Így telt 2013 a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban – folytatás: II. rész

2012 év végén diavetítőt vásároltunk, hogy a könyvtári életet színesítsük. 2013-ban 9 alkalommal
tartottunk vetítést, ezeken 245 gyerek és 168 felnőtt vett részt.
2013-ban a papírszínház beszerzése volt az „újdonság”. Egyre többen kíváncsiak rá az óvodások,
kisiskolások közül.

Rendezvényeink közül kiemelten fontosnak tartjuk a csoportos foglalkozásokat. 2013-ban a
szigethalmi pedagógusok 23 alkalommal hozták el a gyerekeket, 59 felnőtt kísérővel 435 gyerek
érkezett hozzánk. Továbbra is várjuk az óvodásokat, iskolásokat! Előre megbeszélt témában,
nyitvatartási időn kívül -így csak velük foglalkozva-, fedezzük fel együtt a könyvek világát.
A csoportos foglalkozás is díjtalan, számunkra az a „fizetség”, ha a gyerekek olvasóvá válnak. A
könyvtári törvény alapján a beiratkozás 16 éves korig ingyenes.

Hogy ehhez helyünk is legyen, 2013-ban, a részünkre a 2011. adóév után felajánlott adó 1%-ból,
melynek összege 803.000 Ft volt, a gyermekkönyvtár bővítéséhez fogtunk: 2013-ban falat bontottak,
aljzatot betonoztak és burkoltak a szakmunkások.
Reméljük, hamarosan birtokba vehetik a gyerekek az új területet is!
A festés és a villanyszerelési munkálatok elkészülte után (mely reményeink szerint februárban lesz),
polcokat szerelünk össze és pakoljuk át a kibővült részre az ifjúsági irodalmat!

Internet részlegünkre 239 fő regisztrált. Közülük 164 fő csak a számítógépes szolgáltatást vette
igénybe, a többiek könyveket is kölcsönöztek. Az internet díja évek óta nem változott: 15 perc: 50 Ft,
30 perc: 100 Ft, 45 perc: 150 Ft, 1 óra: 200 Ft.

ODR szolgáltatásunkban 34 kérést regisztráltunk, ebből 28-at sikerült teljesíteni. Ez a rejtélyes
mozaikszó (ODR, azaz Országos Dokumentumellátási Rendszer) azt jelenti, hogy a könyvtárunk
állományában nem található könyveket átkérjük máshonnan. Elsősorban tanuláshoz szoktak így

dokumentumokat kérni. Amennyiben postai úton érkezik, akkor a visszaszállítás költségét (800 Ft-ot)
az Olvasó téríti meg, szerencsére a küldés díját a kölcsönadó könyvtáron keresztül az állam állja.

Irodai szolgáltatásaink -laminálás, spirálozás, faxolás, szkennelés, fénymásolás- töretlenül népszerűek.

Olvasóinkkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot: a személyes találkozáson kívül e-mailben, facebook
oldalunkon is megkereshetnek bennünket. Információforrás a honlapunk, ahol az aktualitások mellett
visszakereshetők a régebbi, velünk kapcsolatos írások, ill. rendezvényeink képanyaga is
megtekinthető.

A városi programokon a könyvtár is képviseltette magát. Ezen kívül ott voltunk a testületi üléseken, a
pénzügyi-kulturális bizottsági üléseken, ünnepi megemlékezéseken, civil fórumon. Ha meghívtak,
mentünk a többi intézménybe is: zsűriztünk, megtekintettük a kiállításokat. Voltunk író-olvasó
találkozón, és a helyi „Hollywood” által készített Toldi-filmvetítésen is.
Filmekben „otthon vagyunk”, hiszen nálunk tartotta rendezvényeit a Filmszakadás Filmklub.
Voltunk szakmai konferenciákon: Szentendrén, Ráckevén, Máriabesnyőn járt egy-egy kolléganő.

Örömünkre szolgált, hogy munkánkról jó véleménnyel vannak a megyében is, idén is kapott a
kollektívánkból egy könyvtáros szakmai elismerést. Így már öten mondhatják magukénak a Tékadíjat. Néha nem tudjuk, a két kritérium közül melyiknek nehezebb megfelelni: a folyamatosan jó
teljesítménynek, vagy a pályán eltöltött 25 évnek?
Mi továbbra is igyekszünk a mindennapok gondjain felülemelkedni, és mosolyogva várni a kedves
Olvasókat!
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