
..... napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe:
Javaslat a Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, 
gyűjtőköri szabályzatának, munkaterveinek és működésről szóló beszámolóinak 
jóváhagyására

Az előterjesztés tartalma: A Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, gyűjtőköri szabályzatának, 
munkaterveinek és működésről szóló beszámolóinak jóváhagyása.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba polgármester í

Az előterjesztést készítette:
Mészáros Tamás osztályvezető \ t Szabó Cintia titkársági ügyintéző

 \\i
Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

y)

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. május 19.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság □
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:......................................... .

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: E IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Szabóné Hegyi Valéria (hegvivaleriaiolgod.hu)

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

CJ>jfgyz(K
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-mail: varoshaza@god.hu

E S E

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, valamint 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 
soron következő ülésére

Tárgy: Javaslat a Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, gyűjtőköri 
szabályzatának, munkaterveinek és működésről szóló beszámolóinak jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az Állami Számvevőszék Göd Város Önkormányzata által alapított és fenntartott Göd Városi 
Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) 2019-2021. évekre vonatkozó, nyilvános könyvtári ellátást 
végzők és a könyvtári szolgáltatás ellenőrzése - teljesítmény-ellenőrzés” tárgyú ellenőrzését végzi.

Az ellenőrzés keretében több olyan dokumentum benyújtása szükséges, melyeknek eddig a fenntartó 
általi jóváhagyására nem került sor, azonban azok érvényességéhez ez elengedhetetlen feltétel. A 
Könyvtár vezetője a szükséges, határozati javaslatok szerinti dokumentumokat benyújtotta Göd Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által történő elfogadása és jóváhagyása céljából.

Az ellenőrzés keretében kért dokumentumokon felül benyújtásra került továbbá a Könyvtár 2022. évi 
szakmai munkaterve Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által történő jóváhagyás 
céljából.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a T. Bizottság, illetve a T. Képviselő
testület elé szíves véleményezés és jóváhagyás céljából.

Határozati javaslatok;

.../2022. (V. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az általa alapított és fenntartott Göd Városi Könyvtár (székhely: 2131 Göd, Pesti út 72., adószám: 
16798801-1-13)

a) feladatait, valamint a könyvtár működésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásokat és 
követelményeket a melléklet szerinti tartalommal határozza meg,

b) 2022. január 1. napján hatályba lépett Gyűjtőköri Szabályzatát jóváhagyja,

c) 2020. évi és 2021. évi szakmai munkaterveit jóváhagyja,

d) 2019. évi, 2020. évi és 2021. évi szakmai beszámolóit jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert az a) pont szerinti dokumentumok fenntartó képviseletében 
történő aláírására.
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Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a ...72022. (V. 26.) Ök. határozathoz:

A Göd Városi Könyvtár feladatai

A Göd Városi könyvtár ellátja az 1997. évi CXL törvény 55 §-a által előírt nyilvános 

könyvtári feladatokat, azaz:

• a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban 

rrw^hauinvott fó céljait küldetésnyilatkozatban közzé testi,

’ gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja

• tájékozta t a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairói és 

a/olgál tataijairól,

• biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését

- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és mfonaácíócscrében,

- biztosítja az elektronikus kóny vtári doktanenturnok elérhetőségét

- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az hfomtaciös műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában

- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetóségét,

- kulturális, közösségi és egy éb könyvtári programokat, szervez,

- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárni az életminőség 

javításához,

- a szolgáltatásait a könyvtári ffihráségirányílás szempontjait figyelembe véve szervezi

- A nyilvános könyvtár az általa (femeltetett. kiskorúak által is használható, inteinct- 

hozzdférésscl rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé 

tevő, könnyen tefepíthetö és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a 

kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében

(A K9 web prvtection alkalmazás a gyerekek által használható gépeken)

Göd, 2022.05.

fenntartó

2131 Göd, Pesti út 81. ISI 2131 Göd, Pf. 28. © 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hii KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK
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Követelmények a Göd Városi Könyvtár működésével kapcsolatban

A Göd Városi Könyvtár megfelel a nyilvános könyvtárak alapkövetel menyeinek, amelyet az. 

1997. évi CXL törvény 54. § (1) pontja határoz meg, mz:

- mindenki állal használható és megközelíthető

• nmddkezik kizárólagoson a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel

- hetente 33 órában és havonta 4 hétvégi napon tart nyitva (a törvényi előírás beli 

minimum 25 órás és havi 2 hétvégi napon történő nyilvatariis)

- a foglalkoztatottak és a vezető végzettsége és szakképesítése megfelel a képesítési 

követelményeknek és a jogviszonyra irányadó jogszabály oknuk

- könyvtári szakembereket alkalmaz

- a helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek

(a könyvtári állomány helyben használata, állomány feltáró eszközök használata 

o i nfórmifció a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

korlátlan idejű WIFI használat a regisztrált használóknak)

- statisztikai adatokat xzoigáitat

- éves szakmai munkaterv alapján látja d feladatait

- a tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít

Göd, 2022.05,

fenntartó

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. © 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



4

.../2022. (V. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az általa alapított és fenntartott Göd Városi Könyvtár (székhely: 2131 Göd, Pesti út 72., adószám: 
16798801-1-13) 2022. évi szakmai munkatervét jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. május 19.

Balogh Csaba 
polgármester

2131 Göd, Pesti út 81. El 2131 Göd, Pf. 28. © 27/530-064 Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@qod.hu KRID: 357521719 Hivatali kapu: GÖDÖK



A könyvtár lógója

A Göd Városi Könyvtár 2019. évi 
beszámolója

2131 Göd, Pesti út 72.

Szabóné Hegyi Valéria

2020.02.26.



Tartalmi szempontok a települési könyvtárak 
2019. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELKESZÍTESEHEZ

I. Vezetői összefoglaló

A vezetői összefoglaló lényege a 2019. évi eredmények értékelése, 
erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.
Kérjük térjen ki az intézmény 2019. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását 
szolgáló intézkedések rövid szöveges bemutatására.

P
h O N

I 
T 
I
V

BELSŐ KÜLSŐ
■ 18 Dokumentum beszerzés ■ 05 Sok új, betelepülő család

■ 12 Kulturális és kézműves ■ 04 Óvodákkal való kapcsolat
foglalkozások ■ 04 Iskolákkal való kapcsolat

■ 10 Elkötelezett kollégák ■ 03 Központi fekvés
■ 07 Jó az állomány összetétele ■ 03 Együttműködő olvasók
■ 06 Olvasói bizalom ■ 03 Budapest közelsége
■ 04 Szakmai tudás ■ 02 Jó kapcsolat a kulturális
■ 04 Ingyenes programok intézmények között
■ 03 Problémamegoldó képesség ■ 02 Igényes olvasók
■ 03 Kreatív kollégák ■ 01 Médiaszereplés
■ 02 Emberi kapcsolatok ■ Piaci rések a kultúrában (16-30
■ Technikai felszereltség évesek, társadalmi rétegek)
■ Munkahelyi kultúra ■ Közművelődési szerep
■ Közművelődési szerep ■

■ Kapcsolat a várossal

■ Kapcsolat a szakmával

■ Jó csapat

■ Ingyenes foglalkozások

■ Informatikai felszereltség
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N 
E 
G 
A
T
r

I
V

■ 12 Épületeink szűkösek, nem 

megfelelőek

■ 11 Kevés a munkatárs a felada

tokra

■ 10 Raktár hiánya

■ 09 Nincs eszköz a kollégák 

motiválására

■ 07 Ötletek nem mindig való

sulnak meg

■ 07 Időhiány a pluszfeladatokra

■ 05 Nem megfelelő ismertség a 

helyi társadalomban

■ 08 Bérrendezés országos szinten

■ 07 Közösségi terek hiánya

■ 06 Olvasási szokások átalakulása

■ 05 Társadalmi megbecsülés hiánya a 

szakmával szemben

■ 04 Kevés könyvtári csoport

■ 04 Informatikai fejlődéssel lépést kell 

tartani

■ 02 Túlkínálat, verseny a kulturális pia

con

■ 02 EU-s pályázatok hiánya

■ Viselkedési kultúra

■ Gazdasági helyzet

BELSŐ
«• AZ

KÜLSŐ

II. Szervezeti kérdésér:

2018.
évi tény

2019. évi 
terv

2019. 
évi 

tény

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 5 5 5

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 1

Könyvtári 
szakmai 
munkakör
ben foglal
koztatottak

Könyvtáros szak
képesítéssel

összesen 4 4 4

átszámítva teljes munkaidőre 4 4 4

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisz- 
tens, adatrögzítő- 
OKJ)

összesen 0 0 0

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 0

Egyéb felsőfokú összesen 1 1 1
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átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5 0,5

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben

összesen 5 5 5
átszámítva teljes munkaidőre 4,5 4,5 4,5

Egyéb al- 
kalmazott

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú

összesen 0 0 0

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 0

Egyéb alkalmazott 
középfokú

összesen 1 1 1

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5 0,5

Mindösszesen egyéb alkalmazott
összesen 1 1 1

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5 0,5

Összes létszám (fő): 6 6 6

Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0 0

A 2019. évben végbement szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosítása
inak ismertetése.
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

2019-ben szervezeti átalakítás nem történt. A dolgozói létszám megegyezik az előző évivel:

III. Szakmai működés:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók 2018. évi 
tény 2019. évi terv 2019. évi tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Heti nyitvatartási órák száma (a 
központi könyvtárban) (óra) 33 33 33 0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás hetente összesen (óra) 3 3 3 0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás 
összesen (óra) 9 9 9 0
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Nyári zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 22 23 23 4,55

7e/z zárvatartási idő 
Munkanapok száma: 3 3 3 0

Nyitvatartási napok egy átlagos hé
ten 5 5 5 0

Nyitvatartási napok száma a 
tárgyévben: 214 221 218 1,87

Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak szüksé
ges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma:

Mutatók 2018. évi 
tény 2019. évi terv 2019. évi tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve-, 
óra)

27 27 27 0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva 
tartás (összesítve, óra) 0 0 0 0

Heti 16 óra utáni nyitva tartás (ösz- 
szesítve, óra) 9 9 9 0

Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve): 22 21 22 0

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve): 3 3 3 0

Nyitvatartási napok száma a 
tárgyévben (összesítve): 171 179 179 4,68

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, vál
tozások).

A heti nyitvatartásban nem következett be változás 2018-hoz képest.

Olvasói és dolgozói számítógépek
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Olvasói számítógépek száma helyben 
használatra

2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 1 1 1 0

Olvasói munkaállomás 9 9 8 -11,1

Dolgozói munkaállomás 5 5 5 20

Összesen 15 15 14 -6,66

Számítógépek, reprográfiai eszközök, hangtechnika állapota:
Skála: 1- nagyon jó, 2- jó, 3- megfelelő, 4- rossz, 5 nagyon rossz

Számítógép:
3 évnél fiatalabb (db): 5
3 évnél idősebb, de felújított (db): 0
3 évnél idősebb, de nem felújított (db): 9
összességében jelenlegi állapotuk egy 1-5 skálán: 4

Reprográfiai eszköz:

5 évesnél fiatalabb (db): 4
5 évesnél idősebb, de folyamatosan karbantartott (db): 5
5 évesnél idősebb, de nem karbantartott: (db): 0
jelenlegi állapota egy 1-5 skálán: 2.

Projektor: van/nincs
Digitális fényképezőgép: van/nincs

Hangtechnikai eszközök megnevezése: 2 db rádiós CD-lejátszó
Jelenlegi állapotuk, egy 1-5 skálán: 2
Az olvasói és dolgozói számítógépekről szóló szöveges értékelés, különös tekintettel azok mű
szaki állapotára (maximum 500 karakterben).

A számítógépek mintegy harmada fiatalabb 5 évnél (2 db 2017-ben és 3 db 2018-ban vásárolt gép), a 
3 évnél idősebbek száma 9, amelyből 5 gép 5 évesnél régebbi (1 gép 2016-ban, 2 gép 2015-ben, 2 gép 
214-ben, 4 gép 2013-ban lett vásárolva.) A gyerekkönyvtári olvasói PC-vel kevesebb a használói gé
pek száma, itt a gép helyén játszósarok lett kialakítva. A gyerekek géphasználatát lehetővé tettük már 
régebben az ugyancsak a Pesti út 72. alatti Központi Könyvtárunkban. Félóra géphasználat ingyenes
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a 16 év alattiaknak, az iskolai feladatokhoz történő géphasználat pedig teljes egészében ingyenes a di
ákoknak. A tapasztalat az, hogy egyre inkább saját okostelefont, notebookot használnak internetezésre 
mind a felnőttek, mind a gyerekek.

Internet-szolgáltatás adatai

Sávszélesség: 150 Mbps 
Sebesség: 8 Mbps
Olvasói wifí szolgáltatás: van / nincs

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 
számadatokkal, ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók 2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás 
%-ban 

előző év
hez képest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) 4132 2973 3350 -18,9

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 539 536 593 10,02

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum 
(bruttó ezer Ft) 88 90 80 -9,09

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentu
mok száma (db) 933 933 670 -28,19

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db ) 12 12 10 -16,67

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db) 4 10 6 50

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 
(db) 0 0 0 0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen 
(db) .2256 2260 1669 -26,02

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 582 2000 565 -2,92

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

2019-ben a gyarapításra  fordított összeg kisebb volt a 2018. évinél, a az állományba vett dokumentu
mok darabszáma is kevesebbel nőtt. Ennek okai egyrészt az érdekeltségnövelő összeg csökkenése 
(2018-ban 1.522.161 Ft, 2019-ben pedig 117.000 Ft volt a Gödnek megítélt támogatás), másrészt a 
dokumentumok árának folyamatos növekedése.
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Gyűjteményfeltárás

Mutatók
2018. évi 

tény
2019. évi 

terv
2019. évi 

tény

változás 
%-ban 

előző év
hez ké

pest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisok- 
ban rögzített rekordok száma 5915 5900 5361 -9,37

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldol
gozásának átlagos időtartama percben kifejezve) 0,25 0,25 0,25 0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára tör
ténő hozzáférhetővé válásának időtartama napok
ban kifejezve (átlagosan)

5 5 5 0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában) 100 100 100 0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)
A katalógusban rögzített rekordok száma mintegy 9,37 %-kal kevesebb volt az előző évinél, ez követke
zett a beszerzett dokumentumok darabszámának csökkenéséből. Összesen 562 dokumentumot selejtez
tünk 2019-ben.
A beérkezett dokumentumok feldolgozásának átlagos ideje, s az olvasók számára hozzáférhetővé válá
sának átlagos ideje nem változott, hiszen a személyi állományunkban nem következett be változás.

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése; SZIKLA 
Beszerzés éve: 2002
Az IKR folymatos frissítése biztosított: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók 2018. évi tény 2019. évi terv 2019. évi tény

változás 
%-ban 

előző év
hez ké

pest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötésja
vítás, restaurálás, savtalanítás vagy 
egyéb aktív állományvédelmi intéz
kedésben részesült dokumentumok 
száma

440 450 500 13,64
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Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 0

Restaurált muzeális dokumentumok 
száma 0 0 0 0

Az állományvédelmi célból digitali- 
lizált és a konvertált dokumentumok 
száma

80 80 76 -5

Biztonsági jellel ellátott dokumentu
mok száma 0 0 0 0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max 1000 karakter)

Állományvédelemben 2019-ben 500 kötet részesült, ez többnyire megerősített kötéstáblákat, enyvvel 
visszaragasztott lapokat jelentett. A kijáró lapu, sérült kötésű könyveket magunk javítjuk.

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat 2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1961 1965 2032 3,62

A könyvtári látogatások száma (db) 29082 30000 30401 4,54

Ebből csoportok (db) 15 15 16 6,67

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

A beiratkozott olvasók száma örvendetes módon növekedett a 2018. évi adatokhoz képest, ez talán annak 
köszönhető, hogy a nyitvatartási napok száma 12-vel nőtt (egybeszámítva a Központi Könyvtár és az 
Ady Fiókkönyvtár adatait) az előző évihez képest. A másik oka a csoportok számának kismérvű növeke
dése lehet, továbbá az, hogy gyarapítási politikánkban évről évre vizsgáljuk, s egyre jobban figyelembe 
vesszük az olvasói igényeket.

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat 2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 47683 48000 51106 7,18
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Ebből kölcsönzött e-dokumen- 
tumok száma (db) 41 45 3 -92,68

Helyben használt dokumentumok (db) 135220 135300 129038 -4,57

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dók. 
(db) 0 0 0 0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dók. 
(db) 217 220 159 -26,73

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma (db) 20 20 21 5

A kölcsönzött 51106 dokumentum az alábbiak szerint oszlik meg könyvtáraink között: 
Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár: 31445 db, Ady Fiókkönyvtár: 19661 db.
A helyben használt129038 dokumentum megoszlása könyvtáraink között:
Központi Könyvtár és Katica Gyermekkönyvtár: 95197 db
Ady Fiókkönyvtár: 33841 db

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztésre került 
a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor O-át.

Szolgáltatás 2019-ben megvalósult 
(I=l/N=0) A fejlesztés részletes leírása

Honlap 0 —

OPAC 1 WEB OPAC upgrade (névváltozatok auto
matikus kezelése, a rekordkapcsolatok tar
talomegyeztetése)
WEB OPAC Plusz (dokumentum történe
tének lekérdezése, moly.hu link, esemény
kezelő kibővülése)
Naplózó modul (a személyes adatok keze
lése miatt vált szükségessé az elektronikus 
napló)

Adatbázisok /hazai vagy 
külföldi adatbázis/ 0

Referensz szolgáltatás 0

Közösségi oldalak 1 Könyves Kuvik facebook csoport (a 
könyvtári új beszerzéseket tartalmazza + 
könyvajánlókat),
Olvasókör Gödön facebook csoport
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Hírlevél 0

RSS 0

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti): 
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: katalógus

Online szolgáltatások 2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %- 
bán előző év

hez képest

Távhasználatok száma 85810 86000 63626 -25,85

A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 
nyelveken érhető el a magyaron kívül 0 0 0 0

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 2 2 2 2

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 
száma összesen 24 24 24 0

A könyvtárban használható adatbázisok 
száma 2 2 2 0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta
tások száma (db) 1 1 1 0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgálta
tásokat igénybe vevő használók száma (fő) 285 300 405 42,1

A könyvtári OPAC használatának gyakori
sága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 4488 4488 11608 158,65

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáfé
résű publikációként elérhetővé tett doku
mentumok száma (db)

0 0 0 0

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

Digitalizálás

2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez képest
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Digitalizált dokumentumok száma 73 100 76 4,1

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 
eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 
elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, (max. 1000 karakter)

A könyvtárban a helyi folyóiratok (elsősorban a Gödi Körkép) régebbi, elektronikusan el nem érhető 
számait digitalizáljuk (2013 júliusától a folyóirt számai elérhetők digitálisan az önkormányzat honlap
ján.) Egy Konica Minolta bizhub 226 eszköz segítségével végezzük el a szkennelést jpg formában, 
majd ABBYfine reader segítségével kétrétegűpdf fájlot készítünk az egyes lapszámokból. Az OCR- 
ezett dokumentumban a rosszul felismert részeket javítjuk, amennyiben a cikk lényeges kulcsszaváról, 
vagy faktográfiai adatáról van szó (név, hely, dátum). Új honlapunk elkészültekor (várhatóan 2020. 
második félévében) tesszük közzé a digitalizált  folyóiratokat.

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 23 23 23 0

A könyvtári programokon, képzéseken 
résztvevők száma összesen 437 440 462 5,72

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 
támogató helyi kiadványok száma 0 0 0 0

Téma szerint

2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási kom
petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté
sét támogató nem formális képzések és 
programok száma

8 16 7 -12,5

A könyvtár által szervezett olvasási kom
petenciafejlesztést, szövegértés fejleszté
sét támogató nem formális képzéseken és 
programokon résztvevők száma

104 150 96 -7,69
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A könyvtár által szervezett digitális kom
petenciafejlesztési, információkeresési is
mereteket nyújtó nem formális képzések 
és programok száma

0 2 0 0

A könyvtár által szervezett digitális kom
petenciafejlesztési, információkeresési is
mereteket nyújtó nem formális képzése
ken és programokon résztvevők száma

0 4 0 0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 
akkreditált képzések, továbbképzések 
száma

0 0 0 0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 
résztvevők száma

0 0 0 0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz
nálati foglalkozások száma 15 15 16 6,67

A könyvtár által szervezett könyvtárhasz
nálati foglalkozásokon résztvevők száma 333 340 366 9,91

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 
helyi közösségi programok, rendezvé
nyek száma összesen

26 26 35 34,62

A könyvtárban a tárgyévben szervezett 
helyi közösségi programok, rendezvé
nyeken
résztvevők száma

863 870 1097 27,11

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí
tások száma 2 2 2 0

A könyvtárban szervezett időszaki kiállí
tások látogatóinak száma 650 650 800 23,08

Egyéb témájú programok, képzések 
száma 0 0 0 0

Egyéb témájú programon, képzésen részt
vevők száma 0 0 0 0

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 51 51 60 17,65

Célcsoport szerint
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*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint

2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt
élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális képzések, programok 
száma

0 1 0 0

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi együtt
élést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális képzéseken, programo
kon résztvevők száma

0 30 0 0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok 
száma

0 0 0 0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma 0 0 0 0

A könyvtár által szervezett fogyatékos
sággal élők könyvtárhasználatát segítő 
képzések, programok száma 0 0 0 0

A könyvtár által szervezett fogyatékos
sággal élők könyvtárhasználatát segítő 
képzéseken, programokon résztvevők 
száma

0 0 0 0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programok, képzések 
száma

0 1 0 0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, képzé
seken résztvevők száma

0 30 0 0

Tárgyévben a családok számára meghir
detett rendezvények száma 23 21 31 34,78

Tárgyévben a családok számára meghir
detett rendezvényeken résztvevők száma 1299 1300 1637 26,02

Egyéb célcsoportnak szánt képzések 
száma 0 0 7 0
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Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 
résztvevők száma 0 0 96 0

Az összes könyvtári képzés, program 
száma 23 23 38 65,22

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

A könyvtárnak összesen 60 db rendezvénye volt 2019-ben (2018-ban 51 db), amelyeken összesen 2359 
fő vett részt (2018-ban 1940fő).
7 alkalommal szerveztünk olvasókört. 2 író-olvasó találkozónk volt, Nógrádi Gergellyel szept. 4-én, 
december 12-én pedig Péterfy Gergely íróval.
14 alkalommal tartottunk Bütykölde kézműves foglalkozást (6-szor az Ady Fiókkönyvtárban, 8-szor pe
dig a Katica Gyermekkönyvtárban).
Megtartottuk hagyományos Könyvhétvégi vásárunkat, ősszel pedig jubileumi KEPESKÖNYVtár soro
zatunk tárlatát a 9 eddig bemutatott alkotóval.
Májusban állítottuk ki a Madarak és fák napjára meghirdetett gyermekrajzpályázatra érkező képeket.
3 koncertünk volt: költészet napi verskoncert Bardócz L. Csabával, október 11-i Hippi-est, október 18- 
án pedig Hangraforgó-koncert.
Társasjáték Klubot 4 alkalommal szerveztünk, szeptembertől pedig elindult Lóri bácsi Meseműhelye 
(Csíki Lóránt mesemondóval), melyen 8-szor vehettek részt az érdeklődők.
16 alkalommal óvodai és iskolai csoportoknak tartottunk  foglalkozást.

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához viszo
nyított aránya
A hazai nemzetiségek aránya: 2,97 % Göd népességén belül
Az összes más nemzetiségű aránya 4,75 % a népességen belül.

Dokumentumok a nemzetiségek szá
mára

2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez képest

Könyvek 1 10 6 500

Folyóiratok (címek száma) 0 0 0 0

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 0

Összesen 1 10 6 500

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Gödön a legnagyobb a német nemzetiségűek aránya a népességen belül (1,13 %). 0,53 % a cigány, 
0,37 % a román, 0,18% a szerb, 0,17 % a szlovák kisebbség aránya a 2011-es cenzus adatai szerint.
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A településen szerb és roma kisebbségi önkormányzat található. A nemzetiségi irodalom iránti érdek
lődés csekély. 2019-ben 6 db cigány kultúrával kapcsolatos könyvet szereztünk be.

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma 2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Fogyatékossággal élők könyvtárhaszná
latát segítő IKT eszközök száma 0 2 0 0

Fogyatékossággal élők számára akadály
mentes szolgáltatások száma 0 1 0 0

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

IV. FEJLESZTÉSEK

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 2019-ben a Központi Könyvtár regisztrációs 
helyisége teljes egészében fel lett újítva (informatikai rendszer, bútorok, korszerű világítás, 
festés)

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 
megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusán berendezett.
6) A modem könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb: Régi épületekben található mindkét könyvtári egység, a könyvtár terei folyamatos karbantartásra 
szorulnak, a méretek nem megfelelőek az állományhoz viszonyítva. A fiókkönyvtár épülete nem esztétikus, a 
kerítés omladozó, a külső lépcsőfeljáró balesetveszélyes. A Központi Könyvtár regisztrációs helyisége fel 
lett újítva, ám a kölcsönzőtérben a világítást korszerűsíteni kell, s az ugyancsak itt található Katica Gyer
mekkönyvtár is teljes egészében felújításra szorul (világításkorszerűsítés, padlócsere, festés, mázolás).

Bútorok állapota (kérjük kiválasztani):
Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve:

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb: Új és 20 évesnél régebbi bútorok is találhatók.
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2019-ben új bútorokat kapott a Központi Könyvtár regisztrációs helyisége: egy 10 ajtós sarok
szekrényt az egyik oldalon, melyben nyitott polcok is vannak, 7 ajtós szekrényt a másikfalon, 
beépített rack szekrénnyel. (A Településellátó Szervezet asztalosműhelyében készült el az új 
polcos, ajtós szekrénysor, melyhez 404 ezer Ft értékben vásároltunk bútorlapokat.) Ugyaneb
ben a helyiségben médiasarkot alakítottunk ki az előző év végén elkészült, egész falat betöltő, 
6 elemű, felül ajtós szekrényben, a nyitott rész sűrűbb bepolcozásával. Hogy kényelmesebbé 
tegyük a válogatást, egy üvegezett kerek asztal is került ide, két székkel.

2. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása, oktatói terek 
bemutatása

3. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

A Központi Könyvtár regisztrációs helyisége teljes mértékben fel lett újítva 2019 márciusában: 
megtörtént az álmennyezet cseréje, a világítás korszerűsítése (új armatúrák, energia
takarékos LED-es égők) és a helyiség teljes körű festése. Új bútorokat is kapott a he
lyiség (az előző pontban tételesen felsorolva). A cat5 kábelek ki lettek cserélve na
gyobb adatátviteli sebességre képes catő kábelre, rack-szekrény lett beépítve.

Az Ady Fiókkönyvtárba kölcsönzői terét klimatizáltattuk.

4. Jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés darab ezer 
forint

megjegyzés

Gépjármű 0 0

ebből személygépkocsi 0 0

Számítógép

ebből olvasói 0 0

ebből szerver 0 0

Fénymásoló 0 0

Szkenner 0 0

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban)

0 0

IKR feji.: WEB-OPAC Modul Internetes katalógus 1 127 Upgrade 72.22.12.
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IKR feji.: WEB OPAC PLUSZ Modul 1 127 (távoli előjegyzés, fog
lalás, hosszabbítás, té

mafigyelés)

IKR. feji.: Naplózó Modul 1 127 A személyes adatok ke
zelése miatt kötelező.

egyéb: Fujitsu Klíma szereléssel 2 664 Ady Fiókkönyvtár
2019.06.26.

egyéb: szünetmentes táp a szerverhez 1 117 APC Smart-UPS
SMT7501

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 1.162

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

5. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok 
megnevezése

Pályázott 
összeg (ezer 
Ft)

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Európai Uniós 
pályázatok megne
vezése

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft)

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Egyéb, nem hazai forrá
sokra épülő pályázatok 
megnevezése

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft)

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése
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A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2019-ban, a könyvtár kom
munikációs tevékenységének bemutatása

Kommunikáció 2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás 
%-ban 

előző év
hez ké

pest

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 0 0 0 0

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 0 0 0 0

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nél
kül) 0 0 0 0 .

írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 
nélkül) 56 60 60 7,14

Online hírek száma

Közösségi médiában megjelenő hírek száma* 24 30 61 154,17

Hírlevelek száma 0 2 0 0

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 
becsült érték, ezer Ft) 0 0 0 0

Egyéb:.... 0 0 0 0

A közösségi médián belül facebook-hírekbol 24 db lett közzétéve. 2019 őszén megalakult az „ Olvasó
kör Gödön ” csoport 60 taggal, melyben a hírek száma 34 volt. Decemberben „Könyves Kuvik” né
ven újabb facebook csoportot hoztunk létre, hogy újdonságainkat, könyvajánlóinkat bemutathassuk. 
E csoportban 3 bejegyzés történt.

Kiadványok száma, Kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, rádió 
megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések száma, stb.) 
(max. 1000 karakter)

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség
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Közösségi szolgálat/önkéntesség 2018. évi 
tény

2019. évi 
terv

2019. évi 
tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma 5 5 15 200

Az iskolai közösségi szolgálat fogadá
sára a köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma 3 2 4 33,33

A könyvtárban dolgozó önkéntesek 
száma 0 0 0 0

Partnerség
A könyvtárral írásos együttműködést 
kötő partnerek száma 2018. évi 

tény
2019. évi 

terv
2019. évi 

tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

Civil szervezetek 0 0 0 0

Határon túli könyvtárak 0 0 0 0

Vállalkozók 0 0 0 0

Oktatási intézmények 2 2 1 -50

Egyéb 0 0 0 0

Összesen 2 2 1 -50

Használói elégedettség mérés
Használói igény- és elégedettség 
mérések 2018. évi 

tény
2019. évi 

terv
2019. évi 

tény

változás %-ban 
előző évhez ké

pest

A használói igény- és elégedettség-mé
rések száma 1 1 1 0

A használói igény- és elégedettség
mérések során a válaszadó használók 
száma

18 30 16 11,11
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Innovatív megoldások, újítások; (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés Leírás, ismertető

A 2019. évi tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzügvi adatok (ezer Ft-ra kere- 
kítve)

2018. 
évi tény

2019. 
évi terv

2019. 
évi tény

eltérés 
%-ban 

az 
előző 
évhez 
képest

Be- 
véte
1

Az intézmény működési bevétele 1089 815 1035 -4,96

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köt
hető bevétel (nem fenntartótól származó 
bevételek) 1089 815 1035 -4,96

- ebből a késedelmi díjbevétel 24 0 16 -33,3

- ebből beiratkozási díjbevétel 671 671 608 -9,39

Támogatás, kiegészítés és átvett 
pénzeszköz 33254 34801 39099 17,58

- ebből fenntartói támogatás 33254 34801 39099 17,58

- ebből felhasznált maradvány 0 0 0 0

- ebből pályázati támogatás 0 0 0 0

- a pályázati támogatásból EU-támoga- 
tás 0 0 0 0

Egyéb bevétel összesen 0 0 0 0

Bevétel összesen 34343 35616 40134 16,86

Kia Személyi juttatás 18360 18304 23778 29,5

dás Munkaadókat terhelő összes járulék 3768 3642 4450 18,1
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Dologi kiadás 9560 12619 10300 7,74

Egyéb kiadás 1048 1051 869 -17,1

Kiadás összesen 32736 35616 39397 20,35

Dátum: Göd, 2020. 05.29.

alaíras
Intézményvezető

Dátum:

aláírás
Fenntartó
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Beszámoló
Göd Városi Könyvtár 2020. évi

•• 1 r r rr 1működéséről

Összeállította:
Szabóné Hegyi Valéria 

könyvtárvezető



1. Vezetői összefoglaló

A Göd Városi Könyvtár tevékenységét „a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi, 
többször módosított CXL. törvény szabályozza, feladatait a Göd Város 
Önkormányzata által jóváhagyott intézményi Alapító Okirat tartalmazza, 
ill. az intézmény Munkaterve határozza meg.

A könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési intézmény, 
amely mindenki számára biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést 
a dokumentumokhoz és az információkhoz. A gyűjtemény alakításánál 
kiemelt szempont a helyi művelődési, kulturális szükségletek 
figyelembevétele, az olvasás fejlesztése, a digitális kompetenciák erősítése, 
az élethosszig tartó tanulás támogatása.
A könyvtár közösségi találkozóhely is egyben.

E szerep betöltésében a legjelentősebb kihívást a Covidl9 járvány jelentette
2020-ban,  amely drámai változásokat hozott működésünkben.

2. Stratégiai célok

Marketing-stratégiát dolgoztunk ki abból a célból, hogy hatékonyabban 
eljussanak üzeneteink az olvasókhoz, s minél szélesebb olvasói réteget 
szólíthassunk meg. Ezért folyamatosan fejlesztjük azokat a lehetőségeket, 
amelyek interaktív kommunikációra adnak módot:

- könyvtári Facebook-oldal,
- Könyves Kuvik Facebook-csoport a könyvújdonságok listájával 

(kiemelve a gyermekirodalmat),
- olvasóköri Facebook-csoport „Kávéalátét” címmel (ahol híreket 

teszünk közzé, valamint könyv- és filmajánlókat),
- hírlevelek

A honlapfejlesztés révén egyre több a lehetőségük az olvasóknak arra, hogy 
hatékony visszajelzést adjanak a gyűjtemény alakításához.
2020 júliusában készült el új honlapunk, amelyet a Netlib Kft. fejlesztett ki. 
A Drupal 8 alapú honlapba beépült a katalógus modul is, amely nem csak 
a hosszabbítást és a távoli előjegyzést teszi lehetővé, de a témafigyelést és 
a gyarapítási javaslatok elküldését is. A keresett könyvek rövid ismertetői 
egy kattintással elérhetők a Moly.hu-n, a szerzők Wikipédia-névcikkei 
szintúgy. Olvasóink egyszerűen feliratkozhatnak a könyvtári hírlevélre.

2



Egy-egy számla feldolgozása után a friss beszerzések listáját azonnal 
közzétesszük a honlapon olvasóbarát formában.
A főoldalra felkerült könyvtárunk logoja is, amelyet Lévay Jenő 
Munkácsy-díjas képzőművész tervezett.

3. Szervezet

Az Önkormányzat a könyvtár létszámkeretét 1 fő vezetőben, 4 fő 
könyvtárosban (3 fő teljes munkaidős, 1 pedig 4 órás) és 1 fő 4 órás 
takarítóban határozza meg. Ez nem jelentett változást a 2019. évhez képest. 
Teljes munkaidőre átszámítva 5 fő kinevezett dolgozója van tehát a 
könyvtárnak (a vezetőt is beleértve). Megbízási szerződés alapján 1 fő 
segíti a munkánkat, akinek a feladatai közé tartozik az ügyintézés, a 
honlapon történő tartalomfejlesztés, a készülő Gödi Lexikon szócikkeinek 
szerkesztésében való részvétel, valamint a kölcsönzés adminisztrációjának 
segítése szükség esetén.
A 2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november l-jével a 
Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakult át. A Kormány 
döntése alapján az új munkaszerződést elfogadó munkavállalók 6 %-os 
bérfejlesztésben részesültek.

4. Infrastruktúra

A fizikai terek állapota változatlan maradt 2020-ban.

Az infokommunikációs (IKT) eszközpark változása:
A Központi Könyvtárba 2 db gyors internetezésre alkalmas asztali 
számítógépet vásároltunk WIN 10 operációs rendszerrel és Office 2019 
programcsomaggal, valamint 1 db projektort összesen 673.100,- Ft 
értékben.

2 db számítógép 224.282,- Ft

2 db WIN 10 op. rendszer 106.172,- Ft

2 db OFFICE programcsomag 177.546,- Ft
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1 db projektor 165.100,- Ft

Mindösszesen: 673.100,- Ft

Megvásároltuk az Abbbyy FineReader alkalmazást bruttó 62.290,- Ft-ért, 
hogy a digitalizált folyóiratokat kereshető PDF-fájllá alakíthassuk.

A felsőgödi Fiókkönyvtárba egy Hepa szűrős porszívó került 
felmosókocsival, tartozékokkal.

Porszívó 79.375,- Ft

Felmosókocsi, tartozékokkal 49.073,- Ft

5. Gyűjteményi információk

A 2020. március 16-i kényszerű bezárás után állományellenőrzést 
végeztünk.
Az előkészületeket március 18-án tettük meg (folyamat megtervezése, 
próbaleltár), a helyszíni munkálatok (a könyvtári dokumentumok 
összehasonlítása a Szikla adatbázis tételeivel) 03.25-tól 05.11-ig zajlottak, 
majd az utómunkálatokra (elemzés, hiánylisták átnézése) 05.17. és 05. 27. 
között került sor.
A leltár szerint a könyvtár állománya összesen 56511 db dokumentum, 
értéke bruttó 55.611.403,- Ft.
A hiányzó dokumentumok száma (837 db bruttó 670.022 Ft értékben) a 
megengedett hiány mértékét nem haladta meg, fenntartói engedély alapján 
kivontuk őket az állományból.

5.1. Gyüjteményfej lesztés

Mutatók 2018. év 2019. év 2020. év

Gyarapításra fordított összeg 
(bruttó ezer Ft)

4132 3350 4141
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Az állomány éves gyarapodása 
(db)

2256 1669 2542

A gyermekkönyvtárba/ részleg
be került dokumentumok (db)

933 670 1008

A hely történeti gyűjteménybe 
bekerült dokumentumok (db)

12 10 26

A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma (db)

582 565 1745

5.2. Gyűjteményfeltárás

A vásárolt könyveket, CD-ket, DVD-ket a Szikla adatbázisba építjük be. 
Azokat az ajándékba kapott dokumentumokat is feldolgozzuk, amelyek 
illenek a gyűjteményünkbe. A dokumentumok leírását a Könyvtárellátó 
adatbázisából, a Magyar Nemzeti Bibliográfiából vagy a Szikla 
adatbázisból vesszük át, bővítve saját tárgyszavakkal. A könyveket 
igyekszünk analitikusan is leírni, a helytörténeti anyagot minden esetben.

Mutatók 2018. év 2019. év 2020. év

Az elektronikus katalógusban 
rögzített rekordok száma

5915 5361 6787

r

5.3. Állományvédelem

Folyamatosan vonjuk ki a természetesen elhasználódott sérült könyveinket 
az állományból. Az ajándékba kapott könyvek egy részét arra használjuk 
fel, hogy lecseréljük az elrongyolódott könyveinket. A javíthatók gerincét 
megerősítjük, s enyvvel visszaragasztjuk a kijáró lapokat. Az 
állomány védelemnek része az is, hogy a régi folyóiratainkat beszkenneljük.

Mutatók 2018. év 2019. év 2020. év

állományvédelmi 
intézkedésben részesült 
könyvek

440 500 550
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5.4. Digitalizálás

A régi helytörténeti anyag digitalizálása igen fontos. Ez könyvtárunkban az 
1989 óta megjelenő Gödi Körkép folyóirat lapszámainak beszkennelését 
jelenti. A szkenneléskor képformátumú) fájlokat állítunk elő JPG-ben, ezek 
kereshető PDF-fé alakítása a végső cél, amelyre a 2020-ban megvásárolt 
Abbbyy FineReader alkalmazást használjuk.
A szkennelést a BizHub 226 típusú fénymásolónkkal végezzük. Az ajánlott 
600 dpi-s felbontás kiválasztása sajnos a színes nyomást is tartalmazó 
folyóiratoknál nem lehetséges, azoknál a legnagyobb elérhető felbontás a 
300 dpi.

Mutatók 2018. év 2019. év 2020. év
r

Állományvédelmi okokból 
digitalizált folyóiratok 
(lapszám)

80 76 1 94

6. Szolgáltatások

A világjárvány leginkább a szolgáltatásainkra volt hatással. Március 16-át 
követően, kihasználva a kényszerű zárást, leltározásba fogtunk. Az 
állomány ellenőrzésének időszakában sajnos semmilyen formában nem 
tudtuk az olvasóinkat szolgálni. Június 22. után viszont egész nyáron 
folyamatosan kölcsönöztünk mindegyik könyvtárunkban. 2020. november 
11-e után, a Covidl9 2. hulláma idején áttértünk az ajtóban kölcsönzésre.

Eredményként könyvelhetjük el, hogy a járványhelyzet okozta bezárások 
dacára az olvasói beiratkozások száma csak 3,05 %-kal esett vissza (a 2019. 
évi 2032 fő helyett 1970 személy iratkozott be könyvtárainkba), noha a 
nyitvatartási napok száma több mint 30 %-kal csökkent (a Központi 
Könyvtárban 218 napról 147 napra, az Ady Fiókkönyvtárban 179 napról 
117 napra).
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2019-rő 2020-ra -3,05 %-os csökkenés

Regisztrált használók (fő)

2017 2018 2019 2020

Ady Fiókkönyvtár 731 711 733 719

Központi és Katica 1279 1250 1299 1251

összesen: 2010 1961 2032 1970

2020-ban  drasztikusan lecsökkent a látogatóink száma, s jóval kevesebb 
dokumentumot tudtak kikölcsönözni olvasóink. Az utóbbi négy évben a 
következőképpen alakultak ezek a mutatók:

2019-ről 2020-ra -20,99 %-os csökkenés

Személyes használatok száma (alkalom)

2017 2018 2019 2020

Ady Fiókkönyvtár 5429 11513 10944 3858

Központi és Katica 11914 17569 19457 20161

összesen: 17343 29082 30401 24019
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2019-ről 2020-ra -56,91 % csökkenés

Kölcsönzött dokumentumok (db)

2017 2018 2019 2020

Ady Fiókkönyvtár 17043 18429 19661 7486

Központ és Katica 28205 29254 31445 14532

összesen: 45248 47683 51106 22018

Az állományba vett könyveken, CD-ken, DVD-ken kívül folyóiratokat is 
kölcsönözhetnek olvasóink. A Központi Könyvtárban 96 féléből, az Ady 
Fiókkönyvtárban 33 féléből válogathattak 2020-ban.

7. Rendezvények

A könyvtárnak összesen 23 rendezvénye volt 2020-ban. Ezen a téren 
tapasztaltuk a leglátványosabb visszaesést: a programok számában 61,7%- 
osat, a rendezvényeken résztvevőkében pedig 84 %-kosat.

Mutatók 2018. év 2019. év 2020. év

Összes könyvtári program 51 60 23

Összes résztvevő (fő) 1940 2359 376

A programok zöme az olvasásfejlesztést szolgálta: 
8 alkalommal Csíki Lóránt mesemondó Meseműhelyébe látogathatott a 
közönség, s nyolcszor találkoztak az Olvasókör tagjai is (ez utóbbi 
októbertől az online térbe költözött).
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Összesen 4 Bütykölde kézműves foglalkozást tudtunk megtartani, s 3 
könyvtári órát, még az év elején. A családok körében népszerűnek 
bizonyult Lóri bácsi Meseműhelye és a Bütykölde.

8. Minőségirányítás

2020. március elején egy használói elégedettségmérést indítottunk 
olvasóink körében. Kétoldalas kérdőíven mértük elégedettségüket a 
szolgáltatásaink minőségével kapcsolatban. A kérdőívet 100 %-ban nők 
töltötték ki, a válaszadók 80 %-a felsőfokú végzettségű volt.
Legmagasabbra a könyvtárosok segítőkészségét és a tájékoztatás minőségét 
értékelték, elég jó pontszámot (bár az előzőkénél kicsit kevesebbet) kapott 
a könyvtár állománya, legalacsonyabbra pedig a külső körülményeket 
(ebben valószínűleg szerepet játszhatott a helyszűke).

9. Partnerségi együttműködések

2020-ban  együttműködési megállapodást kötöttünk a Soter-Line Oktatási, 
Továbbképző és Szolgáltató Kft.-vei egy fő segédkönyvtáros hallgató 
gyakorlati képzésére.

6 diákot fogadtunk közösségi szolgálatra, 4 lányt és 2 fiút.
2020-ban  a budapesti Verebély László Technikummal bővült azon oktatási 
intézmények köre, amelyekkel együttműködési megállapodást kötöttünk az 
iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolítására.
Jelenleg 26 középiskolával működünk együtt.

10. Az intézményünkről megjelent cikkek

2020-ban  9 alkalommal jelent meg cikk a Gödi Könyvtárról a Gödi 
Körképben, 2 alkalommal pedig a Gödi Hírnök internetes hírportálon.
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11. A koronavírus-járvány okozta változásokról

Nagyon sok folyamatot újra kellett terveznünk 2020-ban, elmaradtak 
tervezett rendezvényeink, másokat pedig az online térbe kellett 
költöztetnünk.
Március 16-ától zárva tartottunk. Ezt az időszakot leltározásra használtuk 
fel.
A nyitáskor úgy döntöttünk, hogy a szokásos nyári szünetet nem tartjuk 
meg könyvtárainkban, hanem folyamatosan szolgáltatunk egész nyáron. A 
szabadságok kötelező kiadása miatt ezt úgy tudtuk megszervezni, hogy 
rövidített nyitvatartásra tértünk át.
A visszahozott könyveket karanténoztuk 7 napig, s folyamatosan 
fertőtlenítettük a helyiségeinket. Próbáltuk az egyidejűleg a könyvtárba 
belépők számát limitálni, ám ezt, főleg a gyermekkönyvtárban, a 
gyakorlatban nem mindig lehetett betartatni.
November 11-től, a pandémia 2. hulláma idején a zárvatartás alatt 
megszerveztük a kapun kívüli kölcsönzést. Fokozott figyelmet fordítottunk 
arra, hogy a nyilvános online katalógusunk használatában eligazítsuk az 
olvasóközönséget: megosztottunk egy ábrákkal kiegészített segédletet a 
honlapon, amellyel egyszerűen és gyorsan bevezettük az érdeklődőket a 
keresés rejtelmeibe. Arra is ügyeltünk, hogy folyamatosan felkerüljenek az 
új beszerzések listái mind a honlapunkra, mind pedig a Könyves Kuvik 
nyilvános könyvtári Facebook-csoportba.
Gyermekkönyvtáros kolléganőnk „karanténmeséket” osztott meg a 
könyvtár Facebook-oldalán.
Az olvasókörünk egész évben működött, októbertől azonban a virtuális 
térbe költözött a Meet Jitsi alkalmazás segítségével.

Göd, 2021.02.15.

Szabóné Hegyi Valéria 
könyvtárvezető
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| Mutatók a 2020-as évről Göd Városi Könyvtár | Számadatok |
1. Szolgáltatási feladatok 1
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 33,00 |
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 1970,00
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 30821,00
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 1970,00
2.3. A tárgyévi látogatók száma 12313,00
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) | 15692,00
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 72,00
6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 53,00
7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 1,00
7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma || 754,00

Í8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 10063,00
19. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 21340,00
9.2. Időszaki kiadvány 473,00 |
9.3. AV-dokumentum 205,00
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00
10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 9,00
10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 0,00
10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 0,00

111. A könyvtár által szervezett
11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma 16,00 |
11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 250,00
11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma 0,00
11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 3,00
11.4.1. a résztvevők száma 1 50,00



11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, 
toleranciára nevelő és multikulturális programok

0,00

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0,00
11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 0,00
11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, 
foglalkozások és az azokon résztvevők száma

0,00

11.8.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 0,00
11.9.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0,00
13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 20,00
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 11,00
15. A használói elégedettség-mérések száma 1,00
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 10,00
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel 
kötött megállapodások száma 6 fő, 1 új megállapodás

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 1/2020.

III. Gyűjteményfejlesztés 2020.
11. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként

1.1. Könyv (db) 2511,00
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 2,00
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00
1.5. Hangdokumentum (db) 0,00
1.6. Képdokumentum (db) 0,00
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) I 29,00
1.8. E-könyv (db) 0,00
Egyéb dokumentum (db) 0,00



1
Könyv (db) 1722,00
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00
Kartográfiai dokumentum (db) 7,00
Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00
Hangdokumentum (db) 4,00
Képdokumentum (db) 12,00
Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0,00
E-könyv (db) 0,00
Egyéb dokumentum (db) 0,00
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 1008,00
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 26,00
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00 ;
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 56511,00
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 97,00

1 III. Gyűjteményfeltárás |
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 6787,00
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 5,00

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény 
egészének %-ában) 100,00

IV. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma összesen
1 23,00

1.1. a résztvevők száma 376,00
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00
2.1. a résztvevők száma 0,00
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 0,00
3.1. a látogatók száma 0,00
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 10,00



|4.1. a résztvevők száma 222,00
|5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 154,00
VI. Állományvédelem
11. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült 
(dokumentumok száma 550,00

(2. Muzeális dokumentumok száma 0,00
|3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00
|4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 94,00
j5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00



Bütykölde : kutyaalakú pénztálca (03.06.)

Könyvtárhasználati foglalkozás óvodás csoportnak : tavasz (02.18.)

Könyvtárhasználati foglalkozás óvodás csoportnak -.gombák (09.27.)

Lóri bácsi meseműhelye (01.08.)

Lóri bácsi meseműhelye (01.16.)

Lóri bácsi meseműhelye (01.23.)

Lóri bácsi meseműhelye (02.6.)

Lóri bácsi meseműhelye (02.13.)

Lóri bácsi meseműhelye (02.27.)

Lóri bácsi meseműhelye (03.05.)

Lóri bácsi meseműhelye (03.12.)

Könyvtárhasználati foglalkozás óvodás csoportnak (02.03.)

Bütykölde: origami (01.31.)

Bütykölde : húsvéti (02.28.)



Helyszín | Beszámoló szerinti típus

Ady Fiókkönyvtár Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő

Ady Fiókkönyvtár Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő

Ady Fiókkönyvtár Könyvtári óra, könyvtárhasználati 
foglalkozás

Ady Fiókkönyvtár Könyvtári óra, könyvtárhasználati 
foglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

(Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár Könyvtári óra, könyvtárhasználati 
foglalkozás

Katica Gyermekkönyvtár Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő

Katica Gyermekkönyvtár [Személyiségfejlesztő,
(képességfejlesztő



Olvasókör (Jean Rouand : A becsület mezején) (01.28.) Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Graham Swift: Anyák napi kimenő) (03.03.) Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Karén Blixen : Babette lakomája) (07.24.) Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Karén Blixen : A halhatatlan történet) (08.28.) Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (John Williams : Stoner) (09.18.) Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (J. D. Salinger: Kilenc történet) (10.16.) ONLINE Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Bohumil Hrabal: Őfelsége pincére voltam) (11.13.) ONLINE Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Andrei Makine : A francia hagyaték) (12.11.) ONLINE Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő



Online elérhetősége (ha van)Sajtómegjelenés, publikáció címe

tGödi Körkép 2020.01. p. 29., A Göd Városi Könyvtár hírei

Gödi Körkép 2020.02. p.12-13., Ünnepség és díjátadó a Magyar Kultúra Napján 
jGödi Körkép 2020.02. p.30., A Göd Városi Könyvtár hírei_________
Gödi Körkép 2020.03. p.12., A kommunizmus áldozataira emlékeztek a gödiek 
az Örök tél című film közös megnézésével

https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/ 
https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/ 
https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/

https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/ 
https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/

Gödi Körkép 2020.03. p.30-31., A könyvtár fontos közösségi tér
Gödi Körkép 2020.03. p.31., A Göd Városi Könyvtár hírei
Gödi Körkép 2020.12. p.13., Veszélyhelyzet - második hullám

Gödi Körkép 2020.01. p. 28., Eltűnt időnk --Arckepvazlatok 
Gödi Körkép 2020.01. p. 29., „A kockázatokat kedvelem" - találkozás Péterfy 
Gergely íróval________________________________

https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/ 
https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/ 

https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/ 
https://god.hu/elet-a-varosban/kultura/godi-korkep/

Gödi Hírnök 2020.10.21.(online), Gödi Városi Könyvtár: új, ünnepi nyitvatartás

[Gödi Hírnök 2020,10.16.(online),A Gödi Városi Könyvtárban jártunk 
https://godihirnok.hu/godi-varosi-konytvar-ui-unnepi-nyitvatartas/
https://godihirnok.hu/a-godi-varosi-konyvtarba n-ja rtunk/



Pénzügyi adatok 2020. évi tény |

Az intézmény finanszírozási bevételei | 43 286 008 Ft
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz
- ebből fenntartói támogatás 41 990 470 Ft
- ebből felhasznált maradvány 741 673 Ft
- ebből központi költségvetési támogatás
- ebből pályázati támogatás
- a pályázati támogatásból EU-támogatás

1 Az intézmény működési bevételei n
[Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 553 865 Ft
| Egyéb bevétel
I Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatás 24 017 401 Ft
Munkaadókat terhelő összes járulék 3 900 112 Ft
Dologi kiadás 10 306 830 Ft
Egyéb kiadás J

Göd Városi Könyvtár 2020-as pénzügyi adatok



Munkaügyi adatok
Összlétszám________________ _________________
Ebből vezető vagy magasabb vezető______ _____
Távollévők_________________ _________________
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak 
Könyvtáros szakképesítéssel___________________
Középfokú szakképesítéssel______________ _____
Egyéb felsőfokú végzettséggel__________________
Egyéb munkakörben foglalkozatottak___________
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel _____
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel

2020. január 1-i állapot szerint 2021. január 1-i állapot szerint

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek

Göd Városi Könyvtár



Beszámoló
a Göd Városi Könyvtár 2021. évi

működéséről

Összeállította:
Szabóné Hegyi Valéria 

könyvtárvezető



1. Vezetői összefoglaló

A Göd Városi Könyvtár tevékenységét „a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi, 
többször módosított CXL. törvény szabályozza, feladatait a Göd Város 
Önkormányzata által jóváhagyott intézményi Alapító Okirat tartalmazza, 
ill. az intézmény Munkaterve határozza meg.

A könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési intézmény, 
amely mindenki számára biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést 
a dokumentumokhoz és az információkhoz. A gyűjtemény alakításánál 
kiemelt szempont a helyi művelődési, kulturális szükségletek 
figyelembevétele, az olvasás fejlesztése, a digitális kompetenciák erősítése, 
az élethosszig tartó tanulás támogatása.
A könyvtár fontos közösségi találkozóhely is.
A 2021. évben is igen erős hatással volt ránk a Covidl9 járvány, hiszen 
2020. november 11-től egész 2021. március 8-áig csak a kapun kívüli 
kölcsönzést tudtuk biztosítani. Március 8-ától április 18-áig a pandémia 
súlyosbodásával teljesen be kellett szüntetni szolgáltatásainkat. Május 10- 
étől a könyvtár kinyitott ugyan, ám csak a védettségi igazolással rendelkező 
olvasók látogathatták, a teljes nyitásra csak július 3. után kerülhetett sor. 
így május 10. és július 3. között egyfajta hibrid működés valósult meg 
nálunk: azoknak, akik nem léphettek a könyvtár belső tereibe, továbbra is 
biztosítottuk a zacskós kölcsönzést.
November 20-ától a könyvtárban újra kötelező lett a maszk használata.

2. Stratégiai célok

Stratégiai célunk volt, hogy a pandémiás helyzet miatti korlátok között a 
lehető legjobban kiszolgáljuk olvasóinkat. Ez meg is valósult: online 
beiratkozási nyomtatványok lettek elérhetők a honlapon, képernyőképekkel 
kiegészített katalógushasználati útmutatót tettünk közzé ugyanott, a teljes 
nyitást engedélyező időszakokban is felajánlottuk a zacskós kölcsönzést 
(előre elkészített könyvcsomagokkal). Játékos tavaszi vetélkedőnk is 
megjelent a webfelületeinken.
A diákok közösségi szolgálatát a bezárások idején is lehetővé tettük, online 
beadható feladatokkal.
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3. Szervezet

2021-ben  szervezeti változás nem történt az intézményben. Továbbra isi fő 
vezető, 4 fő könyvtáros (3 fő teljes munkaidős, 1 pedig 4 órás) és 1 fő 4 
órás takarító tartozik a könyvtár személyi állományába. Teljes munkaidőre 
átszámítva 5 fő kinevezett dolgozója van tehát a könyvtárnak (a vezetőt is 
beleértve). Megbízási szerződés alapján 1 fő segíti a munkánkat, akinek a 
feladatai közé tartozik az ügyintézés, a honlapon történő tartalomfejlesztés, 
a rendezvények előkészítése, valamint a kölcsönzés adminisztrációjának 
segítése szükség esetén.
A 2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményekben 
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-jével a 
Munka törvénykönyve szerinti munkaviszonnyá alakult át. Ennek nyomán 
a fenntartó 2021 -ben átdolgozta Alapító Okiratunkat.

4. Infrastruktúra

A fizikai terek állapota változatlan maradt 2021 -ben.

Az infokommunikációs (IKT) eszközpark sem bővült további gépekkel, 
beszereztünk viszont a Netlib Kft-től a SZIKLA integrált könyvtári 
rendszer multimédia modulját, amely lehetővé teszi, hogy az adatbázisban 
a bibliográfiai leírásokhoz különböző fájlokat (képeket, hang- és 
videofájlókat) csatoljunk, ill. a könyvek leírását annotációkkal lássuk el.

5. Gyűjteményi információk

Az állomány gyarapítást 2021-ben is a gyűjtőköri szabályzat alapján, az 
olvasói igényeket figyelembe véve végeztük. A gyűjtemény fejlesztésének 
első lépéseként elkészül a dezideráta jegyzék (a beszerezni kívánt 
dokumentumok jegyzéke), amelyet az Új Könyvek állomány gyarapítási 
tanácsadó, a Bookline oldala, a Litera irodalmi portál, a Könyvhét folyóirat, 
a Könyvkultúra Magazin, hetilapok, folyóiratok könyves ajánlói 
segítségével állítunk össze. Természetesen a listára felkerülnek az olvasók 
által keresett könyvek és munkatársaink javaslatai is.
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5.1. Gyűjteményfejlesztés

Mutatók 2019. év 2020. év 2021. év
Gyarapításra fordított összeg 
(bruttó ezer Ft)

3350 4141 7207

Az állomány éves gyarapodása 
(db)

1669 2542 3383

A gyermekkönyvtárba/ részleg
be került dokumentumok (db)

670 1008 1467

A hely történeti gyűjteménybe 
bekerült dokumentumok (db)

10 26 22

A gyűjteményből apasztott 
dokumentumok száma (db)

565 1745 307

5.2. Gyűj temény feltárás

A vásárolt könyveket, CD-ket, DVD-ket a Szikla adatbázisba építjük be. 
Azokat az ajándékkönyveket is feldolgozzuk, amelyek hiánypótlók. A 
dokumentumok leírását a Könyvtárellátó adatbázisából, a Magyar Nemzeti 
Bibliográfiából vagy a Szikla adatbázisból vesszük át, de igényeink szerint 
módosítjuk a tételeket, saját tárgyszavakkal bővítve őket. A gyűjteményes 
köteteket igyekszünk analitikusan is leírni, a helytörténeti anyagot pedig 
minden esetben ellátjuk analitikákkal (a Gödi almanachok kötetei esetében 
pl. valamennyi szerző összes írását feltártuk).

Mutatók 2019. év 2020. év 2021. év

Az elektronikus katalógusban 
rögzített rekordok száma

5361 1 6787 ' 7932

5.3. Állomány  védelem

2021-ben  összesen 700 könyv részesült állományvédelmi intézkedésben, 
500 a Központban, 200 pedig az Ady Fiókkönyvtárban. Ez többnyire 
visszaragasztott lapokat és megerősített könyvtáblákat jelentett. A nem 
javítható könyveket kivontuk az állományból. Listát vezettünk a 
leselejtezett, ám a gyűjteményből hiányzó kötetekről, hogy később 
pótolhassuk őket az antikvár könyvpiacról történő beszerzésekkel vagy jó 
állapotú ajándékkönyvekkel.
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Mutatók 2019. év 2020. év 2021. év

állományvédelmi 
intézkedésben részesült 
könyvek

1 500 ' 550 700

5.4. Digitalizálás

A régi helytörténeti anyag digitalizálása 2016-ban megindult. Ez a 
könyvtárban az 1989 óta megjelenő Gödi Körképek lapszámainak 
beszkennelését, majd kereshető PDF dokumentummá alakítását jelenti. A 
szkenneléskor képformátumú fájlokat állítunk elő JPG-ben, majd ezeknek 
a konverziójával jönnek létre a kétrétegű PDF fájlok. Az átalakítást az 
Abbbyy FineReader alkalmazással végezzük. Jelenleg 289 lapszám 
található meg JPG-ben, illetve újabban TIF-ben. Az optikai 
karakterfelismerő bizonyos betűtípusok karaktereit nem azonosítja kellő 
biztonsággal, ezeket manuálisan ki lehet javítani a PDF-fé konvertálás 
előtt. A cikkek szerzőinek nevét és a cikkek címét mindén esetben 
korrigáljuk, s a lényeges faktográfiai információt is (nevek, idő, hely). 
Mindez aprólékos munkát igényel, amely azonban kamatozni fog a 
dokumentumok szolgáltatásakor. A BizHub 226 típusú fénymásolónkkal 
szkenneljük az anyagot. Az ajánlott 600 dpi-s felbontás kiválasztása a 
színes nyomást is tartalmazó folyóiratoknál sajnos nem lehetséges, azoknál 
a legnagyobb elérhető felbontás a 300 dpi.
2003 júliusától a Gödi Körkép már elektronikusan is elérhető volt, a 
digitalizálást tehát elég 2003 júniusáig elvégezni
2021-ben  újabb szkennelés nem történt, 60 lapszámot viszont 
felismertettünk az Abbbyy FineReader-rel.

6. Szolgáltatások

A világjárvány 2021-ben is a szolgáltatásainkra volt leginkább hatással. 
Január 1-jétől május 10-éig (az Ady Fiókkönyvtárban május 17-éig) csak a 
kapun kívül kölcsönöztünk, március 8. és április 19. között pedig még ezt 
is fel kellett függesztenünk. Május 10-étől látogathatók lettünk ugyan, de 
csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára, míg végül július 3- 
ától használóink korlátozás nélkül igénybe vehették szolgáltatásainkat. 
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Ősszel a szigorítások csak enyhébb formában tértek vissza: 2021. 
november 20-ától kötelezővé vált a maszkviselés.
2020-ról  2021-re 5,9 %-kal kevesebb lett a beiratkozott olvasónk (1970 fő 
helyett 1853 fő), a látogatások száma viszont erőteljesen nőtt. Ez annak 
köszönhető, hogy szinte egész évben biztosítottuk az ajtóban kölcsönzést, 
szemben a 2020-as többhónapos kényszerű szünettel.
A könyvek iránti érdeklődés jelentősen megnövekedett az év első felében, 
hiszen az emberek jószerivel csak virtuálisan jutottak kulturális 
élményekhez.

2019-ről 2020-ra -3,05 % csökkenés; 2020-ról 2021-re -5,94 % csökkenés

Regisztrált használók (fő)

2018 2019 2020 2021

Ady Fiókkönyvtár 711 733 719 663

Központi és Katica 1250 1299 1251 1190

összesen 1961 2032 1970 1853

2019-ről 2020-ra -20,99 % csökkenés; 2020-ról 2021-re +101,52 % növekedés!

Személyes használatok száma (alkalom)

2018 2019 2020 2021

Ady Fiókkönyvtár 11513 10944 3858 16591

Központi és Katica 17569 19457 20161 31812

összesen 29082 30401 24019 48403
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2019-ről 2020-ra -56,91 % csökkenés; 2020-ról 2021-re +87,02 % növekedés!

Kölcsönzött dokumentumok (db)

2018 2019 2020 2021

Ady Fiókkönyvtár 18429 19661 7486 14824

Központ és Katica 29254 31445 14532 26353

összesen 47683 51106 22018 41177

2021-ben  87,02 %-kal több dokumentumot (könyveket, DVD-ket, CD-ket), 
kölcsönöztek ki olvasóink (22018 db helyett 41177 db-ot).
A 14 év alattiak által kölcsönzött dokumentumok száma 16881 volt.
Tavaly a Központi Könyvtárban 99 féle, az Ady Fiókkönyvtárban pedig 32 
féle folyóiratból válogathattak könyvtárhasználók.
96 könyvtárközi kölcsönzést bonyolítottunk le, ebből 92 dokumentumot 
eredetiben szolgáltattunk, míg 4-et elektronikus formában.

7. Rendezvények

2021-ben  összesen 26 rendezvényünk volt, ez 11,54 %-os növekedést 
jelentett. A résztvevők száma is emelkedett: 510 főre (26,27 %-os változás 
a 2020. évhez képest).

Mutatók 2019. év 2020. év 2021. év

Összes könyvtári program 60 23 26

Összes résztvevő (fő) 2359 376 510

Tavaly is domináltak az olvasásfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények (20 
rendezvényünk volt ilyen tematikával).
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A családoknak 14 programot kínáltunk: 3 alkalommal Bütykölde kézműves 
foglalkozást szerveztünk, 11 alkalommal pedig Lóri bácsi meseműhelyébe 
invitáltuk az érdeklődőket.
A Kávéalátét Olvasókör tagjai 6-szor találkoztak, januárban virtuálisan, a 
nyáron pedig a szabadban.
Tematikájuk az alábbi volt:

jan. 29. Ishiguro Kazuo: Ne engedj el...
jún. 8. Isaac Bashevis Singer^f rabszolga és

Chaim Potokzí kiválasztott c. művének összehasonlítása 
aug. 24. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka 
okt. 5. Javier Máriás: Holnap a csatában gondolj rám 
okt. 26. Marilynne Robinson: Háztartás 
nov. 23. Thomas Mann: Egy szélhámos vallomásai

Használóképzés egy alkalommal történt a Katica Gyermekkönyvtárban, a 
pedagógusok óvatosnak bizonyultak a korlátozások feloldása után is.

Egy új rendezvény sorozatot indítottunk útjára az ősszel: a Filozófiai 
kávéházat. Az első alkalmat Ember és állat címmel okt. 4-ére, az Állatok 
világnapjára hirdettük meg. A beszélgetést Nemes László PhD filozófus 
vezette Csonka Bertával, aki doktori kutatása témájául a kutyák kulturális 
reprezentációját és filozófiáját választotta.

r

Az Országos Könyvtári Napok keretében a vendégünk volt Deliága Éva 
gyermekpszichológus, aki A szemnek láthatatlan címmel tartott előadást.

2021. október 20-án a Vizváry Vilmos helytörténész szerkesztette kötet 
bemutatójára invitáltuk az érdeklődőket. Az Eltűnt időnk - Arckép vázlatok
c. könyv az 1900 és 2019 között a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában, illetve elődintézményeiben dolgozó pedagógusok 
életútját tartalmazza.

2021. nov. 6-án vendégünk volt Pál Feri atya, aki „Hogyan válhat 
erőforrássá a múlt, hogyan alakítható szabadon a jövő? címmel tartotta meg 
nagy sikerű előadását.

8. Minőségirányítás

2021-ben  megismételtük 2020-as használói elégedettségmérésünket, 
amellyel szolgáltatásaink minőségét szondáztuk olvasóink körében, 
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egyúttal könyvtárhasználati szokásaikra is rákérdezve. Ezúttal 18-an 
töltötték ki a kérdőívet: 13 nő és 5 férfi.
Legtöbben a 26-40 közötti korcsoportba tartoztak, 10-en felsőfokú 
végzettségűek voltak, átlagosan havonta egyszer látogatják a könyvtárat.
A megkérdezettek 1 és 5 közötti skálán értékelhették a könyvtári 
szolgáltatásokat.
Elégedettek voltak a könyvtárosok felkészültségével, a tájékoztatás 
minőségével, kevésbé az állománnyal és a könyvtár belső állapotával. 
Sokan nem nyilvánítottak véleményt a könyvtárközi kölcsönzésről. 
Feltételezhető, hogy ez utóbbi könyvtárhasználók még nem vették igénybe 
e szolgáltatást.

9. Partnerségi együttműködések

2021-ben 2 együttműködési megállapodást kötöttünk:

- Együttműködési keretmegállapodás az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtári Intézetével szakmai gyakorlati képzési 
feladatok ellátására

- Együttműködési megállapodás a Zenit Oktatási Alapítvánnyal 
a fenntartásában működő Zenit Általános Iskola könyvtári 
feladatainak ellátására

Tavaly 8 diákot fogadtunk közösségi szolgálatra, 4 lányt és 4 fiút.

A 2021. év folyamán 6 új iskolával állapodtunk meg az iskolai közösségi 
szolgálat közös lebonyolítására:

- Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)
- Bemáth Kálmán Református Kereskedelmi és vendéglátóipari 

Szakképző Iskola (Vác)
- Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma 

(Budapest)
- Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium (Budapest)
- Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium (Budapest)
- Újpesti Babits Mihály Gimnázium

(Jelenleg 32 középiskolával van ilyen megállapodásunk.)

9



10. Az intézményünkről megjelent cikkek

2021-ben 1 alkalommal jelent meg cikk a Göd Városi Könyvtárról a Gödi 
Körképben, 5 alkalommal pedig a Gödi Hírnök internetes hírportálon.

11. Változások a koronavírus járvány idején

2021-ben a zárvatartás idején áttértünk az ajtóban kölcsönzésre. Olvasóink 
e-mailben adhatták le könyvigényeiket, amelyet ki is kölcsönöztünk a 
számukra, miután a csomagot összekészítettük. Egyszerre 8 dokumentumot 
vihettek ki az általunk előkészített papírzacskóban. A zacskóra rátűztük a 
nevet, a törzsszámot, s a kölcsönzési idő kezdetét (ez azért bizonyult 
fontosnak, hogy az el nem vitt csomagokból a könyvek a 8 napos foglalási 
idő után visszakerüljenek a polcokra). A visszahozott könyveket 1 hétig 
karanténoztuk, csak utána adminisztráltuk a visszavételt a Szikla 
adatbázisban (ennek azért volt jelentősége, hogy a még karanténban lévő 
könyv ne tűnjön szabad státuszúnak)
Az ajtóban elhelyezett asztalon történt a könyvek átadása és átvétele, az 
olvasók által visszaadott könyveket áthúztuk és szignóztuk a kölcsönzési 
bizonylaton.
Minden olvasó után fertőtlenítettük az asztalt, a tollat, a csengő gombját. 
A könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatást ebben az időszakban 
szüneteltettük.
Lehetővé tettük a közösségi szolgálatosoknak , hogy e-mailben teljesítsék 
a feladatokat (könyvajánlók, sikerkönyvek listájának beküldése, 
könyvtárakkal kapcsolatos pandémiás hírek összegyűjtése)
Fokozott figyelmet fordítottunk arra, hogy a nyilvános online katalógusunk 
használatában segítsük az olvasóinkat, kolléganőnk egy ábrákkal 
kiegészített katalógushasználati segédletet tett fel a honlapra.
Új beszerzéseink listái a dokumentumok feldolgozását követően rögtön 
felkerültek a honlapra, s a Könyves Kuvik könyvtári facebook csoportba. 
A távolból is ellátható feladatokat (feldolgozói munka, honlapszerkesztés) 
a kollégák home office-ban is végezhették, amikor szükségessé vált (pl. 
családtag karanténba kerülése).

Göd, 2022. március 21.

Szabóné Hegyi Valéria 
könyvtárvezető
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Lóri bácsi mesél a Népmese napján
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Pál Feri atyára várva

Hogyan válhat erőforrássá a múlt... - Pál Feri atya előadása
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Mutatók a2021-es évről Göd Városi Könyvtár Számadatok ; 1
1. Szolgáltatási feladatok
jl. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 33,00
(2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 1853,00
112.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 48403,00
|2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 1853,00
|2.3. A tárgyévi látogatók száma 20764,00
,3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 23704,00
|4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 168,00

|6. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma 96,00
|7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 1,00
|7.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 797,00
|8. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 18483,00
19. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként

9.1. Könyv 37821,00
9.2. Időszaki kiadvány 2849,00
9.3. AV-dokumentum 505,00
9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 2,00
9.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 0,00
|10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 49,00
|10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 0,00
j 10.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 0,00

111. A könyvtár által szervezett
.. .

11.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma 20,00
11.1.1. a képzéseken résztvevők száma 404,00

11.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma
0,00

11.2.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00
11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00
11.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 1,00
11.4.1. a résztvevők száma 11,00



11.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, 
toleranciára nevelő és multikulturális programok 0,00

11.5.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
11.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0,00 1
11.6.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
11.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 0,00
11.7.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
11.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok, 

'foglalkozások és az azokon résztvevők száma 3,00

i 11.8.1. a programok résztvevőinek száma 55,00
jll.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 0,00
jll.9.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
|12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0,00
[13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 39,00
114. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 6,00
15. A használói elégedettség-mérések száma 1,00
15.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 18,00
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel 
kötött megállapodások száma 8 diák, 6 megállapodás

18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 0,00
19. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 2,00

1II. Gyűjteményfejlesztés 1
11. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként ____ ___ Sí í'. •

1.1. Könyv (db) 3339,00
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 7,00
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00
1.5. Hangdokumentum (db) (analóg) 0,00
1.6. Képdokumentum (db) (analóg) 0,00
1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 37,00
1.8. E-könyv (db) 0,00
Egyéb dokumentum (db) 0,00



2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként
(Könyv (db) 307,00 |
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00
Kartográfiai dokumentum (db) 0,00
Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00
Hangdokumentum (db) 0,00

. Képdokumentum (db) | 0,00
^Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 0,00
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db) 0,00
E-könyv (db) 0,00

; Egyéb dokumentum (db) 0,00
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 1467,00
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 22,00
|7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00
[8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0,00
[8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0,00

1 III. Gyűjteményfeltárás 1
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 7932,00
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve
5,00

4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény 
egészének %-ában)

100,00

1V. Rendezvény, kiállítás
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma 
összesen

26,00

1.1. a résztvevők száma 510,00
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00
2.1. a résztvevők száma 0,00
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 0,00
3.1. a látogatók száma 0,00
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 14,00



|4.1. a résztvevők száma 272,00
[5. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 238,00
VI. Állományvédelem
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben 
részesült dokumentumok száma 700,00

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 0,00
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00



Lóri bácsi meseműhelye 2021.09.24. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.10.07. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.10.14 Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.10.21. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.10.28. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.11.04. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.11.11. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.11.18. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.12.02. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.12.09 Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Lóri bácsi meseműhelye 2021.12.16. Katica Gyermekkönyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Bütykölde : állatfigurás mécses 2021.10.29. Katica Gyermekkönyvtár Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő

Bütykölde : rénszarvas és angyal papírból 2021.11.26. Katica Gyermekkönyvtár Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő

Bütykölde : karácsony 2021.12.17. Katica Gyermekkönyvtár Személyiségfejlesztő, 
képességfejlesztő

Könyvtári foglalkozás óvodásoknak : könyvtárhasználat, papírszínházas mese 
2021.11.22.

Katica Gyermekkönyvtár Könyvtári óra, könyvtárhasználati 
foglalkozás



Olvasókör (Ishiguro Kazuo : Ne engedj el...) 2021.01.29. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (1. B. Singer: A rabszolga ; Chaim Potok : A kiválasztott) 2021.06.08. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Rakovszky Zsuzsa : A kígyó árnyéka) 2021.08.24. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Javier Máriás : Holnap a csatában) 2021.10.05. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Marilynne Robinson : Háztartás) 2021.10.26. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Olvasókör (Thomas Mann : Egy szélhámos vallomásai) 2021.11.23. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Filozófiai kávéház : ember és állat 2021.10.04. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Filozófiai kávéház : ember és kutyája 2021.11.16. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

Eltűnt időnk-ArcképvázlatokVizváry Vilmos könyvbemutatója 2021.10.20. Központi Könyvtár Olvasást és szövegértést fejlesztő

A szemnek láthatatlan - Deliága Éva előadása 2021.10.08. Központi Könyvtár Egyéb tematika
"Hogyan válhat erőforrásé a múlt, hogyan alakítható szabadon a jövő?" - Pál Feri 
atya előadása 2021.11.06.

Központi Könyvtár

... — — . ,

Egyéb tematika



Sajtómegjelenés, publikáció címe

Gödi Körkép 2021.02. p.13., Újra elindult a kölcsönzés-a Göd Városi Könyvtár 
hírei_____________________________________________________________________
Gödi Hírnök 2021.02.01. (online), Mától újra reggeltó'l estig mehetünk könyvtárba 
Gödön

Gödi Hírnök 2021.03.09. (online),Most egy darabig nem tudunk könyvtárba se 
menni______________________________________________________ _________
Gödi Hírnök 2021.05.10. (online), Kinyitott a könyvtár, de kell a védettségi 
igazolvány

Gödi Hírnök 2021.11.17. (online), Kutyafilozófia - négylábúakkal, négylábúakról 
Gödön

Gödi Hírnök 2021.12.31. (online), Ilyen (is) volt 2021 Gödön



https://god.hu/wp-content/uploads/2021/10/2021_32_02.pdf
https://godihirnok.hu/matol-ujra-reggeltol-estig-mehetunk- 
konyvtarba-godon/

https://godihirnok.hu/most-egy-darabig-nem-tudunk- 
konyvtarba-se-menni/_______________________ __
https://godihirnok.hu/kinyitott-a-konyvtar-de-kell-a-  
vedettsegi-igazolvany/ 

https://godihirnok.hu/kutyafilozofia-negylabuakkal-a-godi-  
filozofiai-kavehazban/ 

https://godihirnok.hu/ilyen-is-volt-2021-godon/



Pénzügyi adatok 2021. évi tény |
Az intézmény finanszírozási bevételei | 42790 e Ft
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 42100 e Ft
- ebből fenntartói támogatás 42100 e Ft
- ebből felhasznált maradvány
- ebből központi költségvetési támogatás
- ebből pályázati támogatás
- a pályázati támogatásból EU-támogatás

1 Az intézmény működési bevételei
(Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 690 e Ft
| Egyéb bevétel

1 Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként
Személyi juttatás 26098 e Ft
Munkaadókat terhelő összes járulék 3894 e Ft
Dologi kiadás 12120 e Ft
Egyéb kiadás

Göd Városi Könyvtár



Munkaügyi adatok 2021. január 1-i állapot szerint 2022. január 1-i állapot szerint
Összlétszám
Ebből vezető vagy magasabb vezető
Távollévők
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak 
Könyvtáros szakképesítéssel 
Középfokú szakképesítéssel
Egyéb felsőfokú végzettséggel
Egyéb munkakörben foglalkozatottak
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 1 1

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek

Göd Városi Könyvtár



A könyvtár lógója

A Göd Városi Könyvtár 2020. évi 
munkaterve

2131 Göd, Pesti út 72.

Szabóné Hegyi Valéria

2020.02.26.



Tartalmi szempontok a települési könyvtárak
2020. évi munkatervének elkészítéséhez

1. Vezetői összefoglaló

A vezetői összefoglaló lényege a 2020. évi célok összefoglalása, 
erősségek/gyengeségek/lehetőségek/veszélyek bemutatása, következtetések megfogalmazása.
Kérjük térjen ki az intézmény 2020. évi szakmai stratégiájának kiemelt céljainak és ezek megvalósítását 
szolgáló, tervezett intézkedések rövid szöveges bemutatására.

II. Szervezeti kérdések:

2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 5 5

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1

Könyvtári 
szakmai 
munkakörbe 
n 
foglalkoztató 
ttak

Könyvtáros 
szakképesítéssel

4 4

átszámítva teljes munkaidőre 4 4

Középfokú szakk. 
(kvtár asszisztens, 
adatrögzítő-OKJ)

összesen 0 0

átszámítva teljes munkaidőre 0 0

Egyéb felsőfokú

összesen 1 1

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5

Mindösszesen könyvtári szakmai 
munkakörben

összesen 5 5

átszámítva teljes munkaidőre 4,5 4,5

Egyéb 
alkalmazót 
t

Egyéb alkalmazott 
felsőfokú

összesen 0 0

átszámítva teljes munkaidőre 0 0

Egyéb alkalmazott 
középfokú

összesen 1 1

átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5

Mindösszesen egyéb alkalmazott összesen 1 1
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átszámítva teljes munkaidőre 0,5 0,5

Összes létszám (fő): 6 6

Közfoglalkoztatottak száma (fő) 0 0

A 2020. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosításának 
ismertetése.
(Kérjük a táblázat kitöltését és a szöveges kiegészítését.) (max. 1000 karakter)

M. Szakmai működés:

Nyitvatartás

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv
változás %-ban 

előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma (a központi 
könyvtárban) (óra)

33 33 0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitvatartás 
hetente összesen (óra)

3 3 0

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 
(óra)

9 9 0

Nyári zárvatartási idő 
Munkanapok száma:

23 23 0

Té/z zárvatartási idő 
Munkanapok száma:

n3 5 66,67

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 5 0

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 218 218 0
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Nyitvatartás a fiókkönyvtárakban (csak a fiókkönyvtárakkal rendelkező könyvtáraknak 
szükséges kitölteni!)

A fiókkönyvtárak száma: 1

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv
változás %-ban 

előző évhez képest

Heti nyitvatartási órák száma a 
fiókkönyvtárakban (összesítve-, óra)

27 27 0

Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás 
(összesítve, óra)

0 0 0

Heti 16 óra utáni nyitva tartás 
(összesítve, óra)

9 9 0

Nyári zárva tartási idő 
Munkanapok száma (összesítve):

22 20 -9,09

Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma (összesítve):

3 5 66,67

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben 
(összesítve):

179 180 0,56

Szöveges értékelés maximum 1000 karakterben (heti nyitvatartási idő, hétvégi nyitvatartás, 
tervezett változások).

2020. évben tervezik-e a könyvtár nyitvatartásának módosítását: igen/nem (a megfelelő 
aláhúzandó)
Ha igen, akkor miért:.............................
(maximum 200 karakter)

Olvasói és dolgozói számítógépek (db)

Olvasói számítógépek száma helyben 
használatra

2019. évi 
tény

2020. évi
terv

változás %-ban 
előző évhez képest

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 1 1 00

Olvasói munkaállomás 9 5 -44,44
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Dolgozói munkaállomás 5 5 0

Összesen 15 11 -26,67

2020. évi tervezett felújítások, beszerzések szöveges bemutatása számítógépek, 
reprográfiai eszközök, hangtechnika és egyéb IKT eszközök területén (mavimum 500 
karakter)
Internetszolgáltatás változásának adatai (csak ha 2020. évben eltérő lesz a 2019. évhez képest)

Sávszélesség:
Sebesség:
Olvasói wifi szolgáltatás: van / lesz (a megfelelő aláhúzandó)

Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

A könyvtár szolgáltatásainak bemutatása. Kérjük, hogy az adott szakmai tevékenységet először 
számadatokkal ismertesse a táblázatban, majd szövegesen a táblázatokat követően. (1000 karakter)

Gyűjtemény

Gyűjteményfejlesztés

Mutatók 2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

változás %- 
bán előző 

évhez képest

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft) 3350 4500 34,3

ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 593 630 6,24

ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 
ezer Ft)

80 525 556,3

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 
száma (db)

670 800 19,4

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db)

10 12 20

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 
száma (db)

6 6 0

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 0 0 0

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 1669 2000 19,8

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma 565 1140 101
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A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

Gyűjteni ényfeltárás

Mutatók
2019. évi 

tény 2020. évi terv

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázi sokban 
rögzített rekordok száma

5361 5900 10,05

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 
feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)

0,25 0,25 0

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 
hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 
kifejezve (átlagosan)

5 5 0

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 
elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 
száma a gyűjtemény egészének %-ában)

100 100 0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)
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A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése; SZIKLA
Beszerzés éve: 2002
Az IKR folymatos frissítése biztosított lesz 2020-ben: igen/nem

Állományvédelem

Mutatók 2019. évi tény 2020. évi terv

változás 
%-ban 

előző évhez 
képest

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 
restaurálás, savtalanítás vagy' egyéb aktív 
állomány védelmi intézkedésben részesült 
dokumentumok száma

550 550 0

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0

Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 0 0

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 
konvertált dokumentumok száma

76 76 0

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 
száma

0 0 0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

Használati mutatók

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat 2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban 

előző évhez képest

Beiratkozott olvasók száma (fő) 2032 2032 0

A könyvtári látogatások száma (db) 30401 30500 0,33

Ebből csoportok (db) 16 16 0
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A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat 2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

változás %-ban 
előző évhez képest

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 51106 52000 1,75

Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 
száma (db) 3 3 0

Helyben használt dokumentumok (db) 129038 130000 0,75

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dók. (db) 0 0 0

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dók. (db) 159 160 0,63

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 21 21 0

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)

Online és elektronikus szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése 
tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor O-át.

Szolgáltatás 2020-ben tervezett
(I=l/N=0) A fejlesztés részletes leírása

Honlap 1 Drupal alapú portál fejlesztése

OPAC 1 Multimédiás modul

Adatbázisok /hazai vagy 
külföldi adatbázis/

1 Arcanum Tudománytár Adatbázis
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Referensz szolgáltatás 0

Közösségi oldalak 1 Olvasókör Gödön Facebook-csoport 
Könyves Kuvik Facebook-csoport

Hírlevél 1 beszerzési + könyvtári hírlevél

RSS 0

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):
Igen/nem:
Ha igen, akkor milyen témakörben: katalógust építünk (Szikla adatbázis)
Folytatják a saját adatbázis építését 2020-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó)

Online szolgáltatások 2019. évi 
tény 2020. évi terv

változás %-ban 
előző évhez 

képest

Távhasználatok száma 63626 63700 0,12

1A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely 
nyelveken érhető el a magyaron kívül

0 0 0

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 
gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)

2 2 0

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 
összesen

24 24 0

A könyvtárban használható adatbázisok száma 2 2 0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 
száma (db)

1 1 0

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat 
igénybe vevő használók száma (fö)

405 420 3,7

A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 
(használat/év) (kattintás az OPAC-ra)

11608 12000 3,38

Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 
publikációként elérhetővé tett dokumentumok 
száma (db)

0 0 0

A 2020, évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése, (max. 1000 karakter)
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Digitalizálás

2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

változás %-ban előző 
évhez képest

Digitalizált dokumentumok száma 76 80 5,26

Közzététel helye, módja:

Amennyiben folyik digitalizálási tevékenység a könyvtárban, kérjük, részletesen írja le, hogy milyen 
eszközökkel végzik a tevékenységet és a digitalizált dokumentumokat hogyan, milyen formában teszi 
elérhetővé, hozzáférhetővé a könyvtár a használók számára, és mik a kitűzött célok a tárgyévre 
vonatkozóan, (max. 1000 karakter)

Képzések, könyvtári programok, kiállítások

Összesítő táblázat

2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban előző 

évhez képest

Az összes könyvtári képzés, program száma 23 23 0

A könyvtári programokon, képzéseken 
résztvevők száma összesen

462 470 1,7

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 
támogató helyi kiadványok száma

0 0 0

Téma szerint

2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban előző 

évhez képest

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzések és 
programok száma

7 7 0

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 
támogató nem formális képzéseken és 
programokon résztvevők száma

96 100 4,2
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A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafej lesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzések és 
programok száma

0 0 0

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, információkeresési 
ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és 
programokon résztvevők száma

0 0 0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 
akkreditált képzések, továbbképzések száma

0 0 0

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 
akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 
résztvevők száma

0 0 0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozások száma

16 16 0

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 
foglalkozásokon résztvevők száma

366 370 M

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvények száma 
összesen

35 35 0

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 
közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma

1097 1100 0,27

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
száma

2 2 0

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 
látogatóinak száma

800 800 0

Egyéb témájú programok, képzések száma 0 0 0

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 
száma

0 0 0

Az összes könyvtári képzés, program száma 60 60 0

Célcsoport szerint

11



*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint.

2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

változás %-ban előző 
évhez képest

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést 
erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális képzések, programok száma

0 1

A könyvtár által szervezett hátrányos 
helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést 
erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és 
multikulturális képzéseken, programokon 
résztvevők száma

0 20

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programok 
száma

0 0 0

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 
közösségi identitást erősítő programokon 
résztvevők száma

0 0 0

A könyvtár által szervezett fogy atékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 
programok száma

0 0 0

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 
élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 
programokon résztvevők száma

0 0 0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programok, képzések 
száma

0 1 0

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 
számára szervezett programokon, képzéseken 
résztvevők száma

0 20 0

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvények száma

31 31 0

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvevők száma

1637 1700 3,85

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 7 7 0
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Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 
résztvevők száma

96 100 4,17

Az összes könyvtári képzés, program 
száma

38 40 5,3

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához 
viszonyított aránya 2,38.(%)
Gödön a legnagyobb a német nemzetiségűek aránya a népességen belül (1,13 %). 0,53 % a cigány, 
0,37 % a román, 0,18 % a szerb, 0,17 % a szlovák kisebbség aránya a 2011-es cenzus adatai szerint. 
A településen szerb és roma kisebbségi önkormányzat található. A nemzetiségi irodalom iránti 

érdeklődés csekély. 2020-ban német és cigány nyelvű művek beszerzését tervezzük.

Dokumentumok a nemzetiségek számára 2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

változás %-ban előző 
évhez képest

Könyvek 6 10 66,7

Folyóiratok (címek száma) 0 0 0

Elektronikus dokumentumok 0 0 0

Összesen 6 10 66,7

Nemzetiségi könyvtári ellátás (szöveges ismertető, tendenciák bemutatása - max. 1000 karakter)

Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma 2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

változás %-ban 
előző évhez 

képest
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2 asztali számítógépen NVDA ingyenes, nyílt forráskódú felolvasószoftver telepítése

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 
segítő 1KT eszközök száma

0 2

Fogyatékossággal élők számára 
akadálymentes szolgáltatások száma

0 1

Kérjük, sorolja fel a speciális szolgáltatásokat (max. 1000 karakter)

IV. FEJLESZTÉSEK

I. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 
Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve:

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható).
2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 
(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 
megléte esetén, pl. az épület 30%-ban).
4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható.
5) Felújított, esztétikusán berendezett.
6) A modem könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek
7) Egyéb: ...Régi épület, a könyvtár terei részben felújításra szorulnak.

2020, évre tervezett külső és belső épület, épületrészek fejlesztésének szöveges 
ismertetése (maximum 1000 karakter)

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2019

1) Használhatatlan
2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok)
3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok)
4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok)
5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok)
6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok)
7) Egyéb: A bútorok egy része 20 évnél régebbi, 20\9-ben a Központi Könyvtár regisztrációs helyisége 

teljeskörűen fel lett újítva (új bútorok, álmennyezet, világítás cseréje, informatikai rendszer felújítása). 
2020-ban a fiókkönyvtár bútorral való bővítését és a Központi Könyvtár klimatizálását tervezzük.

2020, évre tervezett belső bútorzat-fejlesztések szöveges ismertetése (maximum 1000 
karakter)

3, Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések

Megnevezés darab ezer 
forint

megjegyzés

Gépjármű
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ebből személygépkocsi

Számítógép 2

ebből olvasói 2 508

ebből szerver

Fénymásoló

Szkenner

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 
kérjük megadni Tb-ban)

IKR fejlesztés

egyéb:.. .projektor.......... 1 165

egyéb: klíma a Központi Könyvtárba 3 1.333

egyéb: ipari porszívó 1 64

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen 2.070

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

1. Pályázatok, projektek

Hazai pályázatok 
megnevezése

Pályázott 
összeg (ezer
Ft)

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

Európai Uniós 
pályázatok 
megnevezése

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft)

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése
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Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 
pályázatok megnevezése

Pályázott 
összeg 
(ezer Ft)

Elnyert 
összeg 
(ezer Ft)

Támogató Kezdete Befejezése

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2020-ben, a tárgyévi könyvtár 
kommunikációs célok bemutatása

Beszerzési és könyvtári hírlevelet tervezünk az újonnan létesítendő Drupál portálunkon.

Kommunikáció 2019. évi 
tény

2020. évi 
terv

változás 
%-ban 
előző 
évhez 
képest

Kommunikációs költségek (ezer Ft) 0 0 0

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 0 0 0

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 0 0 0

írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 60 60 0

Online hírek száma

Közösségi médiában megjelenő hírek száma 51 55 7,8

Hírlevelek száma* 0 2

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült 
érték, ezer Ft)

0 0 0

Egyéb:.... 0 0 0
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Tervezett kiadványok száma, kommunikációs költségek nagysága (ezer Ft), TV megjelenés száma, 
rádió megjelenés száma, írott sajtó megjelenés száma, e-sajtó megjelenés, fizetett hirdetések 
száma, stb.) (max. 1000 karakter)

Partnerség, együttműködések

Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség 2019. évi 
tény 2020. évi terv változás %-ban 

előző évhez képest

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesítők száma

15 15 0

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 
köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma

4 4 0

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma 0 1

Partnerség
1 A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

partnerek száma 2019. évi tény 2020. évi terv változás %-ban 
előző évhez képest

Civil szervezetek 0 0 0

Határon túli könyvtárak 0 0 0

Vállalkozók 0 0 0

Oktatási intézmények 1 1 0

Egyéb 0 0 0

Összesen 1 1 0

A Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával 2014 óta folyamatos szerződésünk van 
iskolakönyvtári feladatok ellátására.

Használói elégedettség mérés

Használói igény- és elégedettség mérések
2019. évi tény 2020. évi terv' változás %-ban 

előző évhez képest
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A használói igény- és elégedettség-mérések 
száma

1 1 0

A használói igény- és elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók száma

18 20

Tervezett innovatív megoldások, újítások: (a sorok száma bővíthető)

Megnevezés Leírás, ismertető

A 2020, évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter).

•VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

Pénzüffvi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)
2019. 

évi 
tény

2020. 
évi 

terv

eltérés 
%-ban 

az előző 
évhez 
képest

Az intézmény működési bevétele 1035 815 -21,26

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel 
(nem fenntartótól származó bevételek) 1035 815 -21,26

- ebből a késedelmi díjbevétel 16 16 0

Be - ebből beiratkozási díjbevétel 608 608 0
vét

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 39099 40519 3,63
el

— ebből fenntartói támogatás 39099 40519 3,63

- ebből felhasznált maradvány 666

- ebből pályázati támogatás 0 0 0

- a pályázati támogatásból EU-támogatás 0 0 0
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Egyéb bevétel összesen 0 0 0

Bevétel összesen 40134 41334 2,99

Ki 
ad 
ás

Személyi juttatás 23778 20689 -12,99

Munkaadókat terhelő összes járulék 4450 3708 -16,67

Dologi kiadás 10300 14721 42,92

Egyéb kiadás 869 2216 155

Kiadás összesen 39397 41334 4,92

Dátum:

Dátum:

aláírás
Fenntartó
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A Göd Városi Könyvtár
2021. évi munkaterve

Összeállította:
Szabóné Hegyi Valéria 

könyvtárvezető



Rövid összefoglaló

2021-ben a Covidl9 járvány okozta bizonytalanságok miatt csak 
hozzávetőlegesen lehet megtervezni a mutatókat, a szolgáltatások tekintetében 
mindenképp. A munkaterv készítésekor még nem lehet tudni, meddig tart a 
kényszerű zárás, s mikor oldják fel a korlátozásokat.
Ezért helyes, ha elsősorban a kapun kívüli kölcsönzésre készülünk, s ügyelünk 
arra, hogy online felületeink felhasználóbarátok legyenek.

Stratégiai célok

A járvánnyal kapcsolatban elengedhetetlen, hogy stratégiát dolgozzunk ki arra, 
hogyan tudjuk a korlátok mellett a lehető legjobban kiszolgálni olvasóinkat 
(könyvek karanténozásának rendje, online beiratkozási lehetőség, 
könyvtárhasználati útmutató a honlapon, előre elkészített könyvcsomagok, 
könyvajánlók online felületeinken, stb.)

Szervezet

2021-ben nem várható szervezeti változás: a könyvtárnak 5 álláshelyen 6 fő 
kinevezett dolgozója van, 1 vezető, 1 részmunkaidős (4 órás) és 3 teljes 
munkaidős könyvtáros és egy 4 órás takarító. 1 fő megbízási szerződés alapján 
látja el a munkát.

Infrastruktúra

A könyvtár elhelyezésével kapcsolatos változás 2021-ben nem várható.
Polcbővítést tervezünk a Központi Könyvtárban, a 2020-ban vásárolt maradék 
bútorlapokból (ekkor az Ady Fiókkönyvtár gyermekrészlege polcrendszerét 
részben lecseréltük).
Az infokommunikációs eszközpark megfelelő állapotban van, a gépek nem 
elavultak, nem tervezünk eszközbővítést.
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Gyűjtemény

Az állomány  gyarapítást a gyűjtőköri szabályzat alapján, az olvasói igények 
figyelembevételével végezzük. Az ODR-en (Országos Dokumentumellátó 
Rendszer) keresztül igényelt, a gyűjtőkörünkbe illő dokumentumokat is 
igyekszünk antikvár gyarapítással beszerezni. Olvasóinkat arra buzdítjuk, hogy 
a Szikla integrált könyvtári rendszer online felületén éljenek a „gyarapítási 
javaslat” lehetőséggel.
A gyűjtemény fejlesztés fontos eszköze az ún. dezideráta jegyzék, erre 
felkerülnek az olvasók által keresett könyvek, s a munkatársak javaslatai is. 
Állománygyarapításunk fő forrása a költségvetési előirányzat, a Márai- 
program keretein belül felajánlott könyvek, de hasznosítjuk az ajándékkönyvek 
egy részét is.
Folyóirataink egy része az NKA támogatásával érkezik könyvtárunkba. Az 
általunk megrendelt folyóiratoknál is tekintettel vagyunk a helyi igényekre.

A helyszűke miatt fontos feladat a selejtezés. Új dokumentumainkat csak akkor 
tudjuk elhelyezni a polcokon, ha az apasztás és a gyarapítás egyensúlyban van. 
Szükséges az egyes szakokat szisztematikusan átvizsgálni a forgási statisztikák 
figyelembevételével.

r

Felelős: Nagyné Lacza Ágnes
Közreműködő: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos

A megvásárolt könyveket, hangoskönyveket, DVD-ket, kartográfiai 
dokumentumokat és folyóiratokat a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben 
dolgozzuk fel. A dokumentumok rekordjait más adatbázisokból emeljük át, 
elvégezve a szükséges módosításokat.

Az új könyvek feldolgozásáért
felelős: Árkosy Mónika
Határidő: folyamatos

A gyermekkönyvtári ajándékkönyvek feldolgozásáért 
felelős: Hajtó Ilona
Határidő: folyamatos

A fiókkönyvtári ajándékkönyvek feldolgozásáért 
felelős: Balogh Edina 
Határidő: folyamatos
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A helyismereti gyűjtemény gondozásáért és feltárásáért
r

felelős: Arkosy Mónika 
közreműködő: Hajtó Ilona 
Határidő: folyamatos

Állományvédelem

Rendszeresen figyeljük az állományt, a sérült köteteket kiválogatjuk, 
állományvédelemben részesítve őket. Ez többnyire a sérült kötéstáblák 
megerősítését, s a kijáró lapok visszaragasztását jelenti.

r

Felelős: Nagyné Lacza Ágnes (Központi Könyvtár)
Hajtó Ilona (Katica Gyermekkönyvtár)
Balogh Edina (Ady Fiókkönyvtár)

Digitalizálás

A könyvtárban a helyi folyóiratok közül a Gödi Körkép régebbi számait 
digitalizáljuk. Ez összesen 289 lapszámot jelent. A beszkennelés megtörtént, 
egyes fájloknál az OCR-ezés még várat magára (91 lapszám esetében). Az 
összes hibát természetesen nem tudjuk kiküszöbölni, de a cikkek kulcsszavát 
vagy lényeges faktográfiai (név, hely, dátum) adatait kijavítjuk.

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Közreműködő: Hajtó Ilona 
Határidő: 2021.12.31.

Szolgáltatások

A helybenhasználat és a kölcsönzés biztosításához fontos a raktári rend 
fenntartása (könyvek szakjelzet szerinti elhelyezése, folyóiratok rendezése).

Felelős:
r

Nagyné Lacza Ágnes (Központi Könyvtár) 
Hajtó Ilona (Katica Gyermekkönyvtár) 
Balogh Edina (Ady Fiókkönyvtár)

A könyvtár NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum). 2006 óta a 
NAVA digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a 
magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű 
kereskedelmi televíziók magyar gyártású műsorait. E műsorokat a nyilvános 
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internetes gépeken meg lehet nézni könyvtárunkban Az olvasószolgálatos 
kolléga segítséget nyújt az archívum használatához.

Felelős: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos

A könyvtárközi kölcsönzésért felelős: Arkosy Mónika
Határidő: folyamatos

Elektronikus szolgáltatások:

Keresés az OPAC-ban (távolról elérhető online katalógus), előjegyzés 
hosszabbítás, az olvasó régebbi kölcsönzéseinek kilistázása, polcra tétel (egy 
később olvasandó könyv megjelölése), gyarapítási javaslat

A hírlevél-küldő szolgáltatás is elérhető.
A könyvtár használ web2 szolgáltatást: van Facebook-oldala. 2 Facebook- 
csoportot is működtet: a Könyves Kuvik csoportba rögtön felkerül az új 
beszerzések listája, a Kávéalátét csoport pedig az olvasóköri, itt az éppen 
olvasott könyvvel kapcsolatos kritikák, recenziók linkjét osztjuk meg.

Könyves Kuvik
Felelős: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos

Kávéalátét Olvasókör
Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: folyamatos

A honlap tartalomfrissítésének felelőse: Hajtó Ilona
Határidő: folyamatos

Különböző célcsoportoknak nyújtott szolgáltatások:

Könyvtárhasználati órák tartása a Katica Gyermekkönyvtárban 
Felelős: Hajtó Ilona 
Határidő: folyamatos

Könyvtárhasználati órák tartása az Ady Fiókkönyvtárban 
Felelős: Balogh Edina 
Határidő: folyamatos
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Családi programok:

Bütykölde kézműves foglalkozás a Katica Gyermekkönyvtárban 
Felelős: Hajtó Ilona
Határidő: folyamatos

Bütykölde kézműves foglalkozás az Ady Fiókkönyvtárban 
Felelős: Balogh Edina
Határidő: folyamatos

Minőségirányítás

Használói elégedettségmérés

Fel kívánjuk mérni, a könyvtár mely szolgáltatásait veszik igénybe a könyvtár 
használói.

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: 2021. november 1.

Személy es/telefonos interjú és igény felmérés készítése a partnerszervezeteknél

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: 2021. november 1.

PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Partnerintézményeket keresni együttműködésre, főleg az oktatási, a kulturális 
és a képzőintézmények között.

Közös rendezvény szervezése a Szivárvány Bölcsődével (már régebben 
felmerült, hogy a kisgyermekkor pszichológiájával kapcsolatos előadást 
szívesen hallgatnának meg az intézmény dolgozói)

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: 2021. szeptember 1.

6



Bővíteni azoknak a környékbeli iskoláknak a körét, ahonnan közösségi 
szolgálatos diákokra számíthatunk (pl. dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium)
Együttműködési keretmegállapodás azokkal az intézményekkel, amelyek 
könyvtáros- vagy segédkönyvtáros-képzést végeznek

pr/marketing/kommunikáció

Kapcsolat a helyi médiával (Gödi Körkép, Gödi Hírnök), programokkal, 
pandémiás helyzettel kapcsolatos hírek elküldése

Felelős: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos

Hírlevelek használata a pandémiával kapcsolatos intézkedések elküldésére

Nagy érdeklődésre számot tartó előadó meghívása, értesítések kiküldése 
Felelős: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos

Rendezvényekhez szórólapok, plakátok készítése
Felelős: Hajtó Ilona
Határidő: folyamatos

A KORONA VÍRUS-JÁRVÁNY OKOZTA VÁLTOZÁSOKRÓL

A nyitás után is állítunk össze könyvcsomagot azoknak, akik kérik.
A közösségi tereket fertőtlenítjük a veszélyhelyzet elmúltával is.
A beiratkozással kapcsolatos nyomtatványok elküldhetők online a 
könyvtárnak.

Göd, 2021. február 15.

Szabóné Hegyi Valéria 
könyvtárvezető
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A Göd Városi Könyvtár
2022. évi munkaterve

Összeállította:
Szabóné Hegyi Valéria 

könyvtárvezető



Rövid összefoglaló

2022-ben  talán optimistábban tervezhetünk a pandémia tekintetében, célszerű 
azonban felkészülnünk a kapun kívüli kölcsönzésre idén is.
Az ukrán háború miatt várható a könyvtárak társadalmi szerepvállalásának 
megnövekedése.
Ennek jegyében a honlapunkon tervezzük egy linkgyűjtemény közzétételét, 
melynek révén információkkal kívánjuk segíteni az Ukrajnából menekülteket.

Stratégiai célok

Rendezvénykínálatunk bővítése olyan új programokkal, amelyek akár online is 
megtarthatók (Filozófiai kávéház). Az ukrán háborús konfliktussal 
kapcsolatban kidolgozzuk, milyen szolgáltatással segíthetünk még az 
információk közzétételén túl. Figyelni fogjuk a magyar könyvtárak szakmai 
gyakorlatát menekültügyben. Szakértő által tartott ismeretterjesztő előadást 
hirdetünk meg a témában. Az állományunkat ukrán irodalommal bővítjük
2022-ben.  Személyes kapcsolatok kiépítését is tervezzük.

Szervezet

2022-ben  nem várható szervezeti változás: a könyvtárnak 5 álláshelyen 6 fő 
kinevezett dolgozója van, 1 vezető, 1 részmunkaidős (4 órás) és 3 teljes 
munkaidős könyvtáros és egy 4 órás takarító. 1 fő megbízási szerződés alapján 
látja el a munkát.

Infrastruktúra

A könyvtár elhelyezésével kapcsolatos változás 2022-ben nem várható.
Polcbővítést tervezünk a Központi Könyvtárban, a 2020-ban vásárolt 
bútorlapok maradékából (ekkor az Ady Fiókkönyvtár gyermekrészlege 
polcainak egy részét lecseréltük).
Az infokommunikációs eszközpark megfelelő állapotban van, a későbbi 
években azonban esedékes lenne az eszközbővítés.
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Rövid összefoglaló

2022-ben  talán optimistábban tervezhetünk a pandémia tekintetében, célszerű 
azonban felkészülnünk a kapun kívüli kölcsönzésre idén is.
Az ukrán háború miatt várható a könyvtárak társadalmi szerepvállalásának 
megnövekedése.
Ennek jegyében a honlapunkon tervezzük egy linkgyűjtemény közzétételét, 
melynek révén információkkal kívánjuk segíteni az Ukrajnából menekülteket.

Stratégiai célok

Az ukrán háborús konfliktussal kapcsolatban kidolgozzuk, milyen 
szolgáltatással segíthetünk még az információk közzétételén túl.
Figyelni fogjuk a magyar könyvtárak szakmai gyakorlatát menekültügyben. Az 
állományunkat ukrán irodalommal bővítjük 2022-ben. Személyes kapcsolatok 
kiépítését is tervezzük Magyarországon élő ukrán anyanyelvű személyekkel 
abból a célból, hogy menekült gyerekeknek foglalkozásokat szervezhessünk.

Szervezet

2022-ben  nem várható szervezeti változás: a könyvtárnak 5 álláshelyen 6 fő 
kinevezett dolgozója van, 1 vezető, 1 részmunkaidős (4 órás) és 3 teljes 
munkaidős könyvtáros és egy 4 órás takarító. 1 fő megbízási szerződés alapján 
látja el a munkát.

Infrastruktúra

A könyvtár elhelyezésével kapcsolatos változás 2022-ben nem várható.
Polcbővítést tervezünk a Központi Könyvtárban, a 2020-ban vásárolt 
bútorlapok maradékából (ekkor az Ady Fiókkönyvtár gyermekrészlege 
polcainak egy részét lecseréltük).
Az infokommunikációs eszközpark megfelelő állapotban van, a későbbi 
években azonban esedékes lenne az eszközbővítés.
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Gyűjtemény

Az állomány  gyarapítást a gyűjtőköri szabályzat alapján, az olvasói igények 
figyelembevételével végezzük.
Folyóirataink egy részét megvásároljuk, másik része az NKA támogatásával 
érkezik könyvtárunkba. 2022-ben igényfelmérést tervezünk olvasóink körében, 
lefedik-e érdeklődésüket a megrendelt folyóiratok.

2022-ben  kiemelten fontos feladat az állomány apasztása tárolókapacitásaink 
kimerülése miatt. Új könyveinket csak akkor tudjuk elhelyezni a polcokon, ha 
az apasztás és a gyarapítás egyensúlyba kerül. Szükséges az egyes szakokat 
szisztematikusan átvizsgálni a forgási statisztikák figyelembevételével. 
Ajánlott a legzsúfoltabb szakokkal kezdeni.

Felelős:
r

Nagyné Lacza Ágnes
Közreműködők: Kurucz Andrea (Központi Könyvtár) 

Balogh Edina (Ady Fiókkönyvtár) 
Hajtó Ilona (Katica Gyermekkönyvtár)

Határidő: folyamatos

A megvásárolt könyveket, hangoskönyveket, DVD-ket, kartográfiai 
dokumentumokat és folyóiratokat a SZIKLA integrált könyvtári rendszerben 
dolgozzuk fel. A dokumentumok rekordjait más adatbázisokból emeljük át, 
elvégezve a szükséges módosításokat.

r

Állománygyarapítás
Könyv- és folyóiratmegrendelések leadása

' r

Felelős: Arkosy Mónika
Közreműködő: Szabóné Hegyi Valéria

Dezideráta jegyzékek (beszerezni kívánt könyvek listája) készítése 
Felelős: Arkosy Mónika (Központi Könyvtár) 
Felelős: Balogh Edina (Ady Fiókkönyvtár)

r

Felelős: Nagyné Lacza Ágnes (Katica Gyermekkönyvtár)

Feldolgozás

Az új könyvek feldolgozása
r

Felelős: Arkosy Mónika
Határidő: folyamatos
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A gyermekkönyvtári ajándékkönyvek feldolgozása
F

felelős: Arkosy Mónika
Határidő: folyamatos

A fiókkönyvtári ajándékkönyvek feldolgozása
Felelős: Balogh Edina
Határidő: folyamatos

A helyismereti gyűjtemény gondozása és feltárása
F

Felelős: Arkosy Mónika
Közreműködő: Szabóné Hegyi Valéria 
Határidő: folyamatos

Állományvédelem

Rendszeresen figyeljük az állományt, a sérült köteteket kiválogatjuk, 
állományvédelemben részesítve őket. Ez többnyire a sérült kötéstáblák 
megerősítését, valamint a kijáró lapok visszaragasztását jelenti.

F

Felelős: Nagyné Lacza Ágnes (Központi Könyvtár)
F

Nagyné Lacza Ágnes (Katica Gyermekkönyvtár)
Balogh Edina (Ady Fiókkönyvtár)
Határidő: folyamatos

Digitalizálás

A Gödi Körkép régebbi számainak (1989-2003. jún.) digitalizált formában 
történő szolgáltatása

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
F

Közreműködő: Arkosy Mónika
Határidő: 2022.12.31.

Szolgáltatások

A helybenhasználat és a kölcsönzés biztosításához fontos a raktári rend 
fenntartása (könyvek szakjelzet szerinti elhelyezése, folyóiratok rendezése).

r

Felelős: Nagyné Lacza Ágnes (Központi Könyvtár)
Hajtó Ilona (Katica Gyermekkönyvtár)
Balogh Edina (Ady Fiókkönyvtár)
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A könyvtár NAVA-pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum). 2006 óta a 
NAVA digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a 
magyarországi közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségü 
kereskedelmi televíziók magyar gyártású műsorait. E műsorokat a nyilvános 
internetes gépeken meg lehet nézni könyvtárunkban Az olvasószolgálatos 
kolléga segítséget nyújt az archívum használatához.

r

Felelős: Arkosy Mónika
Közreműködő: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos

A könyvtárközi kölcsönzés az ODR (Országos Dokumentumellátó Rendszer) 
segítségével

r

Felelős: Arkosy Mónika
Közreműködő: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: folyamatos

Elektronikus szolgáltatások:

Keresés az OPAC-ban (távolról elérhető online katalógus), előjegyzés 
hosszabbítás, az olvasó régebbi kölcsönzéseinek kilistázása, polcra tétel (egy 
később olvasandó könyv megjelölése), gyarapítási javaslat

A hírlevél-küldő szolgáltatás használata (rendezvényekkel kapcsolatos 
meghívók, információk rendkívüli nyitvatartásról, értesítések a 
könyvtárhasználati szabályok megváltozásáról, különös tekintettel a 
pandémiára)

A könyvtár használ web2 szolgáltatást: van Facebook-oldala. 2 Facebook- 
csoportot is működtet: a Könyves Kuvik csoportba rögtön felkerül az új 
beszerzések listája, a Kávéalátét csoport pedig az olvasóköri, itt az éppen 
olvasott könyvvel kapcsolatos kritikák, recenziók linkjét osztjuk meg, ill. 
élménybeszámolókat készítünk.

Könyves Kuvik
Felelős: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos
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Kávéalátét Olvasókör
Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: folyamatos

A honlap tartalomfrissítések legalább havonta egyszer
Felelőse: Hajtó Ilona

r

Közreműködő: Arkosy Mónika
Határidő: folyamatos

Rendezvények 2022-ben:

Szakonyi Károly: a hentes
Felolvasószínház az Art-Színtér társulat művészeivel 
Időpont: 2022. március 25.

Családmodell a magyar népmesékben
Hadnagy Jolán előadása
Időpont: 2022. május 23.
r

író-olvasó találkozó Nógrádi Gáborral
Tervezett időpont: 2022. szeptember

Dr. Békési László ismeretterjesztő előadása 
(az Országos Könyvtári Napok rendezvénye) 
Időpont: 2022. október 3.

Népmese napja Csíki Lóránttal
Lóri bácsi meseműhelye + kézműves foglalkozás 
(az Országos Könyvtári Napok rendezvénye) 
Időpont: 2022. október 7.

Beszélgetés Háy Jánossal a Mamikám c. kötetéről 
(az Országos Könyvtári Napok rendezvénye) 
Időpont: 2022. október 8.

Gyermekraj z-kiáll ít ás
Téma: illusztráció készítése egy adott meséhez 
tervezett időpont: 2022. november
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Rendszeres könyvtári programok 2022-ben

Lóri bácsi Mesemühelye
Tervezett alkalmak száma: 14
Felelős: Szabóné Hegyi Valéria

r

Közreműködő: Arkosy Mónika

Kávéalátét Olvasókör
Tervezett alkalmak száma: 10
Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Közreműködő: Kurucz Andrea

Filozófiai kávéház Nemes László fikozófussal és
Csonka Berta doktori hallgatóval

Tervezett alkalmak száma: 7
Felelős. Kurucz Andrea
Közreműködő: Szabóné Hegyi Valéria

Különböző célcsoportoknak nyújtott szolgáltatások 2022-ben:

Könyvtárhasználati órák tartása igény szerint a Katica Gyermekkönyvtárban 
Felelős: Hajtó Ilona

r

Közreműködő: Nagyné Lacza Ágnes
Határidő: folyamatos

Könyvtárhasználati órák tartása igény szerint az Ady Fiókkönyvtárban 
Felelős: Balogh Edina 
Határidő: folyamatos

Családi programok 2022-ben:

Bütykölde kézműves foglalkozás tartása a Katica Gyermekkönyvtárban
Tervezett alkalmak száma: 6
Felelős: Hajtó Ilona
Közreműködő: Nagyné Lacza Ágnes
Határidő: folyamatos

Bütykölde kézműves foglalkozás tartása az Ady Fiókkönyvtárban
Tervezett alkalmak száma: 3
Felelős: Balogh Edina
Határidő: folyamatos
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Minőségirányítás

Használói elégedettségmérés

Fel kívánjuk mérni, a könyvtár állományát, hogyan ítélik meg a használók. 
(Szépirodalom, szakirodalom összetétele, a folyóiratok megfelelnek-e az 
olvasói igényeknek

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Közreműködők:

Kurucz Andrea (Központi Könyvtár)
Nagyné Lacza Ágnes (Katica Gyermekkönyvtár)
Balogh Edina (Ady Fiókkönyvtár)

Határidő: 2022. december 31.

Személyes/telefonos interjú és igényfelmérés készítése a partnerszervezeteknél

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: 2022. december 31.

Önértékelés a KMER (Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési 
Rendszere) szerint

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: 2022. december 31.

PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Partnerintézményeket keresni együttműködésre, főleg az oktatási, a kulturális 
és a képzőintézmények között.

Közös rendezvény szervezése más gödi intézményekkel megosztott 
finanszírozással

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: 2022. december 31.

További együttműködési megállapodások megkötése középiskolákkal az 
iskolai közösségi szolgálatok közös lebonyolítására

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: 2022. december 31.
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pr/marketing/kommunikáció

Kapcsolat a helyi médiával, programokkal, pandémiás helyzettel kapcsolatos 
hírek, fotók elküldése

Felelős: Kurucz Andrea
Határidő: folyamatos

Hírlevelek használata a rendezvényeinkkel, valamint a pandémiával 
kapcsolatos intézkedések elküldésére

Felelős: Szabóné Hegyi Valéria
Határidő: Folyamatos

A Göd Városi Könyvtár rendezvényeire meghívók, értesítések postázása, 
elküldésük a PEMEKSZ (Pest Megyei Könyvtárosok) levelezőlistájára

Felelős: Kurucz Andrea
F

Közreműködő: Nagyné Lacza Ágnes
Határidő: folyamatos

Rendezvényekhez szórólapok, plakátok készítése
Felelős: Hajtó Ilona

r.

Közreműködő: Nagyné Lacza Ágnes
Határidő: folyamatos

A KORONA VÍRUS-JÁRVÁNY OKOZTA VÁLTOZÁSOKRÓL

A nyitás után is állítunk össze könyvcsomagot azoknak, akik kérik.
A közösségi tereket fertőtlenítjük a veszélyhelyzet elmúltával is.
A beiratkozással kapcsolatos nyomtatványok elküldhetők online a 
könyvtárnak.
Lehetővé tesszük az iskolai közösségi szolgálat online módon történő 
elvégzését

Göd, 2022. március 21.

Szabóné Hegyi Valéria 
könyvtárvezető
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A Göd Városi Könyvtár

Gyűjtőköri szabályzata

A Gyűjtőköri szabályzat megalkotásának és elfogadásának célja, hogy 
meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján a Göd Városi Könyvtár 
(továbbiakban: Könyvtár) gyűjtemény szervezése történik.

A gyűjtemény szervezés magába foglalja az állomány gyarapítását és tervszerű 
apasztását: a két, szervesen összetartozó tevékenység együttesen formálja, 
alakítja a Göd Városi Könyvtár állományát.

A gyűjtemény szervezés, illetve az állomány alaki tás a különféle könyvtári 
szolgáltatások alapja, elveit a könyvtár által ellátandó feladatok és konkrét 
használói igények határozzák meg.

A Göd Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű nyilvános közkönyvtár, alapvető 
feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló, többször módosított 1997. évi CXL. Törvény (a 
továbbiakban: Tv.) határozza meg. A Könyvtár további konkrét feladatait, 
szolgáltatásait az alábbi, a fenntartó által kibocsátott dokumentumok írják elő:

a) Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által meghozott 218/2009. 
(X.21.) sz. önkormányzati határozatával kiadott, 2021-ben módosított, 
10/7-2/2021. számú Alapító Okirat,

b) Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 34./2012. (III.8.) sz. 
önkormányzati határozattal elfogadott és jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzata,

c) A Göd Városi Könyvtár Küldetésnyilatkozata
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Fenti dokumentumok szerint a könyvtár alapfeladatai a következők:

a, A Göd Városi Könyvtár (továbbiakban Könyvtár) a fenntartó által kiadott 
Alapító Okiratban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
meghatározottak szerint működik.

b, A Göd Városi Könyvtár tulajdonát képező, vagy használatában álló könyvtári 
állomány gyarapítása, és a gyűjtemény szervezése, a gyűjtemény fejlesztése, 
feltárása, megőrzése, gondozása.

c, A könyvtári dokumentumok lakosság részére történő rendelkezésre bocsátása, 
a könyvtári tagok részére történő kölcsönzése, a szabadpolcos állományrész 
folyamatos kezelése, karbantartása.

d, Tájékoztató tevékenység a Könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól.

e, Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését.

f A Könyvtár gyűjteményének folyamatos védelme, megőrzése, archiválása és 
katalogizálása.

g, Közművelődést és a Könyvtár működését érintő pályázatok elkészítése, 
kidolgozása.

h, Részvétel a könyvtárak közötti dokumentum - és információcserében.

i, A településen élő kisebbségi népcsoportok nyelvhasználatával összefüggő 
dokumentumok kezelése, gyűjtése és bővítése a kisebbségi önkormányzatokkal 
való együttműködés révén.

j, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei: Bizottságai 
nyilvános üléseinek jegyzőkönyvébe (az elfogadott határozatokba és 
megalkotott önkormányzati rendeletekbe) betekintés biztosítása.

k, Iskolai tanulócsoportok részére közreműködés a könyvtári órák 
megtartásában.
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l, Közhasznú információk nyújtása.

m, Az ún. helytörténeti különgyűjtemény gondozása, gazdagítása.

n, A település és környéke történetéhez fűződő könyvtári emlékanyag gyűjtése, 
feldolgozása, rendszerezése, szükség szerinti bemutatása.

o, Helytörténeti kutatómunka végzése, helyismereti, helytörténeti bibliográfia 
készítése.

p, A Göd helytörténete iránt érdeklődők kutatási, tájékozódási igényeinek 
kielégítése, a kutatómunka segítése.

q, A helytörténeti oktatáshoz, a települési és regionális oktatási - nevelési 
intézmények számára könyvtári tájékoztatók készítése, a társadalmi szervek, 
intézmények által rendezendő kiállítások anyagokkal való segítése.

r, A média útján a lakosság tájékoztatása a település múltjáról, kulturális 
hagyományairól.

A Göd Városi Könyvtár kisegítő feladatai:

b, Számítógép és internet hozzáférés biztosítása

r
1. Allományalakítás, gyarapítás:

A Könyvtár állományát

- vásárlás

- ajándék

- csere

révén gyarapítja.
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A Könyvtár beszerzéseit elsősorban könyvnagykereskedés és a Könyvtárellátó

egyéb könyvterjesztőktől és magánszemélyektől is vásárolhat dokumentumokat.

A Könyvtár elsődlegesen átutalással egyenlíti ki a követeléseket, de kisebb 
összegű vásárlásokat készpénzzel is fizethet. A gyarapítás mindhárom 
formájánál az elsődleges szempont az, hogy a dokumentum a jelen Gyűjtőköri 
szabályzatban lefektetett elveknek megfelelően integrálható legyen a könyvtár 
gyűjteményébe.

A Könyvtár elsősorban kurrens gyarapítást folytat, vagyis a folyamatosan 
megjelenő dokumentumokból válogat. Retrospektív szerzeményezésre kizárólag 
helyismereti dokumentumok vásárlásánál kerülhet sor, illetve a könyvtár 
állományából eltűnt, elkallódott, de nélkülözhetetlen dokumentumok pótlásánál.

A Könyvtár arra törekszik, hogy a használói számára lényeges, releváns adat és 
információ valamennyi megjelenési formáját gyűjteményébe integrálja és 
sokoldalú szolgáltatásokat hozzon létre. A napi gyarapító munka azonban 
elsősorban a könyvekre és az időszaki kiadványokra korlátozódik. Vagyis: a 
Könyvtár jelenleg elsősorban a hagyományosnak tekintett dokumentumokból 
hozza létre szolgáltatásait.

A korábban meghatározott feladatok teljesítése és célok elérése érdekében a 
Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből a könyvtár 
funkcióinak megfelelően gyűjti 2 példányban (központi- és fiókkönyvtár).

1. A klasszikus és kortárs magyar szépirodalom alkotásait.

2. A klasszikus és kortárs világirodalom reprezentatív alkotásait.

3. A klasszikus és kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalmat.

4. A világirodalom klasszikus és kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmának 
reprezentatív alkotásait.
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A nemzeti könyvtermésből - válogatást követően - reprezentáció céljából 
gyűjti a helyi nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén kiadott gyermek és felnőtt 
szépirodalom kiemelkedő alkotásait.

A Könyvtár a gyermek és felnőtt szépirodalom alkotásait két példányban szerzi 
meg. Kivételt képeznek az alap- és középfokú iskolákban a tananyagban 
szereplő úgynevezett kötelező művek, ezek beszerzésénél a Könyvtár arra 
törekszik, hogy legalább 2-2 példányban rendelkezésre álljon a mű (központi- és 
fiókkönyvtár).

A Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű részéből válogatva gyűjti a 
szak- és ismeretterjesztő könyveket, arra törekedve, hogy valamennyi 
szakterület friss és korszerű szemléletű, szakmailag helytálló összefoglaló művét 
beszerezze és a használók részére az adott szakterület megismeréséhez a 
bevezető alapokat nyújtani tudja.

A Könyvtár a nemzeti könyvtermés magyar nyelvű művei közül válogatva 
gyűjti a felsőoktatásban használt szakirodalmat, arra törekedve, hogy az 
összefoglaló munkákat a hallgatók rendelkezésére tudja bocsátani.

A nemzeti könyvtermés magyar nyelvű művei közül a Könyvtár beszerzi az 
alapvető segédleteket:

- általános enciklopédiákat, lexikonokat,

- szakenciklopédiákat, szaklexikonokat,

- a közhasznú információ nyújtásához szükséges jogszabályokat, adattárakat,

- alapvető tájékoztatási eszközöket (életrajzi segédletek, bibliográfiák, 
repertóriumok, adattárak, cím és névtárak),

- egy - és többnyelvű szótárakat, az utóbbiak közül a világnyelvek esetében arra 
törekedve, hogy a közép- és nagy szótárakat is beszerezze,

- magyar és egyetemes atlaszokat, térképeket.
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A Könyvtár válogatva gyűjti a praktikus ismereteket tartalmazó segédleteket, 
mint például használati utasítások, receptleírások, barkácsolással és egyéb 
hobbitevékenységekkel, illetve a háztartással, életmóddal foglalkozó magyar 
nyelvű könyveket.

A szak- és ismeretterjesztő könyveket, a praktikus ismereteket tartalmazó 
munkákat és a tájékoztatási segédleteket általában 2 példányban (központi- és 
fiókkönyvtár) szerzi be.

A Könyvtár az időszaki kiadványok (napi- és hetilapok, folyóiratok) közül 
válogatva gyűjti

- a politikai és közéleti lapokat,

- az ismeretterjesztő lapokat,

- a hobbi lapokat,

- az irodalmi folyóiratokat.

A Könyvtár arra törekszik a könyvek és az időszaki kiadványok beszerzésénél, 
hogy kiegyensúlyozottan, arányosan, a különféle értékrendek, felfogások, 
politikai nézetek a könyvtár gyűjteményében képviselve legyenek. A Könyvtár 
kizárja a könyvtári gyűjteményből az antihumánus, rasszista munkákat és 
mellőzi az irodalmi érték nélküli pornográf irodalmat is.

A Könyvtár ugyanakkor nem zárkózik el a kikapcsolódást, szórakozást szolgáló 
művek beszerzésétől, de elsősorban az egyetemes és nemzeti kulturális értékek 
közvetítését tartja feladatának.

A Könyvtár a gyűjtemény szervezésben is a könyvtáros etikai kódex elveihez 
tartja magát.
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2. A hely történeti rész állományalakítási alapelvei:

A Könyvtár a teljességre törekedve gyűjti a Göddel kapcsolatos helytörténeti 
dokumentumokat.

A helytörténeti vonatkozású dokumentumok közül mindenféle formai és 
tartalmi megkötöttség nélkül gyarapít eredetiben vagy másolatban a könyvtár. 
Vagyis beszerzi a helytörténeti vonatkozású

- könyveket,

- időszaki kiadványokat,

- kéziratokat,

- különféle képes dokumentumokat (képeslapok, metszetek),

- kis- és apró nyomtatványokat,

- brosúrákat,

- térképeket,

- zeneműveket,

- hangfelvételeket,

- elektronikus dokumentumokat.

A hely ismereti gyűjteménybe tartoznak továbbá a Göd Város Önkormányzata 
által megőrzésre a könyvtárnak átadott különféle dokumentumok.

A helytörténeti gyűjteménybe tartoznak a városra és annak vonzáskörzetére 
vonatkozó könyvek, illetve egyéb dokumentumok közül 

- a helyinek tekintett szerzők munkái,
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- a helyi kiadású dokumentumok tartalmuktól és témájuktól függetlenül,

- a településsel illetve a város különféle intézményeivel foglalkozó, bárhol és 
bármilyen nyelven közreadott dokumentumok.

A helytörténeti nyomtatott dokumentumokat olyan példányszámban kell 
beszerezni, hogy a kölcsönözhető példány mellett legalább 1 archiválási célokat 
szolgáló példány is legyen.

3. Igényelemzések:

A Könyvtár mint közkönyvtár arra törekszik, hogy a használói számára valóban 
szükséges irodalmat szerezze be. Ezért rendszeresen figyelemmel kíséri az 
olvasói igényeket és az olvasói kívánságokat figyelembe véve alakítja a 
könyvtár állományát.

Az olvasók az ún. kívánságjegyzékek átadásával fejezhetik ki igényeiket, 
ugyanakkor a Könyvtár maga is kezdeményezi az olvasói igények 
feltérképezését az alábbiak szerint:

a) kérdőíves módszerrel

b) szóbeli megkereséssel vagy

c) egyéb módszerekkel.

4. Apasztás, az állományból való kivonás alapelvei:

Az állományalakításhoz szervesen tartozik az ún. apasztás is. Az állomány 
apasztásnak több formája létezik:
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a) a fizikailag elhasználódott, illetve eltűnt dokumentumok kivonása,

b) a fölösleges, tartalmilag elavult dokumentumok kivonása,

c) a gyűjtőkör megváltozása, megváltoztatása, illetve a használói érdeklődésben 
bekövetkezett változások miatt fölöslegessé vált dokumentumok kivonása.

A fizikailag elhasználódott, ám tartalmilag értékes és keresett műveket úgy kell 
kivonni, hogy a Könyvtár gondoskodik a mű egy másik példányának 
beszerzéséről.

A fizikailag elhasználódott dokumentumokat a mindenkor hatályos 
jogszabályoknak megfelelő eljárás keretében a könyvtár az állományból 
törölheti és a dokumentumokat ipari hasznosításra átengedheti.

A tartalmilag felesleges, elavult, ám fizikai állapotát tekintve jó állapotú 
dokumentumok kivonásakor az érvényes központi jogszabályokban 
meghatározott rendelkezések szerint kell eljárni és fel kell kínálni a 
dokumentumokat más könyvtárak számára.

Amennyiben a megkeresett más közkönyvtárak nem tartanak igényt a 
dokumentumra, a Könyvtár megkísérelheti a dokumentum pénzért történő 
értékesítését. Amennyiben a dokumentum pénzért történő értékesítése sem 
sikerül, a Könyvtár a dokumentumot felkínálhatja ipari hasznosításra.

A gyűjtőkör, illetve az olvasói érdeklődés megváltozása miatt feleslegessé vált 
dokumentumokat annak a könyvtárnak kell átadni, amelynek gyűjtőkörébe 
tartozik a kötet.

A helyismereti, helytörténeti vonatkozású dokumentumok esetében a 
könyvtárnak archiválási kötelezettsége van, vagyis fölöslegessé válás jogcímén 
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a gyűjtemény e részéből dokumentumot nem lehet kivonni. A fizikailag 
elhasználódott, tönkrement dokumentumokat elsősorban restauráltatni kell, 
másodsorban pedig a mű másik példányával kell pótolni, illetve ha 
restauráltatása vagy másik példány beszerzése nem lehetséges, akkor 
másolatban kell gondoskodni a dokumentum megőrzéséről.

5. Az időszaki kiadványok megőrzése:

Az időszaki kiadványok közül a könyvtár a tárgyévben őrzi meg:

• - a napilapokat,
• - a hetilapokat.

A Könyvtár ezeket a periodikumokat kizárólag a tárgyévben bocsátja a 
használók rendelkezésére, a tárgyévet követően nem őrzi őket tovább és vagy 
más gyűjteménynek adja át, vagy pedig megkísérli pénzért értékesíteni.

Az időszaki kiadványok közül a könyvtár 3-10 évig megőrzi a következő 
kiadványokat (tételes felsorolás az 1. számú mellékletben)

• - az ismeretterjesztő és tudományos lapokat,
• - az irodalmi és szakfolyóiratokat.

A megőrzendő periodikumokat a könyvtár tékázva vagy irattartó papucsokban 
elhelyezve tárolja.

A helyi kiadású periodikumok esetén a könyvtár köteles beköttetni a 
kiadványokat és így gondoskodni megőrzésükről.
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6. Állományrészek:

A könyvtár 2 telephelyen működik. A Központi Könyvtár és a Katica 
gyermekkönyvtár a Pesti út 72-ben, az Ady Fiókkönyvtár pedig Göd-felsőn, a 
Kálmán u. 13. alatt.

A gyűjteményszervezés során a könyvtárnak dönteni kell arról, hogy a 
beszerzett művek a Központi Könyvtár, a Katica gyermekkönyvtár, ill. az Ady 
Fiókkönyvtár melyik részlegébe kerüljenek, vagyis meg kell határozni, hogy

a) a kézikönyvtárba,

b) a kölcsönzői állományba,

c) a gyermekrészlegbe, vagy pedig

d) a helyismereti gyűjteménybe (e különgyűjtemény a Központi Könyvtárban 
található)

kerül a dokumentum.

7. Hatálybalépés

A jelen Gyűjtőköri Szabályzat 2022.01.01. napján lép hatályba.

Göd, 2022.01.01.

Szabóné Hegyi Valéria 
könyvtárvezető



Periodikumok megőrzési, nyilvántartási ideje 
a Göd Városi Könyvtárban

A Gyűjtőköri Szabályzat 1. sz. melléklete
Érvényes: 2022. január 1-től

Periodikum fajtája, ill. címe Megjelenés gyakorisága Megőrzés ideje

Napilapok 1 év
Hetilapok 1 év
NKA támogatta lapok változó 1 év

A Földgömb évente 10 x 5 év
A mi otthonunk havonta 3 év
Autó Motor kéthetente 1 év
BBC History havonta 10 év
BBC Kertvilág havonta 5 év
Burda havonta 5 év
Családi Lap havonta 3 év
Geo havonta 5 év
IPM havonta 5 év
Képmás havonta 3 év
Kertbarát Magazin kéthavonta 5 év
Kerti Kalendárium évente 10 x 5 év
Lakáskultúra havonta 3 év
Magyar Krónika havonta 3 év
National Geographic havonta 5 év
Nők Lapja Egészség havonta 3 év
Nők Lapja. Évszakok negyedévente 5 év
Otthon havonta 3 év
Ötlet Mozaik havonta 5 év
Praktika havonta 5 év
Praktika Horgolás kéthavonta 5 év
Praktika Kötés kéthavonta 5 év
Príma Konyha Magazin havonta 3 év
Rubicon évente 10 x 10 év
Természetgyógyász havonta 3 év
Természetjáró Turista Magazin havonta 3 év
Vidék íze havonta 3 év


