. 2016.  Berg Judit: Tökmagok című sorozat 
2. 2017. lányok Szegedi Katalin: Lenka, a fiúk Szegedi Katalin: Palkó című mesekönyvének lettek 

boldog tulajdonosai. 
3. 2018-ban Kántor Kata Tolvajtempó – Nózi nyomoz 2.  
4. 2019-ben Kertész Erzsi Göröngyös úti Iskola, 3. rész Ne parázz c. regényét kapták a lányok, a fiúk 

pedig A négy madár titka Kertész Erzsi - Berg Judit szerzőpárostól. Kertész Erzsit vendégül láttuk.   

Egy tanévben 4 alkalommal látogattam meg az osztályt. A könyvtár gyerekrendezvényeiről, programjairól 
plakátot kaptak. Ez négy év alatt 16 alkalom volt. Tematikus könyvtári órán 2 alkalommal jártak a 
könyvtárban. Író-olvasó találkozón 3-szor voltak, Szegedi Katalin, Kántor Kata és Kertész Erzsi írónővel 
találkoztak.  Nagy Dia Napon 2-szer vettek részt. Kántor Kata író, rendőr, Péter Balázs egyetemi mestertanár 
Szent István Egyetem vetített a gyerekeknek. Az Opera Nagykövete Valter Ferenc egy alkalommal 
ismertette meg a gyerekeket, a Pomádé király új ruhája című gyermekoperával.  
A program anyagi fedezetét az olvasóink által az intézménynek felajánlott személyi jövedelemadó 1% -ból 
fedeztük.   
A projekt 2019 júniusában lezárult.  
A 4. év végén a gyerekek olvasási és könyvtárhasználati szokásit egy kérdőívben kérdeztük meg. 
Kontrollcsoportnak a kistarcsai Simándy József Általános 1. Iskola 4. e osztályát választottuk, akik szintén 4 
évig jártak a könyvtárba. 
Néhány kérdés és válaszelemzés a visszajelzésből: 
 
Mennyire szeretsz olvasni? 
A Hajós iskola diákjai közül 36% nagyon szeret olvasni, 50%-uk szeret, 14%-uk pedig közepesen. Kevésbé, 
és egyáltalán nem kategóriát senki nem jelölt be. 
A kistarcsai diákok 47%-a nagyon szeret olvasni, 26%-uk szeret, 21%-uk közepesen szeret, és 5% pedig 
kevésbé. Egyáltalán nemet senki nem jelölt. 
Az adatokból látható, hogy a  Bookstart programban részt vevő gyerekek jobban szeretnek olvasni, mint a 
kontroll osztály diákjai. Bár a kistarcsai gyerekek 47%-a nagyon szeret olvasni (ez a Hajósban csak 36%), de 
ha összeadjuk, a nagyon szeret és szeret válaszokat (Hajós: 86%, Kistarcsa: 73%), egyértelműen látszik, 
hogy a hajósos gyerekeknek ez kedveltebb elfoglaltságuk. 
A gyerekek már első osztályban könyvet kaptak a kezükbe. Könnyű volt olvasni, érdekes volt számukra a 
történet, ezért valószínűleg jobban megszerették az olvasást, mint a kontroll osztály tanulói. Ezért is fontos, 
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hogy az olvasni tanuló gyerekek kezébe olyan könyv kerüljön, ami az életkoruknak és érdeklődésüknek 
megfelelő. Egy jó tanító vagy könyvtáros útmutatásai alapján a diákok könnyen juthatnak számukra érdekes 
olvasnivalóhoz, ami folyamatosan növeli az olvasási kedvet. 
 

 
 

 
Milyen gyakran olvasol könyvet? 
A hajósos gyerekek fele minden este olvas. 36%-uk csak hétvégén, és mindössze csak 14%-uk ritkán. 
A kistarcsai gyerekek 32%-a olvas minden este, szintén 32%-a csak hétvégén, és 36%-a ritkán. 
A Bookstart programban részt vevő gyerekek közül sokan (86%) olvasnak rendszeresen, míg a kistarcsai 
gyerekeknek csak a 64%-a. Talán ez az egyik legfontosabb kérdés, amikor arra szeretnénk választ kapni, 
hogy sikeres és hasznos volt-e a Bookstart-programunk. A mai felgyorsult világban, amikor a gyerekek nagy 
részét a különféle IT-eszközök foglalják le a nap nagy részében, igazi sikernek számít, hogy 28 gyerekből 14 
minden nap olvas. Az osztályban tanuló gyerekek kapcsolata a könyvvel, könyvtárral és könyvtárossal már 
elsős korukban elkezdődött, és 4 éven keresztül tartott, így az olvasás szeretete végig hangsúlyos szerepet 
kapott az életükben. A számok is azt mutatják, hogy a gyerekek a velük való foglalkozást meghálálták, és 
életük fontos részévé vált a könyv.  
 

 
 
Mit csinálsz a könyvtárban? 
Ennél a kérdésnél több választ is meg lehetett jelölni. 
Hajós: 85% kölcsönözni jár. Érdekes, hogy a programra jövök választ csak 36% jelölte be, pedig évente több 
rendezvényen vettek részt nálunk. Csak lógni, Kamaszhídon játszani, tanulni 4-4%-nyi gyerek szokott.  
Kistarcsa: a gyerekek 63%-a jelölte be a kölcsönzést válaszként, 42% jön programra, 32%-uk csak úgy lóg, 
16% játszik a Kamaszhídon, 11% pedig tanul a könyvtárban. 
 
A programban részt vevőknek nagyon fontos az olvasás, a könyv. Sokkal jobb eredményt értek el, mint a 
kontrollcsoport (85% és 63%). Az előzőekben már megállapítottuk, hogy a gyerekek nem feltétlenül 
emlékeznek arra, hogy kivel és miért mennek a könyvtárba. Ennél a kérdésnél elvileg mindkét osztálynak be 
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kellet volna jelölnie, hogy programra is jön hozzánk. Lehet, hogy a kérdés megfogalmazásával volt 
probléma, esetleg nehezen érthető volt. 
 

 
 

Mennyire szeretsz könyvtárba járni? 
A Bookstart programban résztvevő osztály diákjai közül 45% nagyon szeret könyvtárba járni, 48%-uk jelölte 
meg, hogy szeret, és 7%-uknak pedig mindegy.  
Kistarcsa: 74% nagyon szeret könyvtárba járni, 10%-uk szeret, 16%-uknak mindegy. Senki nem jelölte be 
egyik osztályból sem a kevésbé szeret, és a nem szeret válasz lehetőséget. 
Az, hogy egy gyerek szeret vagy nem szeret könyvtárba járni, az egyrészt attól függ, hogy mennyi időt tölt 
ott, illetve hogy milyen élmények érik. A hajósos gyerekek 4 év alatt összesen 8 alkalommal látogattak el a 
könyvtárba. Ez nagyon kevés. Érdemes lett volna a 4 év alatt megkérdezni a tanítókat, hogy miért nem 
jönnek gyakrabban az osztállyal. Az elemzés elején részletezett programokon részt vevő gyerekek sok 
élményben részesültek a könyvtárban, 93%-uk szeret/nagyon szeret könyvtárba járni. A kistarcsai 
gyerekeknek csak 84%-uk szeret/nagyon szeret könyvtárba járni. Mindenesetre megnyugtató, hogy mindkét 
osztályban a legrosszabb értékelés csak a mindegy volt. 
 

 
 
 
Fogsz a jövőben, önállóan is a könyvtárba járni? 
Gödöllő: 68% biztosan fog jönni a jövőben is, 32% talán, soha kategóriát senki nem jelölte be. 
Kistarcsa: biztosan fog jönni a diákok 57%-a, talán 37%, és 6% nem valószínű, hogy eljön a könyvtárba.  
A Bookstart programban részt vevő gyerekek 2/3-a mondja azt, hogy biztosan fog a jövőben könyvtárba 
járni. Ez nagyon jó eredmény a kontrollcsoporthoz képest is, ahol az osztálynak csak kicsit több mint a fele 
szeretne a jövőben is biztosan könyvtártag lenni.  
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A bookstart programban résztvevő osztály a számukra szervezett programokon nagyon aktívan vettek részt. 
Minden vendégnek ajándékot hoztak, műsorral készültek. Az ajándékba kapott könyveket a gyerekek 
elolvasták, közösen feldolgozták. Tetszett nekik a könyvválasztás. Életkoruknak megfelelőnek ítélték meg a 
kapott regényeket, a történetek közel álltak hozzájuk. Nagy élmény volt „élő”, igazi íróval, könyv 
illusztrátorral, regény főhőssel /Nózi/ találkozni a gyerekeknek.   
 
A program ebben a formában 2019-ben lezárult, amelyet pozitívan értékelünk. Tervezzük a projekt 
folytatását egy más formában, a város egyéb kulturális intézményeit is bevonva, több gyereket bekapcsolva a 
programba. 
 
 
1.1.3. Olvasók Diadala – Generációk Csatája a Zöld könyvtár jegyében 
 
A projektben résztvevők köre, száma: 
Olvasók részéről: 19 csapat 88 fővel, vegyesen diákok és felnőttek. 
Könyvtárosok: 1 projektvezető, 11 könyvtáros 
 
A projekt intézményi előélete: 
A vetélkedőt a 2015-ös nagy sikerű Olvasók Diadala játék mintájára szerveztük, a következő 
változtatásokkal: 

- A Zöld Könyvtár Évében nagyobb hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre. Zöld vetélkedő, 
csapatépítő programok színesítették a játékot. 

- A kamasz korosztály mellett megszólítottuk a felnőtteket is, fele-fele arányban vettek részt a két 
korosztályból. 

- Új gödöllői helyszínek, új könyves témák és új kreatív feladatok kerültek a játékba. 
A projekthez anyagi forrást Gödöllő Város Önkormányzata biztosított. 
 
A projekt szükségessége (indoklás): 
A 2019-es év nagy olvasásfejlesztési projektje volt. A 2018-ban, az Olvasók Diadala játék több díjat is nyert, 
így fontos volt megmutatni azt, hogy a vetélkedő adaptálható más feltételekkel, más helyszíneken, más 
korosztály számára, megújult feladatokkal.  
 
A megvalósítás helyszíne/helyszínei: 
Gödöllő 12 zöld helyszínét választottuk ki a játék keretét adó információs táblák elhelyezésére. Ez a 12 
helyszín a következő volt: 

- Silent Garden, Gödöllő 
- Margita – Trianon park 
- Kidőlt fa, Alsópark 
- Úrréti-tó 
- Kastély barokk kertje 
- GIM ház kertje 
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- Moór kút, Belváros 
- Pálmaház 
- Pelikános kút, Piactér 
- Tulipános kút, Belváros 
- Civil ház kertje 
- Máriabesnyő filagória 

 
A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: 
Összesen 23 csapat, majd 100 fő kezdte meg az Olvasók Diadalának második verzióját, melyben a 
korábbiaktól eltérő módon már felnőttek is játszhattak. A játék alapötlete Suzanne Collins Éhezők 
viadalának regényére épült, mellyel a gödöllői könyvtár minőségi díjat nyert 2018-ban. Nem volt kérdés, 
hogy újra viadalozni hívjuk a gödöllői olvasókat, de engedve a nyomásnak, nem csak a Z generációt 
engedtük be a könyvek arénájába. A nagy kérdést a Diadal elején tehát nem úgy tettük fel, hogy ki éli túl és 
nyeri meg a fél éven keresztül zajló vetélkedőt, hanem, hogy melyik generáció olvas többet: a Z vagy a 
felnőttek? 
A játék végéig 19 csapat tartott ki 88 fővel, nagyjából fele-fele arányban volt a kormegoszlás. A Zöld 
Könyvtár Éve tematikus programsorozatba tartozó, fél éven át tartó közdelem a Könyves Vasárnapon ért 
véget, a csapatok egyéni díjazásán túl sor került a Generációs díj átadására is. A vetélkedő támogatói voltak: 
Gödöllő Város önkormányzata, Urbango, Margita Turisztikai és Sport Egyesület, Gödöllői Városi Múzeum 
és Gödöllői Királyi Kastély. 
A Diadal során a csapatok összesen 328 könyvet olvastak el, és töltötték fel a honlapra 
(https://www.gvkik.hu/olvasokdiadala2019/) a hozzájuk tartozó élménylapot. A könyvekhez összesen 400 
kreatív feladat érkezet: lehetett verses antológiát készíteni az adott könyv hangulatához, filmtrailert, vagy 
plakátot készíteni a regényből, újabb könyvcímeket kitalálni, illetve a játék mestereként megtalálni Gödöllő 
12 legszebb zöld helyszínét. 
A csapatok hatalmas energiát fektettek a játékba, mindannyian remekül dolgoztak, ezért a könyvtár 
munkatársai úgy döntöttek, hogy a fődíjon túl kiosztanak két második, két harmadik díjat (generációnként), 
valamint összesen 5 különdíjat is. 
Elolvasott könyvek:  
Z generáció: 163  Felnőttek: 165 
Kreatív feladatok: 
Z generáció: 199  Felnőttek: 201 
Összpontszám: 
Z generáció: 1411  Felnőttek: 1477 
A legtöbbet olvasó serleget a felnőttek nyerték idén, de a fődíjat egy z generációs csapat nyerte meg. 
 
A projekt célja: 
Minimum 240 könyv elolvasását és 80 kreatív feladat elkészítését határoztuk meg a 20 csapat számára. 
Célunk volt, hogy a diákok mellett felnőtt olvasóink számára is kínáljunk játékos lehetőséget 
olvasmányélményeik megosztására. Közösségi alkalmakat is terveztünk, összesen három programot, célunk 
volt, hogy ezek segítségével közösséget építsünk.  
 
A projekt eredményei: 
A projekt hatására is minden eddiginél jobb statisztikai adatok születtek az olvasói létszám, látogatói 
létszám, rendezvények száma, kölcsönzések és kölcsönzött dokumentumok tekintetében minden 
korosztályban. A megszólított korosztályból csatlakoztak új emberek meglévő közösségekhez is. 
 
Javaslat a projekt fenntarthatóságára: 
2020-as év olvasásfejlesztési játék tervezésébe aktívan bevonjuk a játékosokat, illetve várjuk őket mint 
csapattagokat is. Olvasókör szervezése folyamatban számukra. 
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1.1.4. Csapatépítés, munkatársi értékelés 
 
A könyvtár vezetősége számára mindig is kiemelt helyen szerepelt a jó munkahelyi légkör, a megfelelő 
munkahelyi körülmények és az együttműködő csapat, munkahelyi közösség megteremtése, gondozása. 
 
Csapatépítés 
2019-ben 4 csapatépítő alkalmon vettek részt a munkatársak: 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2018-ban elnyerte az országban a városi könyvtárak 
közül elsőként a Könyvtári Minőségi Díjat, amely 2 millió forint pénzjutalommal is járt. Ennek teljes 
összegét a munkatársi közösség, a csapat építésére költöttük. 
június:   rendhagyó félévzáró értekezlet 
   ünnepi ebéd 
augusztus:   3 napos csapatépítő tréning Visegrádon 
december:   rendhagyó évzáró értekezlet 
   csokoládé workshop 
december:  családi ünnepváró délután a kollégákkal és családtagjaikkal 
 
Szakmai programok, előadások: 
2019. augusztus 21.  
Helye: szálloda különterme 

Kommunikáció_ belső kommunikáció. Tréning 
Helye: szálloda terasza 

Csapatépítő játékok 
2019. augusztus 22. 
Utazás külön busszal 

Látogatás a visegrádi és a pilisi könyvtárban 
Készüljünk a Minősített Könyvtári pályázat megújítására 

Könyvtári partnerkapcsolatok (szervezeti kultúra, szakmai önismeret) 
 
Munkatársak értékelése 
Ebben az évben ismét sor került a munkatársak munkájának négyszemközti beszélgetés keretében végzett 
értékelésére.  
Új kompetencia táblázatot készítettünk minden részleg, feladatkör számára, a korábbi osztályzatokat 
felváltotta egy hármas szintű értékelési rendszer, ahol felmérjük a munkatárs kompetenciáit: van-e szüksége 
fejlesztésre, vagy nincs. Az értékelés 2019 novemberében elkezdődött, a kapott eredményeket a 2020-as 
munkatervbe építjük be. 

12 
1.2. Minőségbiztosítás 
 
Dokumentáció 
A MIT folyamatosan frissíti a helyi belső hálózaton elérhető minőségirányítási dokumentumokat. A 
megfelelő common mappákba feltöltötte az aktuális, 2019-es dokumentumokat, és ezek elérhetőségéről 
emailben tájékoztatta a munkatársakat. Ezen kívül, az informatikai részleggel együttműködve biztosította a 
honlapon nyilvánosságra kerülő, minőségirányítási dokumentumok hozzáférhetőségét. 
A MIT év közben felügyelte a minőségirányítással kapcsolatos kis munkacsoportok működését, a vállalt 
feladatok elvégzését. 
 
Elemzések 
Az ADACS-csal együttműködve a következő elemzések készültek el 2019-ben: 

- Összehasonlító statisztikai adatelemzés 
Minden év elején, félévkor és negyedévnél is elemzést készítettünk a statisztikai adatainkból: 
forgalmi, kölcsönzési, látogatottsági statisztika, rendezvények, távhasználat, stb. Elsősorban a 
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negatív változásokat monitoroztuk, és ha szükséges volt, közbe avatkoztunk. Az éves adatokból 
látványos infografika is készült, melyet az olvasókkal is megosztottunk. 

- Adatelemzés - teljesítménymutatók 
A 2018-as statisztikai adatokból képzett teljesítménymutatók kiszámolása, elemzés készítése a 
pozitív és negatív tendenciákról megtörtént. 

- Adatelemzés - benchmarking 
Benchmarking elemzés készítése az új, minősített könyvtárak adataival megtörtént.  

- Munkatársi önértékelés  
A 2018-as kérdőív adatainak elemzése 2019 I. negyedévében megtörtént. A 2019-es év értékelését 
2020. januárjában végeztük el.  

- Vezetőségi értékelés 
Új kompetencia táblázatot készítettünk minden részleg, feladatkör számára, a korábbi osztályzatokat 
felváltotta egy hármas szintű értékelési rendszer, ahol felmérjük a munkatárs kompetenciáit: van-e 
szüksége fejlesztésre, vagy nincs, milyen területen érdemes képzésre küldeni, illetve milyen 
módszerekkel lehet motiválni. Az értékelés 2019 novemberében elkezdődött, a kapott eredményeket 
a 2020-as munkatervbe építjük be. 

- Olvasói igényfelmérés 
2019-ben egy olvasói igényfelmérést végeztünk az Infopont teljes átalakítása kapcsán Részletesen ld. 
Infopontnál. Valamint szintén igényfelmérést végeztünk a kamasz célcsoportnál, részletesen ld. a 2.4. 
fejezetnél. 

 
Minősített Könyvtári Cím pályázat előkészítése 
A MIT fő feladata 2019-ben az volt, hogy a Minősített Könyvtári Cím pályázatot elkészítse, frissítse a 
dokumentumokat és elvégezze az önértékelést. A pályázat benyújtására végül nem került sor a megváltozott 
pályázati feltételek miatt, de a munka nem állt meg, a pályázat megírásán kívül minden munkát elvégeztünk. 
 

- Önértékelés: A MIT elvégezte az önértékelést a KMER alapján. Sajnos a pályázati rendszert 
megváltoztatták, és visszatértek a KKÉK szempontjaihoz, így az önértékelést 2020 év elején ismét el 
kell végezni. A pályázatot 2020-ban nyújtjuk be. 

- GVKIK Minőségirányítási Kézikönyv aktualizálása, javítása, egyszerűsítése megtörtént. Jelenleg 
ellenőrzés alatt van az igazgatónál. 

- GVKIK belső, külső kommunikáció terv aktualizálása, javítása, egyszerűsítése megtörtént. 
Jelenleg ellenőrzés alatt van az igazgatónál. 

- Partnerlista aktualizálása, partnerek meghatározása, együttműködési megállapodások megírása 
elkezdődött, folyamatban van. 

- Továbbképzési terv aktualizálása megtörtént. 
- Folyamatszabályozás rendszerének kiegészítése a szolgálati utasításokkal megtörtént. 
- Használókat érintő útmutatók felülvizsgálata megtörtént. 
- Közösségi rendezvények, Bekomcs csapatépítő tevékenysége 2015-2019-ig megtörtént. 
- Médiaszereplés és gratulációk, köszönőlevelek 2019 - elkészült 

 

1.3. Gazdálkodás, üzemeltetés 
Gazdálkodás 
A könyvtár költségtakarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedett az év során. A rendelkezésre álló 
összeg a fenntartó által biztosított költségvetési támogatásból, az érdekeltségnövelő támogatásból, a 
Könyvtári Minőségi Díj pályázaton nyert összegből és a saját bevételeiből állt.  
Zavartalan volt a házi pénztár működése, a nagyobb kiadással járó időszakok nagyobb készpénzigénye 
rendre megvalósult. A dolgozói SZÉP-kártyákra egy éves összeggel került feltöltésre a cafetéria, a jubileumi 
jutalmak kifizetése megtörtént. A dolgozók a törvényben előírt és az önkormányzat által biztosított 
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juttatásokat megkapták. Az I. félév végén a 2% kereset kiegészítés kifizetésre került. 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 érdekeltségnövelő támogatás összege, 2.826.000- Ft volt, amelyből 2.026.000,- Ft-ot dokumentum 
beszerzésre, 800.000,- Ft-ot informatikai fejlesztésre fordítottunk. 
A külön finanszírozású kiemelt projektek mind megvalósultak, amelyek a következők voltak: 
- Zöld udvar kialakítása (ld. feljebb) 
- Gödöllő Irodalmi Díj (ld. Rendezvények) 
- Olvasók Diadala - Generációk csatája játék (ld. feljebb) 
- Irodalmi KerekAsztal és GÖMB alkotócsoport kiállítása (ld. IRKA beszámolóban) 

Selejtezés 
2019 szeptemberében a 16/2019. sz. Jegyzői utasítás és az érvényben lévő Selejtezési Szabályzat szerint 
eljárva leselejtezésre került 3 db tíz évnél idősebb számítógép, 2 db hasonló korú monitor és 2 db ventilátor. 
Ezek az eszközök működésképtelenek és – alkatrész hiányában - megjavíthatatlanok voltak. 
 
Épületüzemeltetés 
A kötelező biztonságtechnikai előírásokat és felülvizsgálatokat végeztük el: villámvédelemi vizsgálat, 
szabványosítási vizsgálat.  
Tűz-és munkavédelmi oktatást tartottunk a kollégáknak. 
Az irányfény időszakos átvizsgálása megtörtént, a főbejáratnál a 2 db padlólámpa talajvíz mentesítése és 
javíttatása szintén.  
Javíttatásra került a földszinti közösségi térben lévő csapó ajtók szerkezete. 
Zárak átvizsgálása a bejárati ajtókon, javítása, olajfék csere megtörtént.                                                                                                                                       
 
Saját hatáskörben elvégzett karbantartási, javítási és átalakítási munkák: 

- Zöld udvar és terasz kialakítási munkálatai 
- Tisztasági festés felmérése, előkészítése és megszervezése, lebonyolítása.   
- Tájékoztató terekben munkapultoknál a kopott parketta szebbé tétele (higiéniai, és esztétika). 

Felületvédő műanyag lapokkal leborítva 
- Eszköz és állományselejtezés kivitelezése: elszállíttatás lezajlott. 
- Izzó cseréje a közösségi terekben. LED világítás beszerelése a kritikus helyeken.  
- Zárak átvizsgálása a bejárati ajtókon, javítása, olajfék csere.                                                                                                                                        
- Földszinti közösségi tér kialakítása, festés, elektromos áram vezetés, bútorok helyének előkészítése.  
- Önkormányzati és külsős rendezvények technikai lebonyolítása.  

Frissítésre kerültek szolgáltatási szerződések, ezek felülvizsgálata megtörtént: 
- Multi Alarm Karbantartás és Távfelügyelet 
- Gelányi Lift. Kft.  
- ÁJK-Satec Kft. (Tűzjelző rendszer) 
- WEB-TŰZŐR Kft. Tűoltókészülékek vizsgálata  
- Bobály Művek 1910 Kft. Tűzgátló ajtók karbantartása. ellenőrzése 
- MOPCSI Clear Kft. Takarítás  

 
Beruházások 
A földszinti közösségi térben a ruhatár személyi őrzése 2018-ban megszűnt. Új, korszerű, színes 
öltözőszekrények kerültek a fogadócsarnokba, amelyet a látogatók előszeretettel használnak. Ennek 
részeként került kialakításra a Babaöltöző, a kisgyerekes családok legnagyobb örömére. 
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A belső udvar zöldesítése és az olvasói térbe való bevonása ill. a nagy látogatottságú rendezvények – az 
időjárás függvényében – kinyitása a szabad tér felé céljából rögzítésre került 24 m2-nyi műfű, vásárlásra 
került 8 db dönthető napozóágy, az árnyékolást 4 db napvitorla oldja meg. A nagy létszámú rendezvényeken 
a megújult zöld udvaron nagy hasznát vesszük a 32 db műanyag széknek. Az eddig kihasználatlan – kávézó 
melletti – terasz kapott 5 db teraszasztalt hozzáillő 20 székkel. 
 
A teljesen felújított földszinti közösségi térben dolgozó könyvtárosok munkáját segíti az új információs 
pult. A falon 1 db Samsung LED Tv + 1 db Compute Stick tájékoztatja a látogatókat. 8 db nyitott polcos 
könyvszekrényen helyeztük el az újságokat, folyóiratokat. 24 db új szék áll rendelkezésre, 2 db bárszéket és 
2 db asztalt használhatnak, akik laptopjukon szeretnének dolgozni, illetve az országban elsőként „home 
office” jellegű szolgáltatásként „könyvtár office” lehetőséget kínálva 4 db irodai asztal, 1 db laminálógép, 5 
db asztali lámpa áll a látogatók rendelkezésére. A korszerűbb, energiatakarékos világítást új 15 db LED-es 
izzó biztosítja. Az olvasók kényelmét szolgálja 2 db hintaszék is. 
 
A könyvtár olvasói terét gazdagítja 2 db állólámpa, 2 db füles fotel, 1 db szőnyeg, 3 db állványos plexi 
szórólaptartó, 3 db kétoldalas plexi újságtartó, 3 db beltéri várakoztató tábla, 6 db billenős, nagyméretű 
rozsdamentes szemetes, 1 db kottatartó, 1 db próbababa és 2 db látogató számláló a bejárati ajtókhoz. 
 
Informatikai beszerzések: 1 db Canon szkenner, 1 db DAC jelátalakító, 2 db 22” Philips LED monitor, 1 
db programozható okosrobot, 3 db DELL Vostro laptop, 4 db xbox játék, 1 db használt Nokia mobiltelefon, 
2 db grafikus szoftver, 1 db Lenovo notebook, 3 db felújított számítógép,  
 
Konyhai felszerelések: 1 db mosogatógép, 1 db mikrohullámú sütő, 1 db vízforraló. 
 

1.4. Humán erőforrás gazdálkodás 
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2019.évi létszáma létszáma 19 fő volt. 
Az év folyamán 2 kulturális közfoglalkoztatott dolgozott az intézményben: 1 fő 12 hónapon át, 1 fő 4 
hónapot töltött az intézményben. 2019. december 31-vel végett ért a program, amellyel 2 kollégát 
veszítettünk el. A szolgáltatási rendszerből való kiesésük nagyon érezhető az intézményben, egyes 
feladatokat nem tudunk ellátni a jelenlegi létszámmal. Mielőbbi megoldás szükséges a munkaerőhiány 
megoldásra. 
 
2019. január 1-től a jóváhagyott költségvetés után lehetőség nyílt a munkatársak bérének emelésre. Mivel 
kormányzati szinten az elmúlt évben sem született megoldás a közalkalmazottak bérének, valamint a 
garantált bérminimum megemelésével kialakult bérfeszültség rendezésére, erre helyi szinten született 
áthidaló megoldás. A kapott és jóváhagyott bértömeg szakmai tudást és végzettséget figyelembe véve került 
szétosztásra. 
Mivel a szakmai alapbérek még így is a garantált bérminimum alatt vannak, szükséges egy következő 
lépcső a munkatársak bérrendezésében, hiszen kormányzati megoldás- a szakmai szervezetek összefogása 
ellenére- ebben az évben sem látszik. 
2019-ben 1 fő személyi juttatásként beiskolázásra került segédkönyvtárosi képzésre, amelynek teljes 
költségét az intézmény finanszírozta. 
 
2019-ben 2 kollégát (Győri Krisztina, Kajári Katalin) határozott idejű szerződéssel alkalmaztunk a GYESen 
lévő munkatársak helyén. 

1.5. Partnerkapcsolatok 
Kapcsolattartás iskolákkal, óvodákkal 
Az elmúlt év során az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolákkal való 
együttműködésre. Augusztus hónapban elkészült a következő tanévre szóló iskolai foglalkozásajánlónk, 
melyet minden gödöllői oktatási és nevelési intézménybe személyesen juttattunk el a kapcsolattartó 
pedagógusokhoz, nevelőkhöz. Újdonságként kerültek az ajánlóba az angol nyelvű könyvtári óráink, a Zöld 
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Könyvtár tematikus évre épülő környezetvédelemmel kapcsolatos órák, valamint az EFOP „Az én 
könyvtáram” projekt mintagyakorlataira épülő foglalkozások. 
Az alábbi táblázatokban az iskolás, óvodák számára nyújtott könyvtári foglalkozások összesített statisztikája 
látható. 
 
 2018 2019 változás 
 alkalom fő alkalom fő  
könyvtári órák az óvodás 
és alsó tagozatos 
iskolásoknak 

177 3499 188 3686 emelkedett 

könyvtári órák felsősöknek 
és középiskolásoknak 

20 458 21 474 emelkedett 

  
Rendszeres meghívást kapnak a könyvtár munkatársai az iskolákból, különböző iskolai és városi 
versenyeken való zsűrizésre: 

- Nyugdíjasok vers- és prózamondó versenye, Gödöllői Városi Nyugdíjas Egyesület  
- Városi Szavalóverseny, Petőfi Sándor Általános Iskola 
- Szépkiejtés verseny, Erkel Ferenc Általános Iskola 

A humán munkaközösségek éves megbeszélésén minden alkalommal jelen vagyunk a Hajós Alfréd 
Általános Iskolában. 
Szakmai gyakorlati helyként könyvtárunkat 2019-ben 1 fő választotta. 
 
Kapcsolattartás kulturális és egyéb intézményekkel 
Könyvtárunk helyet adott a városi Kulturális Kerekasztal rendszeres havi találkozóinak, és továbbra is 
szorosan együttműködött a többi kulturális intézménnyel. 
Több éve működtetjük a Művészetek Házában a Könyv és Kávé részlegünket. A könyveket a kávézó polcain 
minden héten rendeztük, az állományrészt frissítettük. A Művészetek házával szerződésben rögzítettük a 
működés feltételeit. 2019-ben összesen 63 igényes, jó minőségű, könnyen átlapozható, felnőtt és 
gyerekkönyveket vásároltunk a helyszínre mintegy 200.000,- Ft értékben. 
Könyvtárunk továbbra is részt vett az EFOP Az én könyvtáram elnevezésű könyvtárszakmai projektben, és 
vállalta a három éves együttműködést, mint a mintagyakorlatokat megvalósító intézmény. Ebben a témában 
3 éves munkatervet készített a 2020-2023-as időszakra, melyet benyújtott az EFOP Irodának. A szakmai 
vállalás értelmében három éven keresztül évi két mintaprogramot kell megvalósítanunk a megadott 
célcsoporttal. A projekthez választott mintaprogramok bekerültek a 2019-2020-as foglalkozásajánlóba is. 
 
A KamaszHídon tartja üléseit a Gödöllői Ifjúsági Testület, vezetőjük Molnár Gergő volt az első félévben, 
és Csikós Hanna szeptembertől. 2019-ben négy alkalommal volt nálunk a találkozójuk. 
 
Szakmai partnereink: 
 
Szervezet neve Kapcsolattartó 
MOKKA egyesület 
(Magyar Országos Közös Katalógus) 

Soldevila Katalin 
MEK egyesület 
(Magyar Elektronikus Könyvtár) 

Soldevila Katalin 
HUNGARNET egyesület Vértes Balázs 
EISZ 
(Elektronikus Információszolgáltatás 

Soldevila Katalin 
Digitális Jólét Program Soldevila Katalin 
Turisztikai Egyesület Gödöllő (TEG) Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
Gödöllő Környéki Regionális 
Turisztikai Egyesület (GKRTE) 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
Informatikai és Könyvtári Szövetség 
(IKSZ) 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
Magyar Könyvtáros Egyesület 
(MKE) 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Pest Megyei Szervezete 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
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Gödöllői Értékvédő Közhasznú 
Egyesület 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
HUBBY – Magyar Gyerekkönyv 
Fórum 

Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
Magyar Olvasástársaság (HUNRA)  Liskáné Fóthy Zsuzsanna 
MKE Helyismereti Könyvtárosok 
Szervezete 

Gönczi Krisztina 
MKE Gyermekkönyvtáros Szekció Maszlag-Lénárt Mónika 
 
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, 
- A Könyvtári Minőségügyi Bizottság meghívott munkatársa. 

MKE Pest Megyei Szervezetben: 
- Vezetőségi tag: Soldevila Katalin, 
- Ellenőrző bizottsági tag: Kajári Katalin 

 

1.6.  Önkéntesség és közösségi szolgálat 
 
Önkéntesség 
A kisközösségek szerves részét képezik a könyvtári kapcsolattartásnak, a szakmai munkának.  
A könyvtárban az utóbbi három évben megnövekedett azok száma, akik önkéntesként szerepet vállaltak a 
könyvtárban életében. 2019-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 

- War Game Szakkör 
Vezeti: Ombódi Gergő, Szabolcs Bálint 

- 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 

- Média klub 
Vezeti: Újvári Miklós 

 
Egy olvasónk önkéntes munkában folyamatosan készít könyvajánlókat a könyvtár honlapjára. 
 
Közösségi szolgálat 
 
A 2019-es évben összesen 5 különböző iskolából 26 diák 414 órában végezte nálunk a közösségi szolgálatos 
munkáját. (2018-ban ez az adat 33/433 volt). A diákok közösségi szolgálatának keretében a Török Ignác 
Gimnázium, a Gödöllői Református Líceum, a Premontrei Gimnázium, a CEAS és az Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium Tata voltak a partnereink.  
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A diákok honlapunkon, ismerősökön keresztül, illetve a Török Ignác Gimnáziumban tartott tájékoztatón 
keresztül jutottak el könyvtárunkba. Részt vettek aprónyomtatványok digitalizálásában, könyvajánló 
írásában honlapunkon és a könyvsú-go adatbázisunkban, wiki szócikk írásában. Mozgásukban korlátozott 
olvasóinknak könyvet szállítottak, rendezvényeinken segítettek. (Kávéházak éjszakája, War Game, Családi 
nap) Gyerekkönyvtárunkban mesét mondtak kamishibai segítségével.  
Honlapunkon elkészült az online jelentkezési lap és az elégedettségi kérdőív. 3-an jelentkeztek a felületen 
keresztül, és 9-en töltötték ki a kérdőívet. 
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2.1. Beiratkozás, olvasók száma 
 

 
 
2019-ben igazán sikeres évet zárt a könyvtár szinte minden adat tekintetében. 
A regisztrált olvasóink száma kisebb-nagyobb ingadozások mellett viszonylag állandónak mondható, és 
most már évek óta stabilan 7000 fölött van jóval, ami összehasonlítva az országos adatokkal, kiemelkedő 
értéknek számít. Ez a 7000 fő ugyanis a lakónépesség 21%-a, míg átlagosan a közkönyvtárak 12-14%-át 
tudják megszólítani a lakosságnak. 2019-ben az előző évhez képest 1%-os növekedést értünk el. Az 
egyetlen negatív adat 2019-ben az újonnan beiratkozottak számának csökkenése, melynek most még nem 
éreztük hatását. A jövőben odafigyelünk arra, hogy a könyvtári órákra érkező diákok beiratkozását növeljük 
akciós kuponokkal. 
Beiratkozási akciókat idén már nem igazán tartottunk, az egységes 1200,- forintos olvasójegy miatt. Néhány 
kampányt csináltunk csak: 

- Bálint-napi ajándékozás: 20 db ajándékkönyvet rejtettünk el a ruhatári szekrényekben. (Mind 
megtalálták, elvitték az olvasók), 

- Olvasók Diadala vetélkedő: a jelentkezés feltétele az érvényes olvasójegy volt, 
- Az Országos Könyvtári Napokon a Könyves Vasárnapon egy kvíz helyes kitölése után 22 fő 

iratkozott be ingyen. 
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Korcsoport szerinti bontásban új felosztások kerültek bevezetésre 2018-ban, az arány gyakorlatilag nem 
változott 2019-ben sem. Az jól látszik, hogy mely korcsoportok vannak alulreprezentálva: az 55-65 év esek 
és a 65 év felettiek továbbra is kevesebben vannak, érdemes a jövőben rájuk jobban odafigyelni.  
 

   
 

2.2. Könyvtárhasználat 
A könyvtár látogatóiszámának növekedése 2019-ben minden szempontból pozitív változást jelez. 
Legszembetűnőbb adat a személyes látogatók számának kiugrása, a 66%-os növekedés oka az, hogy 
2019-ben megváltozott az adatszolgáltatás módszere: a korábbi kézi strigulázás helyett számláló kapuk 
lettek beállítva, melyek jóval konkrétabban meg tudják határozni a hozzánk betérő látogatók számát. Nem 
csak a látogatók száma nőtt, hanem azon belül a rendezvényeken és könyvtári órákon résztvevők száma is.   
 
Ezzel összefüggésben szintén nőtt a rendezvények száma is: kiugróan nőtt a fogadott rendezvények száma, 
de a saját programok, azon belül a könyvtárhasználati foglalkozások száma is emelkedett. 
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Távhasználat 
Távhasználat tekintetében kettős változás történt az eddigiekhez képest. Egyrészt örömteli az, 
hogy 2018-hoz képest 2019-ben ismét ugrásszerűen megnőtt a honlapon, emailen, 
telefonon történő távoli elérések száma, a növekedés nagy részét a weboldal elérésnek 
köszönhetjük. Ez azért fontos, mert 2019-ben figyelmet fordítottunk a tartalomszolgáltatásra, 
a közösségi oldalakról is rendszerint átirányítottuk a használókat a honlapra. 
A másik változás, hogy a Facebookon való napi elérések száma 2019-ben először csökkent 
5%-kal, a napi elért felhasználó pedig 15%-kal. Még így is magasak az adataink, de 
figyelnünk kell a Facebook megváltozott szabályaira, és annak megfelelően alakítani a 
jövőben a posztjainkat. Az elért like-ok száma 2019-ben 9%-kal nőtt. 
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Kölcsönzés, helyben használat 
A kölcsönzések száma is emelkedett 2019-ben, mind a Sziklából, mind az Összesített 
statisztikai adatlapból nyert adatok alapján, habár minimálisan, de emelkedett, ezen belül a 14 
éves kor alatt minimális csökkent.  

 

 
 

A kölcsönzött dokumentumok száma is nőtt 3%-kal, így majdnem elérte a valaha volt 
legmagasabb szintet, a 2017-es adatot. A 14 év alattiak esetében is nőtt a kölcsönzött 
dokumentumok száma, mégpedig majdnem 8%-kal.  
A kölcsönzések száma és a kölcsönzött dokementumok száma a DVD-k, CD-k esetében 
viszont folyamatosan csökken, látható, hogy amikor kivezettük az emelt szintű olvasójegyet 
tapasztalható volt némi fellendülés, de 2019-ben ismét visszaestek az adatok. 
A folyóiratok esetében az elmúlt pár év látványos emelkedése után egy kis stagnálás 
figyelhető meg. 
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A pozitívumokhoz tartozik egy nem annyira egzakt adat: a helyben használat számának 
további emelkedése: melynek oka a fegyelmezett statisztikai adatgyűjtés.  
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2.3. Benchmarking 
Könyvtárunk minőségbiztosításának fontos eleme a benchmarking, azaz a másoktól való 
tanulás gyakorlata. Ehhez évek óta összehasonlító elemzéseket készítünk a hozzánk hasonló, 
minősített címet nyert városi, illetve néhány szakmailag élen járó megyei könyvtár adataiból. 
Ezen túl kiszámoljuk az országos átlagokat is, illetve az összes városi könyvtár átlagát néhány 
fontos teljesítménymutató tekintetében. Az eredmények évek óta azt mutatják, hogy a 
gödöllői városi könyvtár nem csak önmagához képest, de más könyvtárak, sőt az országos 
átlaghoz képest is messze felülteljesít mind az olvasók létszáma, mind a használók aktivitása, 
mind a költséghatékonyság tekintetében. A teljesség igénye nélkül néhány látványos elemzést 
teszünk közzé beszámolónkban a 2018-as adatokból (hiszen az országos adatokból ezek a 
legfrissebbek), a teljes elemzés a könyvtár honlapján található a minőségirányítási 
dokumentumok között. 
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Fenti grafikonunkon az látszik, hogy szemben az összes könyvtár országos, illetve az összes 
városi könyvtár átlagával, Gödöllőn a lakosság 22%-a tagja a könyvtárnak, látogatók 
tekintetében pedig évente átlagosan 2,38 alkalommal fordul meg minden gödöllői lakos az 
intézményben. Ennél is elképesztőbb az olvasói aktivitás, 2018-ban naponta 506 könyvet 
kölcsönöztek a gödöllői könyvtártagok, nagyjából ötször annyit, mint más városi 
könyvtárakban. Így összességében egy gödöllői olvasóra évente 20 kölcsönzött könyv jut. 
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A fenti látványos eredmények mellett külön kiemelendő, hogy összehasonlítva más 
könyvtárak adataival, illetve a teljes országos átlagokkal is, a gödöllői városi könyvtár nagyon 
hatékonyan használja fel a rendelkezésére álló anyagi erőforrásokat, a látogatók létszámára 
vetített fajlagos költség alacsony, köszönhetően a magas szintű szakmai munkának. 
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2.4. Olvasói igényfelmérések 
2.4.1. Infopont átalakítása 
Az „Alakítsa igényeihez a valóságot!” kérdőíves olvasói igényfelmérésünk célja az volt, hogy 
a megújuló földszinti közösségi terünk tervezésénél az olvasók igényeit is be tudjuk építeni 
terveinkbe. A felmérés során 100 db kérdőívet dolgoztunk fel.  
A kérdőíves adatokból kiderült, hogy olvasóink leginkább azokat a szolgáltatásokat vennék 
igénybe, amelyek már amúgy is a folyóirat-olvasó profiljába tartoznak; beszélgetős, kávézós 
sarok (69%), ingyenes wifi használat (64%), folyóiratok olvasása, kölcsönzése (60%). Az 
irodai eszközök használata (55%), a közhasznú információszerzés (47%), az internet- és 
számítógép használat (44%) a válaszadók több mint felében igényként jelent meg. 
Az új szolgáltatások közül a munkapont (home office) volt a legnépszerűbb. A válaszadók 
30%-a igényli ezt a szolgáltatást, 23%-uk a közösségi iroda funkciót is. A kérdőív kitöltőinek 
ötöde igényelné, hogy segítsünk neki az ügyfélkapu-regisztrációban, olvasna a közösségi 
térben digitális folyóiratokat, használná a folyóiratok nemzetközi és magyar adatbázisát. A 
kapott válaszoknak megfelelően kezdtük meg a szolgáltatásfejlesztést és a tér átalakítást 2019 
év végén. 
 
2.4.2. Kamaszhíd  
A KamaszHíd első születésnapjára készültünk egy igényfelmérő kérdőívvel, amit papír 
alapon 50 példányban töltöttünk ki. Ezeknek a gyerekeknek nagy része a különböző 
klubjaink, kiscsoportjaink tagjai. Életkor szerint 11 és 27 év közöttiek töltötték ki a kérdőívet. 
Kérdeztük őket a szabadidő eltöltési szokásaikról, ahol hangulatjelek segítségével kellett 
kiválasztaniuk, hogy mennyire jellemző rájuk az adott tevékenység. Magas pontszámot ért el 
az olvasás, átlagosan 4,2 ponttal, kicsivel ezután a haverokkal lógás (4,12) és a youtube 
videók nézése következik (3,98).  
A Miért szoktál a Hídra a járni? kérdésre a válaszadók 80%-a jelölte meg a beszélgetést, 
50%-uk az olvasást, 34 % pedig a tanulást. Kíváncsiak voltunk, honnan értesülnek a fiatalok 
könyvtárunk rendezvényeiről, melyik platformon lehet a legjobban elérni őket?  Itt is több 
válasz kiválasztására volt lehetőség. 54% jelölte be, hogy a barátaitól értesül a 
rendezvényekről, tapasztalataink szerint is ez a leghatásosabb módszer a fiatalok 
megszólításához. Kiemelkedő még a Facebook oldalunk, illetve a nyomtatott szórólapjaink, 
az utóbbi 46%-ot, míg a Facebook 42%-ot ért el. Kivel találkoznának szívesen a 
könyvtárunkban? kérdésre rengeteg Youtube videóst és színészt, néhány hazai kortárs írót 
soroltak fel. Egyéb ötleteknél a gasztro klub, sportról beszélgetős klub, hintaágy, trambulin az 
udvarra, víz-, és ételautomata, évfolyamos tanulóklubok, VR szemüveg, több xbox játék 
(Fortnite, Just Dance) , bentalvós buli, babzsákok (amik régen voltak), rajzpályázatok, 
világító füzérek, még több társas-, illetve kártyajáték (pl. Twister), élő zene, tehetségkutató, 
karaoke est szerepelt a válaszok listáján.  A 2020-as szolgáltatások, programok tervezéséhez 
ez a felmérés kiváló alapot biztosít. 
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3. SZAKMAI FELADATOK 

3.1 Állomány menedzsment 
3.1.1 Fejlesztés, gyarapítás 
 
Könyvek  
Dokumentumainkat elsősorban szerződéses partnereinktől Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
(11,78%), Libri-Bookline Zrt. (86,04%), egyéb (2,18%) rendeltük. Az adatokból látszik, hogy 
fő beszerzési forrásunk a Libri-Bookline Zrt. Ennek oka, hogy vásárlásaink során ők 
biztosítják a legmagasabb kedvezmény (38%). 
2019-ben 3647 db könyvet vásároltunk bruttó 7.830.420 Ft (nettó 7.460.957 Ft) értékben. 
(átlagár: kötet br. 2.147 Ft). Ez a 2018-as évhez viszonyítva 8 százalékos növekedést jelent. 
A könyvek átlagára az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. Intézményünk ebben az 
évben is kapott ajándékkönyveket az olvasóktól. A kiválogatás után állományunkba 915 db 
bruttó 2.187.480 Ft értékben (átlagár: kötet / br. 2.391 Ft) került.  
 
*A táblázatokban feltűntetett árak bruttó összegek, az adatok az egyedi címleltár könyv 
alapján gyűjtve. 
 
 

 
 

Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft)

Általános művek - Felnőtt 11 29 456 Ft 25 48 129 Ft 36 77 585 Ft
Általános művek - Gyerek 12 20 386 Ft 5 8 958 Ft 17 29 344 Ft
Filozófia, Pszichológia – Felnőtt 29 66 283 Ft 9 20 361 Ft 38 86 644 Ft
Filozófia, Pszichológia - Gyerek 3 7 008 Ft 1 2 499 Ft 4 9 507 Ft
Vallás - Felnőtt 18 39 124 Ft 12 29 270 Ft 30 68 394 Ft
Vallás - Gyerek 10 15 011 Ft 1 1 619 Ft 11 16 630 Ft
Társadalomtudomány – Felnőtt 190 470 496 Ft 69 222 917 Ft 259 693 413 Ft
Társadalomtudomány – Gyerek 42 82 193 Ft 11 25 743 Ft 53 107 936 Ft
Természettudomány – Felnőtt 45 136 755 Ft 15 45 611 Ft 60 182 366 Ft
Természettudomány – Gyerek 65 126 118 Ft 16 29 049 Ft 81 155 167 Ft
Alkalmazott tudomány – Felnőtt 220 572 213 Ft 56 137 588 Ft 276 709 801 Ft
Alkalmazott tudomány – Gyerek 68 129 665 Ft 14 34 965 Ft 82 164 630 Ft
Művészet, Szórakozás, Sport – Felnőtt 92 268 515 Ft 59 204 715 Ft 151 473 230 Ft
Művészet, Szórakozás, Sport – Gyerek 38 75 799 Ft 24 33 975 Ft 62 109 774 Ft
Nyelv és Irodalom – Felnőtt 68 168 255 Ft 21 61 979 Ft 89 230 234 Ft
Nyelv és Irodalom – Gyerek 23 44 718 Ft 7 9 618 Ft 30 54 336 Ft
Földrajz, Életrajz, Történelem – Felnőtt 141 366 896 Ft 84 248 516 Ft 225 615 412 Ft
Földrajz, Életrajz, Történelem – Gyerek 39 82 318 Ft 13 27 145 Ft 52 109 463 Ft
Szakirodalom – Felnőtt 814 2 117 993 Ft 350 1 019 086 Ft 1164 3 137 079 Ft
Szakirodalom – Gyerek 300 583 216 Ft 92 173 571 Ft 392 756 787 Ft

Összesen: 1114 2 701 209 Ft 442 1 192 657 Ft 1556 3 893 866 Ft
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2019-ben kiemelt állománygyarapítási területünk volt: 

- zöld könyvek: természetvédelemmel, hulladékkezeléssel, biogazdálkodással, stb 
kapcsolatos gyermek és felnőtt szakirodalom, szépirodalom, mesék, környezettudatos 
könyvek 

- klasszikus szépirodalmi regények: az elhasználódott régi kötetek lecserélése újakra 
- Segítő könyvek: speciális pedagógiai könyvek, gyermekneveléssel kapcsolatos 

könyvek 
- képregények 
- Vörös Pöttyös könyvek 
- idegennyelvű ifjúsági irodalom 

 
Az olvasók által kért dokumentumok száma a tavalyihoz képest tovább csökkent, ennek oka, 
hogy megváltozott az adatgyűjtési módszerünk. Összesen 399 dezideráta kérés érkezett (25%-
kal kevesebb, mint tavaly), de ebből 269 kérés lett teljesítve 602 ezer forint értékben, ami 
arányaiban nagyobb megvalósulást jelent, mint korábban: 49 %-ról 67%-ra növekedett a 
teljesíthető kérések száma, köszönhetően a dezideráta kérések szakszerű felvételének. 
A dezideráta-kérés alapján beszerzett könyvek forgalmi statisztikája 2019-ben a lehető 
legjobb értéket érte el, 99%-ban kikölcsönözték ezeket, 80%-ukban többször is, és átlagosan 
3,6 alkalommal vitték ki ezeket az olvasók által kért könyveket. 

Db Ára (Ft) Db Ára (Ft) Db Ára (Ft)
Szépirodalom – Felnőtt (1) 598 1 287 237 Ft 133 343 034 Ft 731 1 630 271 Ft
Szépirodalom – Gyerek (2) 904 1 470 251 Ft 196 294 324 Ft 1100 1 764 575 Ft
Életrajz (3) 15 37 911 Ft 1 520 Ft 16 38 431 Ft
Fantasy (4) 52 122 381 Ft 4 11 486 Ft 56 133 867 Ft
Idegen nyelvű – Felnőtt (5) 17 50 457 Ft 46 110 321 Ft 63 160 778 Ft
Idegen nyelvű – Gyerek (6) 11 28 256 Ft 14 28 725 Ft 25 56 981 Ft
Kötelező irodalom – Felnőtt (7) 11 12 229 Ft 8 5 670 Ft 19 17 899 Ft
Kötelező irodalom – Gyerek (8) 9 17 552 Ft 3 4 161 Ft 12 21 713 Ft
Krimi (9) 262 606 289 Ft 21 65 487 Ft 283 671 776 Ft
Scifi (10) 17 40 769 Ft 2 4 492 Ft 19 45 261 Ft
Szórakoztató (11) 353 790 774 Ft 10 30 233 Ft 363 821 007 Ft
Tini – Gyerek (12) 230 532 476 Ft 31 87 270 Ft 261 619 746 Ft
Történelmi (13) 54 132 629 Ft 4 9 100 Ft 58 141 729 Ft
Szépirodalom – Felnőtt 
(=1+3+4+5+7+9+10+11+13)

1379 3 080 676 Ft 229 580 343 Ft 1608 3 661 019 Ft

Szépirodalom – Gyerek
 (=2+6++8+12)

1154 2 048 535 Ft 244 414 480 Ft 1398 2 463 015 Ft

Összesen: 2533 5 129 211 Ft 473 994 823 Ft 3006 6 124 034 Ft
2193 5 198 669 Ft 579 1 599 429 Ft 2772 6 798 098 Ft
1454 2 631 751 Ft 336 588 051 Ft 1790 3 219 802 Ft
3647 7 830 420 Ft 915 2 187 480 Ft 4562 10 017 900 Ft
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Az idei évben is vállaltuk, hogy a Művészetek Házában helyet kapó Könyv és Kávé részleget 
gyarapítjuk, fejlesztjük. E területet bruttó 196.334,- Ft értékű kötetekkel (86 db) 
gyarapítottuk, mely 210%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 
 
Folyóiratok 
 
Folyóirataink jelentős részét a Lapker Zrt.-től rendeljük meg. Az alábbi táblázat tartalmazza 
az egyéb beszerzési forrás százalékos eloszlását. Továbbra is nagy segítség könyvtárunknak 
az NKA-tól ajándékba kapott főként irodalmi és határon túli magyar nyelvű folyóirat. 
A nyomtatott folyóiratok előfizetésére eddig bruttó 1.426.260 Ft-ot (nettó 1.358.847 Ft) 
költöttünk. Az Observer Kft. (sajtófigyelés) számlázott díjai összesen bruttó 755.650 Ft-ba 
(nettó 595.000 Ft) kerültek. A digitális folyóirat-előfizetésekért bruttó 55.765 Ft-ot (nettó 
43.910 Ft) fizettünk. A Wolters Kluwer OptiJUS Kft Opten Kft. által biztosított OptiJus 
online elérésű jogi adatbázis + Nagykommentár elérésének éves előfizetési díja br. 90.015 Ft 
(nettó 70.878 Ft), melyet az év 2. felében kiegyenlítettünk. 
 
 
 

Gyk +F Ára
Kérések száma 25 73 98
Teljesített 20 47 67
Teljesítettlen 5 26 31
Kért példányszám 28 73 101
Teljesített 20 40 911 Ft 47 104 572 Ft 67 145 483 Ft
Teljesítettlen 8 26 34
Kérések száma 76 190 266
Teljesített 51 117 168
Teljesítettlen 25 73 98
Kért példányszám 90 208 298
Teljesített 59 122 364 Ft 143 334 625 Ft 202 456 989 Ft
Teljesítettlen 31 70 101
Kérések száma 101 263 364
Teljesített 71 164 235
Teljesítettlen 30 99 129
Kért példányszám 118 281 399
Teljesített 79 163 275 Ft 190 439 197 Ft 269 602 472 Ft
Teljesítettlen 39 96 135
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2019. Gyerek Ára Felnőtt

Kölcsönzési időszak: 2017 2018 2019 
Dokumentumok száma: 379 241 271 
Kölcsönözték: 333 (88%) 223 (92%) 269 (99%) 
Többször kölcsönözték: 235 (62%) 174 (72%) 217 (80%) 
Összes kölcsönzések: 1065 (281%) 834 (346%) 995 (367%) 
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A papíralapú, valamint a digitális folyóiratok kínálatát bővítettük az olvasási szokások 
figyelembe vételével.  
2019-ben az alábbi folyóiratokat vettük újonnan állományba: 

- Hello! Az igazi sztárok magazinja 
- Zöld Újság 
- Glamour 
- Nők Lapja Konyha  
- Praktika Varrás 
- Hévíz: művészeti folyóirat 
- PC Guru 
- Magyar Hang 

 
A Hello magazin megszűnt, az utolsó lapszám augusztusban érkezett. A PC Guru magazin 
szintén megszűnt, annak utolsó lapszáma decemberben érkezett. A többi új magazin népszerű 
volt olvasóink körében, ezért ezeket a jövőben is be fogjuk szerezni. 
Eseti állománygyarapítás háromszor volt 2019-ben, ekkor különszámokat vásároltunk: húsvét, 
ősz, advent. A különszámokat rövidebb határidővel adtuk az olvasóknak, de ennek ellenére is 
szívesen kölcsönözték. 
  
Elektronikus, digitális dokumentumok  
Hangoskönyv-állományunk gyarapodása (HCD) 
 

HCD Vétel Ajándék Összesen 
Db Ára Db Ára Db Ára 

HCD 
felnőtt 37 78 395 Ft 8 8 320 Ft 45 86 715 Ft 
gyermek, ifjúsági 14 23 547 Ft 0 0 Ft 14 23 547 Ft 
zenés 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 

Összesen: 51 101 942 Ft 8 8 320 Ft 59 110 262 Ft 
 
 
 
 
 
 
 

 Féle  Példány % 
Ajándék 23 23 11,61 % 
Digitális folyóirat 15 15 7,57 % 
Eseti vásárlás 9 9 4,54 % 
Hungaropress – 
Idegennyelvű folyóirat 5 5 2,52 % 

Lapker Zrt. 73 73 36,86 % 
Magyar Posta 5 5 2,52 % 
NKA 58 58 29,29 % 
Szerkesztőség/Kiadó 10 10 5,50 % 
Összesen: 198 198  
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Egyéb dokumentumok (CD-rom, DVD-rom, E-könyv, Videokazetta) 
 

  
VÉTEL AJÁNDÉK ÖSSZESEN 

DB ÁR (bruttó) DB ÁR (bruttó) DB ÁR (bruttó) 
CD-Rom 0 0 Ft 2 5 000 Ft 2 5 000 Ft 
DVD-Rom 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
E-könyv 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 
Videokazetta 0 0 Ft 0 0 Ft 1 3 000 Ft 
ÖSSZESEN 0 0 Ft 2 5 000 Ft 2 5 000 Ft 
 
Ezen dokumentum típusokból igény szerint vásárolunk. Külön költségvetési keret csak az e-
könyvre volt biztosítva, de az év végén átcsoportosításra került a könyvekhez. 
 
MásArc zenei részleg DVD-gyűjtemény gyarapodás 
 
Ezen állományrészen kölcsönzési jogdíjjal ellátott dvd-ket vásárolunk. E jogdíj miatt a 
gyarapodás lassú ütemű. A vásárolt dvd-k átlagára: bruttó 3.313,- Ft. 
Ajándék beszerzési mód csak a Gödöllő Gyűjtemény részére állományba vett filmek esetén 
elfogadott. 
A DVD beszerzés során kiemelt figyelmet szentelünk a Zöld Könyvtár évéhez kapcsolódóan 
természetvédelmi, zöldszemlélet formáló filmek beszerzésére. 
 
 

 

Db Ára Db Ára Db Ára
Természet-, ismeretterjesztő filmek, 
természettudomány (1) 23 21 960 Ft 0 0 Ft 23 21 960 Ft

Dokumentumfilmek (2) 11 20 967 Ft 1 2 500 Ft 12 23 467 Ft
Összesen (1-2): 34 42 927 Ft 1 2 500 Ft 35 45 427 Ft
Művészfilmek (3) 3 16 250 Ft 0 0 Ft 3 16 250 Ft
Drámák, irodalmi adaptáció, 
történelmi és háborús film (4) 65 253 931 Ft 0 0 Ft 65 253 931 Ft

Thriller, krimi, sci-fi, fantasy filmek  
(5) 46 160 842 Ft 0 0 Ft 46 160 842 Ft

Vígjátékok (6) 29 105 078 Ft 0 0 Ft 29 105 078 Ft
Család-, ifjúsági-, kaland-, 
romantikus, western filmek (7) 27 112 745 Ft 0 0 Ft 27 112 745 Ft

Gyermekfilmek (8) 26 75 313 Ft 0 0 Ft 26 75 313 Ft
Zenés filmek (opera, operett, 
musical) (9) 6 26 966 Ft 0 0 Ft 6 26 966 Ft

Összesen (3-9): 202 751 125 Ft 0 0 Ft 202 751 125 Ft
Komolyzene (10) 0 0 Ft 0 0 0 Ft
Könnyűzene (11) 0 0 Ft 0 0 0 Ft
Összesen (10-11): 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft

5 4 267 Ft 2 5 000 Ft 7 9 267 Ft
241 798 319 Ft 3 7 500 Ft 244 805 819 Ft

Összesen

Ismeret-
terjesztő

Játékfilm

Koncertfilm

Összesen (1-12)

DVD

Egyéb (12)

Vétel Ajándék
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MásArc zenei részleg CD-gyűjtemény gyarapodás 
 
A CD állományunkban a zenés-verses gyermeklemezek, kamaszok érdeklődésére való 
tekintettel KamaszHíd állományának bővítésére összpontosítottunk. 
 

 
 
Márai Program IX. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is lehetőségünk volt részt venni a Márai Programban, 
mely a IX. fordulójához érkezett. A rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 200.000 Ft volt, 
melyből 73 db könyvet és 3 db HCD-t tudtunk vásárolni. A dokumentumok 2019. II. 
félévében megérkeztek. Ezeket a kötetek ajándékként kerültek bevételezésre, a költségvetést 
nem terhelte.  
 
  

Db Ára Db Ára Db Ára 
Ének (1) 3 11 007 Ft 0 0 Ft 3 11 007 Ft
Kórusmű (2) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Opera, operett, oratórium 
(3)

4 9 441 Ft 0 0 Ft 4 9 441 Ft

Szóló hangszer (4) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Kamarazene (5) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Versenymű (6) 1 2 101 Ft 0 0 Ft 1 2 101 Ft
Szimfónia, szimfónikus 
költemény (7)

0 0 Ft 1 2 500 Ft 1 2 500 Ft

Szvit, balett (8) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Egyéb (9) 0 0 Ft 1 2 500 Ft 1 2 500 Ft
Összesen (1-9): 8 22 549 Ft 2 5 000 Ft 10 27 549 Ft
Beat (10) 4 19 296 Ft 0 0 Ft 4 19 296 Ft
Pop (11) 48 152 508 Ft 0 0 Ft 48 152 508 Ft
Rock (12) 29 89 422 Ft 0 0 Ft 29 89 422 Ft
Country (13) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Blues (14) 2 4 401 Ft 0 0 Ft 2 4 401 Ft
Alternatív (15) 1 3 990 Ft 0 0 Ft 1 3 990 Ft
Sanzon (16) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
World music (17) 14 33 370 Ft 0 0 Ft 14 33 370 Ft
Musical (18) 2 4 491 Ft 0 0 Ft 2 4 491 Ft
Egyéb (19) 3 11 834 Ft 1 3 600 Ft 4 15 434 Ft
Összesen (10-19): 103 319 312 Ft 1 3 600 Ft 104 322 912 Ft

2 7 368 Ft 0 0 Ft 2 7 368 Ft
Magyar (21) 14 23 498 Ft 0 0 Ft 14 23 498 Ft
Külföldi (22) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Összesen (21-22): 14 23 498 Ft 0 0 Ft 14 23 498 Ft
Felnőtt (23) 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft
Gyermek, ifjúsági (24) 0 0 Ft 1 2 290 Ft 1 2 290 Ft
Zenés (25) 10 26 542 Ft 0 0 Ft 10 26 542 Ft
Összesen (23-25): 10 26 542 Ft 1 2 290 Ft 11 28 832 Ft

137 399 269 Ft 4 10 890 Ft 141 410 159 Ft

Jazz (20)

Népzene

CD

Összesen (1-25):

CD Vétel Ajándék Összesen

K
O
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O
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N

E
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Cserkészgyűjtemény 
 
2014-től a Feldolgozó Irodába került a Cserkész Gyűjtemény állománnyal kapcsolatos 
adminisztratív (feldolgozói) feladatok. 
Az idei évben 42 db könyvvel gazdagodott a részleg. Értéke: bruttó 101.260 Ft. 
Szikszai Mária édesapja hagyatékát ajándékozta a gyűjteménynek. 
Dr. Mattyasovszky Zsolnai Miklós hagyatékának feldolgozását befejeztük. 
 
Gödöllő Gyűjtemény 
A Gödöllő Gyűjtemény 170 db kiadvánnyal, 1 db CD-vel gyarapodott, a Régi könyves 
állomány 3 db kiadvánnyal gyarapodott.  
A Gödöllő Gyűjteményt a Gödöllővel és környékével kapcsolatos anyagokkal bővítjük. A  
helyi és országos médiából kiválogatott cikkeket a Szikla adatbázisba bevisszük és mellé 
média állományként csatoljuk a cikket kép vagy szöveg formájában. A cikkeket a Gödöllői 
Szolgálat, Gödöllői Hírek nyomtatott és elektronikus változataiból válogatjuk ki, valamint az 
Observer Budapest Médiafigyelő Kft. oldaláról töltjük le. 
A kistérségi újságokat, ha tartalmaznak Gödöllőre vonatkozó információt szintén 
feldolgozzuk az adatbázisban. Ugyanezt tesszük a testületi ülések jegyzőkönyveivel, azzal a 
kivétellel, hogy média állományt nem csatolunk hozzá. 
A könyvtár aprónyomtatvány állományának szkennelése 2016-2018-ig a közösségi 
szolgálatos diákokkal megtörtént. A kimaradt 2009-es évet pótoltuk. 
A sajtófigyelő adatbázisunk csak 2009-től létezik elektronikus változatban. Közösségi 
szolgálatos diákkal együtt működve bescannelésre került a 2007-es év teljes sajtófigyelő 
állománya. A cikkekhez a média állományt jövőre fogjuk csatolni. 
 
Teljes állomány 
 
A csoportos leltárkönyvek adatai alapján dokumentum állományunk 2019. december 20-án az 
alábbi: 
 

 
 
Magnó- és videókazetta, valamint Bakelit lemez állományrészünket, csak abban az esetben 
gyarapítjuk, ha a Gödöllő Gyűjtemény állományát gazdagítja. 
 

Típus db Ár (bruttó)
Könyv 108 937 129 788 483 Ft

ebből gyerek 26 626 30 066 500 Ft
E-könyv 56 70 542 Ft
CD + HCD 5 030 12 066 335 Ft
Magnókazetta 1 126 307 818 Ft
Bakelit lemez 2 969 328 228 Ft
Video 1 195 2 680 918 Ft
DVD 4 460 8 554 408 Ft
CD-Rom (Cdr) 333 1 737 275 Ft
DVD-Rom (Dvr) 38 65 480 Ft
Összesen: 124 144 155 599 487 Ft
Egyéb
Cserkész állomány 3641 10 576 152 Ft
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3.1.2 Állományvédelem, megőrzés, selejtezés 
 
Könyv 
 
Állományvédelem: az elmúlt 2 évben megkezdett állagmegóvási munkát folytattuk a felnőtt 
szépirodalmi köteteknél. Az értékes könyveket műanyag borítással vontuk be, amely megóvja 
a könyvek épségét, így tovább marad kölcsönözhető. A 2019-es évben nőtt a kötött könyvek 
száma, 210 darab könyvből 204 db kisméretű és csupán 6db nagyméretű. 
Rendbe hoztuk a még javítható köteteket. 
 
Selejtezés:  
Az előre meghatározott selejtezési ütemterv szerint, elvégeztük a könyvek leválogatását. A 
könyvek kivezetése az állományból megtörtént. 
Idén a szórakoztató-, és a szépirodalom klasszikusaira fókuszáltunk, a szakirodalom 7-800 
raktári jelzetek állományára. A felnőtt szakirodalom 700-800 állomány olvasóbarát 
rendszerezést igényelt. A nyár folyamán átválogattuk a szabadpolcon ezt a részt, kiemeltük az 
olvasók által preferált területeket, az átfedéseket megszüntettük, néhány raktári jelzetet 
felszámoltunk. Néhány nagyobb album az olvasóterembe került, számos könyvet 
leselejteztünk, a többit a „selejtezésre szánt” dokumentumok közé soroltuk virtuálisan, 
gyakorlatilag pedig a raktárban helyeztük el.  
A selejtezett dokumentumokból három alkalommal tartottunk rongyos könyvvásárt, melyből 
összesen 900 dokumentumot adtunk el 112 750,- Ft értékben (ez jóval magasabb, mint a 
tavalyi értékek, 23 és 33%-os növekedést jelentenek). 
 
 

Törlési 
jegyzékszám 

Dokumentum 
típus 

Selejtezés oka Db Ára 
(bruttó Ft) 

2019/K/1 Könyv Elajándékozva 12 db 18 404 Ft 
Elveszett 1 db 2 339 Ft 
Rongált 1 db 2 274 Ft 
Természetes elhasználódás 
Ebből Gyerek: 

1 536 db 
307 db 

1 112 534 Ft 
136 523 Ft 

2019/K/2 Könyv Behajthatatlan 
Ebből Gyerek: 

278 db 
85 db 

398 133 Ft 
94 080 Ft 

2019/K/3 Könyv Avult 
Ebből Gyerek 

721 db 
12 db 

104 133 Ft 
9 845 Ft 

Elajándékozva 1 db 2 500 Ft 
Természetes elhasználódás 
Ebből Gyerek: 

191 db 
162 db 

210 072 Ft 
167 535 Ft 

Összesen: 2 741 db 1 850 389,- Ft 

Ebből gyerek: 566 db 407 983 Ft 

 
Egyéb dokumentumok 
 
A CD, CD-ROM, DVD, HCD, Video dokumentumok selejtezése folyamatos. A jegyzőkönyv 
évvégén elkészült. 
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Törlési 
jegyzékszám 

Dokumentum 
típus 

Selejtezés oka Db Ára 
(bruttó Ft) 

2019/CD CD Természetes 
elhasználódás 

10 db 26 780 Ft 

2019/HCD HCD Rongált 1 db 4 990 Ft 
Természetes 
elhasználódás 

6 db 10 809 Ft 

Részössz.: 7 db 15 799 Ft 
2019/DVD DVD Természetes 

elhasználódás  
7 db 13 335 Ft 

Összesen: 24 db 55 914,- Ft 

 
 
Folyóirat 
 
2019 első negyedévében a 2018. évi időszaki kiadványokat elhelyeztük a raktárban. A 
bekötésre szánt folyóirat - Élet és Irodalom - kötészetre került, majd archiválásra végleges 
helyére soroltuk. Az archiválásra megőrzendő, papírtékákba kerülő folyóiratokat 
bedobozoltuk, felcímkéztük, beleltáraztuk, illetve a megfelelő raktári vagy olvasótermi térben 
elhelyeztük. 
Az archiválásra nem kerülő hírlapokat és folyóiratokat összekötöttük, majd betűrendben 
elhelyeztük a raktár erre a célra kijelölt polcain. Fedlapokat készítettünk folyóiratonként és 
évfolyamonként. A polcokon aktualizáltuk a feliratokat. 
Koós Albert Ökumenikus Máriabesnyői Egyházi Lapszemléjét és az ebből készült 
hanganyagokat archiváltuk. 
 
2019. elején az archiválásra nem kerülő 2016-os folyóiratokat leselejteztük. 
2019-től az alábbi folyóiratokat nem rendeljük: 
Nők Lapja Konyha – digitális  
Várak, kastélyok, templomok 
Haszon 
Marie Claire 
Ridikül 
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3.1.3. Állományrendezés 
 
Felnőtt részleg 
 
A Zöld könyvtár éve tematikus év keretében Zöld polcot hoztunk létre, kiemelve a témába 
vágó szak-, és szépirodalmat környezetvédelem, építészet, hulladékgazdálkodás, kertészet, 
klímatudatosság, stb. témában. A könnyebb kereshetőség érdekében létrehoztunk egy 
olvasójegyet - 67000 Zöld könyvtár 2019 - ahova kikölcsönözzük a polcra kihelyezett 
könyveket. 
Májusban három kiemelt állományrészünk, a szakácskönyvek, az útikönyvek és az 
„ügyeskezek” kézműves polcok helyet cseréltek. A helycsere előtt mindhárom állományrészt 
leválogattuk, csak az esztétikus könyveket tartottuk meg, a többit kiemeltük – selejtezésre, 
raktárba, vagy a (szakácskönyvek kivételével) a megfelelő szakjelzethez. A csekély 
érdeklődésre, valamint az állapotukra való tekintettel, az útikönyvek közül az összes térkép is 
az eredeti szakjelzettel ellátott helyére került. Erre a cserére a Facebook-on is felhívtuk 
olvasóink figyelmét: egy játékra hívtuk olvasóinkat Hol jártak az útikönyveink? címmel.  
A verseket jól látható, a szórakoztató irodalom és egyéb kiemelt állományrészekhez 
hasonlóan, egyedi gerincjelzéssel kezdtük felszerelni. Jelenleg az állomány egynegyedénél 
tartunk. 
Segítőkönyvek mobilpolc: a hétköznapi élet kisebb-nagyobb szorongásai, pszichológiai 
csapdáinak feloldására válogattunk össze „lélekvidító” könyveket elsősorban a szépirodalom 
területéről. 
A szakirodalmi részt a 7-800 között átválogattuk, leselejteztük, a művészeti albumokat 
kiemeltük. Elkészültek és kihelyeztük a nyári állományrendezés után az eligazító fülecskéket 
a 7-800-as polcoknál. 
 
Gyerekkönyvtár  
Zöld Polc: Kiemelt állománygyarapítási célunk volt a környezettudatos gondolkodáshoz, 
élethez kapcsolódó irodalom beszerzése, gyűjtése a gyermekkönyvtárban is. /Hulladék 
Históriák, Klimanó történetek, Ökobaba, Ökoanyu/. Fontos kiemelés a Segítő könyvek polca, 
mely a szülők számára nyújt segítséget kényes témák megbeszéléséhez. Speciális témákról 
szólnak gyereknyelven. A gyerekek érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez, a másság 
elfogadásához, feloldani a szorongást, félelmet.  
 
Kamaszhíd 
A Vörös Pöttyös Klubhoz kapcsolódóan Vörös Pöttyös könyvek polcot alakítottunk ki a 
Kamaszhídon. A Tinipolcon új kategóriát hoztunk létre: az idegennyelvű könyveknek, ahová 
a gyermek és a felnőtt részleg idegennyelvű állományából kerültek át a kamaszoknak szóló 
dokumentumok a Hídra.  A KamaszHídon a nyári zárva tartás alatt a kamasz CD-k, DVD-k és 
a képregények állománya helyet cserélt.  
 
MásArc 
Olvasóink érdeklődésének felkeltése céljából DVD-ket és folyóiratokat helyeztünk el az 
kötelező olvasmányoknál (filmadaptációk), a verseknél (kortárs irodalmi lapok) és a 
szakirodalmi résznél: pedagógia, pszichológia, útikönyvek, szakácskönyvek, művészet, sport 
magazinok, folyóiratok. Az Országos Könyvtári Napok után egy játékot indítottunk 
DOKUMIX elnevezéssel, melynek célja, hogy felhívja az olvasók figyelmét, hogy adott 
helyen mindent megtalál egy témában: könyvet, újságot, DVD-t. 
 
Infopont 
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Az újonnan vásárolt folyóiratok polcokon való elhelyezése megtörtént, a polcfeliratokat 
lecseréltük. Kiemelt helyen állítottunk ki folyóiratot minden héten az újdonságokból.  
Havonta kihelyeztük az InfoPonton és a Felnőtt kölcsönzőtérben a Hónap Folyóiratát, mely az 
adott hónap tematikus évfordulójával, egy-egy világnappal kapcsolatos. A folyóiratok mellett 
a témának megfelelő könyveket, szakkönyveket, CD-ket és DVD-ket is kikészítettünk az 
olvasóknak kölcsönzés céljából. A Hónap Folyóiratáról minden hónapban rövid ajánló készült 
a honlapra. 
Az InfoPont állományában lévő közügyi könyveket elkezdtük leválogatni, az elavultakat, 
kevésbé népszerűeket első körben a felnőtt kölcsönzőbe, majd a feldolgozóba irányítottuk. 
A Dokumix gyakorlatának megfelelően a folyóiratok régebbi számait a felnőtt könyvtár 
megfelelő részein helyeztük el látványos elemmel bővítve az adott szakirodalmat. 
 
Regisztráció 
A „Kabátos kölcsönző” állományát 2 hetente változtattuk, az éppen aktuális világnapok, 
könyvtári programok figyelembevételével. Idén folyóiratokat DVD-ket és CD-ket is 
helyeztünk ki a polcokra a Dokumix gyakorlati megvalósításaként. 
A „Kabátos kölcsönző” forgalma: 8321 db volt, mely 13%-os növekedést jelent a tavalyihoz 
képest. 

 2018 2019 

Kabátos kölcs. 

forgalma 
7374 db 8321 db 
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3.2 Könyvtári szolgáltatások 
 
A könyvtár egyik kiemelt feladata az évek óta folyó, tudatos és tervezett olvasásfejlesztési 
munka. A könyvtár falain belül és kívül folyó munka középpontjában a felhasználó, azaz az 
olvasó áll. 2019-ben intézményünkben a Zöld Könyvtár Éve tematikát választottuk, és 
elindultunk a környezettudatos szolgáltatásfejlesztés felé. Ezen kívül továbbra is kiemelt 
figyelmet fordítottunk az ifjúsági célcsoportra, az olvasásfejlesztési tevékenység azonban nem 
csak rájuk, hanem a felnőttekre is koncentrált ebben az évben (Olvasók Diadala 2019 – 
Generációk Csatája).  
Szolgáltatásnépszerűsítés 
Az összes részlegen történtek olyan marketing tevékenységek, melyek közvetve vagy 
közvetlenül az olvasást népszerűsítik intézményünkben: 

- A Hónap Folyóiratának elkészítése és kihelyezése az olvasói térbe az Infoponton. 
- Az eddigiekhez hasonlóan ismert és kedvelt filmszínészek, előadók, rendezők 

filmjeinek ajánlása, egy héten át kiemelten, (Oscar díjas filmek hete, Harrison Ford, 
Marlon Brando, Brad Pitt,  Johnny Depp, Leonardo DiCaprio Nyáresti filmek, Egy 
könyv- egy film, irodalmi adaptációk) a MásArc részlegen 

- A könyvtár facebook közösségi oldalán „kiolvasó” és „beolvasó” rovat gondozása, 
ahol heti két alkalommal (hétfőn és pénteken) a könyvtárhoz, illetve az olvasáshoz 
kapcsolódó hírek, cikkek, idézetek, fotók stb. jelennek meg.  

- Adventi naptár: Az idei év decemberében is online/offline adventi naptárt készítettünk 
az olvasóink számára. 24 népszerű jelenetet válogattunk ki a könyvtár életéből, és 
ezeket kis akciókkal, meglepetésekkel toldottuk meg. A fotók online naptárban és 
fotókiállításként a folyosón is láthatóak voltak.  

- Digitális képkeret, liftversek, faliújság segítségével további könyves kiemeléseket, 
híreket osztunk meg olvasóinkkal. 

- Megtörtént a ruhatár átalakítása, színes, vidám öltözőszekrények beállításával. Az 
átalakítás során kiemelt figyelmet fordítottunk a kisgyerekes családokra, öltöztető pult 
és kismotoros tároló várja őket a szekrények mellett. A szekrények továbbá 
alkalmasak az olvasójegy használatra emlékeztető matricák, olvasóknak szóló 
kampányszerű akciók, ajándékok elhelyezésére is. 
 

3.2.1 Olvasásfejlesztés felnőtteknek (és gyerekeknek) 
 
Olvasók Diadala 2019 – Generációk csatája 
2019-ben kiemelt projektünk volt egy felnőttek és diákok számára közösen szervezett 
olvasásfejlesztési vetélkedő. Részletesen ld. az első fejezetben. 
 
Quiznight 
A múzeumok éjszakáján egy izgalmas vetélkedőre került sor a QuizNight országos 
kocsmavetélkedő keretében, kifejezetten zöld témakörben. A vetélkedőn … csapat vett részt, 
az egész éjszakás program rengeteg látogatót vonzott. 
 
Könyvet Házhoz elnevezésű programunk keretében összesen 3 olvasó részére vitt ki 7 diák 
44 alkalommal 254 könyvet az iskolai közösségi szolgálaton keresztül. A diákok 50 óra 
elteltével cserélődnek, olvasóink változatlanok: mozgásukban korlátozott, idős emberek. 
 
Könyvtár Kommandó 
A könyvtár alkalmi alakulata ebben az évben is kilépett az intézmény falai közül, hogy nem 
hagyományos módon népszerűsítse az olvasást, az irodalmat. 
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Költészet napi Verses Házunkat immár ötödik alkalommal állítottuk fel sok játékkal, 
olvasnivalóval, Versszínpaddal témájában a Zöld Könyvtár Évéhez valamint Ady Endre 
halálának 100. évfordulójához igazodva. Minden eddiginél többen vettek részt az idei 
rendezvényen, melyet immár hagyományosan a város Főterén rendeztünk meg. Költészethez 
kapcsolódó programok, játékok és nyilvános szavalási lehetőség hívogatta az érdeklődőket. 
Egyénileg és csoportosan mondták a verseket, amelyek között egyaránt helyet kaptak nagy 
költőink írásai, valamint ismert és kevésbé ismert kortárs művek. Az eseménysorozatot 
délelőtt dr. Gémesi György polgármester nyitotta meg, a Gödöllőn többször is megfordult 
Petőfi Sándor Szeget szeggel című versét mondta el, majd a Petőfi Sándor Általános Iskola 
diákjai Arany János Walesi bárdok című művét adták elő – mintegy színjátékként 
megelevenítve a művet. A megnyitó után városunk óvodásai, diákjai adták egymásnak a 
mikrofont, hogy egy-egy verssel tegyék emlékezetessé a költészet napját. Az érdeklődőket 
kvízjátékok és más rejtvényekkel vártuk. Idén is nagy sikert aratott az irodalmi periódusos 
rendszer, ahol egy-egy költő nevét kellett a vegyjelek mellé illeszteni. A vállalkozó szellemű 
és tollú játékosok mókás befejezéseket írhattak neves költőink verseihez, a legkisebbek pedig 
színes rajzokat készíthettek egy-egy gyermekvershez. A csoportos szavalók között több mint 
húsz oklevelet és mintegy 40 kávé – kakaó jegyet osztottunk ki a Fizess verssel! akció 
keretén belül.  
Párhuzamosan a Facebook-on is meghirdettünk egy izgalmas játékot. .com posztolj verset 
elnevezéssel. Szokatlan helyeken, videós versmegosztásra bátorítottuk olvasóinkat, melyet 
szintén kávé- és kakaójeggyel jutalmaztunk Egyéni és csoportos szavalók mutatkoztak be, 
örömünket az is fokozta, hogy az angol klubos nemzetközi olvasóink is vállalkoztak a játékra, 
hogy magyarul szavaljanak.  
 
Az Év olvasói  
Tíz évvel ezelőtt indítottuk el egy díjat, mellyel a legtöbbet kölcsönző olvasóinkat tüntetjük ki 
hagyományosan a Könyves Vasárnapon. 
Idén az Év Felnőtt Olvasója Bányánszki Tibor volt, akiről úgy érezzük, hogy több mint 
pusztán olvasónk.  Már a régi könyvtárunknak is hűséges látogatója volt és lelkesedése azóta 
sem csökkent. 
Az Év Gyermekolvasója Csávás Kristóf, olvasni nagyon hamar, könnyen és szívesen 
megtanult.  Ízlése a könyvek terén szerteágazó: a nagy klasszikusoktól kezdve a kortárs 
gyermekirodalomig terjed.  
Az Év Kamaszolvasója Szajdek Réka pár éve már a Tini Polc könyvállományának nagy 
ismerője. A könyvtár számára egy olyan hely, ahol megpihenhet, és ahol (általában) csönd 
van. Bármeddig el tud üldögélni egy jó könyvvel az udvaron, vagy az egyik fotelben. 
Az Év Legfiatalabb Olvasója Kozáry-Biczó Lili Fruzsina. Lili baba már az anyukája 
pocakjában is rendszeres látogatója volt a könyvtárnak, ugyanis édesanya vezeti, szervezi 5 
éve a gyerekkönyvtár Baba-mama Kuckóját. Az anyuka, Andi lelkesedését, aktivitását 
ismerve Lilit is a könyv az olvasás szeretetére neveli, és továbbra is gyakori vendége lesz a 
Könyvtárnak.  
Az Év Legidősebb Olvasója Bulla Jánosné. Rózsa néni egy könyvmoly, több mint 400 
könyve van otthon is, számára a könyv nem dísz, hanem kincs! Élethelyzeteire a könyv 
olvasása és írása is gyógyír. 
Az Év Olvasó Családja Tóbiás család. A 3 generációs Tóbiás családnál a könyvtárba járás 
hétvégi családi program. A könyvtárba a nagyobb gyerekek kiskorában kezdtek el járni, nem 
csak a könyvkölcsönzés, hanem a játszósarok is nagy vonzerő volt. A gyerekeknek egész kicsi 
koruktól fontos volt a könyv. A Kamaszhidat, DVD részleget is aktívan igénybe veszik, 
szeretik a nehezebb műfajú művészfilmeket, de a családi mozizáshoz is tőlünk kölcsönöznek 
egy-egy filmet. Saját elmondásuk alapján „Külön jó érzés, hogy a könyvtári dolgozókat az 
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évek alatt szinte személyesen megismertük, a gyerekek is bátran fordulnak hozzájuk a 
kéréseikkel-kérdéseikkel, mert sosem maradnak segítség nélkül.” 
Meghívtuk a korábbi díjazottakat is, hogy együtt ünnepeljenek velünk. A rendezvény után az 
Ültess fát, olvass alatta könyvet! elnevezésű országos akcióhoz kapcsolódva, közösen 
ültettünk el az Olvasók Fáját a könyvtár Zöld udvarán. 
 
E-padlás 
E-p@dlás blogon 2019-ban is folytatódott a megkezdett munka. A különböző témákat 
(Kabátos kölcsönző, Másarc, e-világ, könyvtári újdonságok) folyamatosan bővítettük, 
ajánlásokat írtunk. Gasztro-Hetek sorozatot ebben az évben is folytattuk.   
A blogon új rovatot indítottunk Zöld könyvtár jegyében. A rovatban a könyvtár programjairól 
számoltunk majd be, valamint a témával kapcsolatos cikkeket, könyveket ajánlottunk. A rovat 
neve Zöldülünk. 
A 2019-es évben 7 cikk került fel. 
 
Könyv és Kávé 
A Művészetek Házában lévő Könyv és Kávé minikönyvtárunk töretlen népszerűségnek 
örvend a látogatók körében. Állományát folyamatosan frissítettük, népszerű, lapozgatós 
olvasmányokkal bővítettük. Hetente rendeztük a dokumentumokat, az előjegyzett könyveket 
behoztuk. 2019-ben 63 igényes, jó minőségű, könnyen átlapozható, felnőtt és 
gyerekkönyveket vásároltunk mintegy 200.000,- Ft értékben. 
 
Könyvtár Akadémia szülőknek, pedagógusoknak 
Új előadássorozat indult a Gyermekkönyvtár szervezésében, melynek célja, hogy 
kiadványaink, könyveink mellett interaktív szakmai előadásokkal, gyakorlati példákkal, 
beszélgetésekkel segítsünk a Z generáció szüleinek a digitális világban való eligazodásban, 
egymás megértésében. Részletes leírást ld. a Rendezvényeknél. 
 
3.2.2 Olvasásfejlesztés gyerekeknek 
 
BookStart program - Kiemelt olvasásfejlesztési projekt 2015-2019 
2015-ben egy új kezdeményezést indítottunk útjára. Egy iskolai osztály olvasási szokásait 
követjük nyomon: hogyan alakul, majd hogyan változik az olvasási kedv, hogyan alakulnak 
az olvasási szokások az idő múlásával, ha kiemelt figyelmet kapnak a gyerekek. A látogatott 
könyvtári órák és a résztvevő osztályok aktivitását figyelembe véve a Gödöllői Hajós Alfréd 
Általános Iskola egyik 1. osztályában indítottuk el új kezdeményezésünket. 
2019-ben a BookStart program lezárult. A részt vevő gyerekek és pedagógusok a könyvtár 
által összeállított kérdőívet töltöttek ki, melyben olvasási és könyvtárhasználati szokásaikra 
kérdeztünk rá. A kérdőívet kitölttettük egy kontrol csoporttal is. A BookStart program 
eredményeit, a kérdőív elemzését részletesebben lásd az első fejezetben. 
 
 
„Olvass, rajzolj, játssz velünk” 
Az olvasmány élménygyűjtő album évek óta a gyerekkönyvtár játéka, amit folytattuk 
kibővített, játékosabb formában. 2018 októberében készültek el az új albumok. A gyerekeket 
kölcsönzési időben fogadtuk. A matricagyűjtést 2019 szeptemberében zártuk le. Díjátadó 
ünnepség október 8-án, Könyves Vasárnapon volt. 6 fő vett részt a játékban, 114 könyvet 
olvastak el. (2018-ban még 10 gyerek vett részt, összesen 150 könyvet olvastak el.) 
 
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap 
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Ebben az évben is csatlakozott a könyvtár az országos felhíváshoz: minden gyerek február 14-
én kapjon könyvet ajándékba. A könyvtári órára érkezett osztály  (Erkel Ferenc Általános 
Iskola 4.c osztályfőnök: Dr. Fülöp Istvánné, osztálylétszám 27 fő) mellett minden aznapi 
gyerekolvasónk könyvet kapott ajándékba, összesen 235 ajándékkönyvet osztottunk szét, 
melyet 8 kiadó ajánlott fel. 
 
Nagy Dia Nap 
November 11-én tartottuk a hagyományos Nagy Dia Napot. Érdekes, különleges szakmák 
képviselői diafilmeket vetítettek a gyerekeknek. Összesen 143 gyerek vett részt öt iskolából és 
egy óvodából. 
  
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. (Az én könyvtáram országos projekt keretében tananyag készült az oldal 
használatáról, ami kipróbálásra került Lenti könyvtárában.) 
 
2019-ben befejeztük A Nagy Könyves Beavatás programban feldolgozott könyvek feltöltését 
a Könyvsú-go adatbázisunkba. Jelenleg 484 könyv között lehet válogatni. 
 
statisztika elérése: http://konyvsu-go.gvkik.hu/statisztika 
 

 



 
 

46 
 

46 3. SZAKMAI FELADATOK 

 
 
Kamasz klubok – részletesen ld. a kiscsoportoknál 
2019-ben összesen 9 kamaszklub működött a könyvtárban. Összesen 98 alkalommal 954 fő 
vett részt ifjúsági kisközösségi találkozón. 
 

Klub Anime Média Pusztítók Angol Papírolvasók 
War 

game 
Társasjáték 

Mentsd 
meg a 

macskát 

Kortárs 
költészeti 

kurzus 

Alkalmak 
száma 

13 6 12 25 8 7 7 12 8 

Résztvevők 
száma 

81 50 131 288 63 225 14 48 54 

 
Könyvmoly tábor kamaszoknak  
Nagy sikerrel zajlott kamasztáborunk összesen 31 fiatal részvételével, melyen a Pusztítók 
diák írókör, a Papírolvasók klubjaink tagjai és az Olvasók Diadala játékunk fiataljai vettek 
részt. Június 18-án, kedden egy bentalvós éjszakával indult a tábor. Az ismerkedős, 
csapatépítő játékok után Rácz-Stefán Tibor, a Könyvmolyképző Kiadó írója volt a vendégünk, 
akivel Istók Anna és a Pusztítók beszélgettek. Vacsora után kvízzel, táncházzal és 
társasjátékokkal töltöttük az időt, végül zárult az este. Szerdán zenés ébresztővel kezdődött a 
nap, majd reggeli után klubfoglalkozások következtek. 14 órától Bessenyei Gáborral, Az első 
csók és egyéb démonok című könyv szerzőjével beszélgettünk a KamaszHídon. Csütörtökön 
csapatépítő játékokkal és egy könyvtári nyomozással telt a délelőtt, a nyomozás jutalmaként 
közös fagyizással zárult táborunk. A résztvevők oklevelet kaptak. Jó volt a két-három 
kamaszcsoportot összehozni, születtek új barátságok, terveink szerint minden évben 
megrendezzük a tábort. 
 
Kamaszhíd szülinap 
Egész napos rendezvénysorozattal és tortával vártuk fiatal látogatóinkat, hogy megünnepeljük 
a Kamaszhíd egy éves születésnapját. Vendégünk volt Vecsei H. Miklós színész, Szabó Kitti 
youtuber, és akrobatikus bemutatót tartott a Petőfi Sándor Általános Iskola 4. osztálya. A 
KamaszHídon Kolozs Kitti Annának nyílt kiállítása Ismert könyvek ismeretlen borítói 
címmel. Beszélgethettek a gyerekek Darányi Ildikó pszichopedagógussal, Prokop Kata 
sminkoktatónál pedig stílustanácsadáson vehettek részt. A napot a gödöllői Black Time 
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Tánciskola hip-hop tanításával zártuk. Az évfordulóra kitűzőt is készíttettünk. A nagy sikerű 
rendezvényen összesen kétszázan vettek részt. 
 
3.2.4 Informatikai fejlesztés 
 
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. 
 
Digitalizálás 
Az információs társadalom igényéhez igazodva a könyvtárak egyre nagyobb mértékben 
válnak digitális tartalomszolgáltatóvá, digitális archívummá. Szikla integrált rendszerünkben 
a Fotó és aprónyomtatványok modulunk alkalmas. Az idei évben 1137 db aprónyomtatvány 
lett beszkennelve, ez 1449 oldalt jelent. A tárgyidő: 2009-2018. 
Ezek megőrzése jelenleg a common-on lévő közös dokumentumok/képek/hgy 
aprónyomtatványok mappában történik. Feltöltésük a következő években valósul meg a 
Szikla aprónyomtatványok moduljába. 100 db digitalizált fotó feltöltésre került a modulba. 
 
Honlap 
A távhasználatok folyamatos erősödése miatt nagy hangsúlyt fektettünk honlapunk 
frissítésére, napi aktualizálására, interaktív szolgáltatásaira. Híreinket, programjainkat, 
esemény-naptárunkat naprakészen feltöltöttük, frissítettük, ajánlókat tettünk közzé. 
Az Opac modulok upgrade-jének megvásárlásával aktualizálnunk kellett a honlapon 
katalógusunkat, a mobil elérhetőséget, belépést a honlapra, wifihez való csatlakozást. Sok 
nehézségbe ütköztünk, de sikerült megoldani a problémákat. 
A közösségi szolgálatos oldalunkat frissítettük, megújítottuk, a diákoknak online 
jelentkezési felületet és elégedettségi kérdőívet tettünk ki, itt várjuk a visszajelzésüket a 
munka elvégzése után. 
A katalógusunknál megjeleníthetővé és kereshetővé tettük a Fotó- és aprónyomtatvány 
modult. Ennek elérhetősége a „Válasszon adatbázist” lehetőségnél található. 
Új menüpontot alakítottunk ki Zöld könyvtár néven, melyen a könyvtár zöld szolgáltatásait, 
programjait gyűjtjük egybe. 
Az Olvasók Diadala – Generációk csatája interaktív játékhoz átalakítottuk régi 
honlapunkat, folyamatosan frissítettük. Kialakítottuk a folyamatos párbeszéd lehetőségét, 
könyvek feltölthetőségét, értékelését, kreatív feladatok feltöltését, csapatok adatainak 
feltöltését. QR kód használatával juthattak el a csapatok a könyvek kiválasztásához, az admin 
felületen lehetett a kategóriákat kialakítani, a könyveket feltölteni hozzá.  
Befejeztük A Nagy Könyves Beavatás programban feldolgozott könyvek feltöltését a 
Könyvsú-go adatbázisunkba. Jelenleg 484 könyv között lehet válogatni. 
 
Gödöllő Wiki 
Az adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket tettünk közre főoldalunkon a hónap 
szülötteiről, halottairól vagy főbb eseményekről. Közösségi szolgálatos diák szócikkeket írt az 
oldalra Gödöllő szobrairól. A Gödöllő Wikire 12 szócikk került fel. 
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Közösségi oldalaink: 
Facebook: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar  
Másarc:  http://www.facebook.com/groups/299918760040255/?ref=ts&fref=ts  
Twitter:   https://twitter.com/gvkik  
Blog:   http://blog.gvkik.hu/ 
Gödöllő wiki: http://www.gvkik.hu/wiki/ 
 
Facebook oldalunknak jelenleg 3497 követője van. A könyvtár facebook közösségi oldalán a 
tavaly indított #beolvasó és #kiolvasó rovatok folytatódtak: heti két alkalommal (hétfőn és 
pénteken) a könyvtárhoz, illetve az olvasáshoz kapcsolódó hírek, cikkek, idézetek, fotók stb. 
jelennek meg. A kiolvasók mindig népszerűbbek, mert marketing szempontból kedvezőbb 
idősávban jelennek meg. 
Twitter oldalunkra automatikusan kikerülnek a facebookos tevékenységeink. Facebookon a 
KamaszHíd oldalunkat 2018. augusztus 24-én indítottunk.  Jelenleg 204 követője van az 
oldalnak. 
 

Facebook 2018. december 2019. június 2019. december 
„felnőtt ” oldal 

követői 3132 fő 3356 fő 3497 fő 

KamaszHíd 
követői 135 fő 162 fő 204 fő 

 
Instagram oldalunk 2018. január elején indult, idéntől megjelennek rajta a #kiolvasó és 
#beolvasó Facebook rovatok is, ha odaillő és megosztható a tartalmuk. Jelenleg 356 követőnk 
és 255 bejegyzésünk van. 
 

Instagram 2018. december 2019. június 2019. december 
oldal követői 240 fő 296 fő 356 fő 

összes bejegyzés 
száma 97 db 159 db 255 db 

 
Moly.hu fiókunk 2018 májusában indult. Jelenleg 27 ember követi a profilt, a zónát 32 tag 
követi, és 96 karcunk van. Az ePadlás blogunk bejegyzései automatikusan megjelennek a 
Moly.hu felületünkön.  
Júliustól új beszerzéseinkből készülnek tematikus ajánló polcok is az oldalon. 
 

moly.hu 2018. december 2019. június 2019. december 
oldal követői 20 fő 24 fő 27 fő 
zóna követői 17 fő 24 fő 32 fő 

összes karc száma 43 db 59 db 96 db 
könyvajánló polc 0 db 0 db 21 db  

 
 
Hírlevelek küldésére 13 alkalommal került sor, a főbb eseményeket a város honlapján, a 
könyvtárosok pest megyei levelezőlistáján és a Katalisten is közzétettük. 
 
Informatikai fejlesztés 
Olvasók Diadala – Generációk csatája oldal elkészítése:  
https://www.gvkik.hu/olvasokdiadala2019/ 
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Az egyetemmel összeköttetést biztosító számítógépet lecseréltük a biztonságos internet 
használat érdekében. 
Vásárlások: 

- A Szikla Opac modul frissítésének megvásárlása, a honlapon való frissítése. 
- Wacom Intuos toll - kamaszhídra 
- Hama falitartó dönthető 1 karos  
- Univerzális fejtámlára szerelhető autós Tablet PC tartó 3 db – kamaszhíd biciklikre 
- Elemes számláló a két bejárathoz 
- 3 db DELL Vostro 3580 Laptop – olvasói használatra 
- CADY WIRI RC Robot - programozható interaktív okosrobot 
- 4 féle X-boksz játék - Kamaszhídra 
- 2 db LED monitor  
- 2 db 8 portos mini switch 
- 1 db Lenovo IdeaPad notebook – gyermekkönyvtárba könyvtáros munkaeszköznek 
- Grafikus szoftver VideoStudio 2018  
- DAC jelátalakító M-Audio Micro – zenei részlegbe 
- 3 db Fujitsu Esprimo számítógép + Windows 10 Pro + G Data Antivirus  
- 10 db Microsoft office szoftver 
- Asus 19V 2.37A (45W) 3.0x1.1mm Zenbook gyári hálózati töltő 
- 3 db Logilink számkódos laptop notebook zár (NBS002) (C5208108) 
- Intel Compute Stick x5-Z8300/2GB/32GB/W10 mini PC - InfoTérbe 
- Samsung UE32N4002AKXXH HD Ready LED TV (PQI 100) - InfoTérbe 
- Canon CanoScan LiDE 400 szkenner - InfoTérbe 
- 3 db JVC HA-SR50X Xtreme Xplosives mikrofonos fejhallgató fekete  

GDPR szabályozás 
A Szikla adatbázisban álnevesítés végzése kötelező a legalább öt éve nem aktív használók 
adatainak védelmében. 18128 felhasználót kell álnevesítenünk. A feladatot 2019-ben 
elkezdtük, jelenleg 4000 főt ír a rendszer, akiknél még el kell végezni az álnevesítést. 
Akiknek dokumentum vagy pénztartozásuk van, nem lettek álnevesítve, listában vannak 
kigyűjtve. Amit lehet, vissza kell kérni, illetve törlésre kerülnek a későbbiekben. Az olvasóink 
jogviszonya a dátum alapján folyamatosan változik, az álnevesítést rendszeresen kell végezni. 
 
3.2.5. Zöld szolgáltatások fejlesztése 
 
2019-et a Zöld Könyvtár Évének választottuk intézményünkben, és kiemelt figyelmet 
fordítottunk a témára. (Részletes leírást lásd az első fejezetben). 
2019-ben kialakítottuk a Terasz Könyvtárunkat – használaton kívüli teraszt felújítottuk, 
zöldesítettük, kényelmes bútorokkal láttunk el, és megnyitottuk a kávézó felé. 
Le a cipővel! - Zöld udvar: belső udvarunkat zöld növényzettel újítottuk fel, kerti 
napozóágyakat, játékokat helyeztünk ki. Napvitorlát szereltünk fel. 
Szolgáltatásokat telepítettünk az udvarra és a teraszra: kivihető folyóiratok, könyvek, 
zenehallgatás, wifi. Nyitott próbaterem címmel nyáresti élőzenés koncerteket szerveztünk a 
kávézóval közösen. 
Megindult az olvasói és munkatársi szemléletformálás is: 

- Könyvtári órák iskolásoknak minden korosztályban. A foglalkozás ajánlónkban a Zöld 
könyvtár logója jelzi mindenütt a környezettudatossággal kapcsolatos könyvtári 
foglalkozásainkat. 
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- Felnőttek számára könyvbemutató és 3 alkalmas workshop Tóth Andi: Dobd ki a 
szemetest! címmel. 

- Állományfejlesztés: zöld polc kialakítása a gyerek és felnőtt könyvtárban is. Könyvek 
a környezetvédelemmel, hulladékcsökkentéssel, újrahasznosítással, biogazdálkodással, 
stb kapcsolatban. 

- Zöld honlap – könyvtári honlapon Zöld Könyvtár menü kialakítása, ahol a 
legfontosabb információk megtalálhatóak a zöld szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 
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3.3. Cserkész Könyvtár és Levéltár 
 
Partnerkapcsolatok 
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a Magyar Cserkészszövetséggel és a Gödöllői Városi 
Múzeummal. Ferencz Mária és Pétery István rendszeresen kijárnak hozzánk és segítenek a 
feldolgozásban. Sajnos a nyáron elvesztettük Pétery István cserkésztisztünket. Szeptembertől 
Ferencz Mária és Szentirmai Józsefné segítségével dolgozzuk fel az állományt. 
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2018 244 14 6 1 63 5 285 22 375 9 0 131 73 
2019 552 9 13 11 55 37 1406 7 1505 4 0 125 108 
 
 
A látogatók és kutatók száma 2019-ben majdnem megduplázódott a 2018-as évhez képest. 
képest. A helyben használat, a cikkek és a levéltári dokumentumok használata drasztikusan 
megnőtt. A levéltári dokumentumoknál növekedés egyik oka, hogy a Magyar 
Cserkészszövetség két tanulmánykötetet szándékozik kiadni a jövő évben és a kutatók 
természetesen hozzánk jönnek információkért a tanulmányaik megírásához. Növekedés 
tapasztalható még a referensz kérdések, az irodalomkutatások megválaszolásánál, és a 
szkennelt dokumentumok számánál.  
 
Állománygyarapítás 
Az öreg cserkészek által a könyvtárba beérkező anyagok témánkénti szortírozása, 
feldolgozása, raktárba rendezése folyamatos. Csapattörténeti anyagok feldolgozása a 
csapattörténetek adatbázisába és lefűzött dossziéba egyaránt, majd rendszerezése a raktárban, 
frissítése a honlapon. Ajándékozás és hagyaték szortírozása, a benne található könyvek, 
cserkésztörténeti-, csapattörténeti anyagok feldolgozása. A könyvek a feldolgozó 
munkatárshoz kerülnek, aki a SZIKLA adatbázisban feldolgozza. Cserkészszövetségi 
Hírlevél, Cserkészkáté körlevél és a Táborkereszt újság lementése a megfelelő mappába. A 
Külföldi Magyar Cserkészet hírleveleinek lementése a megfelelő mappába. 
A Cserkész Könyvtár és Levéltár 42 darab ajándékkönyvvel gyarapodott. Szikszai Mária 
édesapja hagyatékát ajándékozta a gyűjteménynek. 
 
Állományrendezés 
A nyár folyamán a Gödöllő Gyűjtemény és a Cserkész Gyűjtemény raktári állományának 
átszervezését megkezdtük, így a Gödöllő Gyűjtemény számára több hely szabadult fel. A 
raktárrendezés a 2020-as évben folytatjuk. 
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Kutatások 
2019 első félévében több témában is kutattak a cserkész gyűjteményben.  

- Érdeklődtek milyen szakdolgozatok találhatók a könyvtári részben. 
- Kutattak a szekszári és pécsi csapatok között. 
- A gyűjtemény folyóirat állománya iránt is volt érdeklődés. 
- Egy készülő tanulmány kötethez is nyújtottunk segítséget. A kutató a Fasori 

Gimnázium 16. sz. csapatának a történetét írja meg. 
- A ruházati szabályzatok, az újra alakulási éremadományozási lista és az életmentő 

kitüntetések listája és okai iránt érdeklődtek egy tanulmány írás kapcsán. 
- A 3. számú Regnum  és a Kadimah csapatot is kutatták. 
- 10.sz. P.Á.R. (gróf Széchenyi István) Cserkészcsapat pécsi cserkészcsapatról is 

kértek anyagot. 
- Egy kutató a magyar-lengyel cserkész kapcsolatokat kutatta a két világháború 

között. 
- Egy tanulmányhoz kutatták a kárpátaljai cserkészet történetét. 
- Szintén tanulmányhoz kértek anyagot az Országos Intéző Bizottsággal 

kapcsolatban. 
 
Kutatott csapatok:  

- 3. sz. Regnum Marianum Cserkészcsapat, Budapest 
- 10.sz. P.Á.R. (gróf Széchenyi István) Cserkészcsapat, Pécs 
- 16. sz. Fasori Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapata,  Budapest 
- 40. sz. Szekszárdi Cserkészek csapata, Szekszárd, Állami Reálgimnázium 
- 79. sz. Festetics György Cserkészcsapat, Keszthely 
- 310. sz. Jókai Cserkészcsapat (Magyar Izraeli Kézmű- és Földmű. Egy.) 

Budapest ; KADIMA Cserkészcsapat ( Magyar Zsidó Kulturális Egyesület), 
Budapest 

- 586. sz. cserkészcsapat 
- 615. sz. („Ámosz”, Pécsi Izraelita Elemi) I. Béla király Cserkészcsapat, 

Szekszárd, Római Katolikus Plébánia 
- 673. sz. Pius Cserkészcsapat, Pécs Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia 

 
Publikáció 
Helytörténeti kollégánkat felkérték egy tudományos-ismeretterjesztő cikk megírására az 
MCSSZ történeti projektje számára. A kötetbe a cserkészek, ill. a korszak tudományos 
kutatóinak írásai kerülnek be, a tanulmánykötet a magyar cserkészet 1912-1945 közötti 
működésével foglalkozik különböző megközelítésekben. A tanulmány kötet kiadása az 
EFOP-1.3.6-17-2017-00001 azonosító számú, „Imre herceg terv – közelebb egymáshoz” 
projekt keretében valósul meg.  
A tanulmány munkacíme: Gál-Gönczi Krisztina: Cserkészlétesítmények a mozgalom 
"fénykorában" 1933-1945. A cserkészlétesítmények, mint a repülőterek, vízitelepek és 
cserkészparkok bemutatása.  
 
Kiállítás 
Egy kamara kiállítást szerveztünk a Szikszai Máriától kapott hagyatékból. A kiállítás apropója 
az, hogy 10 éve került Gödöllőre, a könyvtárba az Országos Cserkész Könyvtár és Levéltár. A 
kiállításhoz egy összefoglaló is készült a gyűjtemény történetéből. 
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3.4. Könyvtári kiadványok 
 
3.4.1. Könyvtári foglalkozásajánló 
2019-ben megújult és kibővült a Könyvtár foglalkozásajánlója. A kisiskolás gyerekeknek 
szóló olvasásnépszerűsítő órák mellett a középiskolások és felsős tagozatosak számára is 
kínálunk könyvtári órát nem csak az olvasás, hanem az internet, a környezetvédelem 
területéről is. Ezen kívül helyet kaptak benne Az én könyvtáram gödöllői és más könyvtárak 
mintaprogramjai is. Újdonságként került bele két angol nyelvű foglalkozás, melynek nagy 
sikere lett a középiskolákban. A gyermekkönyvtár mellett könyvtári órákat tartanak a 
Kamaszhídon, a Felnőtt részlegen, az InfoTéren, illetve a Helytörténeti Gyűjteményen 
dolgozó kollégák. Az ajánló 200 példányban készült el, és került kiosztásra Gödöllő összes 
oktatási intézményében szeptemberben. 
 
3.4.2. Irka kiadványok 
2019-ben az Irka egy posztumusz kötetet jelentetett meg Emericzy Enid alapító tagjuk 
összegyűjtött írásaiból Felkapkodott gyöngyök címmel. A kötetnek anyagi vonzata nem volt 
a könyvtár felé, a könyv megjelenését a családtagok támogatták. A könyv kiadója a gödöllői 
városi könyvtár volt, a szerkesztési munkát Mersdorf Ilona Irka tag vállalta önkéntes 
munkában. A könyv bemutatója február 22-én volt, melynek szervezését a könyvtár vállalta. 
Közös antológiát is sikerült megjelentetnünk a Gömb csoporttal közösen. Artjárás – egy 
kiállítás lenyomatai lett a címe és tartalmazza az Irka és Gömb közös kiállításának minden 
alkotását. A kötet elkészítésében jelentős részt vállalt a könyvtár új közösségi klubja, a 
Gödöllői Fotós Kör. A kötet bemutatójára december 2-án került sor, a kiadvány 130 
példányban jelent meg. 
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4. KÉPZÉSEK  

4.1. Szakmai publikációk, előadások 
 
Könyvtársainkat egyre több alkalommal kérik fel szakmai napokon előadások megtartására, 
tanfolyamok előadóinak. 2019-ben az alábbi programokon vettünk részt, mint előadók: 
 
időpont előadó előadás címe alkalom 
    
január 12. Liskáné Fóthi 

Zsuzsanna  
Könyvsúgó - Az én 
könyvtáram 
mintaprojekt bemutatása 

HUNRA közgyűlés 

március 5. Liskáné Fóthi 
Zsuzsanna 

Családok a könyvtárban Könyvtárak a 
családokért, IKSZ 
Városi Tagozat szakmai 
napok, Konferencia 

április 3.  Istók Anna Legendagyár Az én könyvtáram Pest 
megyei szakmai 
bemutató és workshop 

Liskáné Fóthi 
Zsuzsanna 

Könyvsú-go 

április 5. Liskáné Fóthi 
Zsuzsanna 

Az x generáció 
kihívásai a könyvtárak 
számára 

A gyerekkönyv-
tárosság alapjai – 
képzés Könyvtári 
Intézet 

április 26. Istók Anna Széllel szemben 26. Budapesti 
Nemzetközi 
Könyvfesztivál 

április 29. Istók Anna és Maszlag-
Lénrát Mónika 

Aki sokat olvas, 
limuzinnal hordják - a 
GVKIK 
olvasásfejlesztési 
gyakorlata 0 éves kortól 

Olvasóvá válás 
kezdeteitől a tudatos és 
aktív olvasóvá válásig 
II." című szakmai nap, 
Salgótarján 

május 6. Bautista Soldevila 
Katalin 

Felhasználóképzés Segédkönyvtáros 
képzés, Könyvtári 
Intézet 

június 5. Bautista Soldevila 
Katalin és Liskáné Fóthi 
Zsuzsanna 

Aki sokat olvas, 
limuzinnal hordják 

Integrálni, Informálni, 
Inspirálni/Partnerségben 
a digitális világgal 
konferencia, FSZEK 

június 19. Tóth Gabriella Környezettudatos 
babázás, avagy mosható 
pelenka és női 
moshatóságok a 
környezetvédelmében! 

Baba-Mama Kuckó 

szeptember 
26. 

Bautista Soldevila 
Katalin 

Iskolai közösségi 
szolgálat bemutatása 

Közösségi szolgálat 
lehetőségei, Török 
Ignác Gimnázium 

november 
15. 

Istók Anna Mit várnak a fiatalok a 
könyvtártól – 
kerekasztal beszélgetés 

Az én könyvtáram: 
Ahány könyv, annyi 
élmény - workshop az 
olvasásért, EFOP 
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konferencia 
november 
15. 

Liskáné Fóthi 
Zsuzsanna 

Az x generáció 
kihívásai a könyvtárak 
számára 

A gyerekkönyv-
tárosság alapjai – 
képzés Könyvtári 
Intézet 

november 
22. 

Gál-Gönczi Krisztina Nagy Sándor ex libris 
művészete 

150 éve született Nagy 
Sándor 
emlékkonferencia, 
Gödöllő 

Összesen: 14 előadás   
 
Szakmai folyóiratban két publikáció született ebben az évben: 

- Liskáné Fóthy Zsuzsanna: Túléli-e a 21. századot a könyvtár? - HVG kultúra online 
cikk 

- Istók Anna: Széllel slamben. Könyv, könyvtár, könyvtáros 2019/7. száma 

 
Szakmai látogatókat fogadtunk, akiknek elsősorban a minőségirányítással és 
olvasásfejlesztési munkánkkal kapcsolatos előadásokat tartottunk: 

- február 26. – Hamvas Béla Megyei Könyvtár, Szentendre 
- március 11. – Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, Szolnok 
- május 9. - budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium könyvtára 
- május 21. – Városi Könyvtár, Szarvas 
- szeptember 3. – Wageningen városi könyvtár 
- október 10. – Skarica Máté Városi Könyvtár, Ráckeve 
- október 21. – Tiszafüredi Városi Könyvtár 

 

4.2. A könyvtárban indított olvasói képzések 
 
Számítástechnika 
A lakosság digitális fejlődése érdekében számítógépes tanfolyamokat tartottunk. Lehetőséget 
nyújtottunk személyes segítség kérésére Segítnet formájában.  
 

Időpont Tanfolyamok, képzések 
megnevezése 

Oktató Részt vevők 
száma 

    
2019.03.04. Számítógépes tanfolyam 

kezdőknek 
Győri Krisztina 3 fő 

2019.03.07. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Lehota Ágnes 2 fő 

2019.03.25. Számítógépes tanfolyam – 
Kényelmes könyvtárhasználat – 
Internet Fiesta 

Lehota Ágnes 6 fő 

2019.03.26. Számítógépes tanfolyam – Így 
kommunikáljunk… – Internet 
Fiesta 

Győri Krisztina 8 fő 

2019.05.06. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Győri Krisztina 5 fő 

2019.05.07. Számítógépes tanfolyam Lehota Ágnes 4 fő 
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kezdőknek 
2019.06.14. Számítógépes tanfolyam 

kezdőknek 
Győri Krisztina 5 fő 

2019.09.16. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Lehota Ágnes 4 fő 

2019.09.17. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Győri Krisztina 4 fő 

2019.10.03. Amit a környezetvédelemről 
találunk az interneten 

Lehota Ágnes 6 fő 

2019.10.04. Amit a környezetvédelemről 
találunk az interneten 

Győri Krisztina 6 fő 

2019.10.21. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Győri Krisztina 5 fő 

2019.10.22. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Lehota Ágnes 5 fő 

2019.10.28. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Győri Krisztina 5 fő 

2019.10.29. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Lehota Ágnes 6 fő 

2019.11.04. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Győri Krisztina 6 fő 

2019.11.05. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Lehota Ágnes 5 fő 

2019.11.25. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Győri Krisztina 3 fő 

2019.11.26. Számítógépes tanfolyam 
kezdőknek 

Lehota Ágnes 3 fő 

Összesen: Számítógépes tanfolyam 19 alkalom 91 fő 
 SegítNet 19 alkalom 19 fő 
    
 
Irodalmi kurzusok 
2018 őszén indult a középiskolás diákoknak szóló kreatív íróműhely harmadik évada, mely 
2019 tavaszán fejeződött be. 12 alkalom jutott még erre az évre, melyen összesen 48 fő vett 
részt. 
2019 október elején kortárs költészeti kurzust indítottunk Kabai Lóránt vezetésével. A 8 
alkalomból álló kurzuson összesen 54 fő vett részt.  
 

4.3. Munkatársak továbbképzése  
 
Kollégák első sorban szikla integrált könyvtári rendszer oktatásán vettek részt, de más típusú 
képzéseken is részt tudtak venni: 
 
időpont képzés neve szervező résztvevő könyvtárosok 
március 19. Ingyenes OptiJus Jogtár 

oktatás 
Wolters 
Kluwer 
Hungary Kft. 

Győri Krisztina, Lehota Ágnes 

május 16-21. A GDPR szabályainak 
megfelelő adatkezelés a 

Könyvtári 
Intézet 

Soldevila Katalin 
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könyvtárakban 
június 1. Protokoll a 

rendezvényszervezésben 
Prestige 
Oktatási 
Stúdió 

Kajári Katalin 

2019. 
szeptember- 

Segédkönyvtárosi 
képzés 

Könyvtári 
Intézet 

Nagy Andrea 

szeptember 
1-29. 

Az én könyvtáram: A 
könyvtárosok szerepe a 
tanulást támogató 
könyvtári szolgáltatások 
megvalósításában 

EFOP 
Projektiroda 

Maszlag-Lénárt Mónika 

október 10-
25. 

Coaching szemlélettel a 
könyvtárban 

Könyvtári 
Intézet 

Karácsony Katalin  

    
 Összesen:  6 képzés 7 fő 
  
Belső képzést szerveztünk munkatársaink részére kolléga vagy meghívott előadó segítségével 
az alábbi témakörökben: 
 

Időpont Tanfolyamok, képzések 
megnevezése 

Oktató Részt vevők 
száma 

    
2019.02.27. E-padlás blog használata, belső 

képzés 
Gönczi Krisztina 20 fő 

2019.03.13. Szikla tanfolyam, belső képzés Szilágyi Loránd 15 fő 

2019.05.22. Autizmus érzékenyítő workshop, 
belső képzés 

Patrónus ház 6 fő 

2019.11.27. A munkahelyi elismerés 5 
szeretetnyelve. belső képzés 

Tóth Gabriella 20 fő 

Összesen Belső képzés 4 alkalom 61 fő 
 

4.4  Szakmai napokon való részvétel 
 

Nem csak előadóként, de hallgatóként is számos könyvtári szakmai napon veszünk részt, 
mely szintén egyfajta szakmai továbbképzésnek számít. 

 
időpont szakmai nap 

megnevezése 
szervező résztvevő könyvtárosok 

január 16. PEMEKSZ közgyűlés MKE  Pest 
Megyei 
Szervezete 

Fóthy Zsuzsanna, Győri 
Krisztina, Kajári Katalin, 
Lakatos Györgyi, Lehota 
Ágnes, Maszlag-Lénárt 
Mónika, Soldevila Katalin, 
Szaniszlai Éva, Tóth Gabriella 

január 22. Internetes zaklatás - 
Cyberbullying 

Annomentál 
kft. 

Karácsony Katalin 
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január 23. Minőségbiztosítási 
szakmai nap 

Pest Megyei 
Könyvtár 

Fóthy Zsuzsanna, Istók Anna 

január 
30-31. 

Az én könyvtáram - II. 
Mérföldkő konferencia 

EFOP 
Projektiroda 

Istók Anna, Soldevila Katalin 

február 8. Pemeksz vezetői alakuló 
gyűlés 

MKE  Pest 
Megyei 
Szervezete 

Soldevila Katalin, Kajári 
Katalin 

február 
15. 

HUBBY közgyűlés HUBBY Fóthy Zsuzsanna, Karácsony 
Katalin 

március 
5. 

Könyvtárak a családokért -
konferencia 

IKSZ Városi 
Tagozat  

Karácsony Katalin 

március 
7. 

MKE Gyerekkönyvtáros 
Szekció, közgyűlés 

MKE 
Gyerekkönyvtár
os Szekció 

Maszlag-Lénárt Mónika 

március 
8. 

HUBBY közgyűlés HUBBY Soldevila Katalin 

március 
10. 

Demokratikus Nevelés 
konferencia 

ELTE TÖK Fóthi Zsuzsanna-, Karácsony 
Katalin 

március 
19. 

Online kommunikáció és 
marketing a 
könyvtárakban 

Könyvtári 
Intézet 

Kajári Katalin  

március 
26. 

TEG-Turisztikai Egyesület 
Gödöllő közgyűlése 

TEG-
Turisztikai 
Egyesület  

Soldevila Katalin 

március 
28. 

Internet Fiesta 
zárókonferencia 

IKSZ -
Informatikai és 
Könyvtári 
Szövetség 

Soldevila Katalin 

április 3. Az én könyvtáram Pest 
megyei szakmai bemutató  

EFOP 
Projektiroda 

Karácsony Katalin, Lehota 
Ágnes, Maszlag Lénárt 
Mónika, Kajári Katalin, Tóth 
Gabriella, Győri Krisztina, 
Soldevila Katalin 

április 24. Olvasószolgálatos 
műhelynap 

MKE  Pest 
Megyei 
Szervezete 

Fóthy Zsuzsanna, Gönczi 
Krisztina, Kajári Katalin, 
Soldevila Katalin 

április 25. SZIE_OTDK 
Társadalomtudományi 
Szekció - kerekasztal 
beszélgetés 

SZIE Kosáry 
Domokos 
Könyvtár 

Fóthy Zsuzsanna 

április 26. 4. Országos MCC 
Pedagóguskonferencia. 
Módszertan, élmény 
innováció 

MCC Karácsony Katalin 

április 26. 26. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál 

Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete 

Fóthy Zsuzsanna, Soldevila 
Katalin 

április 29. Olvasóvá válás kezdeteitől 
a tudatos és aktív olvasóvá 
válásig II." szakmai nap 

Balassi Bálint 
Megyei 
Könyvtár 

Karácsony Katalin 
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május 8. MKE tisztújító 
küldöttközgyűlés 

Magyar 
Könyvtárosok 
Egyesülete 

Fóthy Zsuzsanna, Istók Anna, 
Kajári Katalin, Soldevila 
Katalin 

május 15. IKSZ tisztújító közgyűlés IKSZ Fóthy Zsuzsanna  
május 24. Kreativitás és 

közösségépítés a 21. 
század óvodájában/ 
Modern Óvoda 
konferencia 

Modern Óvoda Karácsony Katalin 

június 7. DOKK 2019 digitális 
oktatási konferencia és 
kiállítás 

Digitális 
Pedagógiai 
Módszertani 
Központ 

Karácsony Katalin 

június 12. PEMEKSZ 
Könyvtárosnap 

MKE Pest 
Megyei 
Szervezete 

Csabai Ágnes, Dudás Attila, 
Győri Krisztina, Kajári 
Katalin, Karácsony Katalin, 
Lakatos Györgyi,  Maszlag-
Lénárt Mónika, Petrák László, 
Seres Imre, Soldevila Katalin, 
Szaniszlai Éva, Tóth Gabriella 

június 18. I. Pest megyei 
Mentortalálkozó 

Digitális Jólét 
Program 
Hálózat 

Győri Krisztina  

július 3-5. MKE 51. Vándorgyűlés: 
Hiteles hely - mindenhol, 
mindenkinek 

MKE Dudás Attila, Kajári Katain, 
Maszlag-Lénárt Mónika, 
Szaniszlai Éva, Tóth Gabriella 

augusztus 
25. 

Könyvtárosok új szerepei - 
kerekasztal beszélgetés 

Mezőgazdasági 
Múzeum 

Fóthy Zsuzsanna 

augusztus 
29. 

Hagyományok és 
kihívások sorozat: 
Könyvtáros kompetenciák 
a 21. században - 
konferencia 

ELTE Egyetemi 
Könyvtár 
 

Fóthy Zsuzsanna, Soldevila 
Katalin 

szeptemb
er 15. 

Ingyenes Előadások Napja 
Konferencia 

HI 
Kommunikáció
s Akadémia 

Karácsony Katalin  

szeptemb
er 25. 

DJP Hálózat III. Országos 
Szakmai Találkozó 

Digitális Jólét 
Koordinációs 
Központ 

Lehota Ágnes 

szeptemb
er 26. 

Közösségi szolgálat 
lehetőségei 

TIG, Gödöllő Soldevila Katalin 

szeptemb
er 30. 

EFOP Az én könyvtáram - 
könyvbemutató és 
konferencia 

EFOP 
Projektiroda 

Istók Anna 

szeptemb
er 30. 

TEG-Turisztikai Egyesület 
Gödöllő közgyűlése 

Turisztikai 
Egyesület 

Sodlevila Katalin  

október 
15. 

Humán Munkaközösség 
találkozó 

Hajós Alfréd 
Általános Iskola 

Istók Anna 

november 
5. 

Okos városokban okos 
könyvtárak - konferencia 

Könyvtári Intézet Soldevila Katalin 
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november 
6. 

Gyermekkönyvtári 
Műhelynap 

MKE 
PEMEKSZ 

Karácsony Katalin, Kajári 
Katalin, Szaniszlai Éva, 
Maszlag-Lénárt Mónika, 
Soldevila Katalin 

november 
13. 

Hogyan alkalmazzuk az 
érdekérvényesítést és a 
marketinget a könyvtárban 
- konferencia 

MKE Elnökség Istók Anna 

november 
15. 

Az én könyvtáram: Ahány 
könyv, annyi élmény - 
workshop az olvasásért 

EFOP 
Projektiroda 

Győri Krisztina, Kajári 
Katalin, Soldevila Katalin 

november 
20. 

IKSZ  közgyűlés Informatikai és 
Könyvtári 
Szövetség 

Fóthy Zsuzsanna, Soldevila 
Kata 

november 
22. 

150 éve született Nagy 
Sándor emlékkonferencia 

Gödöllői Városi 
Múzeum 

Karácsony Katalin  

november 
26. 

Könyvtár mint híd a 
tudomány és a kutatás 
között - konferencia 

Nemzeti 
Közszolgálati 
Egyetem 

Seres Nóra 

november 
27. 
 

Szólj be a faternak!-
Generációs beszélgetés 

SZIE Kosáry 
Domokos 
Könyvtár 

Karácsony Katalin, Fóthy 
Zsuzsanna, Soldevila Katalin 

december 
2. 

Színjátszós szakmai nap Magyar 
Drámatársaság 

Karácsony Katalin, Maszlag-
Lénárt Mónika 

december 
3. 

Húzzuk be a Fake-et! 
Könyvtárak az álhírek 
ellen - konferencia 

Könyvtári Intézet 
 

Tóth Gabriella 

    
Összesen:  44 alkalom 96 fő  
 
 
Szakmai gyakorlati helyként könyvtárunkat ebben az évben 1 fő választotta. 
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szakmai tevékenység típusa alkalom, 

2018 
alkalom, 
2019 

fő, 2018 fő, 2019 

munkatársak szakmai előadása 19  14 6 6 

munkatársak publikációja 4 2 1 2 

szakmai látogatók fogadása 2 7 50 80 

olvasók számára szervezett képzések 112 58 699 212 

munkatársak továbbképzése 6 6 7 7 

munkatársak belső képzése 3 4 26 61 

munkatársak részvétele szakmai 
napon 

28 44 125 96 
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5. RENDEZVÉNYEK 

5.1. Gödöllői Irodalmi Díj 
A Gödöllői Városi Könyvtár, annak Irodalmi Kerekasztala, valamint a Gödöllői Ottlik Kör 
2019-ben a városi tematikus év helyett a Zöld Könyvtár Éve programsorozathoz kapcsolta a 
Gödöllői Irodalmi Díj témáját: könyvtárunk környezettudatos szemlélettel alakítja 
szolgáltatásait, kiemelten gyűjti a zöld életmód könyveit, természetvédelemmel kapcsolatos 
programokat szervez, és kialakította a Zöld teraszt is. Pilinszky János Zöld című négysorosát 
választottuk az idei Irodalmi Díj mottójául és a természettel kapcsolatos írásokat vártunk.  
Változás történt a zsűriben, Czigány Györgytől egészségügyi okok miatt kellett 
elköszönnünk, helyére Kiss Judit Ágnes került, akit bár elsősorban a kötött verselési formáiról 
ismerünk, regényíró is. A zsűri összetétele tehát így alakult: 

- Borda Réka, költő 
- Kemény István József Attila-díjas költő 
- Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas költő  

 
Tavaly nagy sikere volt a fiatalság körében is a pályázatnak, így idén sem emeltük a korhatárt, 
maradt a 14 év. Változás történt a pályázat anyagi feltételeiben. A költségvetés megduplázása 
miatt idén a pályázat összdíjazása 400 ezer forint lett, melyet fele-fele arányban osztott meg a 
zsűri vers és novella kategória között és idén először 10 díjat tudtunk kiosztani.  A 
fennmaradó 200 ezer forintot a zsűri tiszteletdíjára és a fogadásra fordítottuk. 
Az idei volt a nyolcadik kiírás, de a pályázat népszerűsége töretlen. Összesen: 49 pályázó 
küldött 27 novellát és 52 verset. A pályázók között most is sok volt a fiatal, átlagéletkor: 37 
év. Mind a zsűri eredménytábláján, mind a díjazottak között is szép számmal képviseltette 
magát az ifjúság, ugyanakkor örülünk annak, hogy a téma minden korosztályt megszólított.  
Eredmények és nyeremények: 
 
Próza kategória 
1. hely: Istoc Sára Borbála: Átlagos        bruttó 75 eFt 
2. hely: Puska Veronika: Folyó alatti folyó       bruttó 50 eFt 
3. megosztott hely: Bacskai-Verbóczky Csenge: Bölcső az ablakban   bruttó 25 eFt 
3. megosztott hely: Kiss Gabriella: Átvágni egy ízületen     bruttó 25 eFt 
Gödöllői Ottlik Kör különdíjban részesült: Sára Soma: Holdfényszonáta 
 
Vers kategória 
1. hely: Bakóné Rusznák Rózsa: A porta       bruttó 75 eFt 
2. hely: Ocsovszky Zsófia: Zöldkapcsolat       bruttó 50 eFt  
3. hely: Győrfi Laura: Rousseau elégiája       bruttó 25 eFt 
Gödöllői Városi Könyvtár különdíjban részesült: Földvári Ármin: Búcsú 
Gödöllői Városi Könyvtár különdíjban részesült: Lipták Nándor: Hűtőszekrények a réten 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2019. június 8-án  szombaton került sor. A száz fős 
programon a díjakat Dr. Gémesi György polgármester, Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a könyvtár 
igazgatója és ifj. Bárdy Péter, a Gödöllői Ottlik Kör tagja adta át. A díjátadásról készült fotók 
és a díjazott alkotások a Gödöllői Városi Könyvtár honlapján publikálásra kerültek.  

https://www.gvkik.hu/godolloi_irodalmi_dij/godolloi_irodalmi_dij_eredmenyek_2019.html 
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5.2. Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 14. 
Ebben az évben is csatlakozott a könyvtár az országos felhíváshoz: minden gyerek február 14-
én kapjon könyvet ajándékba. A könyvtári órára érkezett osztály (Erkel Ferenc Általános 
Iskola 4.c osztályfőnök: Dr. Fülöp Istvánné, osztálylétszám 27 fő) mellett minden aznapi 
gyerekolvasónk könyvet kapott ajándékba, összesen 235 ajándékkönyvet osztottunk szét, 
melyet 8 kiadó ajánlott fel. 
 

5.3. Internet Fiesta - március 21-28. 
Könyvtárunk az alábbi programokkal vett részt az országos rendezvényen: 

- Értelmiségi találkozó – márc. 21. 
Szép magyar ének (filmvetítés, e.a.: Dr. Béres József) – 40 fő 

- Digi – rajztábla délután márc. 22. – kamaszhíd 
Hogyan lehet könnyen használni a digitális rajztáblát? – 10 fő 

- Anime klub - márc. 23. kamaszhíd 
A Japán képregények világa. – 9 fő 

- Kényelmes könyvtárhasználat - Számítógépes tanfolyam – márc. 25.  
A könyvtár otthoni, az online folyóiratok könyvtári használata. – 7 fő 

- Így kommunikáljunk a világhálón! - Számítógépes tanfolyam – márc. 26.  
A közösségi oldalak használata. (facebook, instagram, twitter) – 8 fő 

- Ringató – márc. 21. – 32 fő 
- Dobd ki a szemetest! Hulladékcsökkentés lépésről lépésre – márc. 25.  – 25 fő 
- Olvasók Diadala - Generációk csatája / Ki olvas többet vetélkedő indulása – márc. 28.  
- Internet Fiesta kvíz   

„Töltsd ki a kvízt és legyél a vendégünk egy kávéra!– egész héten – 20 fő 
- Digitális írástudás papíron? - kabátosba válogatás a témában  
- Kosaras könyvajánló – egy-egy újság, könyv a kosarakba helyezve a fiesta témájában 
- Szabadon az interneten - ingyenes internethasználat – egész héten – 66 fő 

 

5.4. Költészet napja 2019. április 9. 
A Verses Ház (ld. olvasásfejlesztés) egész napos programjai mellett egész estés irodalmi 
programot is szerveztünk A föltámadás szomorúsága címmel, mely Hobó Ady estje volt. A 
költő halálának 100. évfordulója miatt a Verses Ház játékos feladatai is többnyire Ady 
Endréről szóltak, online Ady kvíz is készült, melyet 85-en töltöttek ki, és az esti 
programunknak is a nyugatos szerzőt választottuk. 
https://www.fyrebox.com/play/ady100_pD8G7vkgZ?fbclid=IwAR0ZxNgcZlZWBCdEAMS
VmUmisOo2RmnAVvUpXq16V1PPoTzqWMK5XRfRYgU 
 

5.5. Operaház Nagykövete program 
A Magyar Operaház művészei ingyenes komplex művészeti programjának keretében 
látogattak el hozzánk. Az Opera Nagykövet Program 2019-es előadói, és témái: 

- Február 1. Szebenyi Etelka, opera nagykövet: Diótörő 
- Február 8. Valter Ferenc, operaénekes: Pomádé király 
- Május 3. Dr. Temesi Mária, Liszt Ferenc –díjas opera-énekesnő: Varázsfuvola 

November 15. Szebenyi Etelka: Pillangókisasszony 
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5.6. Ünnepi Könyvhét 
A Könyv Ünnepe Gödöllőn a 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok alkalmából 
került megrendezésre könyvtárunkban. A programok a következők voltak:     
 

- május 31.  Találkozó Szőcs Henriett íróval, moderátor: Aradszky Ildikó 
- Június 3. Író-olvasó találkozó Kertész Erzsivel 
- Június 4. Író-olvasó találkozó Erdős Virággal 
- Június 6.  Varga Zoltán Zsolt: Euridiké halott c. könyvének bemutatója 
- Június 8.  Gödöllői Irodalmi Díj átadás 
- június 13.        Bernáth József séf a vendégünk  

 

5.7. Múzeumok Éjszakája 
A könyvtár nyolcadik éve kapcsolódik be a városi Múzeumok Éjszakája programjainak 
szervezésébe. A tematikus év témájához kapcsolódtak a kézműves programjaink. A felnőtt 
olvasóink számára QuizNight-ot szerveztünk, és ekkor került sor az Irka és a Gömb közös 
Artjárás című kiállításának megnyitójára egy interaktív tárlatbemutatással egybekötve. 

 

5.8. Országos Könyvtári Napok 
Ebben az évben is gyerek, felnőtt és családi programokkal vártuk a látogatókat az országos 
programsorozathoz kapcsolódva, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak 
közösségépítő szerepére. Az OKN rendezvénysorozat keretében a Könyves Vasárnapon 
tartottuk az Olvasók Diadala záró eseményét is, az ünnepélyes díjátadást és limuzinos partyt. 

- szeptember 26.  Rendhagyó irodalomóra Lackfi Jánossal 
- október 2.  Amerigo Tot könyv bemutató 
- október 4.   Bojár Cassino: Vakri kötetének bemutatója  
- október 6.  Könyves Vasárnap és Olvasók Diadala záróesemény 
- október 11.  Kemény István találkozó 
- számítógépes tanfolyam 
- rongyos könyvvásár 

Országszerte több könyvtár, így mi is csatlakoztunk a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
kezdeményezéséhez az „Ültess egy fát és olvass alatta” programhoz, melyhez Facebook 
esemény is lett készítve. Az akció egy figyelemfelhívás a klímaváltozásra és a 
környezettudatosság fontosságára. Mi egy kőrisfát választottunk, mely az Olvasók Fája néven 
a zöld udvarunkat díszíti. A fa elültetésére a Könyves Vasárnapon került sor, ahol jelen voltak 
az Év Olvasója Díj idei nyertesei és korábbi díjazottjai is. 

 

5.9. Nagy Dianap 
November 11-én tartottuk a hagyományos Nagy Dia Napot. Érdekes, különleges szakmák 
képviselői diafilmeket vetítettek a gyerekeknek. Összesen 143 gyerek vett részt a programon. 
 

5.10. Erzsébet királyné szavalóverseny 
A Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői 
Városi Könyvtár és Információs Központ Erzsébet királyné emlékére 2019 novemberében 
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immár 25. alkalommal rendeztük meg az Erzsébet királyné tiszteletére kiírt vers- és 
prózamondó versenyt. A rendezvény mottója: „Ujjongva lelkem nagy magasba hág”. 
A versenyre tudományról, haladásról, tudásvágyról és újításról szóló művekkel lehetett 
nevezni, ezzel emlékeztünk Rudolf trónörökös halálának 130 évfordulójára. Rudolf 
tudományos érdeklődéséről is ismert volt, részt vett természettudományi kutatásokban, 
tudományos művek publikálásában. 
Összesen 89 jelentkezés érkezett vers és próza  illetve megzenésített vers kategóriában. Az 
elődöntők után a 30 legjobb vers és próza illetve 3 zenei produkció jutott a döntőbe. 
 

5.11. Gödöllői írók könyvbemutatója 
A könyvtár nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gödöllői szerzőknek lehetőséget biztosítson 
könyvük bemutatására, író-olvasó találkozókra. 2019-ben rengeteg helyi szerzőt láttunk 
vendégül, nagy sikerű közönségtalálkozókat szervezve. 

- 2019. 01. 15.   Tóth Andi: Dobd ki a szemetest c. könyvének bemutatójával 
nyitottuk meg a Zöld Könyvtári Év program-sorozatát, több mint 70 fő részvételével. 
A bemutatón jelen volt Rémán Izabella, a könyv kiadója, aki szintén lelkes 
hulladékcsökkentő, és akitől betekintést nyertünk a könyv kiadásának hátterébe is. Az 
est zárásaként egy rövid kvíz kérdéssorra lehetett válaszolni, melynek fődíja a szerző 
könyve volt.  

- 2019. 02. 22.   Emericzy Enid: Felkapkodott gyöngyök című könyvének 
posztumusz bemutatóját tartottuk februárban az IRKA szervezésében. Az esten 
vendég volt Mersdorf Ilona, Kabai Lóránt és Képes Gábor. Moderátor: Istók Anna. Az 
est végén lehetőség volt a kötet megvásárlására is. 

- 2019.03.29  Pataki Pál könyvbemutatója a rendezvényteremben.  
- 2019.04.23.  Ferdinandy György: Fájó holnap és Különös boldogság című 

könyvének bemutatója. Az esten Polgármesteri ezüstérem kitüntetést kapott íróval 
Mészáros Márton beszélgetett. 

- 2019.05.09.  Rácz Ráchel: Időtlen című könyvének bemutatóján a szerzővel 
a BOOOK Kiadó szerkesztője beszélgetett. 

- 2019. 05. 31.   Szőcs Henriette: A brigadéros szeretője - A Könyv Ünnepe 
Gödöllőn, a 90. Ünnepi Könyvhét és a Gyerekkönyvnapok alkalmából mutattuk be 
Szőcs Henriette gödöllői szerző könyvét. Az est moderátora Aradszki Ildikó volt. Az 
est végén lehetőség volt a kötet megvásárlására is.  

- 2019. 06. 03.   A Könyv Ünnepe Gödöllőn, a 90. Ünnepi Könyvhét és a 
Gyerekkönyvnapok alkalmából szerveztünk író-olvasó találkozót Kertész Erzsi 
gödöllői írónővel. A részt vevők száma: 90 fő. 

- 2019. 06. 06.   Varga Zoltán Zsolt: Euridiké halott - A Könyv Ünnepe 
Gödöllőn, a 90. Ünnepi Könyvhét és a Gyerekkönyvnapok alkalmából mutattuk be 
Varga Zoltán Zsolt gödöllői szobrász, restaurátor, író könyvét. Az est moderátorai Z. 
Karvalics László és Ács József költők voltak. Az est vendége: Fenyő Ervin 
színművész. Az est végén lehetőség volt a kötet megvásárlására is. 

- 2019.09.20.  Gödöllő könyv bemutatója. A nagy sikerű rendezvényen L. 
Péterfi Csaba és Tatár Attila szerkesztők voltak a vendégeink, akiket Újvári Miklós 
újságíró kérdezett a kötet összeállításának hátteréről. 

- 2019. 10. 04.   Bojár Cassino: Vakri című könyvének bemutatóját tartottuk 
októberben. Bojár Cassino az IRKA tagja. Az est moderátora Istók Anna volt. 

- 2019. 11. 05.   Kertész Mátyás: Körül-belül kötetmagyarázó - Kertész Mátyás 
a Líceum tizedikes tanulója, most jelent meg verseskötete Körül-belül címmel. 
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Moderátornak egy tanárát, Borbáth Gábort kérte fel, de az esten mások is felolvastak. 
Az est végén lehetőség volt a kötet megvásárlására is.  

- 2019. 11. 07.   Feketéné Bencsik Julianna: Olvadó jégkristályok könyvének 
bemutatóját novemberben tartottuk meg az IRKA szervezésben. Az est moderátora 
Istók Anna volt, közreműködött Kolozs Kitti. Az est végén lehetőség volt a kötet 
megvásárlására is.  

- 2019. 11. 19.   Farkas Iván: Az operaéneklés enciklopédiája – Az Őszikék 
Nyugdíjas Klub novemberi találkozóján került sor Farkas Iván könyvbemutatójára.  

- 2019.11.28  A 20 éves fennállást ünneplő Talamba Ütőegyüttes 
könyvbemutatóját 2019. november 28-án tartottuk meg. 

- 2019. 12. 02.   GÖMB-IRKA ARTjárás egy kiállítás lenyomatai című kötet 
mutattuk be decemberben felolvasóest keretében. A könyvbemutatót az IRKA 
szervezte meg. Vendégek voltak: IRKA tagok, Istók Anna szerkesztő, Sz. Jánosi 
Erzsébet és Rehák Julianna GÖMB tagok, Ocsovszky Zsófia és Mersdorf Ilona IRKA 
tagok, valamint Braun Katalin a Gödöllői Fotós Kör tagja.  

 

5.12. Könyvtár Akadémia 
Új előadássorozat indult a Gyermekkönyvtár szervezésében, melynek célja, hogy 
kiadványaink, könyveink mellett interaktív szakmai előadásokkal, gyakorlati példákkal, 
beszélgetésekkel segítsünk a Z generáció szüleinek a digitális világban való eligazodásban, 
egymás megértésében. 2019. második félévében 3 előadást szerveztünk, nagyon tartalmas, 
izgalmas találkozók jöttek létre, az idelátogató pedagógusok pozitív visszajelzései alapján 
bizakodhatunk abban, hogy az itt elhangzó, megszerzett tapasztalatokat szélesebb körben, 
gyerekek és szülők között is tudják alkalmazni, terjeszteni. 

- október 3. Generációk a családban és az iskolában az,,alfa generációstól” a 
,,veteránig” Előadó: Bereczky Enikő ifjúsági és generációs- szakértő, mediátor, tréner 
(PánPéterstop Blog vezetője) 

- november 28. Internetes zaklatás- Cyberbullying  Előadó: Baráth Noémi 
kriminológus, szociológus, Tóth Andrea szakpszichológus (Annomentál Egyesület) 

- december 12. Digitális Biztonság  Előadó Fülöp Hajnalka internet-biztonsági szakértő, 
oktató, szakújságíró 

 

5.13. Egyéb programok 
- Csocsóbajnokság a Kamaszhídon 
- 12 órás puzzle maraton az egész könyvtárban 
- Harry Potter varázslatos délután: játékos vetélkedő fiataloknak. 
- Kemény Zsófi és Szirmay Ágnes est – ifjúsági program 
- Bor-Sajt-Irka – irodalmi borest az Irka és a Miújság Van? közös szervezésében 
- Erzsébet klub rendezvényei  
- Könyvtár Akadémia előadássorozata (részletesen ld. olvasásfejlesztésnél) 
- Nyárnyitogató-könyvtárzárogató Vitrin Beat koncert 
- Egy könyv egy film sorozat L. Péterfi Csabával és vendégeivel.  
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5.14. Kiállítások 
A földszinti közösségi tér fogadja a gödöllői, illetve Gödöllőhöz kapcsolódó művészek, témák 
anyagait. A belső udvar pedig teret enged rendhagyó szabadtéri kiállítások szervezésére. 
2019-től rendszeresen szervezünk kiállításokat a Kamaszhídon fiatal alkotók számára is. 
 
Kiállítások a földszinti közösségi térben 
 
kiállító neve időpont megnyitó 

Csoszabácsi Jubileumi Kiállítása 
 

január 28. dr. Gémesi György 
polgármester 

Vörös Pöttyös -  a Gödöllői Rákliga 
Művészei 
 

március 12. Rozványi Balázs  

Tamási Gábor Fotókiállítása  április 29. 
 

Sz. Jánosi Erzsébet 

Természet Fotók Filmfesztiválhoz 
kapcsolódva 
 

május 21. - 

Artjárás: az IRKA és a GÖMB 
összművészeti kiállítása 
 

június 22. Bátki Margit 

Szekeres Erzsébet szeptember 17. - 

Nagy Sándor Emlékkiállítás    október-november  - 
 

Remsey Dávid  november 17. Guba Anna 

 
Kiállítások a Kamaszhídon 
2019. február – április: Gavaldik Szilárd számítógépes grafikái: Inspiráció megmondja 
Gavaldik Szilárd, az Anime Klub tagja, aki rendszeresen használja a digitális rajztáblát 
youtube videói animálására (is). A rajzok elkészítéséhez a Krita és az Inkscape grafikai 
programokat használja. Kedvenc oroszlános alteregóját mutatta be a kiállítás. Nem volt 
kiállítás megnyitó. 
 
2019. április – május: Levendula Galéria fiataljainak festmény kiállítása 
„A Levendula Galéria kortárs galéria Gödöllő szívében. Több, mint 100 külföldi és belföldi 
kiállítással 11 év szakmai munkájával a hátunk mögött végezzük mindennapi munkánk. 
Fontosnak tartom a gyerekek szemét kinyitni a művészetek felé, mert e nélkül nem érdemes 
élni. Ha műalkotásokkal találkoznak, szervesen beépül életükbe a szépség.”- Sz. Jánosi 
Erzsébet A kiállításon 8 tehetséges fiatal munkáit mutattuk be: Békési Lea, Fazakas Csenge, 
Heltay Panni, Istók Gellért, László Fruzsina, Madarász Míra, Nagy Dénes Mátyás, Zsidai 
Lilla 
Nem volt kiállítás megnyitó. 
 
2019. június - augusztus: Cirkos Sebestyén természetfotó kiállítása 
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Cirkos Sebestyén a gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola 3. osztályos tanulója, aki 
édesanyjával évek óta járja a természetet és gyönyörű képeket készít az erdő-mező állatairól. 
Ezeket mutatja be a kiállítás. Sebestyén osztályfőnökével és családjával egy meglepetés 
kiállítás megnyitót is szerveztünk neki 2019. június 11-én délelőtt, ahol az osztály műsorral is 
készült Sebestyénnek. A megnyitón 36 fő vett részt.  

 
2019. szeptember: Antal Kitti: Két lábbal a Földön kiállítása 
Antal Kitti Szegeden végzett képgrafika szakirányt, jelenleg pedig kerámiatervezőnek tanul 
Pécsett. Ezen sorozat még korábbi diplomamunkája után tudott létrejönni. Színek, formák és 
elhelyezések kavalkádja teszi érdekessé ezt a sorozatot, egyik sem ugyan olyan, mégis 
hasonlóak. Egy azonban közös bennük, és azok a lábak. A Mi lábaink. Enyém, tiéd és azoké, 
akik két órával vagy két nappal később tekintik meg a kiállítást. Egyszóval bárkié. S mi az, 
amit hagyunk magunk után a Földön? Lábnyomokat. Két lábbal állunk a Földön, hogy 
lássanak bennünket. Nem volt kiállítás megnyitó. 
 
2019. október-november: Kolozs Kitti Anna: Ismert könyvek ismeretlen borítói 
Kolozs Kitti a Pusztítók diák írókör tagja, régóta foglalkozik könyvborító tervezéssel. Sok 
pályázaton indult már, a gödöllői könyvtárral akkor került kapcsolatba, mikor Istók Anna első 
regényének borítótervező pályázatát megnyerte. Innentől kezdve rendszeresen tervez az Irka 
antológiákhoz borítót, de más híres könyvek címlapján is találkozhatunk munkáival. 
A KamaszHíd első születésnapi bulija keretében volt a megnyitó, ahol Istók Anna beszélgetett 
Kittivel, majd Liska Dóra és Szabó Fruzsina zenéltek. 
 
2019. december: Ex libris tervező pályázat kiállítása 
150 évvel ezelőtt született Nagy Sándor gödöllői festő és grafikus, a Gödöllői művésztelep 
egyik alapítója. Az évforduló alkalmából ex libris tervező pályázatot hirdettünk minden 
korosztálynak. 
Pályázatunkra 65 db pályamű érkezett az ország minden részéből, sőt még Bécsből is. 
Ezekből készítettük el kiállításunkat. A zsűri tagja volt: Káposztás Judit grafikus, (ArtiStamp 
Design) és Kőhalmi Ákos grafikus a GÖMB művészeti csoport tagja. Kiállításmegnyitó nem 
volt. A Gödöllői Refomátus Líceum tanulói nyerték a 18 év alatti kategória első három 
helyezését, ők 2019.12.18-án a reggeli áhítaton vehették át nyereményüket. 
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6. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 

6.1. Olvasókör 

Olvasókörünk 9 alkalommal találkozott, 14 könyvet olvastunk el. Egyik társunk 
„filmnagykövet” volt a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál Tisztogatók című 
filmjénél. Meghívására többen részt vettünk a filmvetítésen, amiről beszélgettünk, majd ehhez 
kapcsolódva választottuk Thomas Pynchon: Kísérleti fázis című könyvét. Júliusi, félévzáró 
találkozónkon kiválasztottuk a nyári olvasmányainkat. A második félévben új tag csatlakozott 
csapatunkhoz. 
Csoportunk 15 fővel működik, havonta egyszer találkozunk két órára. Levelezőlistánkon 
keresztül folyamatosan kapcsolatban állunk egymással, ahol más könyvekről is megoszthatjuk 
véleményünket, ajánlhatunk egymásnak. Könyvtárunk honlapján havonta tájékoztatót teszünk 
közre a következő találkozó időpontjáról, és az olvasott műről. 
Találkozóinkon az olvasott művek a következők voltak: 
 
Alessandro Baricco: Háromszor hajnalban; Selyem 
Thomas Pynchon: Kísérleti fázis 
Milan Kundera: Halhatatlanság 
Milan Kundera: Tréfa; A jelentéktelenség ünnepe 
Per Olov Enquist: Példázatok könyve 
Ámosz Oz: A Gonosz Tanács hegye / három kisregény 
Ngũgĩ wa Thiong'o: Egy szem búza  
Andrej Nikolaidis: Kilenc 
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában 
Michel Houellebecq: Behódolás 
Yuval Noah Harari: 21 lecke a 21. századra 
Péterfy Gergely: Kitömött barbár 

6.2. Irka Irodalmi Kerekasztal 
Antológiák, publikációk 
2019-ben az Irka egy posztumusz kötetet jelentetett meg Emericzy Enid alapító tagjuk 
összegyűjtött írásaiból Felkapkodott gyöngyök címmel. A kötetnek anyagi vonzata nem volt a 
könyvtár felé, a könyv megjelenését a családtagok támogatták. A könyv kiadója a gödöllői 
városi könyvtár volt, a szerkesztési munkát Mersdorf Ilona Irka tag vállalta önkéntes 
munkában. A könyv bemutatója február 22-én volt, melynek szervezését a könyvtár vállalta. 
Közös antológiát is sikerült megjelentetnünk a Gömb csoporttal közösen. Artjárás lett a címe 
és tartalmazza az Irka és Gömb közös kiállításának minden alkotását. A kötet elkészítésében 
jelentős részt vállalt a könyvtár új közösségi klubja, a Gödöllői Fotós Kör. A kötet 
bemutatójára december 2-án került sor. 
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén.  Idén is folytattuk a blog 
működését, hetente két bejegyzést jelentettünk meg is a tagok írásaiból: versek, novellák, 
tárcák, mesék, valamint Gödöllő kulturális életével, olvasással, könyvekkel kapcsolatos 
kritikák, publicisztikák. A blogot színesítik az Irkához kötődő grafikus, fotós barátaink 
munkái is. Újdonság, hogy 2019-ben már a diák írókörösök munkái is felkerültek a portálra, 
illetve önálló rovat indult Ujj Béla tagunk írásaival, aki a harminc éves rendszerváltásra 
reflektáló írásait közli heti rendszerességgel. Az alábbi adatokból jól látható, hogy a blog 
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egyre több látogatót vonz, egyre ismertebb köszönhetően a közösségi oldalon való 
reklámozásnak is. 
 
irkave.gvkik.hu látogatók száma találatok száma 
   
2019 49 895 1 269 506 
2018 27 151 425 819 
2017 42 700 1 018 927 
2016 14 417 180 130 
   
Összesen: 134 163 2 894 382 
 
Kurzusok 

- Diák írókör 
2018 őszén indult a középiskolás diákoknak szóló kreatív íróműhely harmadik évada, mely 
2019 tavaszán fejeződött be. A korábbi kurzusok résztvevői haladó csoportként külön 
találkoznak havonta egyszer a könyvtárban Pusztítók néven. A két csoport közti átjárás 
szabad, a diákok munkái a blogon és az irkás kiadványban is megjelennek. A diákok számára 
háromnapos írótábor szerveztünk júniusban. Az összes diákcsoportunk részt vett rajta, a 
klubfoglalkozások mellett közös csapatépítő programok, író-olvasó találkozók, vetélkedő is 
volt, illetve bentalvós éjszakával színesítettük a tábort. 

- Kortárs költészeti kurzus Kabai Lóránttal 
2019 október elején indítottuk el a 8 alkalomból álló kortárs verskurzust . A résztvevők száma 
11 fő, de a lemorzsolódást követően 6 fő végezte  el a kurzust.  
 
Műhelymunka 
Az Irka továbbra is havonta egyszer, péntekenként a könyvtárban tartotta műhelytalálkozóit, 
melyek ingyenesek mindenki számára.  
 
Programok 

- Artjárás:  
a GÖMB és az IRKA alkotóinak közös kiállítása a könyvtár belső udvarán, a kiállítóterekben 
Kiállítás megnyitó: Június 22 – Múzeumok éjszakája. A megnyitóra Bátki Margitot kértük fel, 
Maros Ottó jazz zongorista volt még vendégünk. A megnyitó után játékos keresztrejtvény 
várta a vendégeket, hogy megismerjék a kiállított műveket. 
A kiállításhoz katalógus is készült, mely egyben egy színes verseskötet is. Az Irka hetedik 
antológiája egy igazi csapatmunka eredménye, a Gömb művészeinek alkotásait a Gödöllői 
Fotós Kör fotózta be, a könyvecskében az Irka tagjainak szövegeivel együtt láthatóak a 
művek. A kötet bemutatására december 2-án került sor, Istók Anna és Sz. Jánosi Erzsébet 
vezette a beszélgetést. Közreműködtek: Mersdorf Ilona, Rehák Julianna, Braun Katalin. 

- Irka tagok könyvbemutatói 
Idén két Irka tagnak is szerveztünk önálló könyvbemutató este. Bojár Cassino: Vakri kötetét 
az országos könyvtári napok keretében mutattuk be, Feketéné Bencsik Julianna: Olvadó 
jégkristályok regényét pedig novemberben. 

- Irodalmi borest 
A Mi újság Van kávézóval közösen folytattuk a már jól bevált irodalmi boresteket. 2019-ben 
egy programra került sor. 
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6.3. Rejtvényfejtő Klub 
A Rejtvényfejtő Klub 2019-ben is rendszeresen működött. A foglalkozásokat Kozics Anikó, a 
Rejtvényfejtők Országos Egyesületének külső munkatársa minden hónap második péntek 
délutánján, 16-tól 19 óráig tartotta. A klubfoglalkozásokon átlagosan 6-8 fő jelent meg. A 
félév során felhívásokat tettünk közzé a Gödöllői Szolgálatban és a könyvtár különböző 
pontjain a klubbal kapcsolatban. A klubtagok részt vettek a Rejtvényfejtők Országos 
Egyesületének rejtvényfejtő versenyén februárban, az egyik tagunk megnyerte a versenyt.  
 

6.4. Értelmiségi Találkozó 
Az Értelmiségi Találkozó előadásai minden évben egy megadott témakör köré soportosulnak. 
A 2018-2019-es évad témaköre „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk 
benne.” Az egyes Találkozók témái és előadói: 
 
 

dátum téma előadó 

2019. január 
17. 

Hitel 
irodalmi, társadalmi és 

művészeti folyóirat 

Papp Endre (irodalomtörténész, kritikus, 
főszerkesztő), Falusi Márton (író, költő, 

jogvégzett ember), Léka Géza (költő, író), 
Mezei Emese (művészettörténész), Nagy 

Gábor (költő, író, irodalomtörténész), 
Tevely Arató György (történész). 

2019. 
március 7. Mekkora a haza? Szőcs Géza költő, politikus 

2019. 
március 21. 

Szép magyar ének – 
könyvbemutató és a Szép 
magyar ének című film 

bemutatója 

Dr. Béres József, 
a Béres Gyógyszergyár Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság elnöke 

2019. április 
18. 

Zenei anyanyelvünk  és 
otthonunk a világban 

Jánosi András DLA 
népzenész, zenekutató, művésztanár, az 
MMA tagja, a Jánosi együttes alapítója 

2019. május 
16. 

Segítségnyújtás a 
családalapításban és a 
gyermekvállalásban 

Szigetvári Zsuzsa és Illés Tóth Anna, a 
Betegápoló Irgalmasrend Keresztény 

Családi Centrumának munkatársai 
 

 
Az év második felében (2019-2020-as évad) az előadások alapját az „Az otthon és identitás 
kérdése a XXI. században” témakör adta meg. 
A második félév előadási: 
 

dátum téma előadó 
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2019. 
szeptember 19. 

Magyar sorskérdések és 
életutak Szlovákiában, a 
Flórián fivérek pályája 

Dr. Flórián Károly DSc, professor 
emeritus, az MTA külső tagja  és 

Flórián László EU ügyek főtanácsadó 

2019. október 
17. 

Otthon és itthon. A 
magyarok identitása 

Nyugaton 

Deák Ernő 
történész, a Bécsi Napló főszerkesztője 

2019. 
november 21. 

"SZERZETESNEK 
ÁLLTAM" beszélgetéssel 
egybekötött filmbemutató 

Bazsik Ádám vezető koordinátort és 
Huszár Domonkos vezető rendező, 

shoeshine.hu 
Moderátor: Istók Anna 

 
A Találkozókat minden hónap harmadik csütörtökén 18 órától tartjuk. 
Az előadóval történt előzetes egyeztetés alapján az estről videó felvétel készül, melyet az 
érdeklődők bármikor megtekinthetnek. 

6.5. Őszikék Nyugdíjas Klub 
1978-ban született meg az a kis közösség, amely a „Nyugdíjasoké a könyvtár” nevet viselte. 
Az idős olvasók könyvtári közössége a legrégebben működő kiscsoport a könyvtárban. Ebből 
a közösségből fejlődött ki az Őszikék Nyugdíjas Klub, amely 1984-től viseli ezt a nevet. A 
klub működési kereteit, helyszínét, korszerű technikai eszközeit és személyi erőforrásait a 
Gödöllői Városi Könyvtár biztosítja; gazdasági hátteréről, illetve egyesületi kereteiről a 
Gödöllői Nyugdíjasok Egyesülete gondoskodik. Klubtagjaink elsősorban könyvtárunk 
nyugdíjas korú olvasóiból állnak, de az utóbbi időben sokan csatlakoztak hozzánk egyéb 
gödöllői, illetve környékbeli, irodalmat, művészetet, kultúrát szerető időskorúak is. A 
tagjaink száma a 2019-es évben 90 fő volt. 
A 2019. év programja a következők szerint alakult: 

 
2019. január 15. kedd, 14 óra 
A boszorkány is ember 
Előadó: Radnóti László, újságíró 
Résztvevők: 31 fő 

  
2019. február 19. kedd, 14 óra 
Ferasa - az arcolvasás művészete 
Előadó: Kiss Zsuzsanna, a Ferasa magyarországi csoportjának tagja 
Résztvevők: 40 fő 
 
2019. március 19. kedd, 14 óra 
Hogyan legyen jó a kapcsolatod gyerekeiddel, unokáiddal? 
Előadó: Dr. Mészáros Aranka, Szent István Egyetem, egyetemi docens 
Résztvevők: 38 fő 
 
2019. április 16. kedd, 14 óra 
Az idős kor derűje, meghittsége - irodalmi művekben 
Előadó: Horváth Ferenc, művelődésszervező, boldogságkutató 
Résztvevők: 28 fő 
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2019. május 28. kedd, 14 óra 
Bajor Gizi regényes élete és a Színészmúzeum pincétől a padlásig - ahogy a 
hétköznapokon nem látható. 
Résztvevők: 15 fő 
 
2019. szeptember 17. kedd 
Kastélytól kilátóig – Sashalmi séta 
Résztvevők: 20 fő 
Benedek Ágnes helytörténésszel, a Kertvárosi Időutazó Facebook oldal működtetőjével, 
2016-ban és 2019 első félévében már több sikeres sétán vettünk részt. 2016-ban Mátyásföld 
legszebb villáit néztük meg egy kellemes séta keretében, 2019 első félévében pedig a Bajor 
Gizi Színészmúzeumba látogattunk el. A sashalmi séta első állomása a Festetics kastély, 
amelyet kívülről volt lehetőségünk megcsodálni. A kastély történetéről számos érdekességet 
tudhattunk meg és a jelenébe is bepillanthattunk. Ellátogattunk a Reformátorok terére és a 
klubtagok közül az edzettebbekkel felmásztunk a kilátó tetejére. 

 
2019. október 15. kedd, 14 óra 
Élet egy asramban – spirituális utazásaim Indiában 
Előadó: Prohászka Olga, Indiát többször megjárt utazó, spirituális útkereső 
Résztvevők: 27 fő 
 
2019. november 19. kedd, 14 óra 
„Hallgass a zenére” – Az operaéneklés enciklopédiája 
Könyvbemutató 
Előadó: Dr. Farkas Iván, orvosszerző, operabarát 
Résztvevők: 27 fő 
 
Dr. Farkas Iván orvosszerző és operabarát. „Hallgass a zenére” – Az operaéneklés 
enciklopédiája című könyve közel 3000 énekes lexikonszerű feldolgozása a XVII. századtól 
napjainkig az opera műfajának legfontosabb állomásainak csoportosításában. Az orvosszerző 
hobbija az énekhang, 40 éve foglalkozik hanglemezek gyűjtésével. A könyvbemutatón az 
énekesek életéről tartott előadást, melyet az évek alatt összegyűjtött hangfelvételekkel 
színesített. 
 
2019. december 17. kedd, 14 óra 
Zenés karácsonyi ünnepség 
Előadó: Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 
Résztvevők: 59 fő 
 
A karácsonyi ünnepségünkön a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének tagjai énekeltek és 
szavaltak. A 4 éves kisgyerektől a tinédzserig képviseltette magát az egyesület. A 
klubtagjaink visszajelzései alapján is nagyon jól sikerült, szívet melengető előadás volt. A 
karácsonyi ünnepség meghittségét tovább növelte, hogy az InfoTeret lezártuk és karácsonyi 
díszítéssel és gazdag vendéglátással vártuk az előadás után tagjainkat. A karácsonyi ünnepség 
során apró ajándékkal leptük meg a résztvevőket. 
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Összesített statisztika 
 
Hónap Résztvevők száma (fő) 
Január 31 
Február 40 
Március 38 
Április 28 
Május 15 
Szeptember 20 
Október 27 
November 27 
December 59 
Összesen: 285 
 
A beiratkozott tagok száma: 90 fő 
 
Megjegyzés: A statisztikai adatok a jelenléti ívek alapján készülnek, amelyeket csak esetlegesen 
szoktak aláírni a klubtagok. Ehhez átlagosan még 8-10 főt minimum hozzá kell számolni. 
 

6.6. Gödöllői Fotós Kör 
A Gödöllői Fotós Kör 2019. június 14-én kezdte el működését. A foglalkozások péntekenként 
17.30-tól 19 óráig tartották a könyvtár rendezvénytermében, ahol átlagosan 8-10 fő jelent meg.  
Összesen 6 alkalommal tartottak foglalkozást.  

 

6.7. Jövő-Szövő Műhely 
A Jövő-Szövő Műhely 2019 év végén alakult a Gödöllői Városi Könyvtárban, eddig négy 
alkalommal tartottak klubfoglalkozást. A műhely vezetője Bene Zsuzsanna, aktív éveiben a 
Damjanich Általános Iskola pedagógusa volt. Most az Ad Hoc amatőr színjátszó társulat tagja. 
A műhelyfoglalkozások alkalmával a gyakorló nagyszülőknek lehetőségük van olyan játékos 
technikák elsajátítására, melyek segítenek, hogy egészen kicsi kortól a kamaszkorig megtalálják 
a közös hangot unokáikkal. 

6.8. Baba - Mama Kuckó 
Ingyenes, tartalmas hasznos találkozó a Gyerekkönyvtárban helyi és környékbéli anyukák 
számára, havonta egyszer, szerda délelőttönként, 10 órától. A szervező egy lelkes anyuka, 
Kozáry-Biczó Andrea. Személyes kapcsolati révén minden alkalommal vendégül látunk egy 
szakértőt/aki térítési díj nélkül eljön a Könyvtárba/, egy adott témában előadást tart, illetve 
elbeszélget az anyukákkal. Közben a gyerekek játszhatnak, ismerkedhetnek. 
A rendezvény alatt beiratkozási és kölcsönzési lehetőséget is biztosítunk. Az új látogatóknak 
bemutatjuk a gyerekkönyvtárat, segítünk a könyvválogatásban. A rendezvényekre átlagosan 
30-40 fő jár el. 
Bővebb információt a kuckó programjáról a könyvtárban plakátokon, szórólapokon, helyi 
hetilapban, a városi közérdekű online felületeken, a könyvtár honlapján, önkéntesünk által 
létrehozott Facebook oldalon és hírlevélben találhatnak az érdeklődők. 2019 vendégei voltak:    

- Január 23. Hogyan tudunk szeretetteljesebb kapcsolatot kialakítani gyermekünkkel? 
Előadó: Nemes Judit, Kapcsolódó nevelés tanácsadó 
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- Március 20. Nem kérünk a büntetésből Előadó: Dr. Skita Erika, az Értsünk szót 
kommunikációs hídépítője 

- Április 10. A tanulást elősegítő készségek fejlesztése 0-3 éves korban. 
Előadó: Lénárt Krisztina gyógypedagógus, korai fejlesztő 

- Május 15.  A praktikus és többfunkciós gyerekszoba kialakításának titkai 
Előadó: Mohácsi Alexandra, lakberendező 

- Június 19.  Környezettudatos babázás, avagy mosható pelenka és női moshatóságok a 
környezetvédelmében! 
Előadó: Tóth Gabriella ökokönyvtáros, gyakorló anyuka 

- Szeptember 18. Gördülékeny beszoktatás 
Előadó: Nemes Judit, Kapcsolódó nevelés tanácsadó 

- Október 16. Szülj könnyedén, legyen szép szülésélményed! 
Tervey Viktória, a hipnoszülés módszer oktatója 

- November 13. Az ELÉG jó anya 
Előadó: Varga Zsu, coachként Az Anya is NŐ önismereti csoport egyik oszlopos 
tagja, vezetője, Somogyi Eszter mellett. 

- December 11. Kiegyensúlyozott gyermek 
Előadó: egyszerűbb gyermekkor tanácsadó, life coach, szimplan.hu 

 

6.9. 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 15 
körül mozog alkalmanként. 2019-ben 24 alkalommal 416 játékos játszott. A tagság feltétele 
érvényes olvasójegy. Októberben és decemberben sakkversenyt rendeztünk. A két kupán 19 
fő vett részt. A sakkbarátok iskolai szünetekben sem pihennek, töretlenül játszanak minden 
pénteken a könyvtár nyitvatartási idejében.  

6.10. War game 
Történelmi játékok, csaták lejátszása terepasztalon. Szombati napokon, és a Múzeumok 
Éjszakáján délelőtt vártuk a családokat, történelem-szakköröket, történelemtanárokat, 
gyerekeket a War Game társasággal, valamint Bene Mihály történelem tanárral. 4 alkalommal 
115 gyerek vett részt a foglalkozásokon. Katonákkal, felszereléssel Ombódi Zsolt, Ombódi 
Gergő Szabolcs Barnabás, és Szabolcs Bálint segített a többi gyereknek. 
 

6.11. Papírolvasók – kamasz olvasókör 
A könyvtár kamasz olvasóköre 2019-ben új tagokkal indult újra. Programok: 

- Január 24. Ismerkedős délután. Jelen kortárs ifjúsági novelláskötet, Nagy Ildikó 
Noémi: Önkontroll (anorexia, testképzavarok) című novelláját feldolgoztuk.  Közös 
feldolgozása kiválasztottuk a Plázafoglyok című kötetet, mely 7 ifjúsági író közös 
munkája. Olvasásra ajánlottuk egymásnak kedvenc könyveinket. 

- Február 21. Pocket könyvek. Zsebkönyvek automatából, avagy világirodalom a 
zsebben. Beszélgettünk klasszikus és kortárs művekről, melyek a könyves 
automatákból beszerezhetők. Elolvastuk, és feldolgoztuk Lapis József: Protokoll című 
novelláját. A Plázafoglyok olvasását, elemzését is folytattuk. 

- Március. 21. Plázafoglyok elemzése márciusban is folytatódott. Közös kollázst, 
könyvborító tervet készítettünk. Megalakult 2 csapat, melyek részt vesznek az 



 
 

76 
 

76 6. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK 

Olvasók Diadala nevű olvasásfejlesztő játékban. Összehasonlítottuk Lapis József: 
Protokoll helyszíneit a mi könyvtárunkkal. (Raktárunk, mélygarázs, könyvtárosok) 

- Május 16. 13 fő részvételével közös évzáró fagyizáson voltunk a Sissi fagyizóban. 
Felidéztük a találkozások vidám pillanatait, és izgalommal készültünk a táborra.  

- Június 18.19.20. Kamasztábor, éjszaka a Könyvtárban, műhelymunkák. Beköltözés 
után ismerkedős játékokat játszottunk a többi klub tagjaival. A műhelyfoglalkozásra az 
álmatlan éjszaka után került sor. Tékák a tartalmas délelőttön: Protokoll, helyszínek, 
készülünk egy filmforgatásra. Könyvkeresős játék. Olvasmány Élménylap rajz, 
színezéssel. Önismereti játékok. Borítós könyvkereső gyakorlat. Jelen: Apám illata 
novella. Beszélgető kör, élmények papírra vetése. Nevek kihúzása, válassz könyvet a 
könyvtári polcokról annak a személynek, a… miért ajánlanád? Szerinted miért passzol 
hozzá? Könyvkölcsönzés. Műfajok, kortárs irodalom. 

- Őszi Könyvtári Napok: 
Olvasók Diadala-díjátadó 2 csapatban vettek rész Papírolvasóink 
Év tini olvasója Szajdek Réka csoporttagunk lett 

- Kamasz Híd 1 éves születésnapi Party aktív résztvevői 
- November 21. Általam kiválasztott könyvekre licitálhattak 3 fős csoportok, amiket 

terveink szerint közösen feldolgozunk. Emellett 1 kedvenc könyvhöz is készítenek 
majd feladatokat.  

- 48 másképp- Ifjúsági novellák a múltból c. kötetből Kalapos Éva: Kinek drágább c. 
novellájával foglalkoztunk. A történelmet közel hozta ez a történet. Valós, képzelt 
eseményekkel foglalkoztunk. Kitértünk mai világeseményekre, problémákra, 
hazaszeretet ma, háborúk, szegénység, gyermekkatonák, gyermeksorsok a világban. 
Mit tehet egy mai fiatal a hazájáért, a Földért?  

- December 19. A januári találkozó előfeladata: Várszegi Tibor illusztrációjához 
(helyszínt, történetet kellett kitalálni) írtunk 15 percben rövid novellát. Az a következő 
alkalommal derül ki melyik budapesti helyszínen, milyen történethez készült az 
illusztráció. Az eredeti novella (Dániel András: OFF)feldolgozása során hasonlítjuk 
össze a ,,műveket”. 
Karácsonyi ajándékozás, majd közös forró csokizás zárta az évet. 

 

6.12. Pusztítók diák írókör  
2019 első negyedévében véget ért a prózaíró kurzus, összesen öt fő végezte el. Akinek volt 
kedve, folytathatta az alkotómunkát a Pusztítók diák írókörben. A Pusztítóknak összesen 9 
műhelyfoglalkozást tartottunk az évben, volt egy háromnapos írótábor és részt vettek a 
Kamasz híd szülinapján is. Összesen 131 fő vett részt a klubfoglalkozásokon. A klubhoz 
közel 20 fiatal tartozik, átlagosan 10-13 fő vesz részt egy-egy alkalmon. 
A kortárs szövegek és kreatív írófeladatok mellett a nyári táboron és az őszi születésnapon 
lehetőséget biztosítottunk számukra, hogy megismerkedjenek kortárs írókkal is. Kemény 
Zsófi, Szirmay Ágnes, Rácz-Stefán Tibor, Besenyei Gábor ifjúsági írók és Vecsei H. Miklós 
színész közönségtalálkozóján főként a Pusztítók diák írókör tagjai vállalták a moderátori 
szerepet. 
A Kamaszhídon kiállítást is nyitottunk egyik tagunknak, Kolozs Kitti Anna régóta foglalkozik 
könyvborítók tervezésével, Ismert könyvek ismeretlen borítói címmel szintén a Kamaszhíd 
születésnapján nyílt kiállítás a munkáiból. 

6.13. Anime klub 
Az első félévben havonta egy alkalommal, a második félévben kéthetente szombat délelőtt 
10-13 óráig a KamaszHídon.  
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A klub 2017 októberében az Országos Könyvtári Napokon indult. Vannak állandó tagok, de a 
többiek gyakran cserélődnek. A klubfoglalkozás beszélgetéssel, társasjátékozással (Sumo!, 
Takenoko, Hanabi) telik, megmutatják egymásnak legújabb animés relikviáikat (figurák, 
kulcstartók, poszterek stb) és jelmezeiket (cosplay).  
 
A kapcsolattartás zárt Facebook csoportban zajlik, ahol a tagok aktívan osztanak meg anime 
ajánlókat, japánnak kapcsolatos mémeket, érdekességeket. A tagok szívesen találkoznak a 
könyvtáron kívül is: budapesti MondoCon látogatása, gofrizás a Tűztoronyban, mozizás, de 
az anime klubos találkozókon kívül más könyvtári rendezvényen nem vesznek részt (pl. 
Kamasztábor, Társasjáték délután stb).  
Gavaldik Szilárd klubtagunk 2019-ben megtervezte a Gödöllői Japán Kulturális Délután 
logóját. 
Szilárd részt vett az Internet Fiestán: a digitális rajztábla használatát mutatta be, február és 
április között pedig számítógépes rajzaiból rendeztünk kiállítást a KamaszHídon. 
Decemberben Gavaldik Ádám 3D-s sütipecséteket tervezett a könyvtárnak. 

 
 

Anime Klub találkozók a könyvtárban 
dátum alkalmak száma összes résztvevő 

2017. második félév 4 db 28 fő 
2018. első félév 12 db 57 fő 
2018. második félév 4 db 28 fő 
2019. első félév 6 db 39 fő 
2019. második félév 7 db 42 fő 

 

6.14. Angol társalgási klub 
A heti rendszerességű 60 perces órák mindegyike egy-egy nagy téma köré van szervezve és 
tervezve. A beszéd centrikusság mellett fontos helyet kap az autentikus hanganyagok 
rendszeres hallgatása és annak értelmezése is. Továbbá az órák szerves részei a páros és 
kiscsoportos beszédgyakorlatok, az interaktív feladatok és olyan saját tapasztalatokon alapuló 
élmények, melyek színesebbé és érdekesebbé teszik magát a tanulást. 
Töretlen az angol klub sikere az idei tanévben is. Az első alkalom óta a résztvevők száma 
átlagosan 15. A klubnak az elmúlt félévben összesen 29 jelentkezője volt. Idén kevesebb a 
létszám az órákon a tavalyihoz képest, ugyanakkor kisebb a fluktuáció, tehát akik a legelső 
alkalommal itt voltak, azoknak a nagy része szorgalmasan jár. Továbbra is jól működik az 
iskolások és az egyetemisták vegyítése, jól megtalálják a hangot egymással a külföldi és 
magyar diákok. 
A 2019/20 tanév első felében 10 klubfoglalkozás volt, összesen 147 fő vett rajtuk részt.  
A következő témákról beszélgettünk: 
10.07 - Talking about yourself      
10.14 - Talking about homes, housing, ideal living conditions   
10.21 – A generation of couch potatoes     
10.28 - Halloween        
11.04 - Feelings and emotions     
11.11 -  Fast Fashion       
11.25 – Black Friday       
12.02 – Harry Potter       
12.09 – Consumer society      
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12.16 – Christmas party      
 

6.15. Média klub 
A Média klub 2019 szeptemberében indult, célja a fiatalok tudatos média használatra nevelése 
és minőségi online tartalmak előállításának megtanítása. Vezetője: Újvári Miklós, újságíró, a 
fiatalok kéthetente találkoznak a könyvtárban. 
Youtuber, Instasztár, like-vadász, blogger, újságíró tényleg bárki lehet… 
De mi megtanulunk írni (újságcikekket), és kipróbáljuk magunkat a kamera előtt is. 
Ismerkedünk olyan dolgokkal, mint a Twitter, Pinterest, Twitch, Tumblr, Reddit, Flickr. 
Készítünk honlapot, magazint, podcastot, híradót. 
Elmegyünk stúdióba, szerkesztőségbe, és végül… óriási influenszerek leszünk. 
 
A kapcsolattartásra egy Messenger csoportot hoztunk létre. 
 

 
Elkészült a klub promó videója: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y81lYJqbN8c&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0KHfIw
kOywix4HtaJXz84GkFM0QvuFFQljUdSZTvj-FU-7erd49t_GL4g 
 
  

időpont téma résztvevők 
száma 

2019. szeptember 27. ismerkedés, fake news 12 fő 

2019. október 11. blogolás 8 fő 

2019. október 25. Twitter 7 fő 

2019. november 8 látogatás a gödöllői Régió TV 
stúdiójába 4 fő 

2019. november 22. 
vendégünk Bajkó Annamária,  

a Blikk napilap vezető újságírója, 
sztárriportere 

12 fő 

2019. december 13. Instagram + forró csokizás 8 fő 
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Sorszám Cím / Szerző Megjelenés Média 
típusa 

Megjegyzés 

 
Tóth Andi, DOBD KI a szemetest! 
című könyvének bemutatójára kerül 
sor a Városi Könyvtárban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/342817656305959/ 
https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/233101127603890/ 

Facebook-
adás 2019.01.15. 

 
Sikeres könyvtár Gödöllőn - 
Vendégünk Fóthy Zsuzsanna 
igazgató 

https://www.youtube.co
m/watch?v=zqrcDuuU
QKs&t=32s 

TV-adás 2019.01.22. 

 Jóska bácsi 100 éves címmel nyílt 
kiállítás 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/372706783510047/ 

Facebook-
adás 2019.01.28. 

 Megemlékezésa malenkij robot és a 
kitelepítések áldozatairól 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/309369216244828/ 

Facebook-
adás 2019.01.29. 

 
A poket automata átadása a MUZA-
ban - Gémesi György és Fóthy 
Zsuzsanna élő adásban 

https://www.facebook.c
om/gemesigy/videos/23
68936316502040/ 

Facebook-
adás 2019.02.15. 

 1 könyv, 1 film, 1 kávé és Csinszka 
https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/1314720991998916/ 

Facebook-
adás 2019.02.24. 

 

"A világ egy másként látó 
szemüvegén át, avagy a piros 
pöttyös útja" cím,el nyílt kiállítás a 
Magyar Rákellenes Liga Gödöllői 
Alapszervezete gondozásában a 
Városi Könyvtárban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/374993963086692/ 
https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/407082916534899/ 

Facebook-
adás 2019.03.12. 

 
Március 29-én mutatták be Pataki 
Pál 10. kötetét a Gödöllői Városi 
Könyvtárban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/309472996409430/ 

Facebook-
adás 2019.03.30. 

 

Az 1 könyv, 1 film, 1 kávé 
beszélgetés sorozat mai témája, 
Szegedy-Maszák Marianne: 
Csókolom a kezét című könyve és a 
hozzá kapcsolódó, Az élet ára című 
film mely a Weiss Mannfréd család 
történetét dolgozza fel. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/574940316350504/ Facebook-

adás 2019.03.30. 

 
Az Én könyvtáram projektnek ad 
otthont ma a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs Központ 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/828379764209204/ 

Facebook-
adás 2019.04.03. 

 

A magyar költészet napját 
ünnepli ma az ország. Ebből az 
alkalomból Gödöllőn a főtéren és 
a könyvtárban tartanak 
érdekesnél érdekesebb 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/432686704167321/ 

Facebook-
adás 2019.04.11. 
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programokat. 

 

A költészet napja alkalmából a 
Petőfi Sándor Általános Iskola 
diákjai Arany János Walesi 
bárdok című művét adták elő 
dramatizált formában. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/1210472565800263/ 

Facebook-
adás 2019.04.11. 

 Wageningen Ifjúsági Zenekara 
lépette fel a Gödöllőn 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/601057317029391/ 

Facebook-
adás 2019.04.11. 

 Ferdinandy György író 
könyvbemutatója 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/580443819122521/ 

Facebook-
adás 2019.04.23. 

 

A Városi Könyvtár és 
Információs Központ új sorozatot 
indított az irodalmi érdeklődésű 
fiatalok részére. Ma, Tavi Kata 
tartott előadást a Vörös Pöttyös 
Klubban az írói pályája 
kezdeteiről. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/624265051320070/ 

Facebook-
adás 2019.04.26. 

 
Magyarország a Magyaroké! - 
Dr. Papp Lajos szívsebész 
előadása Gödöllőn 

https://www.youtube.co
m/watch?v=tAcIyF4A3
v4&t=7s 

TV-adás 2019.04.26. 

 

"EUNIR", avagy utcazene 
fénybörtönben címmel nyílt 
kiállítás április 29-én a Városi 
Könyvtár és Információs 
Központban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/443620712872990/ 

Facebook-
adás 2019.04.29. 

 

Rácz Ráchel, fiatal gödöllői író, 
"Időtlen" című könyvét mutatják 
be a Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/660986001013683/ 

Facebook-
adás 2019.05.09. 

 

Az 1 Könyv, 1 Film, 1 Kávé 
sorozatban Monlos Péter, 
Elveszett örökség című könyvéről 
és a hozzá kapcsolódó 
filmdrámáról beszélget L. Péterfi 
Csaba, Ungváry Krisztián 
történésszel a Városi Könyvtár és 
Információs Központban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/400751460773064/ 

Facebook-
adás 2019.05.12. 

 

A Kávéházak Éjszakáján számos 
érdekes program könyvbemutató, 
koncert várja a könyvtárba 
látogatókat. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/380957659427927/ 

Facebook-
adás 2019.05.17. 

 
Az első gödöllői kávéházak 
éjszakája – Gémesi György és 
Vajek Andrea élő adásban 

https://www.facebook.c
om/gemesigy/videos/25
20296691366001/Uzpf
STM2MzkyMjkyNzA4
MTcxNzoxNDI1MDc4
Njc0Mjk5NDY1/ 

Facebook-
adás 2019.05.17. 
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Könyvtári terasz – Gémesi 
György és Fóthy Zsuzsanna élő 
adásban 

https://www.facebook.c
om/gemesigy/videos/25
21201004608903/Uzpf
STM2MzkyMjkyNzA4
MTcxNzoxNDI1NTcy
MTQ0MjUwMTE4/ 

Facebook-
adás 2019.05.18. 

 

A Könyv Ünnepe Gödöllőn 
eseménysorozat keretében, Szőcs 
Henriette, a Brigadéros szeretője 
című könyve kapcsán beszélget az 
íróval Aradszki Ildikó. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/526554244545601/ 

Facebook-
adás 2019.05.31. 

 

Varga Zoltán Zsolt, Euridiké 
halott című kötetét mutatják be a 
Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs központban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/2990007384372970/ 

Facebook-
adás 2019.06.06. 

 

Down szindrómás fiatalok 
szolgálnak fel a könyvtár 
kávézójában -Gémesi György élő 
adásban 

https://www.facebook.c
om/gemesigy/videos/vb
.100001570849321/258
4894924906177/?type=
2&video_source=user_
video_tab 

Facebook-
adás 2019.06.21 

 
Semmelweis Ignácra emlékeznek a 
Gödöllői Városi Könyvtár és 
Információs Központban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/2339068636365147/ 

Facebook-
adás 2019.07.04 

 Most mutatják be az új Gödöllő 
könyvet a Városi Könyvtárban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/448405272434035/ 

Facebook-
adás 2019.09.20. 

 

Átadták a Tiszta Udvar Rendes 
Ház elismeréseket a Városi 
Könyvtár és Információs 
központban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/455079861775559/ 

Facebook-
adás 2019.09.24. 

 
Rendhagyó 1 film, 1 könyv, 1 
kávé Amerigo Tot 
könyvbemutató Gödöllőn 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/897680693948908/ 

Facebook-
adás 2019.10.06. 

 A Gödöllői Városi Könyvtárban 
átadták az Év olvasója díjakat 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/456707868525139/ 

Facebook-
adás 2019.10.06. 

 Átadták az Olvasók Diadala 
verseny díjait I. rész 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/2493083900777175/ 

Facebook-
adás 2019.10.06. 

 Átadták az Olvasók Diadala 
verseny díjait II. rész 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/2493401100904788/ 

Facebook-
adás 2019.10.06. 

 

Fennállásának egy éves 
évfordulóját ünnepelte ma a 
KamaszHíd a Gödöllői Városi 
Könyvtár és Információs 
Központban. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/1893260277486908/ 

Facebook-
adás 2019.10.18. 

 A Sündör és Niru, Együtt a 
Pörkeföldre című mese 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video

Facebook-
adás 2019.11.14. 
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könyvbemutatója és 
kiállításmegnyitója 

s/3756685797678646/ 

 
25 éves az Erzsébet királyné 
emlékére megrendezett vers- és 
prózamondó verseny. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/2815452965151984/ 

Facebook-
adás 2019.11.23. 

 

Balogh András, Aranyosi Ervin: 
Szeretném érteni című versét 
mondja el a 25. Erzsébet Királyné 
vers- és prózamondó versenyen. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/1396198103890987/ 

Facebook-
adás 2019.11.23. 

 

Varga Lili Csilla, Móra Ferenc: A 
századik könyv című művét adja 
elő, a 25. Erzsébet Királyné vers- 
és prózamondó versenyen. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/547653866020632/ 

Facebook-
adás 2019.11.23. 

 

Idén, Bada Márta festőművész és 
Horváth Péter, a Városi 
Könyvtár és Információs Központ 
munkatársa vehette át az Arany 
Medál díjat Pécsi Ildikótól, az 
Erzsébet királyné emlékére 
rendezett vers- és prózamondó 
verseny támogatásáért. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/2675149475883042/ 

Facebook-
adás 2019.11.23. 

 

20 nagyon ütős év, a Talamba 
sztori című könyvet mutatták be 
a Városi Könyvtár és információs 
központban 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/809271819528654/ 

Facebook-
adás 2019.11.27. 

 20 nagyon ütős év, a Talamba 
sztori című könyv bemutatója. 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/759338477872068/ 

Facebook-
adás 2019.12.02 

 Gödöllői Városi Könyvtár kórusa 
a Civil Karácsonyon 

https://www.facebook.c
om/Godollonettv/video
s/455255988759961/ 

Facebook-
adás 2019.12.20. 

 

Duna TV Család-Barát 
magazinja Erzsébet-nap és 
Erzsébet királyné kapcsán (56:30-
tól) 

https://mediaklikk.hu/vi
deo/csalad-barat-2019-
11-19-i-
adas/?fbclid=IwAR3EJi
5le8AAKDLkgZNdQD
9UnJ8B34dO9RZ1SV
Nu4RDUcND-
Qm_usbKoXo4 

TV-adás 2019.11.19. 

 

M1 Esély című műsor Mi újság 
V.A.N? Irodalmi kávézóban 
foglalkoztatott Down szindrómás 
fiatalokról (15.20-tól) 

https://mediaklikk.hu/vi
deo/esely-2019-12-21-
i-adas-3/ 

TV-adás 2019.12.21. 

 Köszönöm, nem kérek 
Zöld könyvtáros könyvbemutató 

http://szolgalat.com/kos
zonom-nem-kerek-
zold-konyvtaros-
konyvbemutato/ 

Internetes 
cikk 2019.01.22. 

 A hulladék csökkentés nem pénz, 
hanem szemlélet kérdés 

http://szolgalat.com/a-
hulladek-csokkentes-
nem-penz-hanem-

Internetes 
cikk 2019.02.19. 
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szemlelet-kerdes/ 

 Túléli-e a 21. századot a könyvtár? 

https://hvg.hu/elet/2019
0409_Miert_ne_masiro
zhatnanak_legorobotok
_egy_21_szazadi_kony
vtarban_digitalizacio_o
lvasas_konyvtar?fbclid
=IwAR3FrrsN8CEPf_n
KpXyjPjqRMwLODs8
AU20rxarnRCdrmbIAI
hOxfdHYDJI 

Internetes 
cikk 2019.04.09. 

 
Két orvost és egy gyógyszerészt 
díjaznak a gödöllői Semmelweis-
napon 

http://godolloihirek.hu/
cikkek/2019/06/25/aktu
-lis/ket-orvost-es-egy-
gyogyszereszt-
dijaznak-a-godolloi-
semmelweis-napon 

Internetes 
cikk 2019.06.25. 

 Átadták a Gödöllő Egészségügyéért 
Díjakat 

http://szolgalat.com/ata
dtak-a-godollo-
egeszsegugyeert-
dijakat-2/ 

Internetes 
cikk 2019.07.05. 

 Köszönöm, nem kérek 
Zöld könyvtáros könyvbemutató 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 1. sz. 2019. január 
22. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.01.22. 

 
Megújult a könyvtár ruhatár 
rendszere – praktikus, gyors és 
vidám 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 1. sz. 2019. január 
22. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.01.22. 

 Mosoly programok a Mi Újság 
V.An Kávézóban 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 1. sz. 2019. január 
22. 8. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.01.22. 

 
„Hidd el, minden az akaraton 
múlik” 
Csosza Bácsi emlékkiállítás 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 3. sz. 2019. február 
5. 15. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.05. 

 Megemlékezés az elhurcoltakról és 
a kitelepítettekről 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 3. sz. 2019. február 
5. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.05. 

 Babával kényelmesebben, új 
színfolt a könyvtárban 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 4. sz. 2019. február 
12. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.12. 

 1 könyv, 1 film, 1 kávé – Ady 100 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 4. sz. 2019. február 
12. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.12. 

 Február 14.: Egy nap két ünnep, 
sok-sok akció 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 4. sz. 2019. február 
12. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.12. 

 Felkapkodott gyöngyök 
IRKA könyvbemutató 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 4. sz. 2019. február 
12. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.12. 
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 Szívek és könyvek 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 5. sz. 2019. február 
19. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.19. 

 A hulladékcsökkentés szemlélet 
kérdése 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 5. sz. 2019. február 
19. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.19. 

 1 könyv, 1 film, 1 kávé 
Ady és Csinszka világa 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 6. sz. 2019. február 
26. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.02.26. 

 
Megszüntette a kormány a 
kulturális közfoglalkoztatási 
programot 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 7. sz. 2019. 
március 5. 4. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.03.05. 

 A természet színpadán – Gödöllői 
Irodalmi Díj 2019 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 7. sz. 2019. 
március 5. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.03.05. 

 Alkotások azoktól, akik már viselik 
a „másként látó szemüveget” 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 9. sz. 2019. 
március 19. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.03.19. 

 Olvasók diadala – játékra fel! 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 9. sz. 2019. 
március 19. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.03.19. 

 
1 könyv, 1 film, 1 kávé – A Weiss 
Manfréd család története papíron és 
vásznon 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 11. sz. 2019. április 
2. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.02. 

 Pataki Pál, a jóhír hozó 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 11. sz. 2019. április 
2. 13. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.02. 

 
Az én könyvtáram 
Fejlesztő programok a digitális 
világban 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 12. sz. 2019. április 
9. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.09. 

 
A Magyar Költészet Napja 
Versek hagyományosan és 
újragondolva 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 13. sz. 2019. április 
16. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.16. 

 A Magyar Költészet Napja 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 13. sz. 2019. április 
16. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.16. 

 Olvasók Diadala 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 14. sz. 2019. április 
23. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.23. 

 Wageningeni koncert Gödöllőn 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 14. sz. 2019. április 
23. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.23. 

 1 könyv 1 film 1 kávé 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 15. sz. 2019. április 
30. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.30. 

 Beatrix Potter csodálatos világa a 
Hajósban 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 15. sz. 2019. április 
30. 6. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.04.30. 

 Emlékek és írások - találkozó 
Ferdinándy Györggyel 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 15. sz. 2019. április 

Nyomtatott 
folyóirat- 2019.04.30. 
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30. 10. p. cikk 

 Remíz - A fotós és a filmes 
szemével 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 16. sz. 2019. május 
07. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.07. 

 
1 könyv_1 film_1 kávé - magyar 
műgyűjtők elveszett öröksége 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 17. sz. 2019. május 
14. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.14. 

 Időtlen - Rácz Ráchel 
könyvbemutatója a könyvtárban 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 17. sz. 2019. május 
14. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.14. 

 Díjeső Gödöllőnek 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 18. sz. 2019. május 
21. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.21. 

 Díjeső Gödöllőnek 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 18. sz. 2019. május 
21. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.21. 

 Egyre zöldebb a könyvtár 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 18. sz. 2019. május 
21. 8. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.21. 

 Készülődés a könyv ünnepére 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 18. sz. 2019. május 
21. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.21. 

 Kávéházak éjszakája Gödöllőn 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 18. sz. 2019. május 
21. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.21. 

 A könyv ünnepe eseményei 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 19. sz. 2019. május 
28. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.05.28. 

 Erzsébet-klub 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 20. sz. 2019. június 
04. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.04. 

 A könyv ünnepe rendezvényei 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 20. sz. 2019. június 
04. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.04. 

 Átadták a Gödöllői Irodalmi Díjakat 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 21. sz. 2019. június 
11. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.11. 

 Egy kultúrától pezsgő éjszaka 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 21. sz. 2019. június 
11. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.11. 

 Elismerés a városi könyvtár 
munkatársainak 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 22. sz. 2019. június 
18. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.18. 

 Sikeres programokkal zárult a 
Gödöllői Könyvünnep 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 22. sz. 2019. június 
18. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.18. 

 Diadal a könyvtárban 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 23. sz. 2019. június 
25. 2. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.25. 
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 Múzeumok Éjszakája 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 23. sz. 2019. június 
25. 1. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.25. 

 Múzeumok Éjszakája 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 23. sz. 2019. június 
25. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.25. 

 Múzeumok Éjszakája 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 23. sz. 2019. június 
25. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.06.25. 

 Egyetlen Év – Egy gödöllői történet 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 24. sz. 2019. július 
02. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.07.02. 

 Gödöllő-könyv: Bemutatkozik a 
második kiadás 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 27. sz. 2019. 
szeptember 03. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.09.03. 

 Ősszel is irány a könyvtár 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 28. sz. 2019. 
szeptember 10. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.09.10. 

 Amerigo – a szobrász, a színész és a 
bohém 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 29. sz. 2019. 
szeptember 17. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.09.17. 

 Egy könyv, 1 film, 1 kávé 
Amerigo 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 30. sz. 2019. 
szeptember 24. 11. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.09.24. 

 Gödöllő könyv: újraálmodva 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 30. sz. 2019. 
szeptember 24. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.09.24. 

 1 film, 1 könyv, 1 kávé – Amerigo 
Tot 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 32. sz. 2019. 
október 08. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.10.08. 

 Díjeső az Őszi Könyvtári Napokon 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 33. sz. 2019. 
október 15. 12. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.10.15. 

 Születésnapot ünnepelt a 
Kamaszhíd 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 34. sz. 2019. 
október 22. 10. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.10.22. 

 Erzsébet-klub a városi könyvtárban 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 36. sz. 2019. 
november 05. 7. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.11.05. 

 Olvadó jégkristályok 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 37. sz. 2019. 
november 19. 15. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.11.19. 

 Pörkefölde mesében és képben 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 37. sz. 2019. 
november 19. 15. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.11.19. 

 Erzsébet királyné vers és 
prózamondó verseny 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 38. sz. 2019. 
december 03. 14. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.12.03. 

 Készül a mézeskalács város Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 38. sz. 2019. 

Nyomtatott 
folyóirat- 2019.12.03. 
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december 03. 8. p. cikk 

 Mi újság VAn - Bayer Ilona 
könyvbemutató 

Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 38. sz. 2019. 
december 03. 8. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.12.03. 

 Ütős sztori - Talamba 20 
Gödöllői Szolgálat, 28. 
évf. 38. sz. 2019. 
december 03. 18. p. 

Nyomtatott 
folyóirat-
cikk 

2019.12.03. 

 
 
 

Gödöllő, 2020. február 18. 
 
 
 

 
Liskáné Fóthi Zsuzsanna 

Istók Anna 
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