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1. HELYZETELEMZÉS
A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (továbbiakban GVKIK) munkaterve a
2017.évi LXVII. a muzeális intézményekről, a nyilvános közkönyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvény előírásainak figyelembevételével készül. Meghatározóak a
2017. évben elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia irányelvei, valamint az IFLA
(International Federation of Library Associatlions /a Könyvtárosegyesületek Nemzetközi
Szövetsége) alapgondolatai.
A hazai jógyakorlatok alkalmazása mellett (Az én könyvtáram EFOP projekt) kiemelt
figyelmet szentel a vezetés a nemzetközi minták követésére és azok helyi adaptálására.
Célunk az, hogy a megszokott könyvtári környezetben, a könyvtár saját stratégiájában
megfogalmazott irányelveket követve, egy a hagyományos és a modern, új típusú
szolgáltatásokat felvonultató, a nemzetközi trendeknek is megfelelő könyvtárat és egyben
közösségi teret működtessünk. A célok, a konkrét feladatok megfogalmazásánál első a
felhasználó, akinek igényei alapján alakítjuk és módosítjuk a teret és a szolgáltatásokat.
A 2021-es év minden tekintetben különleges évnek ígérkezik. A tervezés pillanatában a
könyvtárak nem látogathatók, de minden erőfeszítésükkel azon vannak, hogy
szolgáltassanak a megengedett keretek között. Így tesz a GVKIK is. Nem látható jelenleg,
hogy mikor tudjuk megnyitni a könyvtár tereit, mikor lehetnek jelen fizikailag a látogatóink.
A koronavírus járvány hatására a kormányzati megvonások következményeként a városi
költségvetés, így a könyvtár költségvetése is jelentősen, 25%-kal lecsökkent. Így komoly
megtakarításokat kell tervezni, amely mind a dologi, mind a személyi kiadásokat érinti.
(lsd.: 2.5. Gazdálkodás)
A személyi kiadások csökkentése következtében 2021. február 1-től november 30-ig, a
könyvtár minden dolgozója, beleértve a vezetőt is, napi 6 órában dolgozik, 75%os
munkabérrel. A közösség vállalása volt, így nem kellett 5 munkatárstól megválnunk. (lsd.: 2.7
Humán erőforrás gazdálkodás). Emellett elvonásra kerül a cafeteria, ami évi 96 ezer forintot
jelentett munkatársakként. A 6%os béremelést januárig minden munkatárs megkapja.
A dologi kiadások csökkentésének következménye többek között a dokumentum beszerzési
keret jelentős csökkentése, amelynek kiszámítható következményei lesznek a forgalmi és
forgási statisztikákra, az érdekeltségnövelő támogatás következő évi összegére.
Mindezek mellett, tekintettel a heti -180 munkaórára, amely a 6 órás munkaidő eredménye,
nem tudjuk a könyvtárat a megszokott nyitvatartási rendben tartani: vissza kell venni
jelentősen a látogatási időt.
Jelentősen fog csökkenni a szolgáltatások mennyisége és minősége, hiszen a fent említett
kieső munkaóra erre negatív hatással lesz.

Legfőbb feladatunk a kapuk újranyitásáig a lehetséges szolgáltatások működtetése és az
olvasóinkkal való kapcsolattartás minden módjának kihasználása. Így az év kezdeténremélhetőleg csak az első félévet érintve- tovább erősítjük online szolgáltatásainkat,
minden olyan lehetőséget, ami távhasználatban elérhető:
- Folytatjuk az online kölcsönzés lehetőségét
- Online beiratkozást biztosítunk
- Házhoz visszük a könyvet
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-

Facebook oldalunkon folyamatosan digitális tartalmakat készítünk és küldünk
Utazó könyvtáros programot visszük az óvodákba és az iskolákba
Online klubfoglalkozásokat tartunk kisközösségeinkben
Folytatjuk a helytörténeti állomány digitalizálását
Jó idő beköszöntével szolgáltatás a Zöld udvaron, a Terasz könyvtáron

Az idei év szlogenje:

SZÍNEZD ÚJRA
Idei tematikánknak a Színezd újra! szlogent választottuk, hiszen
szeretnénk majd ismét élettel megtölteni a könyvtárat. A járvány
miatt beszűkült és beszürkült a világunk, ezért az idei év feladata,
hogy újra megtaláljuk a kapcsolatot az olvasókkal, elinduljon a
közösségi élet, és ismét felfedezzék az emberek a már meglévő
lehetőségeket, programokat, szolgáltatásokat.

Kiemelt szakmai feladatok, projektek:
-

-

-

Színezd újra! tematika égisze alatt a meglévő és már jól működő szolgáltatások
leporolása, új ruhába öltöztetve, megfelelő reklám eszközökkel eljuttatva a
felhasználókhoz.
Zöld udvari szolgáltatások bővítése, az udvar és a terasz, mint közösségi tér
lehetőségeinek jobb kihasználása (koncertek, táborok, zöld közösségi kert és
programok)
Makerspace, azaz a közösségi alkotótér kialakítása és működtetése
Maradjunk együtt a felhőben, azaz az online szolgáltatások folyamatos
kommunikálása, fejlesztése.

Kiemelt vezetői feladatok:
-

-

-

A könyvtár biztonságos működtetése, amely egyaránt megfelelő a munkatársak és a
látogató közönség számárra a kapunyitás után. A megszorítások miatt szükségessé
válik a nyitvatartási idő, az ügyeleti rendszer, a rendezvények, egyes szolgáltatások
csökkentése.
Kiegyensúlyozott, a meghatározott keretek között mozgó, az idei évben különös
figyelmet igénylő gazdálkodás, amelynek üteme a szokottnál sűrűbben kell, hogy
átvizsgálásra kerüljön.
2021 júniusában, az ígértekre hivatkozva, felülvizsgálni a munkatársak munkaidő
csökkentésének szükségességét. Amennyiben az állami kompenzáció által erre
lehetőség mutatkozik, a munkatársak munkaidejét és bérét vissza kell állítani az
eredeti formában.

4

2. VEZETÉSI FELADATOK

2. VEZETÉSI FELADATOK
2.1. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS
A Minőségirányítási Tanács 2021-ben folytatja az eddigi munkákat, támaszkodva a kisebb
munkacsoportokra. Változás történt a tagok összetételében, melyet az ügyrendük tartalmaz,
a MIT tehát az ADACS, FOCS, BEKOMCS, MACS és ZÖCS munkáját koordinálja, ellenőrzi a
határidőket, segítséget nyújt és szükség esetén képzést is szervez számukra. Évente két
alkalommal a csoportok résztvevőivel átbeszéli az elvégzett feladatokat és a még hátralévő
munkát újra ütemezi, ha szükséges. A csoportok az éves feladatokat a MIT ajánlása alapján
ütemezik, támaszkodva a MIT által készített jelentésekre, beszámolókra. A MIT operatív
tervben összesíti az összes munkacsoport által elvégzendő feladatokat, és negyedévente
beszámol róla a vezetőségnek.
2.1.1. BELSŐ KÉPZÉS
A MIT feladata, hogy a munkatársi értékelés, kérdőív eredményeire, tapasztalataira építve
2021-ben folytassa a kollégák képzését azokon a területeken, ahol hiányosságot tapasztalt.
Az önértékelés eredményei is azt támasztják alá, hogy a kollégák szívesen vennének részt
képzéseken. A belső képzési tervet részletesen ld. az Informatikai résznél, ahol az
informatikai referens összegyűjti és beosztja az éves képzéseket.
2.1.2. DOKUMENTÁCIÓ
A MIT feladata, hogy a minőségbiztosítás során keletkezett dokumentumok megőrzéséről
gondoskodjon, biztosítsa mentésüket és azt, hogy a munkavállalók, illetve a közönség
hozzáférhessen ezekhez. Ennek érdekében:
- biztosítja a GVKIK minden dolgozója számára a minőségirányítással kapcsolatos
dokumentumokhoz való hozzáférést a common/minőségirányítás mappában. Átlátható
struktúrában csoportosítja a keletkező dokumentumokat és a lejárt érvényességűeket is
archiválja.
- minden feltöltött dokumentum elérhetőségéről tájékoztatja a munkatársakat.
- az elkészült elemzésekről és fontosabb dokumentumokról tájékoztatja a vezetőséget,
munkatársakat, munkaértekezleten bővebben ismerteti ezeket.
- folyamatosan
ellenőrzi
a
minőségirányítással
kapcsolatos
dokumentumok
naprakészségét, a szükséges javításokat év közben elvégzi és frissíti a könyvtár honlapján és
a közös elektronikus rendszerben az anyagokat.
- felülvizsgálja a könyvtár épületében, a látogatók számára elhelyezett új
könyvtárhasználati szabályzattal kapcsolatos információs anyagokat, új kiírásokat készíttet,
ha szükséges. segítséget nyújt a GVKIK dolgozóinak abban, hogy megismerjék a
minőségirányítási dokumentumok rendszerét.
2.1.3. SZAKMAI PUBLIKÁCIÓ
A MIT feladata, hogy a GVKIK-ban folyó magas szakmai munkáról folyamatosan szülessenek
publikációk szakmai portálokon, folyóiratokban. Figyelemmel követi a szakmai
konferenciákat, előadókat javasol munkatársai közül, ösztönzi a kollégákat cikkek
megírására. Idén 1 témában tervezünk szakmai cikket megjelentetni: zöld könyvtári
fejlesztéseink Könyvtári Figyelőben.
Ezen kívül tavalyról elmaradt a Vándorgyűlésen való két előadásunk is, ez a járvány
függvényében tud megvalósulni idén.
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A Common/közös dokumentumok/továbbképzés mappában Excel file-ban gyűjti a kollégák
részvételét szakmai eseményeken.
2020-ban kezdtük el készíteni szakmai hírlevelünket, a KIRAKAT-ot. Ebben havi
rendszerességgel adunk hírt azokról a szakmai innovációkról, amelyek az intézményben
születtek és valósultak meg. Elsősorban szakmai körökben osztjuk meg, de a populáris
fogalmazás és az infografikai ábrázolások miatt szívesen veszik olvasóink is a híreket. Ebben
az évben is folytatjuk a készítését, havonta 1 alkalommal tudósítunk a szakmai
újdonságainkról.
2.1.4. ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS
A MIT a többi munkacsoport, főként az adatelemzési csoport munkájával összhangban
tájékoztatja a vezetőséget és minden munkatársat a GVKIK eredményeiről. Koordinálja a
2021-es felméréseket és intézkedéseket javasol az elemzések kapcsán.
A Folyamatszabályozó csoport (FOCS) la folyamatok szabályozásával és leírásával
egyértelműbbé és pontosabbá teszik a munkafolyamatokat.
1. Összehasonlító statisztikai adatelemzés
Minden év elején, félévkor és negyedévben elemzést készítünk az előző időszak statisztikai
adataiból: forgalmi, kölcsönzési, látogatottsági statisztika, rendezvények, távhasználat, stb. A
változásokat figyelembe véve alakítjuk ki adott évi munkatervünkben a súlypontokat, mely
területeket kell erősíteni. A féléves és negyedéves adatelemzés egy ellenőrző pont, amikor
megnézzük, sikerült-e tartani a terveket, kell-e esetleg további intézkedés. Idén kiemelt
figyelmet fordítunk a koronavírus szolgáltatások elemzésére, és a zárva tartási idő alatti
időszakok elemzésére.
2. Forgási statisztika készítése
A 2020-as év legfontosabb forgási adatainak elkészítése:
- gyermek szép és szakirodalom, tinikönyvek, idegen nyelvű könyvek
- hangoskönyvek, DVD, CD-k
- felnőtt szépirodalom összes, kiemelten: szórakoztató, krimi, scifi- fantasy, történelmi,
életrajzi, idegen nyelvű könyvek
- felnőtt szépirodalom összes, kiemelten: szakácskönyvek 641, útikönyvek 914 és
kertészet 635.
- dezideráta és új könyvek
3. Adatelemzés - teljesítménymutatók
A 2020-as statisztikai adatokból képzett teljesítménymutatók kiszámolása, elemzés készítése
a pozitív és negatív tendenciákról. Néhány teljesítménymutató megszüntetése, helyette
társadalmi hasznosulás mutatók számítása.
2019-es és 2020-as benchmarking elemzés készítése öt másik, minősített könyvtár adataival,
valamint az országos és városi könyvtári adatokkal együtt.
4. Munkatársi önértékelés
A munkatársak önértékelése kérdőívvel a saját teljesítményük, a kommunikáció, a motiváció
és a vezetőség értékelésének kérdésköreiben.
5. Olvasói elégedettségmérés
Idén nem tervezünk kapacitáshiány miatt.
6. SWOT analízis
Idén nem tervezünk, tavaly kettő is készült.
7. Infografika
Rendszeres infografikákat készítünk nem csak a statisztikai éves adatokból, nagyobb
elemzésekből, hanem havonta-kéthavonta a könyvtár életéből is.
- legnépszerűbb dokumentumok 2020-ban
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éves statisztika 2020
havonta kis színes infografika az olvasás és könyvek világából a szakmai hírlevélben
8. Folyamatszabályozás
Feladatunkat a járványhelyzet figyelembevételével terveztük meg. A folyamatokat corell-ben
készítjük el, pdf formátumban tároljuk a common-minősített mappában. Kollégákkal reggeli
értekezleteken ismertetjük.
-

Idei kiemelt folyamatok:
 Könyvtárközi kölcsönzés folyamata
 Papír alapú beiratkozás
 Beiratkozási folyamatunk javítása, kiegészítése kockázati elemzéssel.
 Online beiratkozás folyamatának elkészítése
 Újonnan bevezetett online beiratkozási lehetőség folyamatának
elkészítése.
 Ellátmány kezelése és elszámolása
 Gazdasági folyamat elkészítése
 Tárgyi eszköz beszerzése
2.1.5. MARKETING
A marketing munkacsoport (MACS) 2021-ben arra helyezi a hangsúlyt, hogy a meglévő
szolgáltatásokat népszerűsítse, illetve segítsen az elveszett olvasók visszaszerzésében.
Több nagyobb területet fogalmaztunk meg, melynek kapcsán a MACS tervezi az éves
feladatokat:
 színezd újra! tematika
 tanösvény fejlesztés
 Jason Momoa olvasójegye
 #napi20percolvasás kampány
 beiratkozási kedv növelése
 eligazítók, feliratok az olvasói terekben
 online kommunikáció erősítése: reklámfilmek, filmes könyvajánlók készítése
 eligazítók, feliratok az olvasói terekben
SZÍNEZD ÚJRA! TEMATIKUS ÉV
kiemelt feladat
Szeretnénk ezzel kifejezni azt, hogy a karantén alatt elfelejtett szolgáltatásainkat leporoljuk,
elszürkült életünket újra színezzük az olvasók segítségével. Teljes tematikus év épül rá, saját
szlogennel, plakáttal, reklámpropagandával. Nem új szolgáltatásokat vezetünk be és
hírelünk, hanem a meglévő dolgainkat fogjuk újracsomagolva reklámozni.
-

Logó, kép és szlogen tervezés és megosztása Az életünk beszürkült 2020-ban, idén
újraszínezzük az életünket. Te mit színeznél újra a saját életedben?
Plakátsablon tervezése a programokhoz.
Szolgáltatásaink újraszínezése- vicces, figyelemfelkeltő posztok a facebook
oldalunkon
Színezd újra a könyvtárosokat! Egy közös csoportfotó, mindenki egy színben öltözve,
színkört alkotva. Színes egyéniségek vagyunk, minden hétfői beolvasóban
bemutatkozik egy-egy színes könyvtáros, aki elmondja, hogy a könyvtárosság mellett
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-

-

mihez ért még, mi a hobbija, mitől különleges, mi lett volna, ha nem könyvtáros lett
volna.
Színezd újra az olvasókat! Cél a beiratkozott olvasók megtartása.
Színes napok játék – minden nap más színt kap, aki aznap olyan színű ruhában jön, az
ajándékot, kedvezményt kap. Ezt csak az újra nyitástól kezdve tudjuk megvalósítani.
Netflixes mintára 15 mp-es videó: Csatlakozz még ma. Bármikor lemondhatod a
könyvtári tagságodat! De miért tennéd?
Színezd újra a könyveket!
Kifestő készítése a könyvtárról gyerekeknek, és az eztkérem csomagokba rakni.
Színes könyvcsomagok összeállítása színenként, ehhez kapcsolódóan kvíz
készítése: milyen színű könyv illik hozzád?
Tematikus könyvcsomagok összekészítése a lehető leglehetetlenebb témákban
Színezd újra a klubéletet! Bemutatni a klubjainkat, tagtoborzás.
Színezd újra az udvart! Olvasók kertje – színkör építése olvasói virágokkal. (lsd.:
ZÖCS)

Tematikus tanösvény
Hosszútávó célunk egy könyvtárnépszerűsítő tanösvény létrehozása könyvtáron belül és
kívül installációkkal, játékokkal, felhasználva akár a régi kiállítási játékokat is. Kültéren
játszótereken, főtéren, vasútállomáson, Alsó-parkban, stb. lehet akár az irodalmi
helyszínekhez is kötni. Majd mindezt egy online térképen is elhelyezni, virtuális tanösvényt
csinálni, játékosan. Ennek első állomása idén az lesz, hogy a részlegek kitalálják, milyen
szolgáltatásukat szeretnék a tanösvénybe beleilleszteni installációval együtt. 2021-ben
szeretnék eljutni addig, hogy megszülessenek a tervek, és ha lehetőségünk, időnk marad rá,
akkor egy-egy installációt fizikailag is megvalósítsunk. Majd a munkát tovább folytatjuk a
következő években.
Jason Momoa olvasójegye
Minden meghívott neves vendégünknek 2021-től kiállítunk egy olvasójegyet és lefotózzuk,
majd ezzel hirdetjük, népszerűsítjük a könyvtárunkat és az olvasást. Aki hajlandó, azt
felkérhetjük félperces videóra is, bejelentkezésre a könyvtárban, ahol tetszés szerint
mondhat szöveget a könyvtárak fontosságáról.
#napi20percolvasás marketing kampány
Folytatjuk a tavaly megkezdett olvasási kihívást. Amíg zárva tartunk, megmarad az online
térben, napi posztolás és havi közös könyvolvasás. Ezen felül két dolgot tervezünk még:
- napi20percolvasás könyvespolc létrehozása az eddig olvasott és ajánlott könyvekből,
ennek kitelepítése az udvarra, teraszra, kirakatba.
- napi20percolvasás olvasókör indítása személyes jelenléttel a nyitás után, havi
rendszerességgel.
Beiratkozott olvasók számára kedvezmények biztosítása
Nemzetközi Könyvajándék Nap (Valentin Nap):
Könyvajándékozás: minden könyvcsomag összeállítást emailben kérő gyerek és felnőtt
olvasónak könyvet adunk ajándékba az előre elkészített csomagokba.
Könyvtári órán részt vevő diákok számára kupon:
3 napig érvényes kupon, mely 16 év felett ingyenes beiratkozást kínál, 16 év alatt ajándék
csokit.
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Belépőd az olvasójegyed!
Minden jelentősebb program, melyekre eddig ingyenes jegyet kellett igényelni, ezentúl csak
beiratkozott olvasók számára lesz továbbra is ingyenes. A külsősök számára a beiratkozás
összegével azonos értékben kell fizetnie. Minden programnál „A belépőd az olvasójegyed”
szlogent kell elhelyezni.
Iratkozz be-PET palackkal
Fenntarthatóság jegyében műanyag palackos ingyenes beiratkozás, a tavalyi sikeres akció
ismétlése.

MARADJUNK EGYÜTT A FELHŐBEN! Online kommunikáció erősítése kiemelt feladat
A távhasználati szolgáltatások használatának erősödésével párhuzamosan ezeknek a
szolgáltatásoknak a fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt fektetünk. Ezzel párhuzamosan
kiemelt figyelmet szentelünk az olvasói kommunikációban az online lehetőségeknek. Minden
évben nő a közösségi oldalaink megtekintéseinek a száma, egyre többen ezeken a
fórumokon szerzik az információkat, fordulnak hozzánk kéréssel.
A járványhelyzet miatt az idei évben az online kommunikáció erősítésére helyezzük a
hangsúlyt. Több csatornán keresztül tartjuk a kapcsolatot olvasóinkkal, és adunk
lehetőséget, hogy kéréseikkel elérjenek bennünket. Az újranyitáskor természetesen ezen
szolgáltatásokat továbbra is üzemeltetni fogjuk.
Facebook rovatok:
https://www.facebook.com/godolloi.konyvtar
Hétfőn beolvasó címmel, pénteken: kiolvasó címmel hetente kétszer olvasásnépszerűsítő
rovatok indítása. A „színezd újra” mottónk jegyében bemutatkoznak a sokszínű könyvtárosok
hobbik ajánlásával, színes könyvcsomagokat ajánlunk különböző támákban játékos
feladvánnyal. Hetente kiajánljuk új beszerzéseinket a moly.hu oldalról. Tematikus napok
szerint kedden „Házunk Tája” régi és új interaktív játékainkat ajánljuk, szerdánként
szolgáltatásainkat népszerűsítjük, illetve videókat készítünk dokumentumaink ajánlásából.
Csütörtökönként híres írók, évforduló, világnapok eseményeire készítünk ismertetőket. A
felelősök feladata, hogy a könyvtárosoktól folyamatosan kérjék a posztokhoz szükséges
anyagot. Havonta egy alkalommal feltöltünk egy hónapra való anyagot.
Kamasz oldalunkat a fiataloknak szóló programjainkkal, színes hírekkel töltjük meg.
Twitter oldalunkra a facebook posztjaink kerülnek, itt fiatalabb célcsoportot érünk el.
https://twitter.com/gvkik
Instagram: a ki-és beolvasó rovatokat, illetve egyéb plakátokat is megjelentetjük.
https://www.instagram.com/godolloikonyvtar/?hl=hu
Youtube oldalunkra folyamatosan feltöltöttük videóinkat. Moly.hu oldalunkat havonta
frissítettük beszerzéseink alapján. Létrehoztuk TikTok oldalunkat is.
https://www.youtube.com/user/Gvkik
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Moly.hu oldalunkat hetente frissítjük beszerzéseink alapján. A profilunkról elérhetőek az
egyéb közösségi felületeink is.
https://moly.hu/tagok/godolloi_varosi_konyvtar
TikTok: létrehoztuk az új oldalunkat. Leginkább a fiatal korosztálynak szóló oldalon rövid
olvasásnépszerűsítő videókat illetve a könyvtár életét bemutató videókat teszünk közzé.
https://www.tiktok.com/tag/gvkik
Epadlás: Blog oldalunkon tartalmas, hosszabb könyvajánlókat készítünk a könyvek és az
olvasás világából. Tematikánkhoz kapcsolódva cikkeket jelentetünk meg.
https://www.gvkik.hu/blog/
Chat ablakot üzemeltetünk a könyvtár honlapján. Nyitva tartási időben élőben válaszolunk a
kérdésekre. A zárva tartás alatt érkező kérdésekre e-mailben tudunk válaszolni.
Ezt kérem szolgáltatás: eztkerem@gvkik.hu e-mail címen keresztül tartjuk a kapcsolatot
olvasóinkkal, a kéréseik alapján összekészítjük a csomagokat, és válasz e-mailben írjuk az
átvétel időpontját.
Online beiratkozás
Honlapunkon lehetőséget biztosítunk az online beiratkozásra és olvasójegy hosszabbítására.
Ezzel lecsökkentjük a személyes találkozók hosszát, az olvasók kényelmesen, otthonról
adhatják meg adataikat.
www.gvkik.hu
Észrevételek, ötletláda
Honlapunkon is biztosítjuk olvasóinknak az ötleteik, panaszaik benyújtásának lehetőségét.
Közösségi szolgálat
Lehetőséget biztosítunk az online jelentkezésre, visszacsatolásként elégedettségi kérdőív
kitöltésére kérjük a diákokat.
https://www.gvkik.hu/kozossegi_szolgalat
Reklámfilmek, filmes könyvajánlók készítése
A pandémia idején, a személyes látogatások hiányában, az olvasókat az online térben elérve
tudtuk és tudjuk tájékoztatni a lehetőségeikről, a működő és újonnan indított
szolgáltatásainkról.
https://vimeo.com/429195693?fbclid=IwAR20kbljC4bEtaqWufF2eiGKvvglc_EhPDKvuveWvRJvFilE7ED7AqH28c
Ezekhez kisfilmeket készítettünk és készítünk a jövőben is, amelyek rövidek, sokszor
humorral fűszerezve tájékoztatnak a szolgáltatásról.
- folyamatosan készülnek a filmes könyvajánlók, amelyeket a facebook oldalunkon
közlünk
- beszámolunk megtörtént eseményekről kisfilmek formájában
- új lehetőségeket reklámozunk a vezetőség részvételével
- kisfilm készül a háttérmunkákról, a zárt kapuk mögött folyó tevékenységekről
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-

forgatunk a közösségi megmozdulásainkról

Eligazítók, feliratok az olvasói terekben
2018-tól több tér átalakítása, könyvállomány áthelyezése történt az épületben. Ennek
következményei az elavult, nem helyénvaló feliratok cseréjének szükségessége.
2020 őszén felújított földszinti térbe (InfoTér) új információs és látványfeliratok kerültek.
Az év során folytatódik a polcfeliratok, őrjegyek, padlómatricák, színcsíkok cseréje és
készítése a falakon.
2020. év végén közel 1 millió forintot nyertünk a Nemzeti Kulturális Alapprogram
pályázatán. A támogatásból világító feliratrendszert vásároltunk, amelyben a grafikai
információs anyagok cserélhetőek. Ezek tervezése és nyomtatása március végéig
befejeződik, így az újranyitásra már a polcvégeken a felnőtt kölcsönzőtérben, a lépcsőház
fordulókban, valamint az Infotérben új eligazítók segítik a látogatókat a tájékozódásban.

2.2. ZÖLD KÖNYVTÁR_ kiemelt feladat
ELÉRENDŐ SZAKMAI CÉLOK
A 2021-es évben a Zöld könyvtári munkacsoport (ZÖCS) célja folytatni a Zöld Könyvtári Évben
(2019) megkezdett tematikus irányt és egyre több szemszögből körüljárni a környezeti
témákat. Továbbra is nagy hangsúly kerül majd a kollégák szemléletformálására és
bevonásukra a különböző programokon.
FELADATOK
Intézményen belüli szemléletformálás






Mivel a Zöld Könyvtár koncepció hosszú távú tervünk, így fontos bevonni minden
kollégát, hogy hitelesen tudják képviselni a kitűzött célokat. Ennek elősegítésére a
ZÖCS az év folyamán tartani fog egy kis szemléletformáló prezentációt, melynek
témája: Hogyan és miért szelektáljak?
A Z.Ö.CS – Kommandó feladata, hogy rámutasson olyan esetekre, amikor valamilyen
oknál fogva nem érvényesül a zöld szemlélet: pl. égve marad egy villany, ahol nem
tartózkodik kolléga. Amennyiben „szabálysértés” történik, az éppen ügyeletes kolléga
egy figyelmeztető kártyát hagy a helyszínen, lefotózza azt, majd a belső
kommunikációs csoportba közzéteszi. Hangsúlyos, hogy a projekt célja nem a
kollégák megszégyenítése, hanem a tanulás.
Remek alkalom lenne egy közös kirándulásra, szakmai tapasztalatszerzésre egy a
Platán Könyvtárba való látogatás. A könyvtár a 2020-as évben kiemelést kapott az
IFLA Zöld Könyvtár pályázatán.

Kiemelések



A Zöld Polcon gyűjtjük továbbra is a témába vágó könyveket. A polcon szoros raktári
rendben foglalnak helyet a könyvek.
Elkészült a könyvtár honlapján a Zöld Könyvtár fül. Ennek a fejlesztése folyamatos
lesz, mindig frissül majd aktuális tartalommal. Havonta 3db könyv ajánlója kerül majd
ki a honlapra. Ezek lehetnek új, de akár már korábban beszerzett dokumentumok is.
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Könyvtári órák
Jelenleg 3 három olyan nagyiskolásoknak szánt könyvtári óra is rendelkezésre áll,
amelyek kifejezetten témába vágóak, ebből a Szemét-ügy elnevezésű angolul is
elérhető.
Kiállítás
 Idén is helyet adunk a Természetfotó Kiállításnak, mellyel intézményünk csatlakozik a
szokásos évi Gödöllőn megrendezett Nemzetközi Természetfilm Fesztiválhoz.


Zöld udvar


A hátsó bejárat melletti ültető ládában szeretnénk kialakítani egy tündérkertet. Olyan
strapabíró, de mutatós növényeket keresünk majd ide, melyek árnyéktűrőek és
viszonylag pénztárca barátok. Helyet kapna itt egy kis fából készített házikó is.

PROGRAMOK










Fenntarthatóság Hete (április 20-24).
Ezt a hetet csupa olyan programokkal töltenénk fel, ami minden korosztály számára
kínál majd érdekességet. Lenne ismét beiratkozási akció, a tavalyi évben nagyon
népszerű volt a PET palack akció.
Színezd újra a zöld udvart – tervünk egy közös virágültetéssel egybekötött családi
délután, melyen lehetne növény csere, esetleg egy külsős előadó, aki a közösségi
kertekről tartana egy élménydús prezentációt. Hirdetünk mag cserét is, akkor jó ötlet
esetleg egy régi katalógus szekrény hasznosításával egy állandó magbank kialakítása.
Ez a nap alkalmas lenne arra, hogy meghirdessük vagy elindítsuk a közösségi kert
projektünket is.
„Lelki lomtalanítás” munkacímmel fut egy a tavalyihoz hasonló erdőfürdős élmény
kirándulás, egy jógaoktató vagy tai-chi oktató és/vagy kalimbás, esetleg egy didgerido
hangszeren játszó zenész.
Generációk sétája – Ugyancsak a tavalyi erdőmerülés ihlette ezt a projektet, mely egy
kifejezetten lassú, kellemes, természetbeni séta lenne, melyre minden korosztályt
várunk.
Biciklis nap – szeretnénk egy biciklis napot szervezni, melybe lehetőség szerint
bevonnánk a gödöllői kerékpáros egyesületet is az olvasóink mellett.

2.3. MAKERSPACE_KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGI ALKOTÓTÉR_ kiemelt feladat
„…a makerspace egy interaktív, multifunkcionális tér a kreativitás felfedezéséhez, illetve
tervezéshez és fejlesztéshez.” Theresa Willingham, Jeroen De Boer
A makerspace bekerülése a könyvtári szolgáltatások közzé, nagyon egyszerűen
magyarázható azzal, hogy a könyvtár egyébként is egy közösségi tér, ahol szabadon
hozzáférhetnek az emberek a könyvekben és adatbázisokban lévő tudáshoz. Ezekhez a
tényekhez könnyen kapcsolható egy olyan állandó helység, ahol nem csak az elméletnek jut
tér, hanem azokat a dolgokat, melyeket az interneten vagy a helyben található
szakirodalomban olvasnak, azt meg is tudják valósítani. Természetesen az sem
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elhanyagolható szempont, hogy egy új szolgáltatás új bevételi forrást és új beiratkozott
használókat ugyancsak jelenthet
a könyvtárak számára. Az
elindításához egyszerű dolgok is
megfelelőek lehetnek, nem
feltétlenül kell hozzá a külön,
elszeparált helyiség megléte
vagy a drága eszközök.
A gödöllői könyvtárban már több
éve megszületett az a gondolat, hogy a földszinti közösségi térben alkotó teret alakítunk ki
olyan kreatív szolgáltatásokkal és lehetőségekkel, amelyre igény mutatkozott az elmúlt
időszakban. Ennek a funkciónak a kialakításához remek tér a Zöld udvarhoz szervesen
kapcsolódó zenei részleg.
2021-ben a 2019. évi adó 1% bevételét a közösségi alkotótér megteremtésére fordítjuk.
Célunk, hogy a zenei és video részlegben-amelynek forgalma az évek alatt az olvasói
szokások átalakulása miatt érezhetően és statisztikailag is csökkent- egy alkotói teret és
szolgáltatási csomagot alakítsunk ki. Olyan tevékenységeknek adunk teret, szervezünk rá
alkotói kiscsoportokat, amelyekhez a felnőtt látogatók ritkán kapnak teret. (a gyerekek
számára sokkal több kézműves és gondolkodtató foglalkozás, szakkör áll a rendelkezésükre,
akár az iskolai foglalkozások keretei között.) Más típusú, a megszokottól eltérő
szolgáltatásokat indítunk.
Kezdeti lépések:
- a már zenehallgatásra nem használt, óriás asztalokat kreatív alkotó asztallá

-

alakítjuk: LEGO PAD
. Gyűjtést szervezünk a látogatóink körében a már nem
használt otthoni legókból.
Fonalakból FONALTÁR-at alakítunk ki, szintén gyűjtés formájában
RAJZASZTAL kialakítása kreatív eszközökkel
MAGTÁR kialakítása
VARRÓGÉP-ek beállítása szabad felhasználásra
TÁRSASJÁTÉK-ok begyűjtése
SÜTŐFORMA-k vásárlása
KÖNYVKÖTÉSZET- prés, vágó vásárlása

Szolgáltatások:
- 3 K -Könyv, kávé, kötés
címen kötős-olvasós klubot szervezünk.
- Legozzunk együtt!
Legotechnic tervezés, kivitelezés
- …legyen notesze!
könyvkötészeti minikurzus
- Jó lesz az még valamire!
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-

papírmasé készítő workshop a lejárt folyóiratok felhasználásával
Magtár-Könyvtár
növénymagok gyűjtése, cseréje, börzéje
Sütőforma kölcsönzés
Társasjáték kölcsönzés

2.4. KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK FRISSÍTÉSE
Az emberi erőforrások minisztere 32/2017 (XII.12) EMMI rendelete a kulturális szakemberek
továbbképzéséről hozott határozatot:
 2021. március 31-ig elkészül az intézmény beiskolázási terve, május 31-ig kell összeállítani
az intézmény képzési tervét, amely 5 éves periódusra tervei meg a munkatársak
továbbtanulását, képzésen való részvételét.
 2021. március 11-én testület elé kerül az intézmény 2020. évről szóló beszámolója és a
2021. évi munkaterve.

2.5. GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATOK

BEVÉTELEK
Működési bevételek
Központi irányító szervi
támogatás
(Önkormányzat)
ÖSSZES BEVÉTEL

2018
Eredeti előirányzat
3100
101853

2019

2020

EFt
2021

3620
119957

3644
132315

3507
99006

104953

123577

135959

99006

KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
Személyi juttatások
53307
63744
67659
51110
Munkaadói járulékok
10948
13004
13150
8044
Dologi kiadások
39498
44607
50210
37135
ebből:
- működési kiadások
29498
34607
35681
- közüzem
10000
10000
14529
Felhalmozási kiadások
1200
2222
4940
6223*
ÖSSZES KIADÁS
104953
123577
135959
102513
* 2020. novemberétől a dokumentumok beszerzése átkerült a felhalmozási kiadások oldalra.
2021. évre a könyvtár gazdálkodásának tervezésekor a feladatok ellátásához kapcsolódó
pénzügyi tervezés történt. (A megelőző években az előző évi bázis alapján történt a
tervezés.) Így minden szakmai program, minden rendezvény és valamennyi megvalósítandó
projekt, az épület üzemeltetés előzetes pénzügyi költségvetését kellett megtervezni. Ez a
típusú költségvetés az év során nagyon szoros gazdálkodást fog jelenteni, hiszen a városi
költségvetést érintő megvonások következtében az intézmény költségvetési kerete is
jelentősen lecsökkent. Ennek következtében az előző évekhez képest a következő radikális
megszorításokat kellett eszközölni:
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a személyi kiadásokat 20 millió forinttal kellett csökkenteni, ennek következtében
minden munkatárs, beleértve a vezetőt is, 2021. február hónaptól 2021. november
végéig napi 6 órában fog dolgozni. Ez 75%-os bért jelent mindenki számára.
megszűnik a munkatársi cafetéria, ez évi 96 ezer Ft juttatás megvonást jelent
minden dolgozónak
nem lesz lehetőség a túlmunkák kifizetésére, így a nyitás utáni időszakban pl.
rendezvények, helyettesítések után csak csúsztatásban vehető ki a felgyűlt óra (a
nyitvatartási idő ebben nehézséget fog jelenteni)
nem lesz mód nagyobb beruházásra
csökkent a dokumentum beszerzésre fordítható összeg, amely jelentős hatásokat
fog generálni. Többek között egyenes arányban fog csökkenni az érdekeltségnövelő
támogatás, amely az elmúlt években, éppen ennek a keretnek a szinten tartásával
magas összegeket hozott állami finanszírozásban.
felére csökken a rendezvényekre fordítható keret, kevesebb közösségi programot
tudunk szervezni

A célunk az, hogy a nehézségek ellenére - ha ugyan csökkentett üzemmódban is-de az
olvasóink számára a lehető legtöbbet nyújtsuk, így bízva abban, hogy meg tudjuk tartani
Gödöllő lakosságának 20%-át a látogatóink között.
Az előző évhez hasonlóan havonta lekérjük a költségvetési irodától a pénzforgalmi adatokat,
amelyet szorosan követünk. Kéthavonta a vezetőség személyes egyeztetést folytat az iroda
kapcsolattartójával és az irodavezetővel. A kiválóan működő kapcsolat nagy segítséget nyújt
a pontos, ütemezett, időarányos gazdálkodáshoz.

2.6. BERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETÜZEMELTETÉS
Beruházások:
2021. év folyamán minimális lehetőség lesz új beruházásokra. Informatikai területen
tervezünk új eszköz vásárlását. Az érdekeltségnövelő támogatás maximum 30%-a fordítható
technikai eszközbeszerzésre, amelyet várhatóan az év első felében megkap az intézmény.
A könyvek beszerzési kerete a felhalmozás rovaton jelenik meg (2020. novemberétől), így a
költségvetési sorban a magas felhalmozási kiadás összegét ez magyarázza.
Épületüzemeltetés:
 Az épület biztonságos és szabályos üzemeltetéséhez minden szolgáltatóval
megújítjuk a szerződésünket.
 Saját erőből és kreativitásból átalakítjuk a zenei -és video részleget olyan módon,
hogy az új szolgáltatási és alkotói tér (lsd. makerspace) helyet kapjon.
 Elvégezzük saját erőből a tisztasági festést, amelyhez az alapanyagokat szerezzük be.
 Kiegészítő világításokat helyezünk el a belső udvari bejáratnál, hogy a
könyvcsomagok átvételénél és az udvari szolgáltatásoknál barátságosabb közeget
tudjunk biztosítani.
 Felújítjuk a Zöld udvar fa felületeit, növényeket ápoljuk. Új kiskerteket alakítunk ki.
 Nem az intézmény saját költségvetéséből finanszírozva várható a 2020.év végén
aládúcolt KamaszHíd fa szerkezetének felújítása, valamint az épület homlokzatán
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lévő, kimozdult, ideiglenesen rögzített beton dekor elemeinek végleges és
biztonságos rögzítése.

2.7. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
A szakmai, üzemeltetési, gazdálkodási folyamatok megalkotása és betartásának ellenőrzése
folyamatos az intézményben. A minőségbiztosítási munkacsoport minden évben újabb
folyamatok leírását végzi, alkotja meg hozzá a folyamatábrákat. Ezek ismertetése a
munkatársakkal szintén folyamatos.
Februárban elkészül a könyvtár operatív munkaterve, amely minden munkaértekezleten
ellenőrzésre kerül. A havi bontásban, felelősökkel meghatározott feladatok végrehajtását
ellenőrizzük, az el nem végzett munkáknak új határidőt adunk. Ennek ellenőrzése
folyamatos.
2021-ben a következő területen végzünk kiemelt ellenőrzést:
 az online szolgáltatások kialakítása
 az online szolgáltatások működése
 az ezzel kapcsolatos kommunikáció
 fejlesztések kihasználtsága

2.8. PARTNERKAPCSOLATOK
A könyvtári tevékenységi körök kiemelkedően fontossá vált az utóbbi években a közösségi
térként való működés. Egyre több kiscsoport alakul, több az önszerveződés az olvasók
körében. Jelenleg 19 kisközösség működik a könyvtárban.
A könyvtár közművelődési és oktatási tevékenységének pillérét a társ- és egyéb
intézményekkel, szervezetekkel kialakított munkakapcsolatok alkotják.
Az idei évben kiemelt helyen szerepel a Zöld Könyvtár kapcsán kialakítandó kapcsolatok
keresése és a kapcsolatfelvétel, valamint az együttműködés.
- Klíma klub, Green Pici, Arborétum, Babati Biogazdálkodás, Bujtás-kert
Kiemelkedően fontos az intézmény számára az iskolákkal való együttműködés. A 2021. évre
is átnyúló tanévre elkészítettük a gyerekkönyvtár és a felnőtt részleg foglalkozás ajánlóját,
amely alapján várjuk az iskolai csoportok jelentkezését, amint erre lehetőség nyílik.
https://www.gvkik.hu/foglalkozasajanlo_2019__20120.html
A tavasz beköszöntével újra indítjuk Utazó könyvtáros szolgáltatásunkat, amely során mi
megyünk ki az óvodákba, iskolákba. Könyvcsomagokat állítunk össze, kivisszük a
csoportokhoz, felvesszük újra a kapcsolatot a pedagógusokkal és a gyerekekkel.
A könyvtár tevékenységében meghatározó az az együttműködés, együtt gondolkozás, amely
a többi kulturális intézménnyel valósul meg a városban.
 Amint újra nyitnak a kapuk, folyamatosan működtetjük és fejlesztjük a
Művészetek Háza kávézójában a Könyv és Kávé mini könyvtárunkat.
 Kiállítást tervezünk ebben az évben is a GÖMB alkotói csoport tagjaival.
 Közös kiállítás készül az IRKA és a Gödöllői Fotóskör részvételével.
 Lehetőséget biztosítunk a Természetfilm Fesztivál diák fotó pályázat
legjobbjainak a kiállításához.
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Szoros együttműködésben folyik a munka a Cserkész Könyvtár és Levéltár állományában is
közösen a Magyar Cserkész Szövetséggel.
A gödöllői könyvtár több helyi és országos szervezetnek, szakmai csoportoknak a tagja, vagy
szoros munkakapcsolatban áll velük. Ezekkel a szervezetekkel a tevékenységet ebben az
évben is aktívan folyatjuk, többek között:
Városi szervezetek:
Gödöllői Ifjúsági Testület
Gödöllő Város Civil Kerekasztal
Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete
Gödöllői Értékvédő Egyesület
Autonómia Köznevelési Közösség
Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete
Turisztikai Egyesület, Gödöllő
Gödöllői Testvérvárosi Egyesület
Rejtvényfejtők Országos Egyesülete
Könyvszakmai együttműködések:
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei Szervezet
HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum
MOKKA Egyesület (Magyar Országos Közös Katalógus)
MEK Egyesület (Magyar Elektronikus Könyvtár)
HUNGARNET Egyesület
EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program)
Magyar Olvasástársaság (HUNRA)
Informatikai és Könyvtári Szövetség
NetLib Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
Europe Direct Információs Iroda
Nemzetközi Könyvajándék Nap rendezvényt támogató könyvkiadók
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA)
Opten Informatikai Kft. (OPTEN)
Digitális Jólét Nonprofit Kft (DJN)
Nemzeti Kulturális Alap (NKA)

2.9. HUMÁN ERŐFORRÁS
A könyvtár munkatársainak engedélyezett létszáma 18 fő, könyvtári szakmai feladatot lát el
16 fő, gazdasági, üzemeltetési feladatot 2 fő. Ez 1 fővel a 2020. évi létszámhoz képest
kevesebb, mivel a munkaviszony átalakulás során elment kolléga álláshelyét a költségvetési
megszorítások miatt nem tölthettük be.
A személyi kiadásokat 20 millió forinttal kellett csökkenteni, ennek következtében minden
munkatárs, beleértve a vezetőt is, 2021. február hónaptól 2021. november végéig napi 6
órában fog dolgozni. Ez 75%-os bért jelent mindenki számára.
Túlóra nem fizethető ki.
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A 6%-os béremelést a könyvtár munkatársai a 2021-es évre vonatkozóan megkapják.

A szakmai feladatok ellátása a létszám és a munkaidő további csökkenésével veszélybe
kerülnek. A minősített munka alapfeltétele a jól képzett, összetartó, stabil munkatársi
közösség. Ebben a helyzetben bizonytalanság lesz a munkatársakon, kielégítő szakmai munka
nehezen várható el.
A vezetőség arra törekszik a közeljövőben, hogy a munkatársakat megerősítse a jelenlegi
pozíciójukban és mihamarabb visszaállíttassa az eredeti munkarendet.
Lehetőséget kell biztosítani az egyéb munkavégzésre, hiszen a jelenlegi bérek a mindennapi
megélhetéshez sem elegendő.
Fontos, hogy a munkatársak minden kérdésükre választ kapjanak, a bizonytalan
helyzetükben megerősítéshez jussanak:
 jogászt hívunk több alkalommal, aki válaszol a kérdéseinkre.
 pszichológus fog foglalkozni a munkatársi közösséggel a lelki egészség megőrzése
érdekében. A munkatársak közösen hozták meg azt a döntést, hogy 5 fő elbocsájtása
helyett mindenki részt vállal a terhekből, így csökkentett óraszámban és bérért
dolgozik majd. Ez egy közös mentális teher, foglalkozni kell vele.
2021-ben két kolléga tölti otthon a GYES idejét. Az ő álláshelyükön helyettes kollégák
dolgoznak.
Csapatépítés
Kiemelten fontos vezetői feladat a kollégák egymás közötti, valamint a munkatársak és a
vezetőség közötti kommunikáció fejlesztése, a csapat összetartás erősítése. Ennek
érdekében csapatépítő és kommunikációs alkalmakat szervezünk, a Belső Kommunikációs
Csoport (BEKOMCS) irányításával.
Információs teadélelőttök.
 A BEKOMCS újra indítja az információs teadélelőttöket. Meghatározott időpontban
egy-egy részleg játékos formában megismerteti a munkájával, a részlegen előforduló
érdekesebb és fontosabb feladatokkal a kollégákat. A BEKOMCS kidolgozza, hogy
milyen szempontok szerint kellene felkészülnie egy-egy részlegnek. Fontos, hogy
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egyrészt mindenki tájékozott legyen az egyes részlegeken folyó munkálatokról,
másrészt, ha valakit véletlenül helyettesíteni kell, tudjuk, hova nyúljunk.
Közösségi alkalmak.
Csapatépítő alkalmak.
Belső képzés.
 Online belső képzés. Almási Kitti klinikai szakpszichológus kommunikációval
kapcsolatos előadását nézzük meg a youtube-on közösen.
Kommunikációs visszajelzések.
 A különböző tájékoztatásra való reagálás ösztönzése a kollégák körében. A
részlegeken történő akciók, játékok, tanfolyamok, egyebek kommunikálása a többi
kolléga felé. A részlegeken belüli információmegosztás hatékonyságának növelése.
Információs platformok. Google naptár. Common mappák.

2.10. ÖNKÉNTESSÉG ÉS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
A könyvtár közösségi életében fontos szerepet töltenek be az intézményben működő
kisközösségek. Ezeket olyan olvasóink, kollégáink vezetik, akik önkéntes munkában végzik a
klub működtetését.
Ebben az évben is tovább működnek azok a klubok, amelyek az ő segítségükkel végzik
munkájukat. (bővebben lsd. Könyvtári kisközösségek). Az év során egy alkalommal
teadélutánra hívjuk őket, ahol meghallgatjuk beszámolójukat a klubok, körök működéséről,
megköszönjük eddigi munkájukat.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011-es törvény előírja a
középiskolások számára a kötelező közösségi szolgálat
teljesítését. Ebben az évben további iskolákkal
folytatjuk a közös munkát.
A könyvtár oldalán a közösségi szolgálatos fülnél
kialakítottunk egy online jelentkezési felületet a diákok
számára, ahol közvetlen tudnak a felkínált
lehetőségekre jelentkezni. Ugyanitt lehetőségük van a
tevékenység végén egy kérdőívet kitölteni a
könyvtárban végzett közösségi szolgálatról.
https://www.gvkik.hu/kozossegi_szolgalat
A 2021-es év első felében, a zárt ajtók mögött, az online
térben elsősorban a végzős diákoknak biztosítunk
lehetőséget az 50 óra befejezésre, amely az érettségi
feltétele.
A következő tevékenységekbe vonjuk be a diákokat: (többsége a kapunyitás után tud
megvalósulni)
 Könyvet házhoz program (idősek, mozgásukban korlátozott olvasóink
számára házhoz szállítjuk az olvasni valót a diákok segítségével.
 Mesedélelőtt a gyerekkönyvtárban- szombat délelőttönként diákok
mesélnek, kézműveskednek, vetítenek diafilmet a gyerekeknek
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War game- háborús játék havi 1 alkalommal
Készíts Te is könyvajánlót! – bevonjuk a diákokat a könyvtár honlapján
készülő könyvajánlók megírásába.
Könyvsú-go!- az Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék során létrehozott
könyvválasztó adatbázis építésében dolgozhatnak a diákok.
Rendezvények, programok- könyvtáron belül és kívül, a nagyobb programok
lebonyolításában vehetnek részt a diákok.
Digitalizálási feladatok a könyvtár aprónyomtatvány tárában.
Segítnet tanfolyam- nyugdíjas olvasóinknak megbeszélt időpontokban
számítógépes tanfolyamokat tartanak a fiatalok

A könyvtár honlapján a menüsorban külön felületet alakítottunk ki a közösségi szolgálattal
kapcsolatos tudnivalók számára, ahol pontos leírást adunk a vállalható tevékenységekről.
Bemutatjuk az eddigi munkát.
Könyvet Házhoz program_ diákokkal is
Könyvet házhoz programunk (idősek, mozgásukban korlátozott olvasóink számára házhoz
szállítjuk az olvasnivalót a diákok segítségével) a középiskolások számára kötelező közösségi
szolgálat keretében működik. Eddig jellemzően a Török Ignác Gimnázium, és a Gödöllői
Református Líceum Gimnázium diákjai keresték intézményünket ezzel a lehetőséggel
kapcsolatban.
Önkéntes, felnőtt olvasóinkat is bevonjuk ebbe a programba.

3. ELÉRENDŐ SZAKMAI CÉLOK
3.1 ÁLLOMÁNYMENEDZSMENT
3.1.1 KIEMELT ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI TERÜLET
Az olvasói igények és az állománygyarapítási tervet és szabályzatot figyelembe véve minden
évben meghatározzuk azokat a területeket, amelyekre a mindennapi dokumentum
beszerzési folyamaton belül még nagyobb hangsúlyt és nagyobb beszerzési keretet
fordítunk.
Felnőtt részleg:
 A tavaly elkezdett nagy klasszikusok vásárlását folytatjuk.
 Történelmi regények kiemelt gyarapítása folytatódik.
 Pilinszky emlékév van, remélhetőleg sok új kötet jelenik meg vele kapcsolatban.
 New Adult legfrissebb állományunk gyarapítását folytatjuk, fizikailag a földszinti szinti
InfoTér-en helyeztük el.. A könnyű kereshetőség érdekében kapott egy új
szimbólumot a gerincén.
 Neves-hiteles szakemberek könyvei – különös tekintettel a Nyitott Akadémia
szerzőire:
 Szondy Máté, Almási Kitti, Orvos-Tóth Noémi stb.
Gyermekkönyvtár+ KamaszHíd
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Célunk minél többféle szépirodalom: újdonságok, kortárs és klasszikus művek, segítő
könyvek beszerzése, a zöld témához és olimpiához kapcsolódó igényes,
dokumentumok beszerzése folytatódik. Tini polc gyarapítása folyamatos.
Állományépítésünk fontos része az olvasói igényeket tartalmazó dezideráta- jegyzék.
A jegyzéken szereplő könyvek beszerzésére havi rendszerességgel különös figyelmet
fordítunk. A beszerzésről a dokumentumot kérő olvasót értesítjük.



Nagy figyelmet szentelünk a Szülők polcának gyarapítására, amely játszó sarok
mellett helyezkedik el. Gyerekneveléssel, módszertannal, gyereklélektannal
foglalkozó könyveket szerzünk be, új folyóiratként pedig a Gyermeklélek című újságot
kínáljuk majd a szülőknek.

Kamaszhíd
 Könyvsúgó részlegére rövid határidővel szerezzük be a legfrissebb ifjúsági irodalmat.
Ebben az évben nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvű, különösen az angol
nyelven megjelent szépirodalom beszerzésére, hiszen a korosztály jellemzője, hogy
eredetiben olvassák a regényeket.
MásArc zenei és video részleg:
 Meglévő beszerzési forrásaink további bővítése (Despot.hu, Shopline, Mónos,
Magyar Nemzeti Filmalap, FantasyFilm, Hangvető, CDPince)
 Az idei év kiemelt gyarapítási területe a CD állományunkban a könnyűzene.
 A DVD beszerzés során kiemelt figyelmet szentelünk a kamaszoknak szánt filmek
beszerzésére.
InfoTér:
 Az állomány alakításánál a populárisabb folyóiratok felé mozdulunk el.
 A digitális folyóiratok kínálatát bővítjük, különös tekintettel a szakfolyóiratokra. Ezzel
párhuzamosan a digitális folyóiratokhoz való hozzáférés készségét fejlesztjük olvasóink
körében.
Gödöllő Gyűjtemény:
 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.
 2020. évtől a testületi ülések jegyzőkönyveit elektronikusan tároljuk, tesszük
hozzáférhetővé. A honlapon külön fül készül a könnyebb elérhetőség miatt. A Szikla
IKR-ben feldolgozásra kerülnek, PDF formátumban kerülnek elektronikus lefűzésre.
 A SZIKLA könyvtári rendszer aprónyomtatvány archiváló moduljában állományba
veszünk havonta 80 darab aprónyomtatványt és hozzácsatoljuk a megfelelő
beszkennelt médiaállományt.
 Helytörténészek, Gödöllővel és környékével kapcsolatos kiadványok beszerzése.
Évente négyszer antikváriumokban helytörténeti dokumentumokat keresünk és
vásárolunk.
 Témafigyelés helyi kiadók, könyvesboltok, antikváriumok, online könyváruházak
weboldalain Gödöllő és környéke helyismertével kapcsolatban.
Könyv és Kávé_Novo Café
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A tavalyi évhez hasonlóan kiemelt helyen szerepel a „Könyv és Kávé”- Művészetek Házába
kihelyezett - állományrészünk gyarapítása, frissítése igényes, könnyen átlapozható felnőtt
könyvek és tartós, jó minőségű gyerekkönyvek beszerzése.
Állományépítésünk fontos része az olvasói igényeket tartalmazó dezideráta jegyzék, ahol a
szóban és elektronikusan beérkezett kéréseket egyaránt összefuttatjuk. A jegyzéken szereplő
könyvek beszerzésére havi rendszerességgel különös figyelmet fordítunk. A beszerzésről a
dokumentumot kérő olvasót értesítjük.
3.1.2 ÁLLOMÁNYVÉDELEM
Az elmúlt évben megkezdett állagmegóvási munkát folytatjuk: az értékes, hosszú távú
kölcsönzésre számítható könyveket műanyag borítással vonjuk be, amely megóvja a
könyvek épségét, így tovább marad kölcsönözhető.2020-ban kb.400-450 könyv borítását
tervezzük, különös tekintettel a népszerű és a klasszikus szépirodalomra.
A könyvtár tartalmilag elavult vagy elrongyolódott, elveszett dokumentumait előre
meghatározott selejtezési ütemterv alapján vonjuk ki az állományból. Ehhez időpontokkal és
selejtezési területekkel meghatározott terv készül, ahol feltüntetjük a részlegenkénti
darabszámot is.
Teljes állományra vonatkozó selejtezési üzemterv készítése.
Tartalma:
 az olvasóknál kölcsönzésben lévő, behajthatatlan dokumentumok törlési
üteme
 a különböző területekről maximálisan törölhető darabszámok
 leválogatási, törlési és MÉH-be szállítási határidők
 rongyos könyvvásárok időpontjai
Ütemterv alapján folyamatosan vonjuk ki az állományból tartalmilag elavult vagy
elrongyolódott, elveszett dokumentumainkat. Az idei fő terület: a raktár rendezése.
Az elmúlt évben bevezetett állandó selejtezési jegyzékszámokat használjuk továbbra is.
Dokumentum típus:
Könyv

Selejtezési
jegyzékszám:
2021/K/1
2021//K/2
2021/K/3

feladatok:

2021/K/4
CD
2021/CD
CD-ROM
2021/CDR
DVD
2021/DVD
DVD-ROM
2021/DVR
Hangoskönyv
2021/HCD
Videokazetta
2021/V
Ajándékként szerzeményezett dokumentumok átválogatása, állományba vétele.
Évente
(dec.30.)

Egyéb

selejtezési
ütemterv
szerint

Határidő:




A gyűjtőköri szabályzat szerint megőrzésre nem kerülő – folyóiratok kivezetése a
Sziklából (katalógus).
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A „Könyv és Kávé” kihelyezett állományrész időközi állományellenőrzése.



A raktárban lévő, megőrzésre szánt folyóiratok állományba vétele.

3.1.3 ÁLLOMÁNYRENDEZÉS
Ebben az évben folytatódik a kölcsönző terekben az új feliratok kihelyezése. A pályázaton
nyert közel 1 millió forintból új, megvilágított, grafikailag moden, tartalmilag friss és aktuális
eligazító táblák és feliratok kerülnek a lépcsőházba és a felnőtt kölcsönzőtér polcvégeire,
valamint az InfoTér szolgáltató pultja mögé.
Felnőtt részleg:
 Új kiemelésként indítottuk 2019 végén a Segítő könyvek polcát, ahol mind a
felnőttek, mind a gyerekek számára különböző lelki problémákon való átsegítésre
ajánlunk szépirodalmat. A polcot a felnőtt és a gyerek részleg között helyeztük el, így
mindkét oldaláról lehet válogatni a segítő könyvekből. Ennek gyarapítása és
lendületben tartása egész évben kiemelt feladat mindkét részleg számára.
 Frontális helyen helyeztünk el két új kínáló könyvespolcot. A vírushelyzet idején
ezeket a portál kirakatainkban helyeztük el, ahol könyvcsomagokat kínálunk
kölcsönzésre, könnyítve ezzel a választást. A korlátozások feloldás után a felnőtt
kölcsönzőtéren a történelmi regények, valamint kiemeléseket helyezünk el mobil
polcokon népszerű szakterületeknél 4-5 kortárs író műveiből, illetve az új
beszerzések is helyet kaphatnának itt.
 Teraszon kialakítunk egy állományt, ahogy az idő megengedi. Olyan könyveket
válogatunk, amiket nem féltünk. Az elmaradt „Napi 20” könyveket is kivisszük. A
kölcsönzést is kihelyezzük ameddig nem nyithatunk ki, hogy közelebb kerüljünk az
olvasóinkhoz.
 A DOKUMIX folytatódik: különböző szakterületeknél a témába vágó más
dokumentumtípusokat is elhelyezünk. Újdonság: a CDR-ok is a könyvekhez kerülnek.
MásArc Zenei és video részleg
 CD és DVD külső tokok ellenőrzése, sérült darabok cseréje.
 VHS kazetták DVD átfedések állományból kivonása, feldolgozó irodával közösen.
 CD-k, DVD-k „elrejtése” a felnőtt részleg egy-egy tematikus válogatásánál, pl.
szakácskönyvek, útikönyvek, életrajzi és történelmi regények, kötelező olvasmányok.
InfoTér
 Hónap folyóirata ajánló készítése jeles napok, évfordulók kapcsán.
 A Hónap Folyóiratának kivitele az olvasói térbe (felnőtt kölcsönző, regisztráció)
 Az aktuális folyóirathoz kapcsolódó tematikus könyvek, CD-k, DVD-k, hangoskönyvek
a folyóiratok mellé.
KamaszHíd:
 Tematikus kiemelések készítése. Tini DVD állomány visszahelyezése MásArc
részlegből a KamaszHíd az újranyitáskor. CD állomány rendszeres cseréje a
KamaszHíd és a MásArc részleg között.
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3.2 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
3.2.1 OLVASÁSFEJLESZTÉS
A gödöllői könyvtár kiemelt szakmai feladatai közé sorolja az olvasásfejlesztést. Célunk az,
hogy az olvasást, a könyvtárat minél közelebb hozzuk az adott célcsoporthoz, nem
hagyományos eszközökkel.
Napihúszpercolvasás
Folytatni szeretnénk a Napi20 projektünket, az elmaradt könyvekből havi találkozókat
rendezünk. Az aktív olvasók köréből egy új olvasókört szándékozunk indítani. A
facebook csoport körét kiszélesítjük a kollégák ismerőseinek meghívásaival. A
programhoz kapcsolódva neves kortárs írókat hívnánk meg
Kutyás Olvasásterápia
Mátrai Flóra habilitációs kutyakiképző, tréner lesz a vendégük, Ipoly nevű terápiás
kutyájával. Balázs Ágnes: A beszélő kiskutya és más történetek című könyvéből olvas
fel a gyerekeknek. A kutya aktívan részt vesz a foglakozásokon, feladatokat old meg a
gyerekek segítségével.
Olvass, rajzolj, játssz velünk!
Évenként megtervezzük olvasás-élménygyűjtő matricás albumunkat. Célunk, hogy a
még olvasni nem tudók, és nem szerető gyerekek is kedvet kapjanak a könyvhöz, az
olvasáshoz. Segíthetik őket szülők, nagyszülők, testvérek. Az új album szövegezése,
meghirdetése 2021. februárjában, díjazása 2021. októberében a Könyves Vasárnapon
történik. A kinyomtatott albumokat igény esetén személyesen eljuttatjuk iskolákba.
Olvass kedvencednek!
Olvasási kihívás alsó tagozatos diákoknak. Készítsenek egy max. 3 perces videót,
melyen kedvenc háziállatuknak olvasnak fel egy rövid szöveget. Az elkészült
felvételeket google drive-os felületre kell feltölteni. Az elkészült alkotások hetente
jelennek meg a könyvtár facebook és youtube oldalán. A legtöbb pályamunkát
beküldő csoportnak jutalom jár. A könyvtár Szabadulószobájában várjuk őket, vagy
ellátogat hozzájuk egy terápiás kutya, akinek olvashatnak, illetve író-olvasó
találkozóra várjuk őket.
Utazó könyvtáros:
A vírus helyzet miatt sajnos nagyon lecsökkent a könyvtári foglakozások száma, ezért
új szolgáltatást vezettünk be. Utazó könyvtárosként Maszlag-Lénárt Mónika látogat el
kihelyezett könyvtári órákra a helyi óvodákba, iskolákba előre egyeztetett időpont
szerint. A találkozásokon tematikus évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódó mesésverses-zenés-táncos foglalkozás valósul meg. Olvasásra nevelő, olvasás népszerűsítő
tevékenységet egy nagy bőrönd segíti, mely tele van könyvvel. A könyveket az óvodai
csoport vagy iskolai osztály kikölcsönözheti. Egy hónap múlva újabb könyvcserére
került sor.
Kamaszokra hangolva
Ebben az évben – folytatva az előző évben megkezdett munkát- a kamasz
korosztálynak kiemelt figyelmet szentelünk. Az állománygyarapítás, az állomány
elrendezése, a zenei és video részlegben való új beszerzések, az Infohíd helyén
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kialakításra került Kamasz Híd, a gyerekkönyvtárban lévő tini polc bővítése mind
ennek a korosztálynak az igényeit elégíti ki.
Pályázatok:
Fantasy novella-, és rajzpályázat:
 Írj rövid novellát, vagy készíts illusztrációt kedvenc fantasy könyvedhez! A versenyt
általános iskola felső tagozatos tanulói és középiskolások számára hirdetjük meg. Egy
pályázó egy alkotással pályázhat. A rajzversenyre a pályamű készülhet hagyományos
(ceruzával, tussal) vagy digitális technikával is. A pályázatra beérkezett művekből
kiállítás készül a KamaszHídra.
Logótervező pályázat:
 A KamaszHíd jelenlegi logója a 2018-as megnyitóra készült, de nem tükrözi a Híd
szellemiségét. A logó legyen egyedi és könnyen azonosítható, egy színben és kisebb
méretben használva is jól kivehetőnek kell lennie. Az alkotásokat JPG formátumban
várjuk. Egy pályázó három alkotással pályázhat. A pályamunkákat a GVKIK vezetősége
bírálja el. A pályázatot beadó személyek vállalják, hogy amennyiben logójukkal
megnyerik a versenyt, az általuk készített logó használati jogát további térítés nélkül
adják át a GVKIK teljes körű felhasználásra. A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására. A pályázatra beérkezett művekből kiállítás készül a
KamaszHídra.
Könyvsú- go!_ Válassz könyvet könnyen!
Saját fejlesztésű könyvválasztó oldal
https://konyvsu-go.gvkik.hu/
A 2015-ös tematikus év keretében folyó Olvasók Diadala olvasásfejlesztési játék nagy sikerrel
zárult. A gyerekek közel 300 könyvet olvastak el és dolgoztak fel a játék során. Ennek az
anyagnak és felületnek a felhasználásával készült el az 1. negyedévben a Könyvsú-go
elnevezésű, fiataloknak szóló könyvválasztó oldal, amely a könyvtár honlapjáról érhető el.
Az oldalra látogatók különböző szempontok kiválasztásával megadhatják, hogy milyen
könyvet olvasnának szívesen. Így olyan olvasmányok közül választhatnak, amelyet a saját
korosztályuk több szempontból véleményezett. Ezeket a választáskor elolvashatják, majd a
könyv elolvasása után ők is véleményezhetik a választott könyvet.
2017-ben a az előző évben indított országos olvasási játék eredményeként – amelyben a
gödöllői könyvtár szervezőként és játékosként is részt vett- közel száz könyv került be az
adatbázisba, amelyeket a gyerekek a játék során dolgoztak fel.
2019-ben az Olvasók Diadala_Generációk csatája játék folyamán elolvasott könyvek
bekerülnek az adatbázisba, így 2020-ban folyamatosan bővül az elérhető tartalmak
mennyisége.
Az adatbázis bővítésével párhuzamosan nagyobb figyelmet fordítunk a könyvválasztó oldal
reklámozására: több foglalkozásban során megmutatjuk a diákoknak a lehetőséget, az EFOP
program keretében mintaprogramot fejlesztettünk a könyvválasztó oldalhoz), szakmai
lapokban cikket publikálunk a kibővült adatbázisról.
Könyvtár Kommandó
A könyvtár alkalmi alakulata minden évben több alkalommal jelenik meg a város
nagyrendezvényein. A cél az olvasás, a könyvtár népszerűsítése, nem hagyományos módon.
Ebben az évben a kitelepült”könyvtárban” is lehetőséget biztosítunk a rögtön beiratkozásra
és kölcsönzésre. A témában több könyvet és más dokumentumot is elhelyezünk a kültéri
könyvtár polcain, amelyek rögtön hazavihetők lesznek.
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Ebben az évben a következőt tervezzük:
- Főtér könyvtár szeptemberben
Olvasás Éjszakája programhoz csatlakozunk. Szeptember végén néhány napot töltenénk a
Főtéren a szokásos faházunkban, aminek a záró eseménye lenne az országos programhoz
való kapcsolódás.
A fesztivál koncepciója, célja olvasásnépszerűsítő, a nemzeti – írott kultúra értékeit
felmutató irodalmi és könyves fesztivál. Elsődleges célja, hogy a könyves kultúrát, olvasást,
mint örömforrást mutassa be. A könyv, e-könyv és folyóirat kultúrához kapcsolódó látványos
zenés programok, produkciók szórakoztatják és művelik a közönséget.
Könyv és kávé
Az elmúlt négy évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Novo Caféban kialakított mini
könyvtárunk, amelyet a következő évben is folyamatosan gyarapítunk és gondozunk, új
kiadványokkal látjuk el.
E-padlás
A könyvtár honlapjáról elérhető e-blogba folyamatosan kerülnek fel a könyvajánlók, az
élményszerű olvasmány beszámolók, amelyek rendhagyó módon, személyes
megközelítésekkel népszerűsítik az olvasást, a jó könyvet.
E-p@dlás blogon 2020-ban is folytatódik a megkezdett munka. A különböző témákat
(Kabátos kölcsönző, Másarc, e-világ, könyvtári újdonságok) folyamatosan bővítjük,
ajánlásokat írunk. Gasztro- Hetek sorozatot ebben az évben is folytatjuk.
A blogon fognak megjelenni azok a könyvajánlók, vélemények, kisfilmek stb., amik a
napi20percolvasás játékunkban az olvasók készítenek.
Olvasókör
A könyvtár olvasóiból alakult kiscsoport havi rendszerességgel találkozik, ahol a közösen
kiválasztott olvasmányokról beszélgetnek a kör tagjai. Ebben az évben a tagok egyre növekvő
számát figyelembe véve a csoportból két csoport alakul, így az új tagokat is fogadni tudják.

3.2.2 INFORMATIKAI FEJLESZTÉS, TÁVSZOLGÁLTATÁSOK
Elérendő szakmai cél
Reszponzív (minden eszközön megfelelő méretezés) megjelenésű új honlap kialakítása a
saját fejlesztésű alapokra, új struktúrával, dizájnnal. Az új honlap várható indulási ideje:
2021. június.
Digitalizálás
A kulturális tartalmak digitalizálása és online hozzáférhetősége, valamint a digitális
megőrzésük az Európai Bizottság ajánlása között szerepel.
Könyvtárunkban tapasztaltuk az online tartalmak iránti megnövekedő igényeket.
Célunk a digitalizált adataink (fotók, aprónyomtatványok) feldolgozása a Szikla integrált
rendszerünkben, a honlapunk katalógusában való megjelenítés, az aprónyomtatványok
további digitalizálása a közösségi szolgálatot végző diákokkal.
Aprónyomtatványok feldolgozása:
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A Szikla integrált könyvtéri rendszerünkben a Fotó és aprónyomtatvány modulba tervezünk
feltölteni és feldolgozni 600 db digitalizált aprónyomtatványt. Ezek elérhetőek lesznek
honlapunkon, ahol tagjaink bejelentkezés után nagy méretben is megtekinthetik a képeket.
Belső archivált gyűjteményünk:
Digitalizált fotógyűjtemény:
A belső hálózatunkon elérhető programjainkról készült fotógyűjteményünket tovább
gondozzuk, honlapunkon, facebook oldalunkon válogatást jelentetünk meg.
Programok digitális plakátjai:
A belső hálózatunkon tovább gyűjtjük a digitálisan készült plakátjainkat évek és hónapok
szerinti bontásban.
Könyvtári programok felvétele és saját készítésű videók (common):
A belső hálózatunkon gyűjtjük a könyvtárunk által felvett programjainkat, illetve a saját
készítésű videóinkat.
Szikla Integrált Könyvtári Rendszer
A GDPR-nak megfelelően olvasóink „álnevesítését” folyamatosan végezzük. Aki nem
hosszabbította meg tagságát legalább 5 éve, emlékeztető levelet kap. Amennyiben nem
történik meg a beiratkozás meghosszabbítása, töröljük rendszerünkből.
Újranyitástól visszaállítjuk rendszerünkben a dokumentumok visszahozatalának késedelmi
díjának számítását. Határidők leteltéről előzetesen e-mailt küldünk.

Honlap
Reszponzív, minden eszközön optimális megjelenést biztosító, jól áttekinthető, letisztult,
dinamikus felületű oldalt készítünk.
A webdesign trendeknek megfelelően, a felhasználók szempontjait figyelembe véve
esztétikus, könnyen kezelhető, informatív oldal készül. Terveink szerint „hamburger”
menüből lehet elérni az információkat, ezzel kisebb helyet foglalunk el, átláthatóbbá tesszük
az oldalunkat. 6 kiemelt elérésünk lesz: Katalógus; Olvasójegyem (beíratkozás, kölcsönzési
adatok, hosszabbítás, előjegyzés); Ezt kérem, könyvet házhoz, utazó könyvtáros
szolgáltatásaink; Gyerek-tini oldal; Kapcsolat; GYIK. Két részletben egymás alatt követhetőek
lesznek a rendezvényeink és híreink, programjaink. Az alsó részen beszédes ikonokkal
megjelenítjük és elérhetővé tesszük szolgáltatásainkat: könyvtárunkról, részlegeinkről, zöld
könyvtárunkról, klubjainkról, Gödöllő wiki, blogjaink, interaktív játékaink, minőségbiztosítás,
Könyvsú-go, Infotér, kamaszhíd. Chat ablakon keresztül azonnali kérdéseket tudnak feltenni
látogatóink. Online intézhetik beiratkozásukat 14 év alatti és feletti korosztályban, illetve
szintén online felületen észrevételeiket, ötleteiket, panaszaikat megoszthatják velünk. A
munkatársak saját részlegük bemutatását aktualizálják az új honlapra.
Jelenlegi honlapunk:
Jelenlegi honlapunkat folyamatosan frissítjük, aktualizáljuk.
 Chat ablakunkon keresztül folyamatosan válaszolunk látogatóink kérdéseire.


Ezt kérem! olvasói kérésekre (milyen összekészítéseket kér könyvtárunkból
kölcsönzésre) e-mailen keresztül válaszolunk, kapcsolatot tartunk.
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Gödöllő Wiki adatbázisunk cikkeiből havonta kiemeléseket teszünk közre. Bővítjük a
témáinkat Gödöllő Város díjai, díjazottjaival, melyre közösségi szolgálatosok
segítségét is igénybe vesszük.



Epadlás blog oldalunkra havi rendszerességgel cikket írunk egy aktuális témában vagy
a napi20percolvasás-hoz kapcsolódva. A hónap folyóiratáról szóló kiemelésünket itt is
közzétesszük. Minden hónap elején a megbízott kolléga összegyűjti, ki milyen cikket
ír, mi kerül fel az oldalra.

Szolgáltatások fejlesztése:




Új honlapunk üzembe helyezése.
Érintőképes monitorunkra elkészítettük könyvtárunk térképét szolgáltatásainkról
emeletenként. Elhelyezzük a földszinten, a regisztrációnk mellett.
Havonta készül sajtófigyelés Gödöllőről és a Gödöllői Királyi Kastélyról. Ezeket
elérhetővé tesszük a könyvtár honlapján.

KamaszHíd
 Folyamatos kapcsolattartás az olvasókkal a könyvtár közösségi oldalain: Facebook,
Gödöllői KamaszHíd Facebook, Instagram, Moly.hu, Tiktok, Youtube, eP@dlás blog.
 Facebook oldalunkok a #beolvasó és #kiolvasó rovatok folytatódtak: heti két
alkalommal (hétfőn és pénteken) az olvasáshoz kapcsolódó hírek, cikkek, idézetek,
fotók jelennek meg. Emellett a karantén alatt a minden hétköznapnak megvannak a
rovatai (Házunk tája / Emlékeztek amikor…, Ezt kéred?). A Gödöllői KamaszHíd
Facebook oldalon a „felnőtt” oldalról átvett tartalmak mellett kamaszoknak szóló
portálokról átvett cikkek is megjelennek.
 Instagram oldalunkon a képes Facebook tartalmak jelennek meg. A bejegyzésekben
linkek közzétételére nincs lehetőség. Cél a napi egy poszt megosztása: könyvajánlók,
plakátok, rendezvényeken készült képek.
 Youtube csatornánkon könyvajánlók, rendezvényeken készült felvételek közzététele.
 A moly.hu oldalon ajánló polcok készítése hetente az újdonságainkból (Felnőtt
szépirodalom, Felnőtt szakirodalom, Tini polc és Gyermekkönyvtár bontásban). Az
ePadlás blogunk bejegyzései automatikusan megjelennek a Moly.hu felületünkön. Az
oldalon van egy zónánk is a gödöllői molyok számára, ahol a könyvtár hírei jelennek
meg. Író-olvasó találkozóinknak eseményt készítünk az oldalon.
 Tiktok fiókunk a legújabb közösségi oldalunk, 2020 novemberében készítettük. Ez a
közösségi a rövid, 20 - 60 másodperces, vicces videóiról híres, nagyon népszerű a
fiatalok körében. Cél a heti egy videó feltöltése.
 Hetente megjelenő rövid könyvajánló videók készítése a közösségi oldalakra
(Facebook, Youtube), az „Ezt kérem” szolgáltatás népszerűsítésére.
 A könyvtári weboldal gyermekkönyvtári aloldala tartalmainak felülvizsgálata,
kibővítése a kamaszoknak szóló tartalmakkal.

Online kommunikáció, közösségi oldalak
(lsd. kiemelt feladatok 2.1.5.))
Facebook oldalunkon havi rendszerességgel közzétesszük új beszerzéseinket, egy-egy
részlegünk akcióját, wiki oldalunk havi frissítéseit. Programjainkat, blogunkat, könyves
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eseményeket, érdekességeket osztunk meg. Twitter oldalunkra automatikusan kikerülnek a
facebook tevékenységeink. Marketing csoportunk ötleteinek kivitelezésében segítünk.
Kamasz oldalunkat frissen tartjuk. Programjainkat, érdekes híreket, kamaszokat érintő
témákat posztolunk legalább hetente háromszor.
https://www.facebook.com/kamaszhidgodollo/
Könyvtárunk facebook oldala: http://www.facebook.com/godolloi.konyvtar
Kisközösségeink külön facebook csoportban, illetve messenger alkalmazásban tartják a
tagokkal a kapcsolatot:
- MásArc zenei és video részleg
- Baba mama kuckó csoport
- Papírolvasók
- Irodalmi Kerekasztal
- Angol társalgási klub
- Anime klub
- Íróka
- Média klub
Levelező listán kapják az információt a következő klubok tagjai:
- Olvasókör
- Írókör
- Értelmiségi találkozó
- Őszikék Nyugdíjas Klub
Twitter oldal:
Könyvtárunk az instagrammon:
E-padlás blog:
Gödöllő wiki oldal:
IRKA oldal:
Könyvsú-go oldal:

https://twitter.com/gvkik
https://www.instagram.com/godolloikonyvtar/
http://blog.gvkik.hu/
http://www.gvkik.hu/wiki/
http://www.gvkik.hu/irka
http://konyvsu-go.gvkik.hu/

Következő online oldalakon tesszük közzé híreinket:
Facebook oldalak: Gödöllő, Gödöllői programok, események, Gödöllői Hírek
Gödöllő város honlapján, Gödöllői Szolgálat újságban, Gödöllői Hírek újságban, Turisztikai
Egyesület Gödöllő oldalán, Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület oldalán,
Cylex.hu tudakozó oldalán
Hírlevél
Feliratkozott olvasóink számára rendszeresen küldjük a Könyvtári Hírlevelek programjainkról,
szolgáltatásainkról.

3.3 RENDEZVÉNYEK
3.3.1 KIEMELT RENDEZVÉNYEK
Az idei évben a szabadtéri rendezvényeket, a gödöllői művészeti csoportok fellépéseit
helyezzük előtérbe, fellépési lehetőséget biztosítunk számunkra a Zöld udvaron és a
rendezvénytermünkben. Amint a jó idő engedi, koncerteket, irodalmi esteket,
játékdélutánok, irodalmi kávézókat rendezünk a könyvtár Zöld udvarán.
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A külsős meghívottak számára rendelkezésre álló pénzkeret jóval szűkösebb, mint az előző
években, hiszen az első negyedévben, félévben nem lesz lehetőség rendezvények
megvalósítására. A meglévő forrást népszerű sokak által kedvelt írók, költők meghívására
fordítjuk.
Nemzetközi Könyvajándékozó Nap - február 14.
Könyvtárunk ötödik alkalommal csatlakozik a Magyar Gyermekirodalmi Intézet
felhívásához. Ezen a napon a megkeresett könyvkiadók segítségével minden
könyvtárba látogató gyerekolvasónk és felnőtt olvasónk a kikölcsönzött könyvei mellé
egy ajándékkönyvet is kap.
A programhoz való csatlakozással a célunk, hogy bekapcsolódjunk az országos szintű
olvasásnépszerűsítésbe.
Ebben az évben az előre kért, összekészített könyvcsomagokba kerülnek az
ajándékok. A gyerekek ajándék könyvtári színezőt is kapnak, amelyeket várunk vissza.
Internet Fiesta-március
Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is kapcsolódik a gödöllői könyvtár az
országosan meghirdetett programsorozathoz. Számítógépes képzéseket, informatikai
előadásokat, interaktív játékokat kínálunk látogatóink számára. A Fiesta célja az
internet hétköznapi használatának népszerűsítése, ezzel összefüggésben a
veszélyekre való figyelmeztetés.
Ebben az évben az online térben zajlanak a programok.
Költészet Napja- április 11.
Grecsó Krisztián és Beck Zoltán közös estje
(amennyiben a vírushelyzet nem engedi, új időpontban kerül megrendezésre)
Fenntarthatóság Hete- április 19-23.
Idén második alkalommal kapcsolódunk a programsorozathoz.
Ezt a hetet csupa olyan programokkal töltjük fel, ami minden korosztály számára kínál
majd érdekességet.
- beiratkozási akció, ahol az olvasók PET palackkal fizethetnének- közösségek kertje_közös virágültetés
- Magtár megnyitása
- egész héten előadások, beszélgetések a témában
- Öko klub játékok a gyerekeknek
- Lefler Kinga Katalin: Halkalandok c. könyv bemutató
- Záró program: Népviselet Napja
Görög Kulturális Családi Délután
- A tavalyi nagy sikerű Japán Kulturális Családi Nap után idén a görög kultúrát
szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz. A családi napon a tánc, a gasztronómia, a
színház és a kultúra más területei is szerepet kapnak, melyekhez kapcsolódóan
minden korosztály számára kínálunk programokat.
Ünnepi Könyvhét – június
(végleges dátum birtokában tervezhető)
Múzeumok Éjszakája- június
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A könyvtár immár nyolcadik éve csatlakozik a városi programhoz. Késő délutántól
éjfélig várjuk a látogatókat programokkal és rendhagyó könyvtári túrával.
A programokat a könyvtár udvarán valósítjuk meg.
Csak kalózoknak, és bátor kalózlányoknak!
Nyári napközis tábor alsó tagozatos kisdiákoknak a kalózkodás szellemében. Szabad
vizekre evezünk. A kézműves foglakozásokba, beszélgetésekbe nagyszülőket is
bevonunk. Tervezett létszám: 18 fő.
KamaszTábor:
Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre a zártkörű KamaszTáborunk, melyet
ifjúsági klubtagjaink számára szervezünk: a Pusztítók diák írókör, a Papírolvasók
olvasókör tagjai mellett az Anime Klub és a Média Klub tagjai is részt vesznek a
programokon. A táborra különböző kvízekkel, irodalmi feladatokkal és tánccal
készülünk. A program csúcspontja a könyvtárban töltött éjszaka és a pizza party.
Gödöllői Irodalmi Díj 10
2021-ben 10 éves lesz a GID. Az évforduló kapcsán szeretnénk a pályázók körét
kibővíteni, és lehetőséget adni arra, hogy ne csak gödöllőiek, környékbeliek
pályázzanak, hanem az országból bárki. A járvány függvényében elképzelhető, hogy
némi csúszással tudjuk elkezdeni, emiatt a díjátadó nyár közepére, vagy az Országos
Könyvtári Napokra esne. (Ott is indult első alkalommal). Tematikájának a Színezd újra
szlogent választjuk mi is, és az újrakezdéssel kapcsolatos írásokat várjuk.
Korhatár 14 év.
Zsűritagok: Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes és Borda Réka.
Felhívás közzététele: február 28.
Pályázat leadása május 1.
Eredményhirdetés és díjátadás: a járvány függvényében
Műfaj: vers, novella.
Pályázók köre: Magyarországon élő amatőr alkotók
Országos Könyvtári Napok_Összefogás a könyvtárakért- október
Az országos könyvtári napok tematikáját központilag határozzák meg, a programokat
ezután szervezzük meg. A program záró eseménye a Könyves Vasárnap, amikor
rendkívüli nyitva tartással, beiratkozási akciókkal, családi programokkal várjuk
látogatóinkat.
Ekkor kerül sor az Év olvasója díj átadására.
Nagy Dianap- november
2014-ben első ízben csatlakoztunk a Magyar Diafilmgyártó Vállalat felhívásához. a
Nagy Dia napon Gödöllőn közismert embereket hívtunk, hogy vetítsenek és
meséljenek diafilmeket a gyerekeknek. A program 2021-ben is folytatódik
Még több mesélőt és még több csoportot hívunk meg a dianapra, ezzel népszerűsítve
a klasszikus mesélés ezen formáját.
Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny- Pécsi Ildikó tiszteletére
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Ebben az évben 27. alkalommal kerül megrendezésre a szavalóverseny közös
szervezésben a Gödöllői Királyi Kastéllyal és a Gödöllői Királyi kastély Barátainak
Egyesületével, Pécsi Ildikó tiszteletére emlékversenyként hirdetve.
Az előző évek tapasztalatai alapján a verseny struktúráját átszerveztük, a 2020-as év
online versenyének sikerén felbuzdulva hasonlóképpen rendezzük meg az
elődöntőket. Az elődöntőkből a 30 legjobb produkció kerülhet a Királyi Kastély
Lovardájában november 20-án megrendezésre kerülő döntőbe.
( a döntő helyszíne a kastély tulajdonos váltása következtében változhat)
Opera Nagykövet Program
A Magyar Állami Operaház 2013 őszén indította útjára az "Operaház
Nagykövetei" programot, melynek keretében hivatásukat, a műfajt és az
Operaházat megszállottan szerető művészeket szeretne – iskolákkal,
gyerekekkel, pedagógusokkal összehozni. A program célja, hogy egy új,
kulturális értelemben tágabb látókörű, operába járó fiatal nemzedéket
neveljen, a gyermekeket, fiatalokat saját közegükben megszólítva. A
Nagykövetek eddigi látogatásai során a gyerekek élménydús, magas
szakmai színvonalú előadásokon vehettek rész.
Kamasz programok
Kamasz tábor
részletek lsd. feljebb

Pont itt! Party:
A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése alkalmából tavaly szerveztük először
egy közösségi alkalmat könyvtárunk Zöld Udvarára, ami nagyon jó hangulatúra
sikeredett, ezért idén is szeretnénk megtartani. Az estét közös karaoke bulival zárjuk,
Juhász Blanka közreműködésével. A programon nem csak a felvételizők vehetnek
részt.
Karkötőkészítős DIY Délután:
A kézműves foglalkozást Pintér Petra a Gödöllői Református Líceum 14 éves tanulója
vezeti, aki már tavaly is tartott ilyen karkötő készítős délutánt a KamaszHídon. A
programhoz Petra hozza a hímzőfonalakat. A résztvevők többféle karkötőkészítési
módot kipróbálhatnak.
Könyves Karolina író-olvasó találkozó:
Könyves Karolina vagyis Nagy Boglárka a Gödöllői Református Líceum tanulója. A hat
részes Három testvér legendája fantasy sorozat írója. Az író-olvasó találkozót az
Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódva szervezzük meg.
Halloween Party:
Az előző évekhez hasonlóan idén is szeretnénk megrendezni a Halloween party-t, ami
a kisebb korosztályt is megszólítja. A jelmezbe érkezők ajándék cukorkát kaptak.
Közönségszavazásos jelmezversennyel, könyvtármozival és halloweeni irodalmi
kvízzel készülünk a délutánra.
Xbox: FIFA bajnokság:
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A KamaszHíd népszerű szolgáltatása az Xbox konzol, melyen a legtöbben FIFA
videojátékban versenyeznek egymással.

3.3.2 KIÁLLÍTÁSOK
Kiállításainkat a földszinti közösségi térben rendezzük be. A cél, hogy Gödöllőhöz, illetve a
város közösségi életéhez kapcsolódó témákat mutassunk be. Helyet adunk helyi
művészeknek, csoportoknak.
Kiállítás témája, címe

Időpont

Posztobányi Péter_ArtJáró a zenei ablakaiban

Február- Március

S. Fehér Anna és Meyer Artur
(kerámia és tájkép)
Nemzetközi Természetfilm Fesztivál diák fotópályázat
legeredményesebb alkotásainak kiállítása

Április- Május

Mesekönyv illusztrátor
Kiállítás az Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok
alkalmából

Június- Július

Művészcsaládok 1.
Pirók Irén, Lőrincz Ferenc,Lőrincz Áron

Szeptember- Október

Művészcsaládok 2.
Szinvai Pál,Rehák Júlia,Szinvai Dániel

Október - November

Művészcsaládok 3.
Antiszabó János ,Remsey Dávid

December-Január

Május- Június

4. KÖNYVTÁRI KÖZÖSSÉGEK
A gödöllői könyvtár lelkét és mozgató rugóit azok a működő kisközösségek adják, akik jelen
vannak a könyvtár mindennapi életében.
2021-ben 18 kiscsoport kezdi meg vagy folytatja a megkezdett munkát. A korlátozások ideje
alatt több klub is online folytatja a munkát. A facebook csoportokban folyamatos a
kapcsolattartás a csoportvezetők és a tagok között. A kapuk nyitásával a klubok újból a
közösségi terekben tartják összejöveteleiket.
Ezek a közösségek önmagukban is fantasztikusan működnek, de gyakoriak azok az alkalmak,
amikor ezen közösségek tagjai közösen hoznak létre valami újat (pl. egy közös kiállítás,
felolvasóest vagy egy közös alkotói teadélután). A csoportok különböző korosztályú
látogatóinkat szólítanak meg, így a babáktól egészen a nyugdíjas korosztályig van lehetőség
részt venni a közösségek életében. A klubok jelentős részét önkéntesek vezetik, vagy
könyvtárosaink szabadidejükben, önkéntes tevékenységként.
A kamasz kiscsoportjaink kiváló keretet adnak a fiatalokkal végzett munkához.

4.1. IRODALMI KEREKASZTAL
online is működő klub
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Vezeti: Istók Anna könyvtáros
Antológiák, publikációk
2020-ban készül el a nyolcadik antológiánk. Öt perc indulásig címmel. A munkálatok már egy
éve tartanak, az utazással kapcsolatos írásokhoz a Gödöllői Fotós Kör is csatlakozott
képekkel. A kötet bemutatóját ünnepi könyvhétre tervezzük júniusra, mikor remélhetőleg
már szabad lesz programot szervezni
2015 év végén indult az Irka blogja, az Írkávé a könyvtár szerverén. Idén folytatjuk a blog
működését, hetente két bejegyzést tervezünk továbbra 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.
Kurzusok
- Diák írókör
2021/2022 tanévben szeptemberben szeretnénk újra indítani a Mentsd meg a macskát! diák
írókurzust, amennyiben a feltételek adottak lesznek.
- Prózaíró kurzus nyári tábor diákoknak – a kamaszcsoportoknak közösen szervezünk
a többi klubfelelőssel egy 3-5 napos tábort. Lehetőség szerint meghívott írókkal,
költőkkel együtt.
- Prózaíró kurzus felnőtteknek
3 napos, intenzív kreatív prózaíró kurzus nyáron péntek-szombat-vasárnap. A kurzus
fizetős, vezetője Istók Anna, helyszíne a könyvtár. Péntek délutáni kezdés,
ismerkedés, szombaton és vasárnap intenzív munka.
Műhelymunka
Az Irka továbbra is havonta egyszer, péntekenként a könyvtárban tartja műhelytalálkozóit,
melyek ingyenesek mindenki számára. A zárva tartás ideje alatt online klubfoglalkozások
folynak 3-4 hetes rendszerességgel. Tervezünk idén is nyári tábort augusztus közepén,
természetesen a járvány függvényében.
Programok
- 5 perc indulásig – kötetbemutató júniusban
- Karácsonyi felolvasóest - decemberben
Gödöllői Irodalmi Díj 10 – Színezd újra!
(lsd.kiemelt programok)

4.2. OLVASÓKÖR
Vezeti: Soldevila Katalin könyvtáros
A könyvtár olvasóiból alakult kiscsoport havi rendszerességgel fog találkozni, ahol a közösen
kiválasztott olvasmányokról beszélgetünk.
A tagok egyre növekvő számát figyelembe véve tagtoborzást nem végzünk. A 2008 óta
működő csoportnak jelenleg 16 tagja van.
Találkozóink előtt a könyvtár honlapján bemutatjuk az éppen olvasott könyvünket, a
kapcsolattartást e-mailen keresztül tartjuk.
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Közös választás alapján válogatunk a kortárs és klasszikus magyar és külföldi
szépirodalomból. A könyvtár könyves programjain részt veszünk.
A járványhelyzet miatt csak e-mailben kommunikál a csoport olvasmányaikról, ajánlásaikról.
Újranyitáskor, illetve az udvaron való találkozás lehetőségétől kezdve visszatérünk a havi
rendszeres találkozókhoz.

4.3. BIBLIOTERÁPIÁS CSOPORT
Vezeti: Fülöp Attiláné önkéntes
A csoport az idősebb korosztály, az 50-es, 60-as éveikben járók számára szerveződik.
Irodalmi művek kapcsán beszélgetünk a korosztályt foglalkoztató problémákról, segítséget
nyújtva a problémák megoldásához. A kiscsoportos foglalkozások az önismerethez, a
kapcsolatok fejlesztéséhez járulnak hozzá, segítik a résztvevők szellemi, lelki felfrissülését.

4.4. ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS KLUB
Vezeti: Lehota Ágnes könyvtáros
Havonta, minden hónap harmadik keddjén tartjuk az Őszikék Nyugdíjas Klub rendezvényeit.
Ameddig a vírushelyzet nem engedi, személyesen nem találkoznak a klub tagjai.
Programtervek:
 A borsó helye a hüvelyesek között
o Előadó: Falk László


Felhők szárnyán bringával – a Gödöllői Repülőtér színes hétköznapjai
o Előadó: Both Lajos, a városi sportrepülőklub elnöke, a gödöllői sportrepülőtér
vezetője
o Tardy Tamás, Gödöllő város örökös légifotósa, a hazai motoros siklóernyőzés
kiválósága



Vezetett séta a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertben

4.5. JÖVŐ SZÖVŐ MŰHELY
Vezeti: Bene Zsuzsa önkéntes, Lehota Ágnes könyvtáros
A Jövő-Szövő Műhely 2020-ban alakult a Gödöllői Városi Könyvtárban. A műhely vezetője
Bene Zsuzsanna, aktív éveiben a Damjanich Általános Iskola pedagógusa volt. Most az Ad
Hoc amatőr színjátszó társulat tagja.
 Eddig a műhelyfoglalkozások alkalmával a gyakorló nagyszülőknek lehetőségük volt
olyan játékos technikák elsajátítására, melyek segítenek, hogy egészen kicsi kortól a
kamaszkorig megtalálják a közös hangot unokáikkal. A 2021-es évben, a klub
vezetőjével egyeztetve, a résztvevők körét szeretnénk a szülőkre és az unokákra is
kiterjeszteni.




Eddig a műhely minden második hétfőn 10.00 és 11.00 óra között tartotta alkalmait.
2021-ben felmérjük a résztvevők igényeit és ehhez igazítjuk a foglalkozások
időpontját.
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Ha az időjárás megfelelő lesz, akkor a foglalkozásokat a tervek szerint a könyvtár
udvarán tartjuk.

4.6. ÉRTELMISÉGI TALÁLKOZÓ
Vezeti: Dr. Heltai György önkéntes, Lakatos Györgyi könyvtáros
A 2002-től működő klub a szeptembertől májusig tartó évadban minden hónap 3.
csütörtökén tartja összejöveteleit. A Találkozókról - a meghívott vendégek engedélyével videofelvétel készül, amit az érdeklődők bármikor megnézhetnek.

4.7. REJTVÉNYFEJTŐ KLUB
Vezeti: Kozics Anikó önkéntes, Győri Krisztina könyvtáros
A Rejtvényfejtő Klub 2020-ban tovább folytatja megkezdett munkáját. Az összejöveteleket
havi rendszerességgel tartjuk meg, a hónap minden első péntek délutánján 16-19 óráig.
Klubestek helyszíne a könyvtár Kutatóemelete. Az év végén a karácsonyi klubesten házi
versenyen mérkőznek meg egymással a klubtagok.
Gyermekkönyvtárban és a KamaszHídon működő klubok

4.8. BABA –MAMA KUCKÓ
online is működő klub
Vezeti: Kozári Biczó Andrea önkéntes, Maszlag Lénárt Mónika könyvtáros
Havonta egy alkalommal gyűlnek össze a kismamák és babáik a Gyerekkönyvtár
olvasótermében, 30-40 fő részvételével. A meghívott vendég előadása, bemutatója után
beszélgetés és játék következik. Az ingyenes részvétel feltétele érvényes regisztrációs vagy
olvasójegy. Az anyukákat a Könyvtár programjairól, akcióiról, szolgáltatásairól folyamatosan
tájékoztatjuk, számukra információs egységcsomagot állítunk össze.
 Február 10. Online Baba-mama Kuckó Zoom-on. Szülés után a KITeljesedett életért
Kriston Intim Tornával. Előadó: Simon Angéla Kriston Intim Torna tréner
 Március Online Hatékony időgazdálkodási 1x1 Előadó: Varga Zsu, tréner, női coach
 Április Online Babatáplálás, hozzátáplálás. Anyatejtől a szilárd ételekig.
 Május Zöld Udvar Fodor Klári, testsúlykontroll
 Június Zöld Udvar Berecz Ági integrál szemléletű önismereti mentor, környezeti
nevelő

4.9. ANIME KLUB
online is működő klub
Vezeti: Kajári Katalin könyvtáros
Találkozók: havonta egy alkalommal, páros héten szombat délelőtt a Kamasz hídon
A klub 2017 októberében az Országos Könyvtári Napokon indult. Vannak állandó tagok, de a
többiek gyakran cserélődnek. A klubfoglalkozások beszélgetéssel, társasjátékozással
(Takenoko, The Mysterious Forest) telnek, a tagok megmutatják egymásnak legújabb animés
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relikviáikat (figurák, kulcstartók, poszterek stb.) és jelmezeiket (cosplay). A klubtagok
szívesen találkoznak a könyvtáron kívül is, például egy-egy közös fagyizásra, mozizásra.
A kapcsolattartás zárt Facebook csoportban és egy Discord szerveren zajlik, ahol a tagok
aktívan osztanak meg anime ajánlókat, japánnak kapcsolatos mémeket, érdekességeket.
Célok:
A 2021-es év célja az összetartó közösség fenntartása, a kimaradozó klubtagok
visszaszerzése.
Találkozók:
Újranyitásig kéthetente hétfő délutánonként a klub Discord szerverén.
Az újranyitás után személyesen, kéthetente a nyitvatartáshoz igazodva, lehetőség szerint a
könyvtár Zöld udvarán.

4.10. PAPÍROLVASÓK - KAMASZ OLVASÓKÖR
online is működő klub
Vezeti: Karácsony Katalin könyvtáros
A találkozók időpontja: minden hónap 3. csütörtökje, 15.30-17.30-ig a Kamasz hídon.
2016 őszén megalakult tini olvasókör jelenleg 8 fővel kezdi meg a munkát. Továbbra is
havonta gyűlünk össze. A folyamatos tájékoztatást, kapcsolattartást a Papírolvasók zárt
facebook csoportja segíti. A foglalkozásokat drámapedagógiai módszerekkel színesítjük.
Az összejöveteleket a Kamasz Hídon tartjuk. Elsősorban a kamaszok életében megjelenő
problémákra keressük a választ kortárs irodalmi művekkel. A tabutémákat is segítő
könyvekkel igyekszünk megközelíteni. Az általunk ajánlott művekből mindig a csoport
választ! Ötleteiket, kívánságaikat a kamasz programok szervezésében, megvalósításában
igyekszünk megvalósítani. mA Kamasz Híd programjaiban részt veszünk.

4.11. ANGOL TÁRSALGÁSI KLUB
online is működő klub
Vezeti: Tóth Gabriella könyvtáros
Klubfoglalkozások: hetente, hétfőn 16-17 óra között.
A múlt félév sikeres zárása után a klub folytatja munkát. Mindenképpen továbbra is
bevonjuk a nemzetközi cserediákokat az egyetemről, segítve ezzel a résztvevők szóbeli
kommunikációjának bővítését
A 2021/2022-es tanév első félév) már felnőtt korosztály élvezheti a klub atmoszféráját. A
nemzetközi diákokat (tekintve, hogy felnőttekről van szó) mindenképpen megtartanám,
hiszen ők elengedhetetlen „elemei” a klubnak. A korábban diák klubként működő csoport
felnőtt klubként folytatja munkáját.Az év elején folytatódik az online forma.Személyes
találkozás esetén az olvasóterem lesz a bázisunk, jó idő esetén pedig a teraszon leszünk.
A jó idő közeledtével szeretnék egy klubos kirándulást a közeli dombságban. Többen
jelezték, hogy szórakozó helyek hiányában sok időt töltenek a természetben, így egy angol
nyelvű túra jó ötlet.

4.12. SAKK KLUB
Vezeti: Veréb Béla önkéntes, a Gödöllői Sakkbarátok Egyesület elnöke
Klubfoglalkozások minden pénteken 14-18 óra, a Gyerekkönyvtárban.
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Házi sakkverseny időpontok:
Április, Nyuszi kupa
Október, Könyves vasárnap
December, családi nap

4.13. WAR GAME-TEREPASZTAL JÁTÉK
Vezeti: Bene Mihály önkéntes, Maszlag Lénárt Mónika gyerekkönyvtáros
A war game egy terepasztalos stratégiai játék. A csatába különféle seregeket lehet bevinni,
ahol az ellenfél mellett, a terep viszontagságaival is meg kell küzdeni. A képzeletbeli
hadvezérek a fantasy, sci-fi univerzumokban, valamint történelmi harcmezőkön küzdenek.
A foglalkozásokat Bene Mihály az Erkel Ferenc Általános Iskola tanítója vezeti, közösségi
szolgálatos fiatalok segítségével.

4.14. ÚJ KLUBOK, TERVEK
Egymást segítő klubot tervezünk. Idén feltérképezzük, keressük a városi klubokkal,
csoportokkal a kapcsolódásokat, elkezdünk könyveket beszerezni ezzel kapcsolatban
Társasjáték és kártya klubot szervezünk felnőtteknek.

5. KÉPZÉSEK
5.1 OLVASÓK SZÁMÁRA TARTOTT KÉPZÉSEK
A járvány miatt is egyre inkább felerősödött az emberek digitális fejlettség iránti igénye. A
lakosság körében segítséget nyújtunk a digitális kompetenciák és digitális írástudás
fejlesztésének lehetőségére, csökkentve ezzel a társadalomban jelen levő digitális szakadék
csökkentését.
Segítnet- et (egyéni foglalkozást) és számítógépes tanfolyamokat tartunk térítés ellenében.
Az asztali számítógépek mellett laptop használatának lehetőségét is biztosítjuk ezeken az
órákon.
Időben alkalmazkodunk látogatóinkhoz, ezért igény esetén délutáni, esti órákban is tartunk
képzéseket.
Hangsúlyt fektetünk az 1 diák segít 1 nyugdíjast számítógépes ismeretek tanulásában a
közösségi szolgálat keretében.
Tanfolyamok, képzések:
Tanfolyam kezdőknek:
A tanfolyam célja, hogy azok a jelentkezők, akik még nem használtak számítógépet,
vagy nem biztosak a számítógépes tudásukban, megtanulják és alkalmazzák az
ismereteket. Kezdő tanfolyamot újranyitástól havi rendszerességgel 2x2 órában
indítunk.
Tematikák: Ismerkedés a számítógéppel, Alapvető programok, Word, Internet
Tanfolyam középhaladóknak:
A tanfolyam célja, hogy a már meglévő számítógépes ismereteket elmélyítsük a
jelentkezőkben. A tanfolyam havi rendszerességű, 2x2 óra időtartamú. A különböző
tanfolyamok 1-1 tematika köré épülnek, így olyan témákkal is foglalkozunk, amit a
tanfolyamra járók javasolnak.
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Tematikák: Internet, Böngészés, Google alkalmazások, Közösségi oldalak, Online
vásárlás, Word szövegszerkesztő.
Pedagógusok részére:
Informatikai tananyagot állítunk össze munkájuk segítésére igényeiket figyelembe
véve. Word, excel, powerpoint használata, egyéb oktatásban felhasználható digitális
tanagyag készítéséhez lehetőséget nyújtó alkalmazások.
Diák-nagyi tanfolyamok:
A közösségi szolgálatra jelentkező diákok számára megszervezzük a diák-nagyi
közösen tanulja a számítógép használatát órákat, digitalizálás folyamatát, könyvsú-go
feltöltésének használatát, wiki szócikk írásának menetét.
Segítnet:
1 órás tanfolyamokat tartunk az InfoTérben, melyek személyre szabott igények
szerint zajlanak.

5.2 MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA TARTOTT BELSŐ KÉPZÉSEK
A 2021-es év egyik célkitűzése, hogy a munkatársak látókörét bővítsük, több lehetőséget
adva a gyakorlati ismereteik bővítésére. Minden kolléga az év során minimum 1 másik
könyvtárba ellátogat tapasztalatokat gyűjteni.
Belső képzéseket szervezünk munkatársaink részére:
Amíg személyesen nem látogathatják olvasóink könyvtárunkat, heti rendszerességgel belső
tanfolyamokat szervezünk munkatársainknak. Célunk, hogy fejlesszük digitális
kompetenciáinkat, figyelemmel kísérjük a könyvtári trendek változásait, online
konferenciákon vegyünk részt.
Havonta összeállítjuk a belső képzéseink előadóit, témáit, időpontjait.
Kollégáink felkészülnek egy-egy választott témából a továbbképzés megtartásához.
-

Belső információs rendszerek (google naptár használata, common, fomine, face,
belső emailezés)
PowerPoint program használata, excel diagram készítése, beszúrása (instagram,
moly.hu
Prezi használata meghívott oktatóval
Infografika
Tanfolyamon résztvevők beszámolója, oktatás a kollégák részére konferencia illetve
képzésen való részvétel után.

5.3. MUNKATÁRSAK RÉSZVÉTELE INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI KÉPZÉSEKEN
5.3.1. Munkatársak oktatói tevékenysége
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
Marketing tanfolyam
Tantárgy: Kommunikáció, ügyfélélmény, élménymarketing
Istók Anna, GVKIK igazgatóhelyettes
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
Segédkönyvtárosi tanfolyam
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Tantárgy: Speciális felhasználói rétegek a könyvtárban. A könyvtári közönségkapcsolatok.
Felhasználóképzés
Soldevila Katalin, GVKIK könyvtáros, informatikai referens
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
Könyvtári vezetői ismeretek
Tantárgy: Általános vezetési ismeretek - Kommunikáció és marketing
Istók Anna, GVKIK igazgatóhelyettes
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
Gyerekkönyvtári ismeretek
Tantárgy: A Z generáció és a könyvtár
Fóthi Zsuzsanna, GVKIK igazgató
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet
Minőség-Innováció képzés
Tantárgy: A primer információgyűjtés módszertana (vélemény- és igényfelmérés)
Fóthi Zsuzsanna, GVKIK igazgató
5.3.2. Munkatársak tanulmányai
(A részletes tervet a továbbtanulási terv tartalmazza.)
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet tanfolyamai
2021-ban 5 fő vesz részt a Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamain, amelyek ingyenesek,
az EMMI által támogatott szakirányú képzések.
5.3.3. Fogadott képzések az intézményben_ felnőtt oktatás
A tavaszi szemeszterben 2, az őszi szemeszterben várhatóan 1 akkreditált képzésnek ad
helyet a könyvtár, az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetének szervezésében,
bérleti díj fejében.
Ezeken a képzéseken a GVKIK munkatársai ingyen részt tudnak venni.

Liskáné Fóthi Zsuzsanna
igazgató

Gödöllő, 2021. március 16.
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