
A Hegedüs Géza Városi Könyvtár

szakmai beszámolója

2012

Készítette:  Luttenberger Katalin
könyvtárigazgató-helyettes

Miszori Sándorné
nyugalmazott könyvtárigazgató

közreműködésével

1



„Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát,

amely kiszámíthatatlan kamatokat osztogat szüntelen.”

(Johann Wolfgang Goethe)
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Könyvtárunk rövid története

A nagy múltú kulturális intézmény a Csepel-sziget egyik kiemelkedő könyvtára volt. Hiszünk 

benne, hogy továbbra is az lesz, a jövőben is.

A Csepel Autógyáron belül jött létre, 1950-ben. Az idei évben 61. évébe lépett!

1961-től a Csepel Autógyár dolgozói által épített szép és korszerű Művelődési Központban 

működött, egészen 1996-ig. Ebben az időszakban már területi, szinte „regionális” központként 

ellátta  a  környezetét  könyvtári  alapszolgáltatásokkal.  Legnagyobbrészt  már  akkor  is 

Szigethalom lakói használták. 

1996-ban privatizálták az épületet:  a könyvtár  fedél nélkül  maradt.  A rendkívüli  nehéz és 

kétségbeejtő helyzetben Szigethalom önkormányzata nyújtott segítséget: épületet biztosított; 

majd 1997-ben felvállalta a könyvtár további működtetését.

Ezzel a nemes tettével megmentette a gyűjteményt a teljes széthullástól, mely pótolhatatlan 

veszteség lett volna.

Szigethalom pedig gazdagabb lett egy létesítménnyel, igaz, a vele járó gondokkal is.

2004-ben Szigethalom várossá válásakor, az országban egyedüliként felvettük Hegedüs Géza 

nevét.
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1. Intézményi alapadatok

A Hegedüs Géza Városi Könyvtár adatai

Neve: Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Címe: 2315 Szigethalom, József A. u. 59.

Telefonszám: +36-24/514-810

Fax: +36-24/514-811

E-mail: varosi.konyvtar@szigethalom.hu

konyvtar@mail.coranet.hu

info@hgvk.hu

web-lap: www.hgvk.hu
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Az intézmény szervezeti felépítése:

A könyvtár a tevékenységét a közgyűjteményekre vonatkozó jogszabályok alapján látja el. (A 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény, valamint a 9/2001. (VI.15.) helyi közművelődési rendelet alapul vételével.)

A  könyvtár  élén  az  igazgató  áll.  Az  intézményt  képviseli,  munkatársai  közvetlenül  az  ő 

irányítása alatt dolgoznak.

Az  igazgatói  feladatokat  távollétében  az  igazgatóhelyettes  látja  el.  Utólagos  beszámolási 

kötelezettséggel  jogosult  dönteni  az  igazgatói  jog-  és  hatáskörbe  tartozó  kérdésekben,  a 

személyzeti és munkaügyi döntések kivételével. Egyben tájékoztató könyvtáros is, valamint 

új feladatként a gazdasági ügyek, számlázási, könyvelési feladatok fő felelőse.

Könyvtárosok

Feladatuk  a  könyvtári  tájékoztatás,  az  intézmény  használóinak  ellátása  könyvtári 

dokumentumokkal, kiemelten a 14 éven aluli gyermekekkel való aktív foglalkozás.

Továbbá:

- felnőtt- és gyermek olvasószolgálat,

- javaslattétel az állomány gyarapításában, törlésében, 

- az állomány mindennapi gondozása, 

- az állományba beszerzett új könyvek feldolgozása,

- számítástechnikai  munka:  számítógépes  katalógus  építése,  az  internet-részleg 

működtetése (e-Magyarország – pont),

- a könyvtár népszerűsítése (a Szigethalmi Híradó oldalain, a weblapon),

- rendezvények szervezése és lebonyolítása (író-olvasó találkozók, irodalmi műsorok, 

rendhagyó órák, csoportos foglalkozások),

6



- egyes  városi  programokhoz  aktív  csatlakozás  (pl.  városnapok,  szavalóverseny, 

filmklub stb.),

- esetenként ajánló bibliográfiák készítése:  

100 éves az oktatás Szigethalmon A Hegedüs Géza Városi Könyvtár ajánló 

jegyzéke a Petőfi-szavalóversenyre 2007-2008

 „A  magyar  versek  gyöngyszemei”  :  Kazinczy  Ferenc  születésének  250. 

évfordulójára (Szavalóverseny 2009)

Molnár Gábor művei a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban 2009

Megfilmesített  könyvek  listája (a  Hegedüs  Géza  Városi  Könyvtár 

gyűjtésében)
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„A zsivajgó természet” :  Kosztolányi Dezső születésének 125. évfordulójára 

(Szavalóverseny 2010)

„Vers és dallam” : Liszt Ferenc 200. és Bartók Béla 130. születésnapjára

                                                            

                                                              

Kisegítő, technikai munkatárs

Új elnevezése: műszaki, fenntartó alkalmazott.

Fő feladata: a könyvtár külső és belső környezetének rendben tartása (napi és egyéb teendők) 

a körülményektől függő mértékben és gyakorisággal, de mindig nagy gondossággal.

A  munkakörök  részletes  leírását  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  3.  sz.  melléklete 

tartalmazza.
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Szervezeti felépítés

X : a feladat első számú felelőse 

x : a feladatvégzésbe bevont munkatárs
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2. Személyi alapadatok, feltételek

Az intézményvezetőnek és helyettesének adatai

Intézményvezető neve: Miszori Sándorné

Elérhetősége: +36-70/374-0231

Intézményvezető helyettes neve: Luttenberger Katalin

Elérhetősége: +36-70/459-1692

Az intézményben dolgozók összlétszáma: 7 fő

(Álláshely 6,5; 1 fő ugyanis 4 órás részmunkaidős)

Név: Beosztás: Iskolai végzettség: Munkaidő:

1.
Miszori SándornéMiszori Sándorné

2012. január 16-tól nyugdíjas2012. január 16-tól nyugdíjas
könyvtárigazgató főiskola teljes 8 órás

2. Luttenberger KatalinLuttenberger Katalin
könyvtárigazgató-

helyettes
főiskola teljes 8 órás

3.

Dusza GabriellaDusza Gabriella

létszámleépítés miattlétszámleépítés miatt  

munkaviszonya megszűntmunkaviszonya megszűnt

könyvtáros főiskola teljes 8 órás

4. Miszori HajnalkaMiszori Hajnalka könyvtáros főiskola teljes 8 órás

5. Vékonyné Szoboszlai ÉvaVékonyné Szoboszlai Éva segédkönyvtáros
felsőfokú

szakvégzettség
teljes 8 órás

6. Szabó ZsuzsannaSzabó Zsuzsanna segédkönyvtáros
felsőfokú

szakvégzettség
teljes 8 órás

7. Oroszi HannaOroszi Hanna segédkönyvtáros
felsőfokú

szakvégzettség
teljes 8 órás

8.

Verebély Éva  Verebély Éva  

  létszámleépítés miatt 

munkaviszonya megszűnt

könyvtárosasszisztens
középfokú

szakvégzettség
teljes 8 órás

9. Doroginé Kaszab RitaDoroginé Kaszab Rita
műszaki, fenntartó

alkalmazott
érettségi

részmunkaidős,

4 órás

10.

Szilágyi AndreaSzilágyi Andrea

létszámleépítés miattlétszámleépítés miatt  

munkaviszonya megszűntmunkaviszonya megszűnt

műszaki, fenntartó

alkalmazott
érettségi

részmunkaidős,

4 órás
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A  szakmai  létszámnorma  a  leépítések  miatt  az  országos  átlag  alá  csökkent.  Az  IFLA 

(International  Federation  of  Library  Associations  =  Könyvtári  Egyesületek  Nemzetközi 

Szövetsége)   szellemében az ajánlás szerint  -3 az eltérés. (Ennyivel kellene többen dolgozni 

a  lakosok létszámarányában;  a feladatok bővülése és  az alapterület  növekedése  indokolna 

ennyivel több státuszt pluszban.)

A szakképzettség  aránya  kiváló,  hiszen  a  6  könyvtáros  közül  3  főnek  főiskolai,  3  főnek 

felsőfokú a szakvégzettsége.

3. Az intézmény munkarendje

A dolgozók munkarendje a könyvtári nyitvatartási időhöz igazodik:

A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei

hétfő szünnap
kedd 12 – 19 óráig nyitva
szerda 9 – 19 óráig nyitva
csütörtök 12 -19 óráig nyitva
péntek 9 – 16 óráig nyitva
szombat 9 – 14 óráig nyitva

(nyári időszakban, július és augusztus hónapokban csak a szombati nyitvatartás 

marad el!)
vasárnap szünnap

Ez heti 36 óra nyitva tartást jelent.

A műszaki, fenntartási dolgozó a nyitást megelőzően végzi el a feladatait.

A hétfői szünnapon tudják a dolgozók a szabadnapjukat kivenni a szombati nyitva tartás és az 

egyéb napokon végzett plusz munka ellenében.
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Több  esetben  erre  sem kerül  sor,  a  rendezvények,  sürgős  könyvtári  szakfeladatok  és  az 

építkezés miatt.

A többi napon is van olyan helyzet, hogy pl. csoportos foglalkozások és egyéb ellátni valók, 

más helyi intézmény munkájában, programjában való részvétel miatt, valamint a szerdai egész 

napos nyitva tartásból adódóan, nem 8 órát dolgoznak a könyvtárosok.

Ezek híján a munkarend délutáni műszakban 11.30-tól 19.30 óráig, a délelőtti 9-től 17 óráig, 

szombaton pedig 9-től 14.30 óráig tart.

Az országos munkanap áthelyezések lehetőségeivel élni szoktunk, ám mértéktartóan. Például 

karácsony és újév között  mindig nyitva vagyunk. Ez azért  is fontos, mert sok, a könyvtár 

szolgáltatásaival élő ember ilyenkor van szabadságon, illetve ilyenkor van az egyetemeken és 

főiskolákon,  egyéb  oktatási  intézményekben  vizsgaidőszak.  Így  kinek-kinek  saját  egyéni 

szükségletei végett módjában áll felkeresni a könyvtárat. 

Már évekkel ezelőtt felmerült az igény a hosszabb nyitva tartásra. Ezt figyelembe vettük, s így 

a  30  órás  szolgáltatási  időnket  összességében  6  órával  megnöveltük  2009-ben.  Heti  36 

órában szolgáljuk a könyvtárhasználókat.  A szerdai  napokon a teljes,  egész napos nyitva 

tartás  nagy  munkaszervezést  kíván  tőlünk,  különösen  a  jelenlegi  helyzetben,  mivel 

kevesebben vagyunk. 
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4. Intézményi együttműködések

Könyvtári  eszközeinkkel  nagy  mértékben  segítjük  a  település  oktatási  intézményeinek  a 

munkáját. 

Óvodás csoportokat fogadva bemutatjuk a gyermekkönyvtárat.

Részt vettünk és a jövőben is részt veszünk az első osztályosoknak szervezett gólyanapokon, 

ezzel  mintegy  megerősíteni  a  kisgyermekek  és  szüleik  tudatában  egyaránt  a  könyv,  a 

könyvtár, jövőjüket érintő, az ismeretszerzésben betöltött fontos szerepét.

Közös  rendezvényeket  tartottunk,  író-olvasó  találkozóval  egybekötött  könyvbemutatókat. 

(Nochta Tia, Takács Róbert)

Az iskolai versenyek zsűrizésében is rendszeresen részt veszünk.

A  Városi  Szabadidőközponttal,  mint  a  másik  kulturális  alapintézménnyel  igyekszünk  jó 

kapcsolatot kialakítani. Közös összefogással valósítunk meg néhány rendezvényt, például: a 

városi szavalóverseny döntőjét, zsűrizéseket. A Filmszakadás Filmklub keretén belül voltak 

közös  vendégeink  (Kositzky  Attila,  Ragályi  Elemér,  Benkő  Péter,  Fazekas  Attila,  Figura 

Ede). Az AFIF (Arctalan Filmfesztivál) zsűri munkájában is aktívan részt vállaltunk.

2010. október 8-án a Városi Szabadidőközponttal közös filmvetítésre vártuk az apróságokat. 

Gyermekkönyvtárunkban Bartos Erika az egyik legnépszerűbb író a szülők és a gyermekek 

körében. Velük örültünk, hogy a régóta kedvencükként számon tartott csigafiú és katicalány 

történetét levetíthetjük. A helyi óvodákból hoztak a pedagógusok csoportokat, de sok gyesen 

lévő anyuka is elhozta kisgyermekét. A filmet 2010 augusztus 12-től vetítették a mozikban, 

Szigethalomra októberre megérkezett. Látogatóink az útiköltség mellett még a mozijegyet is 

megspórolhatták, mert ingyenes volt a rendezvény.

A szakmai intézmények  közül  a Pest Megyei  Könyvtárral  a legszorosabb a kapcsolatunk, 

ennél szűkebb a közelünkben  működő könyvtárakkal. A dunaharaszti és tököli könyvtárral 
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van konzultációs, tapasztalatszerzési szinten kapcsolatunk! (A szigetszentmiklósi, a taksonyi 

és a ráckevei könyvtárral ez esetleges.) 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári osztályától, jogtanácsosától is kértünk és 

kaptunk útbaigazításokat, iránymutatásokat a munkánkhoz.

Sajátos  könyvtári  eszközeinkkel  csatlakoztunk  a  környezetvédelmi  zöldprogramhoz. 

(Könyvajánlással: „Madárvédelemmel foglalkozó könyveink” című kisbibliográfia, valamint 

a témával foglalkozó folyóiratokkal.)

A hulladékokat már régóta szelektíven gyűjtjük. A selejt könyveket vagy  óvoda vagy iskola 

részére adjuk át, ezzel szaporítva az ő általuk gyűjtötteket.

A könyvtárban elhelyezett,  lemerült  szárazelemek összegyűjtésére szolgáló minikonténer  a 

lakosság részére is elérhető szelektív gyűjtési forma. 

5. Tárgyi feltételek

Bútorzat

A könyvtár  bútorzatának nagy része 2007.  év előtti  régi  korszakából  származik.  (49 éves 

bútorok, pultok, fémállványok, olvasói asztalok, kisasztalok). Sokukat még a Csepel Autógyár 

asztalosai és lakatosai készítették önkéntes munkával.

Kivétel  ezek  alól  az  ülőbútorok  nagy  része,  amelyeket  a  szigethalmi  átköltözésünk  után 

részben  saját  bevételből,  részben  pályázaton  nyert  pénzből  vásároltunk.  (A  138  db 

ülőbútorunkból 90 db így a megfelelő, a többi éppen csak elfogadható.) 

A könyvállványok is az évek során kevésnek bizonyultak a növekvő állományhoz, így ezeket 

is több részletben „gazdagítottuk” – pályázati forrásból. 2011-ben a dologi kiadásokon belül 

újabb  polcanyagot  vásároltunk,  gondolva  a  közeljövőbeni  ideiglenes  átköltözésünkre  az 

„öreg” részből a már elkészültbe.
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Az  új  könyvtár  végső  birtokbavételekor  azonban  ezek  nem  lesznek  elegendőek.  Hiszen 

nemcsak az a probléma, hogy rendkívül tömöttek a polcaink, hanem az is, hogy sok könyv 

már  sehol  nem  fér  el.  Sem  a  polcon,  sem  a  jelenlegi  épületben.  (A  padlástérben  a 

papírdobozokból túlnyomórészt már kicsomagoltuk könyveinket, de az új raktári részben csak 

keveset tudtunk polcon elhelyezni. A java kupacolva, földön tárolva várja sorát, hogy méltó 

elhelyezést nyerhessen.)

  

               Ez volt a múlt..... ….....és jelenleg itt tartunk.

Technikai berendezések

A  könyvtár  túlnyomórészt  ezekkel  jól  felszerelt,  habár  ezek  már  régiek:  megérettek  a 

selejtezésre, amortizálódtak.

A következőkkel rendelkezünk:

- színes másológép

- nyomtatók (fekete-fehér és színes)

- CD-s rádió

- kazettás rádió

- music-center

- fényképezőgép

- videokamera

- régi diavetítő

- mikrofon, mikrofonállvány, erősítő berendezés
15



- fax-készülék

- spirálozógép

- vágógép

- laminálógép

E-Magyarország pontként 2002-ben nyertük meg számítógépeinket. (6 db-ot)

Ezt követően fokozatosan még 5 gépet sikerült  a következő 7 évben beszereznünk. 4-et  a 

munkatársak részére, 1-et katalóguskereső gépként az olvasók részére biztosítottunk. 

A számítógépeink nagy része öreg, agyonhasznált.  Az olvasók részére 8 éve nem tudtunk 

újakat vásárolni. Nagyon sok technikai probléma van velük. A monitorok közül 8 db bármikor 

végleg  meghibásodhat,  régi  konstrukcióként  valamennyi  szemrontó,  avult  típus. 

(Hétköznapjainkban  csak  így  hívjuk  őket:  „böhöncök”!)  Ezeket  szakértői  vélemény  és  a 

fenntartó  engedélye  alapján  fogjuk  leselejtezni.  Jelenleg  3  gép  áll  az  internetezők 

rendelkezésére.

A dolgozók számára rendelkezünk 1 mikrohullámú sütővel, egy pici hűtőszekrénnyel (melyet 

már  kinőttünk),  1  biciklivel.  (A  bicikli  a  „késedelmes”  vagy  már  igen  idős  olvasóink 

meglátogatására szolgál.)

A takarítóeszközeink sok problémát okoznak, elsősorban a porszívóink. Az egyik porszívónk 

még a 80-as évekből származik. Többször volt javítva. A másik is gyengélkedik. Volt még 

egy kis teljesítményű (újabb), de már ezzel is baj volt helyette 2010-ben beszereztünk egy jó 

minőségűt.

Összességében, jelenleg leginkább a számítógép-park és a porszívók fokozatos lecserélése ill. 

a megnövekedett alapterület miatt plusz eszköz beszerzése lenne kívánatos.
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6. Intézményi dokumentumok

Legfontosabb alapdokumentumaink

1.) Alapító  Okirat  2011.  januárjától  egységes  szerkezetben  (356/2010.(XII.16.)  Kt 

Határozat),  amely  a  legfontosabb  adatainkat,  tevékenységünket,  költségvetési  típus 

szerinti besorolásunkat tartalmazza.

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat (293/2009. (IX.24.)Kt. Határozat) a feladatainkat, 

hatáskörünket,  a  használati  szabályzatot,  az  állományalakítást,  állományvédelmet, 

feltárást és elhelyezését foglalja magában.

Mellékletei : 

1. A Hegedüs Géza Városi Könyvtár küldetésnyilatkozata

2. Gyűjtőköri szabályzat

3. Munkaköri leírások

4. Szervezeti felépítés

Elkülönített függelékek : 

Könyvtárhasználati szabályzat

Kulcshasználati szabályzat

Bélyegzőhasználati szabályzat

Pénzkezelési, gazdálkodási és ügyiratkezelési szabályzat

Az állományellenőrzés, leltározás, selejtezés szabályzata

Tűz, munka és környezetvédelem szabályzata
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Továbbképzés,  beiskolázás,  telefonhasználat,  szabadságolás  és  egyéb 

különböző juttatások szabályzata

Az elkülönítés célszerűsége az, hogy változtatás, módosítás esetén az SZMSZ-től függetlenül 

rugalmasan módosíthassuk.

Szakmai  programjainkat  az  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  által  kiadott  „Országos 

könyvtárfejlesztési stratégia” alapozza meg.

Emellett a szentendrei Pest Megyei Könyvtár, mint módszertani központ útmutatásai is fontos 

szerepet töltenek be a munkánkban.

Belső  ellenőrzési  szabályok  érvényesülése  a  gyakorlatban;  az  ellenőrzések 

megállapításai

A belső  ellenőrzést  elsősorban az igazgató  és  helyettese  látja  el.  Az ellenőrzési  munkába 

bevontuk az egyik olvasószolgálatos könyvtárosunkat is. Alapja elsősorban az 1., 4. és az 5. 

függelék.

Az igazgatóhelyettessel együtt rendszeresen ellenőrizzük a könyvtári tevékenység különböző 

szakterületeit,  a  függelékekben  szabályozottak  érvényesülését,  a  kölcsönzést,  az  olvasók 

„kiszolgálását”, a könyvtári rendet.

Ügyelünk arra is, hogy tiszta, esztétikus környezet fogadja látogatóinkat. 

Naponta és szükség szerint adunk a dolgozók számára munkával kapcsolatos eligazításokat.

Szúrópróbaszerűen ellenőrizzük a kölcsönzési és az egyéb adminisztrációt. 

A házipénztárt,  pénztárnaplót  hetente  többször az igazgató és helyettese ellenőrzi.  A nagy 

gondosságot,  pontosságot  igénylő  gazdasági  munkát  2009 óta a  helyettes  végzi  el.  (Ez az 

összetett feladat is sok ellenőrzési momentumot tartalmaz!)
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A  Szikla  programban  a  könyvek  feldolgozásának  minőségét,  a  számítógépes  katalógus 

készítését  az  igazgatóhelyettes  ellenőrzi.  (Ezeknek  a  munkafolyamatoknak  egy  részét  – 

feldolgozás, adatmódosítások stb. - ő maga is végzi.). 

A hagyományos cédulakatalógus tételeinek elirányítását, szétosztását a munkatársak részére, 

további munkafolyamatok megtételéhez a könyvtárigazgató végzi.

Az  ellenőrzéssel  megbízott  könyvtárosunk  „ráadásként”  a  nyitvatartási  napokon  az 

állománygondozás pontos véghezvitelét is figyelemmel kíséri. 

Az olvasószolgálatban tanácsadással, tájékoztatással segítjük a minőségi munkát. 

Az ellenőrzés célja egyfajta továbbfejlesztő értékelés.

A selejtezéseket, állományellenőrzéseket az ide vonatkozó rendelet szerint elvégezzük. 2002-

ben volt  teljes  körű állományellenőrzés.  A legutóbbi,  2008-as  leltározás  részleges  volt  az 

építkezés  miatt.  Újból  teljes  körűt  nem  is  tudtunk  volna  megoldani,  mivel  a 

könyvállományunk jelentős része területileg igen szétszórtan, viszonylagos rendezettségben, 

dobozban összecsomagolva raktározott, jelenleg is.)

A következő állományegységek kerültek ellenőrzésre: 

Gyerek kézikönyvtár

Diafilmek és diakockák, videók, CD-k

Hanglemezek

Segédkönyvtár

 

Emellett a kisértékű tárgyi eszközöket is leltároztuk (2009-ben) a fenntartó útmutatása szerint. 

(2 évenként szükséges; legközelebb 2011. januárjában került rá sor.)

A nagyértékűeket (gépeket, berendezéseket, felszereléseket) minden év végén leltározzuk. Ezt 

is elvégeztük. A leltár „eredményeit” jegyzőkönyv rögzíti. 

 A könyvállomány  vonatkozásában  a  következő  leltár  ismét  teljes  körű  lesz;  azonban  az 

időpontját  nem tudjuk  előre  kitűzni.  Csak  a  könyvtári  építkezés  teljes  befejeződése  után 

kerülhet erre sor!
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A  különböző  dokumentumok  friss  beszerzéseit  egyedi  címleltárkönyvekben  rögzítjük. 

(tételenként, kötetenként). Ez a munka a feldolgozással foglalkozó könyvtáros feladata volt. 

(Időszakonként az igazgató ezt is ellenőrizte.)

A szállítmányokat az összesített leltárkönyvekben az igazgató vezeti, az egyedi leltárkönyvek 

kontrolljaként.

Szakfelügyeleti vizsgálat

2002. október 18-án átfogó, mindenre kiterjedő szakfelügyeleti vizsgálat zajlott le. (Bariczné 

Rózsa Mária volt a szakfelügyelőnk.) Nagyon csekély kritikát kaptunk.

Főbb megállapításai: nagyobb részben az elismerést tartalmazta. A szakfelügyelő csupán a 

„friss” Alapító Okiratot, a Küldetési Nyilatkozatot és a Szervezeti és Működési Szabályzatot 

hiányolta. Az utóvizsgálatra 2008. november 18-án került sor. (Dr. Kovács Csilla) 

Erre az időpontra a „megújult” intézményi adminisztrációk elkészültek. Nagy pozitívumként 

emelte ki a szakfelügyelő, hogy nyáron nem zár be a könyvtár és azt is, hogy a könyvtári  

nyitva tartás emelkedett. Külön értékelte azt, hogy egyedüli könyvtárként felvettük Hegedüs 

Géza író nevét; valamint azokat az erőfeszítéseket, amit a könyvtár felújításáért teszünk. 

Elmarasztalást nem kaptunk.

Összességében: a belső ellenőrzésekkel kapcsolatosan külön intézkedési tervre nincs szükség, 

hiszen a könyvtári munka „központilag”, szabványok sokaságán keresztül beszabályozott. A 

hibáinkat  azonnal  igyekszünk  kijavítani,  a  hiányosságokat  pótolni;  megbeszélve  a 

továbbiakat, levonva a tanulságokat.
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Továbbképzések

Figyelünk a dolgozók szakmai fejlődésére is. A 7 éves továbbképzési terv keretében egyik 

dolgozónk  megszerezte  a  felsőfokú  képesítést.  Másik  könyvtárosunk,  -  aki  eddig  csak 

könyvtárosasszisztensi  végzettséggel  rendelkezett  -,  2011-ben  befejezte  felsőfokú 

tanulmányait.  Így  a  közeljövőben  a  könyvtárosi  munkakörben  foglalkoztatottaknak  – 

mindenkinek - felsőfokú végzettsége lesz. 

A szakképzettség  aránya  így  kiválónak  mondható.  (A középfokú könyvtárosi  képzés  már 

2009-ben megszűnt; elemi követelmény a felsőfokú szakvégzettség. Ennek a követelménynek 

munkatársaink maximálisan eleget tesznek, megfelelve az országos szakmai elvárásoknak is.)

Könyvtárosaink  több  szakmai  programon,  előadáson,  továbbképzésen  is  részt  vettek, 

különböző helyszíneken.

Luttenberger Katalin: E-Magyarország jutalomtréning (Keszthely)

Dr. Csernus Imre előadása (Dunaharaszti)

„Az olvasás védelmében” c. előadás – 

Fűzfa Balázs és Szvetelszky Zsuzsa előadásai (Érd)

PMKI – rendezvénysorozat nyitó előadása (Budapest, 

Városháza)

IT-tanácsadó képzés (Székesfehérvár)

E-Magyarország képzés (Szécsény)

Kistérségi Pedagógus Konferencia 

(Szigethalom, Gróf Széchenyi István Ált. Iskola)

MKE közgyűlés – Százhalombatta

Könyvtári vezetői ismeretek I-IV. modul - OSZK
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Vékonyné Szoboszlai Éva: „Marketing a könyvtárban”  (Herceghalom)

Figura Ede műsora : Romhányi József: Szamárfül  (Tököl)

Huszártörténeti vetélkedő  

(Szigethalom, Szent István Ált. Iskola)

Gyermekkönyvtáros értekezlet  (Cegléd)

SZIKLA – továbbképzés  (Budapest)

Kistérségi Pedagógus Konferencia

(Szigethalom, Gróf Széchenyi István Ált. Iskola)

Szabó Zsuzsanna: „Marketing a könyvtárban”  (Herceghalom)

Figura Ede műsora : Romhányi József: Szamárfül  (Tököl)

Március 15-i ünnepség (Szigethalom, Szent István Ált. Iskola)

Gyermekkönyvtáros értekezlet  (Cegléd)

Találkozó Telegdi Ágnes gyermekíróval (Csepel)

Dusza Gabriella: A busmanok földjén  

(Szigethalom, Gróf Széchenyi István Ált. Iskola)

Miszori Hajnalka: E-Magyarország képzés (Szécsény)

SZIKLA – továbbképzés  (Budapest)

Kistérségi Pedagógus Konferencia

(Szigethalom, Gróf Széchenyi István Ált. Iskola)

Találkozó Telegdi Ágnes gyermekíróval (Csepel)
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7. A szolgáltatás szakmai jellemzői

„Aki a könyveknek szolgál, az a szellemnek szolgál; aki a szellemnek szolgál, az a világot 

szolgálja.”

(Wildenbruch, Ernst von)

Szolgáltatásaink

- kölcsönzésre bocsátott dokumentumtípusok: köny, folyóirat, CD (hangoskönyv) 

- internet használat, nyomtatás

- irodai szolgáltatások

- ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) : könyvtárközi kölcsönzés

- tájékoztatás (referensz kérdések megválaszolása)

- távhasználat (telefon, e-mail) 
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Kölcsönzések

A személyes használatok (látogatások) száma növekedést mutat:

2007 18818

2008 19139

2009 23322

2010 27493

2011 24809
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Látható, hogy könyvtárunk iránt az érdeklődés szép eredményt mutat.

Külön  a  gyermekek  személyes  használatának alakulása  még  inkább  az  örvendetes 

növekvő tendenciát példázza (érződik ebben a sok gyermekfoglalkozás és a pontszerző 

akcióhoz való csatlakozás hatása). 

Láthatólag és érezhetően növekedett a gyermekek kedve a könyvtári helybenhasználatra; 

ez nem csak kötelező, tanulmányokhoz kapcsolódó tevékenységet takar, hanem nagyon 

sok saját igényű keresgélést, olvasást, érdeklődést is!

2007 6625

2008 6416

2009 7114

2010 8036

2011 11361
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Átlagosan naponta  70-80 fő jelentette eddig a személyes használatok (látogatók) számát; 

ez a szám 2010-ben 113, majd 2011-ben 100! Ezek figyelemre méltó adatok.

2007 77,4

2008 80

2009 97

2010 113

2011 100
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Egy olvasóra jutó látogatási szám:

2007 7

2008 7,72

2009 8,39

2010 8,48

2011 8,01
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A  személyes  használatok  statisztikai  adatai  nem  tartalmazzák  a  rendezvényeken,  a 

gyermekfoglalkozásokon résztvevők számát. (Ezeket teljesen külön vezetjük.)

A kölcsönzési napok száma:

2007  243 nap

2008 239 nap

2009 240 nap

2010 243 nap

              2011    248 nap              

A  nyitvatartási  órák  számát  2009-ben megváltoztattuk:  heti  30  óráról  36  órára 

növeltük; így erős középmezőnyben vagyunk, majdnem elérjük a szakmailag kimagasló 

értéket. A megváltozott nyitva tartás a lakosság körében jó visszhangra talált.

Használóink (olvasóink) közel 200 dokumentumot kölcsönöztek naponta, 2009 óta ez is  

jóval 200 fölé emelkedett.

       db/nap

2007 188

2008 207

2009 265

2010 333

2011 330
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Kölcsönzött dokumentumok   

                                   
2007-ben    2008-ban 2009-ben 2010-ben         2011-ben

45615 db    49603 db 63633 db 80943 db        81816 db

A 2011-ben elért kölcsönzési szám kimagasló! Főként a körülményeink tükrében! (Hiszen 

közben még folyt az építkezés is és közben a szakalkalmazottak száma csökkent!)
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Egy olvasóra jutó kölcsönzés; olvasottság mérték; olvasói érdeklődés

2007 20

2008 22,7

2009 22,9

2010 24,99

2011 26,4

Forgási sebesség  :  (kölcsönzött kötet/könyvállomány)

2007 0,8

2008 0,82

2009 1,035

2010 0,8

2011 1,33
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A 14 éven aluliak kölcsönzése

2007 13087

2008 13764

2009 21352

2010 30932

2011 37389

Ebben  a  kimagasló  statisztikai  adatban  kitartó  több  éves  munka,  csoportos 

gyermekfoglalkozások  eredménye  látható.  A  2007-es  adathoz  képest  majdnem  3-

szorosára nőtt a kölcsönzésük.
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Helyben használt dokumentumok (könyvek, kézikönyvtár, folyóiratok)

2007 26488

2008 27997

2009 45154

2010 66372

2011 68258

Ezt  a  magas  emelkedést  ismét  nagyrészt  a  gyermekek  aktívabb  helybeli  könyvtári 

használata „hozta”.
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Külön a 14 éven aluliak helyben használata:

2007 8306

2008 10643

2009 19610

2010 28787

2011 36982
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A  könyvek  mellett  117  féle  folyóirat  lelhető  fel  könyvtárunkban  –  a  friss 

információszerzés eszközeként nagy vonzerőt jelentenek. (Ezekből több fajtát a Nemzeti 

Kulturális  Alaptól  támogatásként  kapunk,  a  Könyvtárellátó  Közhasznú  KHT 

közvetítésével, illetve helyi kiadványok is szerepelnek közötte.)

Kínálatunk színvonalát igyekeztünk megőrizni, annak ellenére, hogy a magas árak miatt 

kisebb csökkentést, szűkítést is végeztünk.

A legfontosabb napilapokat,  igényesebb  képeslapokat,  ismeretterjesztő-  és  tudományos 

folyóiratokat  megtalálhatják  a  könyvtárba  látogatók.  A  régebbi  példányok 

kölcsönözhetők.

Még 2006-ban megkezdtük a „hangoskönyvek” gyűjtését. Ez az állományrészleg nemcsak 

az  idősek,  gyengén  látók  körében  vált  népszerűvé.  A  fiatalabb  korosztály  is  hamar 

felfedezte önmaga számára a benne rejlő lehetőségeket. (Pl. hogy egyszerre lehet autót 

vezetni,  vagy  házimunkát  végezni  és  közben  irodalmi  műveket  meghallgatni  rangos 

előadók  közvetítésével,  közreműködésével.)  Hangoskönyveinket  2  hét  időtartamra 

kölcsönözzük. Jelenleg már 1170 db CD lemezzel rendelkezünk.

Internet részlegünk (e-Magyarország pont) 

Könyvtárunk szolgáltatásai között a nyilvános internet is kulcsfontosságú, annak ellenére, 

hogy használatának növekedése megállt, napjainkra a 2007. évi adathoz viszonyítva több 

mint  a  felére  csökkent.  (A  települési  könyvtárakban  országosan  csökkent  az 

internethasználat 8-10%-kal!)

A  fentiekben  felvázolt  állapotot  eredményezhette  egyrészt,  hogy  egyre  többen 

rendelkeznek otthonukban közvetlen internet-hozzáféréssel. (2008-ra elérte a háztartások 

42%-át!). 

.
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Könyvtárunkban az internethasználat a következőképpen alakult:

2007 2896

2008 2242

2009 2267

2010 1472

2011 1299

Több következtetés is levonható ebből a beszédes statisztikai adatsorból:  egyrészt, 

hogy a robbanásszerűen terjedő nyilvános internet iránti érdeklődés és igény kisebb lett. 

Másrészt,  településünkön  más  intézményekben  is  utolérhető  internetezési  lehetőséget 

találnak  az  érdeklődők.  Nem  utolsósorban pedig  magyarázhatja  könyvtári 

számítógépparkunk  leamortizálódása,  a  munkaállomások  számának  csökkenése,  mely 

egyre sürgetőbben kiált modernizálásért és esetleg bővítésért.

Az esélyegyenlőség elve alapján szükséges ezt a szolgáltatást  fenntartani és elérhetővé 

tenni  a  könyvtárban  azok számára  is  –  és  főként  nekik  -,  akiknek nincs  lehetőségük, 

módjuk  előfizetni  a  szolgáltatásra  és  ehhez  infrastruktúrát  megteremteni,  már  csak  a 

számítógép-használati és az internetes kultúra elsajátítása végett is.
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Irodai szolgáltatások

Továbbra is népszerűek. Olyanok is nyilván igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, akik 

nem olvasóink.

A következőkből tevődik össze:

- faxolás (a környéken található lehetőségek szűkösek és drágák!)

- laminálás

- spirálozás (ezzel a módszerrel időnként dokumentumainkat is megmentjük)

- papírvágógép használata

- szövegszerkesztés

- fénymásolás és nyomtatás (fekete és színes is!)

- szkennelés

- nyomtatvány lehívás internetről (pl. NAV honlapról)

A  könyvtár  szinte  a  város  „dolgozószobája”.  A  szabadidő  hasznos  eltöltése  mellett  az 

önképzés színtere is.

Szakdolgozat  írásához,  tanuláshoz  biztosítjuk  a  kért  irodalmat,  akár  könyvtárközi  (ODR) 

kölcsönzéssel is.
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ODR kölcsönzések

2007 44

2008 39

2009 19

2010 54

2011 42

2007-ig a küldő könyvtár kapott állami támogatást a postai díjakra, ezt követően csak részben.

A visszaküldés költsége az olvasóra hárult. 2010-ben az olvasók ennek ellenére sokkal többen 

vették igénybe ezt a szolgáltatásunkat (mérlegelve a szükséges irodalom beszerzését az idő, a 

távolság  és  az  anyagiak  függvényében),  majdnem  3-szoros  mértékben.  Még  2011-ben  is 

sokan éltek ezzel a lehetőséggel: 2009-hez viszonyítva 2,2-szeresen. Ez rendkívül örvendetes 

és fontos adat.

A  napi  tájékoztató  munkát  segíti  a  több  ezer  kötetből  álló  gazdag,  helyben  használható 

kézikönyvtár. (A gyermekkönyvtárunk is rendelkezik egy kisebb gyűjteménnyel.)

37

0 10 20 30 40 50 60

44

39

19

54

42

ODR kölcsönzések

2007
2008
2009
2010
2011



Referensz kérdések

2007 1305

2008 1296

2009 1830

2010 2225

2011 3418

A referensz kérdések száma 2011-ben igen megemelkedett. Ez az igények komplexitását és a 

szakmai munka színvonalának emelkedését egyaránt jelzi.
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Távhasználat 

Telefonon  és  e-mail-ben  is  segítséget  nyújtunk  olvasóinknak.  Több  ízben  ezen  keresztül 

hosszabbítják meg a kölcsönzési határidőt; valamint kívánságaik, kéréseik tolmácsolására is 

felhasználják ezt a lehetőséget. Ennek a munkának a statisztikai mutatói nagyon jelentősen 

megemelkedtek.

2007 1103

2008 1130

2009 1624

2010 1620

2011 9196
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Regisztrált  használók (olvasók)

Munkánk során az előző években részben stagnált, majd emelkedett az olvasói létszám. Ez 

annak is köszönhető, hogy több lakosnak van már internetes elérhetősége, és így 100-200 fő is 

„elhagyja” évente a könyvtárat.  (Évente mindig van ennyi  „veszteség”.) Helyettük teljesen 

újak áramlanak be az olvasók táborába.

Ugyanakkor  egy  olvasó  mögött  több  családtag  is  „lapul”,  hiszen  nem  csak  saját  részre 

kölcsönöznek. (Így ez a statisztikai adat nem mindig mérvadó!)

Kibontva a 2011. év vonatkozásában: a regisztrált könyvtári tagság 3099 főt jelent az 

alábbi megoszlásban:

Beiratkozott olvasó 2053 fő

Alkalmi regisztrált használó     450 fő

Internet használó (regisztrált)     241 fő

2010-ről áthúzódó tagságú (nem aktív)     355 fő

Az összes regisztrált olvasó közül 16 év alatti 1272 fő

70 éven felüli olvasó   168 fő

Vagyis  a  2053  beiratkozott  olvasó  közül  1440  fő  ingyenességet  élvez,  ez  törvényben 

biztosított joguk (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári  

ellátásról  és  a  közművelődésről,  56  §  (6)  ).  264  fő  pedig,  mint  16  éven  felüli,  nappali 

tagozatos és önálló jövedelemmel nem rendelkező diák 50%-os kedvezményben részesül. 

Így nagyrészt  349 fő fizeti  meg a teljes összegű beiratkozási  díjat!  Mivel többen fizetnek 

nagyobb  összeget,  illetve  egyáltalán  a  mentességük  ellenére  mintegy  támogatásként 

beiratkozási díjat, ennek köszönhetően az éves tagdíj-bevételünk 2011-ben 862.210,-Ft volt.

Az érvényes beiratkozási díj, tagdíj a naptári évre szigethalmiaknak 1200,-Ft, más településről 

érkezőknek 1400,-Ft. Ezek az alapmértékek az 50%-os kedvezmény számításához.

A mindenkori  érvényes  tagdíjról  szóló  információkat  -  a  honlapon  is  szereplő  -  SZMSZ 

függelékében (Könyvtárhasználati szabályzat) hozzuk nyilvánosságra.
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2007-ben     2008-ban 2009-ben 2010-ben 2011-ben

2518 fő    2479 fő           2777 fő 3239 fő 3099 fő

Teljesen újonnan regisztrált olvasóink (akik eddig még nem voltak tagjaink):

2009 2010 2011
Gyermekek 227 fő 155 fő 223 fő
Felnőttek 132 fő 238 fő 117 fő
Összesen 359 fő 393 fő 340 fő

Olvasói arány Szigethalmon

2007 13,9%

2008 13%

2009 13,7%

2010 16,2 %

2011 15,24%
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Ez lehetne jobb arány is, azonban még így is a Pest megyei könyvtárak közül ott vagyunk az 

elsők között.

A szigethalmi olvasók mellett továbbra is igénybe vesznek bennünket a környékbeliek 300-

400-an! (2011-ben 424-en). Többen mint tavaly.

Az olvasók (regisztrált használók) lakóhely szerinti megoszlása

Szigethalom Szigetszentmiklós Egyéb lakóhely

2007 2243 77 198

2008 2187 113 197

2009 2436 103 238

2010 2845 183 211

2011 2675 151 273

A  szigethalmiak  száma  nem  emelkedett,  kicsit  csökkent,  de  emellett  –  meglepő  módon 

Szigetszentmiklósról továbbra is  „átjárnak” a mi könyvtárunkba; annak ellenére, hogy ott is 

működik  városi  könyvtár!  A  2007-es  adathoz  képest  majdnem  duplájára  nőtt  a 

szigetszentmiklósi  olvasóink  száma.  Emellett  a  más  településről  idelátogatók  száma 

emelkedést mutat a tavalyihoz képest 62 fővel.

A gyermek használók (olvasók száma)     

                    
2007-ben      2008-ban      2009-ben          2010-ben    2011-ben

973 fő      936 fő     1061 fő        11 06 fő   1112 fő
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Nagy  örömünkre  a  gyermekek  létszáma  fokozatosan  2007-től  emelkedett,  majd 

kiegyenlítődött, szinten maradt.

Az állomány nagysága

Az  állomány  gyarapítására  fokozatosan  szép  összeget  fordítottunk.  Az  önkormányzattól 

kapott  költségvetési  keretet  egy  2006-ban  megnyert,  800.000-Ft-ot  jelentő  pályázattal  és 

minden  évben  érdekeltségnövelő  támogatással  tudtuk  megemelni.  (Az  érdekeltségnövelő 

támogatást mindig az előző évi önkormányzati ráfordítás arányában osztják szét központilag a 

nyilvános könyvtárak között; ennek összegét kizárólag állománygyarapításra lehet fordítani!)

Érdekeltségnövelő támogatások:

2007 514.000,-Ft

2008 673.000,-.Ft

2009 526.000,-Ft

2010 532.000,-Ft

2011 650.000,-Ft
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A beszerzési összeg alakulása:

A 2010. évtől az állami statisztika számításánál a fogyóanyagra kiadott összeg is beleszámít 

az  állománygyarapítási  összegbe,  így  visszamenőleg  is  kimutattuk  ennek  alakulását  a 

mellékelt táblázatban. 

Állományra 
fordított összeg  

Fogyóanyag
(rövid 

használati 
időre szóló)

Összesen:

2007 5.532.000,-Ft 18.320,-Ft 5.550.155,-Ft

2008 5.062.959,-Ft 14.888,-Ft 5.077.847,-Ft

2009 4.778.586,-Ft 137.566,-Ft 4.916.152,-Ft

2010 4.704.926,-Ft 198.874,-Ft 4.903.800,-Ft

2011 4.644.478,-Ft 128.737,-Ft 4.773.215,-Ft
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A beszerzési  összeg a múlt  évben nem emelkedett,  s így ugyanakkora összegből  – ennek 

ellenére – mégis több  újdonsággal tudtuk gazdagítani állományunkat. Olvasóinktól ajándék 

könyveket,  valamint  a  Márai-program keretében 639.206,-Ft értékben új  dokumentumokat 

kaptunk.

Az egy lakosra jutó beszerzési összeg:

2007 343,-Ft

2008 301,-Ft

2009 289,-Ft

2010 279,-Ft

2011 271,00 Ft
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Sok városi könyvtár 22%-kal növelni tudta a beszerzési keretét!

(Forrás: Somogyi József: Könyvtári ellátás az ezredforduló után a számok aspektusából = 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2009/1. sz.)

ÚjÚj  

dokumentumokdokumentumok
KönyvKönyv CDCD DVDDVD

DokumentumokDokumentumok

összesenösszesen

2007 vásárolt 2369 104 -
2712

ajándék 237 2 -
2008 vásárolt 2032 215 -

2541
ajándék 287 2 5

2009 vásárolt 1600 77 4
1792

ajándék 107 4 -
2010 vásárolt 1533 43 4

2050
ajándék 414 2 54

2011 vásárolt 1799 39 -
2486

ajándék 644 4 -

Valójában 470 új dokumentumot ajándékba kaptunk.
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A  szakmai  normatívák  1000  lakosonként  150  db  új  dokumentum  beszerzését  javasolják 

(összességében  5%-os  gyarapítást).  A  2009-es  lakossági  létszám  alapján  ennek  a 

mutatószámnak 2670  db-nak  kellett  volna  lennie,  2010-ben  és  2011-ben  pedig  közel 

2700-nak.

Bár  kulcsszerepet  játszik  a  vásárlás  mennyisége,  ennek  ellenére  az  olvasók,  a  használók 

megelégedésére  az  állomány  gazdagnak,  jó  összetételűnek  mondható.  A  kívánságokat, 

igényeket, kéréseket maximálisan figyelembe vesszük. (Talán ezért is látogatnak el hozzánk 

más településekről is.)

A gyűjtemény nagysága (kötetek száma)

2005 55918

2006 56705

2007 58724

2008 60745

2009 61461

2010 60267

2011 61587
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Az állomány összességében a tervszerű selejtezések ellenére nem csökkent, hanem emelkedett 

2011-ben. Nagy odafigyeléssel végeztük el a tartalmilag elavult, esztétikailag használhatatlan 

kötetek  folyamatos  kivonását.  Különösen  a  gyermekrészlegben  vált  ez  a  munka  igen 

szükségessé.

A könyvállomány megoszlása

Ifjúsági irodalom (szép- és szakirodalom együtt)

2007 14119

2008 14744

2009 14991

2010 13881

2011 13516

A csökkenés oka az említett „állománytisztítás”.
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Felnőtt szépirodalom

2007 21942

2008 22656

2009 22672

2010 22748

2011 22799
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Felnőtt ismeretközlő szakirodalom

2007 22663

2008 23345

2009 23798

2010 23638

2011 25272
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Törölt kötetek száma:

2007 587

2008 298

2009 991

2010 3141

2011 1123

E munkától a könyvállomány felfrissült. A tisztítási folyamat elengedhetetlenül fontos ahhoz, 

hogy szemre is kívánatos, tartalmában korszerű, jól használható gyűjtemény álljon az olvasók 

rendelkezésére.

A munkát a 2009-ben elkezdett szempontok mentén  2011-ben is tovább folytattuk, hiszen ez 

az állomány cserélődését szolgálja.
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Állományegység/lakos

2007 3,7

2008 3,6

2009 3,4

2010 3,4

2011 3,5
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Az egyéb dokumentumok nagysága

CD DVD

2007 192 -

2008 408 5

2009 488 9

2010 527 66

2011 570 67
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Gazdagabb DVD-gyűjtemény létrehozását a beszerzési keret sajnos már nem teszi lehetővé!

Emellett  őrzünk  még  mint  kuriózumot:  diafilmeket,  diakockákat  (52  egység)  és  1170 db 

hanglemezt, kazettát. Ezek további szerzeményezése megállt, mert hordozó formátumuk mára 

már elavult. (Rendezvényeknél használjuk fel ezt a gyűjteményünket.)

Rendezvényeink

Sikeres rendezvényeket tartottunk.

2007. év rendezvényei

március 12. „Szabadság, szerelem” címmel Petőfi-szavalóverseny döntője a 

könyvtárban

 (Petőfi Sándor és kora kamarakiállítással egybekötve)

március 19. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság ülése a könyvtárban 

(10 éves a könyvtár Szigethalmon)

október 15. Könyvtárbemutató csoportos foglalkozás, katalógushasználat- a 

meséken keresztül.

(Gróf Széchenyi István Általános Iskola 5.a osztály)
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október 16. „Nincs kegyelem” c. filmvetítés

Találkozás a rendezővel: Ragályi Elemérrel

(a Városi Szabadidőközpontban a Filmszakadás Film Klubbal közösen)

november 8. „Ősz” címmel óvodások első látogatása a könyvtárban 

(Kolozsvári utcai óvoda: „Piros Óvoda”)

2008. év rendezvényei

január 31. Mátyás király – rendhagyó történelemóra, könyvtárbemutatás

(Gróf Széchenyi István Általános Iskola tanulói)

február 7. Kiscsoportos óvodások ismerkedése a képeskönyvekkel, a könyvtárral,

mese- és zenehallgatás.

február 27. Nagycsoportos óvodások látogatása.

 „Húsvét” címmel csoportos foglalkozás
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március 10. 100 éves az oktatás Szigethalmon

Petőfi-szavalóverseny a Városi Szabadidőközponttal közösen

március 13. A „Tökmag” óvodáscsoport látogatása, könyvtárbemutató. 

Tavasz, 1848 címmel csoportos foglalkozás.

március 27. A „Süni” óvodáscsoport látogatása, könyvtárbemutató. 

Tavaszi ünnepek, nőnap, húsvét, 1848 témában csoportos foglalkozás

április 1. A „Kék” óvoda nagycsoportosai részére könyvtárbemutató.

Tavaszi ünnepek jegyében csoportos foglalkozás, ismerkedés a 

könyvekkel.

április 9. A „Nyuszi” óvodáscsoport látogatása, könyvtárbemutató. 

Tavaszi ünnepek jegyében csoportos foglalkozás.

április 9. „Tavaszi ünnepek” címmel csoportos foglalkozás 

a „Napsugár” óvodáscsoport részére.

június 19. Középső csoportos óvodások részére könyvtárbemutató 

csoportos foglalkozás.

szeptember 15. „Honfoglalás” címmel rendhagyó óra 6. osztályosok részére. 

(Gróf Széchenyi István Általános Iskola)

szeptember 15. Arany János: Toldi – rendhagyó irodalomóra a könyvtárban. 

1. osztályosok részére (Gróf Széchenyi István Általános Iskola)
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szeptember 18. Mű úti  „Kék”  óvoda óvodásai  részére  csoportos  foglalkozás  „Ősz”  

címmel.

szeptember 22. „Népköltészet” és Csukás István művei témákkal kapcsolatos 

katalógus- és kézikönyvtár használat, csoportos foglalkozás

(Gróf Széchenyi István Általános Iskola 4. osztály)

október 6. „Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!” szlogennel meghirdetett

Országos  Tini  Könyvtári  Napok  keretében  találkozás  Böszörményi  

Gyulával, a Gergő-könyvek írójával.

október 22. A „Tökmag” óvodáscsoport látogatása.

Beszélgetés az őszről, az október 23-i ünnepről  - csoportos 

foglalkozás.

november 6. Kék óvoda „Mókus” csoportjának látogatása. 

Márton-napi népszokások, libákkal kapcsolatos közmondások, 

hiedelmek.Vers-, meseolvasás, hanglemez-hallgatás.

november 17. „Ősszel végem van, mint a vakációnak: Egy hiperaktív gyerek 

panaszai” címmel író-olvasó találkozó.

Vendégünk: Nochta Tímea, a könyv szerzője, a szigethalmi Gróf 

Széchenyi István Általános Iskola  tanítónője

december 9. Kositzky Attila nyugállományú altábornaggyal író-olvasó találkozó. 

„Nekem nem térkép e táj” címmel.

Vázsonyi Miklós előadása  -  filmvetítéssel egybekötve.

(A Filmszakadás Film Klubbal közösen a Városi 

Szabadidőközpontban.)
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2009. év rendezvényei

január 29. Könyvtárhasználattal egybekötött csoportos foglalkozás.

2. osztályosok részére hanglemezhallgatással.

(Szent István Általános Iskola József A. utcai iskolájából)

február 23. „A magyar versek gyöngyszemei” címmel szavalóverseny döntője, 

Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójára 

(Városi Szabadidőközponttal közösen; a színház- és zöld-teremben)

április 30. „Magyarok a Kárpát-medencében” címmel verses-zenés irodalmi est. 

Vendég: Benkő Péter és ifjabb Szabó Gyula 

(A Filmszakadás Film Klubbal közös szervezésben)

a képen középen Benkő Péter és Fazekas Attila
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ugyanettől Fazekas Attila képregény rajzaiból készült kiállítás a Botondoló majális

az időponttól keretében, a Filmszakadás Film Klubbal közös szervezésben, május 1-

ig.

augusztus 28. Gólyanap: leendő elsősökkel közös programban részvétel, ismerkedés,

aszfaltverseny,  beiratkozási  lapok  szétosztása:  azonnal  lehetőséget  

kínálva arra, hogy „olvasóvá”, könyvtári taggá váljanak.

       

szeptember 11. Szent István Általános Iskola 8. osztályosai számára tananyaghoz 

kapcsolódó könyvtári óra 

(Téma: I. világháború; Móricz Zsigmond)

október 8. Figura Ede előadóművész „A hétfejű sárkány” c. zenés műsora

óvodásoknak 9:30-kor 

(NKA pályázati támogatással)    

október 8. Figura Ede előadóművész „Tiszta szívvel” c. műsora 

(megzenésített versek 7-8. osztályosoknak) 11:30-kor 

(NKA pályázati támogatással)
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október 8. Figura Ede előadóművész „Ha bekopogsz, megtudod” címmel 

(megzenésített versek 2-4. osztályosoknak a Gyermekjóléti Szolgálattal

 közösen) 14 órakor 

(NKA pályázati támogatással)

       

október 8. Figura Ede előadóművész „Már néha gondolok a szerelemre”

 címmel versek megzenésítve felnőttek számára, 19:30-kor 

(NKA pályázati és Filmszakadás Film Klub támogatással)

október 17. Szent Lukács neve napján a festészet napja: a Filmszakadás Film
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Klubbal  az  előzőleg  gyermekek  számára  meghirdetett  rajzpályázat  

anyagából. 

(Zsűrizettekből kiállítás a Városi Szabadidőközpontban; díjak átadása)

október. 19. Találkozó V. Kulcsár Ildikóval, a Nők Lapja újságírójával.

november 3. Szent István Általános Iskola 7. osztályosai számára rendhagyó

irodalomóra, kézikönyvek használata 

(fő téma: A kőszívű ember fiai).

november 8. Szent István Általános Iskola 5. osztályosai részére könyvtári 

bemutató óra 

(fő téma: A Pál utcai fiúk)

november 9. Irodalmi találkozás Nagy Bandó Andrással.
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november 30. Takács Róbert, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola 

történelemtanárának „Emberevők” c. írásának könyvbemutatója 

december 1. A Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából a helyi Fogyatékosok 

Nappali Intézményében tartózkodók látogatása a könyvtárban. 

(Zenés vershallgatással, könyvek nézegetésével és kis ajándékok 

átadásával.)
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2010. év rendezvényei

január 13. Könyvtárbemutató foglalkozás. 

(6.a osztály, oszt.f. Dr. Békássyné K. Györgyi)

január 15. Könyvtárbemutató foglalkozás.  

(6.c osztály, oszt.f. Mogyorósi Erzsébet)

január 21. Farsang – Piros Óvoda 

(Négyszínvirág Óvoda : óvónő: Kreutle Terézia)

 február 16. 2 foglalkozás , 2.a oszt. : Könyvtárbemutató + Weöres Sándor, Csukás 

István 

(oszt.f. Faragó Zsuzsanna)

 február 25. 2 foglalkozás , 2.c oszt. : Könyvtárbemutató + Weöres Sándor, Csukás 

István 

(oszt.f. Barnáné Papp Gyöngyi)

 március 2. 2 foglalkozás  : Könyvtárbemutató + Fésüs Éva : Toportyán Tódor a 

mezei

könyvnapon 

(oszt.f. Sziklainé Fazekas Erzsébet)

március 4. Könyvtárbemutató (speciális osztály)

(oszt.f. Bak Ágnes)

március 8. „Ógörög humor, ógörög szerelem” c. találkozás Pais István

filozófiatörténésszel, az ELTE nyugdíjas tanárával, egyetemi docenssel.
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március 11. Könyvtárbemutató , 1.b oszt. 

(oszt.f. Mészáros Krisztina)

március 22. 2 foglalkozás

A reformkor irodalma, történelme, reformkori élet 7.a oszt. 

(oszt.f. Kelemen Lilla)

 március 23. Könyvtárbemutató : Piros Óvoda – szivárvány csoportosan

(óvónő: Hoffmann Anna)

március 30. Könyvtárbemutató : Piros Óvoda – szivárvány csoport 

„Húsvét” 

(óvónő: Szegedi Józsefné)

április 15. 2 foglalkozás : 3.b oszt.

Fekete I.: Vuk + Könyvtárbemutató  

(oszt.f. Nagyné Kirchner Katalin)

április 19. „A titkokat az ujjaimnak mondom el” : 
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Rosta Géza előadóművész gyermekműsora

 április 20. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató , 1.a oszt. 

(oszt.f. Ónodyné Papp Adrienn)

április 27. Óvoda (Mű út) Bambi csoport 

Tavasz + Föld napja + anyák napja

április 29. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató + írás-, könyvtörténet  -  7.c oszt.

(oszt.f. Unger Jánosné)

május 4. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató + közös mesélés  -  2.a oszt. 

(oszt.f. Markó Tiborné)

május 6. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató + Tamási Áron  -  8.b oszt. 

(oszt.f. Bagita-Wirt Ágnes)
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május 7. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató + Csukás István  -  4.c. oszt. 

(oszt.f. Cséfalvayné Dala Gyöngyi)

május 11. „Mátyás király” : könyvtári foglalkozás  -  3.c oszt. 

(oszt.f. Fülöp Zsuzsanna)

 május 13. Könyvtárbemutató

Kék Óvoda – Katicabogár csoport  

(óvónők: Kalicka Margit, Szabó Jánosné)

május 20. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató + Mesehallgatás  -  3.c oszt. 

(oszt.f.Mucskáné Bodnár Gabriella)

június 3. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató + meseolvasás  -  1.b oszt.  

(oszt.f. Dr. Kovács Lajosné)

 június 3. 2 foglalkozás

Háziállatok – vadon élő állatok, találós kérdések, meseolvasás

speciális 1. oszt. (oszt.f. Feketéné Németh Annamária)

június.5-6. Részvétel önálló pavilonnal a Városnapokon.
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június 7. 2 foglalkozás

Könyvtárbemutató + meseolvasás  -  2.b oszt. 

(oszt.f. Papp Ildikó)

július 24. Az Országos Ikertalálkozón saját sátor, totó, ikrek az irodalomban :

könyvajánló plakáttal.
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július 27. Könyvtárbemutató

Óvoda (Mű út)

(óvónő: Csurcsiáné Török Ilona)

augusztus 19. 60 éves a Hegedüs Géza Városi Könyvtár

Kürti Zoltán kiállítása (megnyitja Fáki László polgármester)

Közreműködők: Tóth Lenke óvodás, Nagy Józsefné óvónő, Barcs János 

költő és a szigethalmi Felnőttkórus Kontra Marika Szvita vezényletével

68



               

augusztus 27. Könyvtárbemutató + játék  :  részvétel a gólyanapon.
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szeptember 27. „Mesék a súgólyukból” - Tarr Mari és Dunai Tamás irodalmi műsora

„ajándékműsor”

szeptember 28. A közlekedésről óvodásoknak

október 4. Országos Családi Könyvtári Napok keretében találkozás Zombori Ottó 

csillagásszal
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október 8. Ugyancsak az Országos Családi Könyvtári Napok keretében 

„Bogyó és Babóca” címmel filmvetítés a gyermekeknek 

(Helyszín: Városi Szabadidőközpont)

október 15. Könyvtárbemutató a szigetszentmiklósi Narancs utcai óvodások 

részére.

november 12. Könyvtárbemutató a szigetszentmiklósi Narancs utcai óvodások 

részére.

Ősz + Márton nap

november 23. 2 foglalkozás

Kürti Zoltán kiállítása + egy kis művészettörténet  -  6.c oszt. 

(oszt.f. Nád Béla)

november 25. 2 foglalkozás

Kürti Zoltán kiállítása + egy kis művészettörténet  -  5.c oszt. 

(oszt.f. Kontha Gabriella)

november 30. Fogyatékos otthon lakóival könyvtári találkozó

Téma: Télapó, karácsony
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december 2. Kürti Zoltán kiállítása + könyvtárlátogatás  -  5.b oszt. 

(oszt.f. Bagita-Wirt Ágnes)

december 7. Kürti Zoltán kiállítása + könyvtárlátogatás  -  2.c oszt. 

(oszt.f. Mucskáné Bodnár Gabriella)

december 10. Karácsonyi foglalkozás + kiállítás  -  1.c oszt. 

(oszt.f. Végh Józsefné)

december 14. Kiállítás, könyvtárbemutató  -  Speciális csoport 

(oszt.f. Kiss Irén és Bak Ágnes)

december 30. Önálló pavilonnal részvétel a Betlehemi estéken

(kis ajándékok osztása, zsíros kenyér kínálás)
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2011. év rendezvényei

február 1. Móra Ferenc élete  -  Speciális csoport

Szent István Ált. Isk.

(oszt.f. Cserteg Zsuzsanna)

február 8. 1. óra  Kürti Zoltán kiállításának megtekintése

2. óra  Könyvtárbemutató foglalkozás

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 

(oszt.f. Tárnoki Anita)

március 10. 1. óra  Kürti Zoltán kiállításának megtekintése; 1848 szabadságharc

2. óra  Könyvtárbemutató foglalkozás; mondák
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Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 

(oszt.f. Sziklainé Fazekas Erzsébet)

március Fitt lesz Halom – sporttémájú könyvek bemutatása

március 14. Szigethalom történetéhez anyaggyűjtés, emlékek megbeszélése, 

előkészítés Bíró Endre vezetésével

március 18. 1. órai foglalkozás  Kürti Zoltán kiállításának megtekintése : 

        „Zoli bácsi mesél”

2. óra  Tavasz, húsvét : vers, mese, zene

Piros Óvoda : Csigabiga csoport

(óvónő: Koleszár Tamásné)

március 21. 1. óra  Ponyva, bestseller irodalom 

2. óra  Magyar feltalálók

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. 

március 24. A víz, a halak

Négyszínvirág Óvoda : Mókus csoport 

(óvónők: Fodor Józsefné, Takácsné Kispál Györgyi)

március 29. Tavasz, húsvét

Fogyatékos Otthon lakói

(kísérő: Krizsán Nelli)

április 5. Kormos István: Vackor, a medvék ; kiállítás 

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. , 2. oszt.

(oszt.f. Mészáros Krisztina)

április 7. Tavasz, húsvét, Kürti-kiállítás

Gróf Széchenyi István Ált. Isk., 1.a oszt, (oszt.f. Markó Tiborné)
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április 14. Tavasz, Kürti-kiállítás

Kék Óvoda (Mű út) : Gézengúz csoport 

(óvónő: Csurcsiáné Török Ilona)

április 17. Könyvtárbemutató óra : tavasz, húsvét, Kürti-kiállítás

Szent István Ált. Isk.

(oszt.f. Dala Gyöngyi)

május 6. Állatok ; Kürti-kiállítás

Gróf Széchenyi István Ált. Isk., 4. oszt.

(oszt.f. Kartali Erika)

május 6. Állatok ; Kürti-kiállítás

Szent István Ált. Isk., speciális csop.

(oszt.f. Bak Ágnes)

június 14. Nyári olvasmányok válogatása

Szent István Ált. Isk., 6. oszt.

(oszt.f. Nád Béla)

június 30. Nyár, nyári gyümölcsök

Kék Óvoda: ovis tábor

(óvónő: Csurcsiáné Török Ilona)

szeptember 22. Autómentes Nap – könyvtári ajándékműsor 

Moha bácsi műsora
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szeptember 24. Szüreti nap – Helytörténeti Gyűjteménnyel közös rendezvény 

október 4. Állatok világnapja

Kék Óvoda: Mókus csoport 

(óvónő: Fodor Józsefné, Takácsné Kispál Györgyi)

október 18. Téma: állatok 

Szent István Ált. Isk., speciális tagozat

október 24. Téma: mesék – népmesék

Gróf Széchenyi István Ált. Isk., 5.a oszt.

(oszt.f. Kelemen Lilla)
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november 10. Téma: népmesék

Gróf Széchenyi István Ált. Isk., 4. oszt.

(oszt.f. Tárnoki Anita)

november 17. Téma: a tűz

Sárga Óvoda : Napsugár csoport 

(óvónő: Koszkocsák Éva)

november 25. Andrew Pierce (Novák Andor) Delírium c. könyvének bemutatója

november 30. Téma: Mikulás, karácsony

Fogyatékos Otthon lakóinak látogatása

november 30. Téma: Mikulás

Szent István Ált. Isk., speciális csop.

(oszt.f. Bak Ágnes)

december 9. Bíró Endre: Szigethalom c. könyv bemutatója
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december 9. Endrédi Zsuzsa festményeiből kiállítás – Fáki László polgármester

megnyitójával

december 13. Telegdi Ágnes mesélt nagycsoportos óvodásoknak

december 13. Aranyszamár Bábszínház: Régi karácsony c. műsora iskolásoknak

december 23-24. Betlehemi esték – könyvtári pavilon: zsíros kenyér-vendégváró
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A rendezvények látogatottsága, mutatóik:

2007

Gy

2007

F

2008

Gy

2008

F

2009

Gy

2009

F

2010

Gy

2010

F

2011

Gy

2011

F

80 154 472 231 662 481 757 2662 2341 1641
Összesen: 

234

Összesen: 

703

Összesen: 

1143

Összesen: 

3419

Összesen: 

3982
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Ezek beszédes számok!

Mint a felsorolásból és a táblázatokból látható, az utóbbi 4 évben jelentősen megnövekedett  a 

rendezvényeken  résztvevők  száma.  Ez  az  aktív  szervező  munkánkat  dícséri.  Különösen 

örvendetes  a  gyermekek  száma;  több  mint  29-szeres  a  2007.  évhez  viszonyítva.  (Ez  a 

csoportos  gyermekfoglalkozásoknak,  előadásoknak  köszönhető.  A  gyermekek  sokszor  a 

szervezett  programokon  keresztül  ismerkednek  meg  közelebbről  a  könyvtárral  és  annak 

világával, s így megvan az esélye annak, hogy beiratkozzanak és használják azt. (A csoportos 

foglalkozások  különösen  jó  eszközei  az  érdeklődés  irányításának,  az  irodalmi  ízlés 

formálásának, és nem utolsó sorban a szórakozásnak.)

A 2009-2010-es tanévben a Pontgyűjtő program keretében a helyi óvodákból, iskolákból 518 

gyerek és 33 felnőtt látogatta meg könyvtárunkat. Összesen 40 foglalkozást tartottunk. 

Szent István Általános Iskola : 13 osztály: 286 gyerek + 13 felnőtt

Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 6 osztály: 150 gyerek + 8 felnőtt 

Óvodák: 4 csoport: 82 gyerek + 12 felnőtt 

Az említett tanévben a leglátogatottabb – legsikeresebb – állomás a könyvtár volt.

A legkulturáltabb közösséget 1-1 tortával jutalmaztuk:

Bak Ágnes Szent István Ált. Iskola speciális osztály

Nád Béla   Szent István Ált. Iskola           5.c osztály

Mészáros Krisztina  Gróf Széchenyi István Ált Iskola 1.b osztály

„Sok mindentől  függ, hogy a gyermekkorban felkeltett  igény tovább él-e  a felnőttkorban; 

mégis  a gyermekek felkészítése  a  könyvtáros  legjobb befektetése  ahhoz,  hogy a könyvtár 

betölthesse szerepét a társadalom információs, nevelési és szórakozási infrastruktúrájában.”

(Papp István könyvtáros-tanár)
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„Minden általános iskolai tanuló, aki idejében nem válik olvasóvá, hiányozni fog az olvasó 

felnőttek társadalmából is.”

(Barna Eleonóra gyermekkönyvtáros)

A fenti sorokat nagy könyvtárosi szaktekintélyektől idéztük, akiknek a gondolatai számunkra 

továbbra is vezérfonalat jelentenek!

Régi  legismertebb  vendégünk,  Bálint  Ágnes a  „Mazsola”  és  a  „Frakk,  a  macskák  réme”, 

valamint  sok  nagyszerű  mesekönyv  írója,  ennél  még  korábbra  tette  az  olvasás 

megszerettetését: az óvodás korra. Ezért is igyekszünk a kicsiket is magunkhoz vonzani, ezzel 

is  segítve  az  óvodai  hasonló  munkát.  (Sokuknak  sajnos  a  szülők  és  a  családtagok  nem 

mesélnek!)
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Felnőtteknek szóló rendezvényeink is sokat színesedtek, változatosak voltak. Az előadóesttől 

az író-olvasó találkozókon át a könyvbemutatókig terjedtek.

A könyvtár zsúfoltsága és szűkössége minden program előtt és után elég nagy fizikai munkát, 

megterhelést jelentett nekünk: polcok, bútorok, székek ide-oda pakolását!

2010. augusztusában nagy változást jelentett az, hogy fennállásunk 60. évfordulójára átadtuk 

ünnepélyesen a rendezvénytermünket.

 Ezt követően egy ajándékműsorral kedveskedtünk önkéntes segítőinknek és adakozóinknak. 

Az elkövetkező hónapokban – fűtés hiányában – már nem szerveztünk rendezvényt. Csupán 

az egy állandó kiállításunkat  tekinthették  meg sokan (a hideg ellenére)  Kürti  Zoltán festő 

közreműködésével, csoportosan a szigethalmi gyerekek és kisebb számban felnőttek.

Ennek az egyetlen kiállításnak 2010-ben 336 fő látogatója volt.
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A kiállítás mint tevékenység kapcsán szeretnénk megjegyezni, hogy a könyvtárban 2002-ben 

volt utoljára 2 kiemelkedő rendezvény:

- az AMME „Rügyfakadás” c. hagyományteremtő kiállítása.  (Nálunk volt legelőször, 

csak néha elfeledkeznek erre emlékezni!)

- Endrédi Zsuzsa és Endrédi Anita közös kiállítása.

2011-ben  az  építkezés  miatt  csak  novemberben  és  decemberben  tudtunk  rendezvényt 

szervezni. (2 író-olvasó találkozót).

A 2002-őt követő években, a Városi Szabadidőközpont létrejötte után, „vendégként” tudtunk 

csak  kiállítást  rendezni.  (2002-ben  és  az  azt  követő  években  először  a  pályázaton  nyert 

számítógépek, majd az elinduló építkezés kiszorította ezt a tevékenységünket.

Végre saját épületünkben is sor kerülhetett egy önálló kiállítás megrendezésére (Kürti Zoltán 

festményeiből), amely 2011. májusáig látható. A fűtés elkészülte után ez már folyamatos lesz.

2011-ben  a  decemberi  író-olvasó  találkozó  illetve  a  Szigethalom  története  c.  könyv 

bemutatójának napján Endrédi Zsuzsi mutatkozott be pasztellképeivel, amely még jelenleg is 

látható.

2011-ben is tevékenyen részt vettünk a város életében; a városi napokon önálló kiállításunk 

volt a könyvtári  pavilonban; 2009-ben a szigethalmi programokon karszalagoztunk.

  

Iskolai évnyitókon, átadó ünnepségeken, óvodai, gyermekjóléti születésnapon, civil fórumon, 

koszorúzásokon, megnyitókon, megemlékezéseken, a szociális munka napján, a fogyatékkal 

83



élők világnapján, irodalmi esteken, alkotói kiállításokon, társadalmi ünnepen, énekkari próbán 

stb. vettünk részt; képviseltük a könyvtárat.

Részt vettünk több zsűri munkájában is.

A  hagyományos  szavalóverseny  (amelynek  a  gyökerei  hozzánk  nyúlnak  vissza) 

lebonyolításában  nemcsak  az  ajánlójegyzék  készítésében  veszünk  részt,  hanem  a 

lebonyolításában is. (Ajándékok, nyeremények beszerzése, zsűri stb.)

A rendezvények véleményezése

Rendezvényeink jó visszhangra találtak, a fogadtatás megfelelő volt. Kialakult - elsősorban a 

felnőtteknek szóló rendezvényeknél - egy kis „törzsközönség”, akikre mindig számíthattunk.

A rendezvények propagálására nagy súlyt fektettünk. A névre szóló meghívók, könyvtári kis 

„plakátok” mellett a Szigethalmi Híradó, a KisDuna Televízió, a szigethalmi és a könyvtári 

honlap adta lehetőségekkel is éltünk, a személyes beszélgetések, találkozások mellett.

Meghívóink, szórólapjaink mindig saját készítésűek voltak.

Könyvtárosaink  az  előző  években  rendszeresen  ajánlottak  könyveket,  szolgáltatásainkat, 

eseményeket és reklámozták rendezvényeinket a KisDuna Televízióban.

2007 2008 20092009 202010 

- 24 alkalommal 28 alkalommal 13 alkalommal

Elmondhatjuk, hogy szinte minden negyedik héten „képernyőn” voltunk.

Szerepléseink alapos felkészülést kívántak meg a munkatársaktól. Két  író-olvasó találkozónk 

felvételét (V. Kulcsár Ildikóval és Nagy Bandó Andrással) esti műsorként mutatta be a helyi 

televízió. 

A  Szigethalmi  Híradóban  is  havonta  jelentkezünk,  amikor  lehetőségünk  nyílik  a 

megjelenésre.  Az aktualitás jegyében egy kimagasló vers ajánlásával indítottuk régebben a 
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könyvtári oldalt, ezzel a szinte teljes könyvtári oldallal a költészet szépségére szerettük volna 

ráirányítani  a  figyelmet.  Ajánló  bibliográfiákat  készítettünk  szavalóversenyekre, 

rajzpályázatra és egyéb eseményekkel kapcsolatosan. 1 fő könyvtáros (Vékonyné Szoboszlai 

Éva) ellátja az intézményi kommunikátor feladatkörét is.

2010-ben  meglátogatta  könyvtárunkat  a  „volt”  80  éves  könyvtárvezető  (aki  1975-ig 

irányította a könyvtárat); valamint a könyvtárnak „adakozó” UniCredit Bank több munkatársa 

is.

A Nők Lapja 2010/1. számában V. Kulcsár Ildikó „Kocsmából is lehet könyvtár” címmel írt 

cikket,  amelyet  átvett  és  leközölt  a  Könyvtári  Levelező  Lap c.  szakmai  folyóirat  2010/3. 

száma.

A rendezvényterem átadása után pedig a Duna Völgye 2010. októberi számában „Tégláról-

téglára  épül  a  kultúra  temploma Szigethalmon”  című írás  jelent  meg a könyvtárról.  Ezen 

írások a könyvtárban illetve honlapunkon (www.hgvk.hu)  megtekinthetők.

2011-ben,  – ahogy már korábban is  írtuk – kevés rendezvényre  volt  lehetőség az építési 

munkálatok  mellett.  Viszont  az  a  kevés  színvonalas  volt.  A Szigethalmi  Híradó  októberi 

számában is ezt erősítette meg az Autómentes nap kapcsán:

„A gyerekek  legjobban  Moha bácsi  előadását  élvezték,  aki  még a  közönséget  is  bevonta  

előadásába.”

Az erről készült felvétel 1-1 példányával ajándékoztuk meg a képviselő testület tagjait.

8. A gazdálkodás rendje

A  könyvtár  gazdálkodásának  alapja  az  önkormányzat  által  elfogadott  költségvetés.  A 

koncepció kidolgozásánál érvényesíthetjük véleményünket, elgondolásainkat.
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A gazdálkodás  rendjét  együttműködési  megállapodás  rögzíti.  A  könyvtár  teljes  jogkörrel 

rendelkező,  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv.  Szigethalomra  kerülése  óta 

Szigethalom Önkormányzat pénzügyi irodája látja el a számviteli feladatokat.

A felhasználások ütemét  nagy gondossággal  kezeltük,  ahol  szükségesnek láttuk,  éltünk az 

előirányzatok módosításának lehetőségével.

A gazdasági ügyintézés ismereteit eddig is igyekeztünk elsajátítani, pedig ehhez semmiféle 

képzettséggel  nem rendelkezünk.2009  óta  sokat  tanultunk  és  jelenleg  is  próbálunk  lépést 

tartani a változásokkal. 2010-re pedig kiteljesedett a munkamenet Sokat fejlődtünk.

A  könyvtár  igazgatóhelyettesének  munkaidejét  csaknem  teljes  egészében  kitölti  ez  az  új 

feladat,  mely  egyértelműen  többletmunkát  jelent.  Az  igazgatóval  vállvetve  igyekszik 

megfelelni  a  sokrétű  adminisztrációs  elvárásoknak.  2010-ben  már  kissé  rutinosabban, 

felelősségteljesebben  végeztük  ezt  a  munkát.  A  többletfeladat  a  hasznunkra  vált;  sokkal 

jobban  átlátjuk  a  költségvetésünk  helyzetét.  Maximálisan  figyelünk  arra,  hogy ne  legyen 

túllépésünk, ütemesen használjuk fel pénzkereteinket.

2009-től kezdődően negyedévente (s így volt ez a további években is) – az első negyedév 

kivételével – pénzügyi beszámolót is készítettünk. 

A könyvtár bevételei

A  könyvtár  a  fenntartó  által  biztosított  költségvetésből,  esetleges  pályázatok,  könyvtári 

szolgáltatások díjaiból, olvasók támogatásából és a felajánlott adó 1%-okból gazdálkodik.

A 2011. évben  a következő tételekből tudtunk bevételekre szert tenni:

- tagdíjak, támogatások, (862.210,-Ft) 

-  könyvtári  szolgáltatások:  fénymásolás,  szkennelés,  nyomtatás,  faxolás,  spirálozás, 

laminálás,  szövegszerkesztés  ,  internethasználat,  ODR  (könyvtárközi  kölcsönzés), 

késedelmi díj [speciális, a tovább használatért számított szolgáltatási díj](696.100,-Ft)

- adó 1% felajánlások (a 2010. év után felajánlott adó 1% összege most is kimagasló 

volt!) (832.836,-Ft)

-  alapítványi támogatás (sajnos erre a 2011-ben kevésbé számíthattunk a vonatkozó 

adótörvények változása miatt) (52.000,-Ft)
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A terv kissé feszített volt, mivel 2.500.000,-Ft-ot kellett teljesíteni. Nagy munkával elértük, 

hogy ezen felül tudtunk még gyűjteni. Az egykulcsos adó következtében sokkal kevesebb adó 

1%-okra számíthattunk a „szokásos” 1 millió helyett. 

Az  1.000.000,-Ft  bevételi  előirányzaton  felüli  összegeket  az  előző  években  –  (a  dologi 

költségek  átcsoportosítása,  a  gépészeti  tervek  támogatása,  a  külső  hőszigetelőanyagok 

beszerzési támogatása: a képviselői döntések alapján) – mind a beruházásra fordítottuk. (Ez 

összességében 3.993.943,-Ft-ot tett ki.) Sajnos 2011-ben erre nem kerülhetett sor, mivel ezt 

bevételként kellett elszámolnunk.

A felajánlott adó 1%-okról külön szeretnénk szólni, amelyeknek 2003-tól a teljes összegét az 

építkezésre fordítottuk. 2010-ben 1.015.611,-Ft érkezett  az APEH-tól. (2003-tól összesítve, 

ebből a forrásból 7.474.900,-Ft-ot használhattunk fel.)

Ebből a „tőkéből” például a következőket tudtuk megvásárolni:

- béléselemek,

- burkolóanyagok,

- vízvezeték és csatornaszerelési anyagok egy része,

- tetőtéri lépésálló kőzetgyapot,

- bádogosmunka anyagai és munkadíja,

- üveggyapot a tetőtéri szigeteléshez.

2011-ben  azonban  ezt  külön  nem  használhattuk,  mivel  ezt  is  a  bevételhez  kellett 

átirányítanunk.

Egyéb nem pénzbeli támogatások

Nagyon sok megtakarítást értünk el azzal, hogy saját magunk szereztünk be minden egyes 

építőanyagot.  A  jelentős  árengedmények  összege  együttesen  milliókban  mérhető.  Az 

„ingyen” fuvarok is könnyítést jelentettek. (Tandem Plus: Dörfler Zsolt ; Baustar: Kirchner 

József ; Szalay Éva ; Bau Center: Tóth Enikő; Pénzes Gyula; Ábrahám Antal)
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Egyik fő mecénásunk (aki másoknak is az!) Bakosné Till Györgyike. Ő biztosította az évek 

során a homokot, a sódert, valamint a sittet, a törmeléket is elszállította. Jelenleg egy ingyenes 

konténert küldött a számunkra, ebben gyűjthetjük az építési hulladékot.

A  szakemberek  (kőművesek,  burkolók)  is  sok  térítésmentes  vagy  kedvezményes  munkát 

végeztek.  A  legkiemelkedőbb  vállalkozó  a  4  Pénzes  Kft  (Pénzes  Gyula)  volt,  aki 

összességében  1,5  millió  forintos  engedményével  2010-ben  szinte  megajándékozta  a 

könyvtárat.  Így  vált  lehetővé  az  új  részek  festése  a  gipszkartonozás  és  a  tetőtéri 

szigetelőmunkák után.

A  villanyszerelő  munkákat,  a  rendezvényteremben,  a  lámpák,  konnektorok  felszerelését, 

párkányok egy részének beépítését családi segítséggel végeztük el.

A tetőtér nagy részében, az új alsó szinten – szintén családi közreműködéssel mi fektettük le 

az acélhálókat, valamint beszabtuk és elhelyeztük a lépésálló hőszigetelő táblákat. Erre van 

pontos adatunk: ennek összértéke 1.074.500,-Ft, ennyit kellett volna kifizetni, ha más végzi el 

a munkát.

A könyvtárhoz nagyon kicsi udvar tartozik. Így elég nagy gond volt az anyagok helyes és 

biztonságos tárolása, megvédése.

Ez magával hozta azt, hogy a célszerűség jegyében állandóan pakolni kényszerültünk.

Ebben a „segédmunkában” a könyvtár teljes kollektívája keményen kivette a részét, elfogadva 

a sok jószándékú olvasó, támogató önzetlen segítségét is.
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A könyvtár kiadásai

2007 Költségvetési 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

Felhalmozás  

(szellemi  termék  + 

beruházás)

300.000,- 300.000,- 17.631.139,-

Személyi  jellegű  

juttatás + járulékok

22.785.000,- 22.980.070,- 23.287.729,-

Dologi kiadás 7.726.000,- 8.776.000,- 11.108.155,-
Összesen: 30.811.000,- 32.056.070,- 52.027.023,-

Ez az év magyarázatra szorul. Ekkor még nem állított be megfelelő összeget az önkormányzat 

az  építkezésre.  Azonban  a  megnyert  Közkincs-hitelprogram  felhasználása  intenzívebb 

szakaszába érkezett. (Ebből fedeztük a következőket: kazán, fűtőtestek egy része, nyílászárók, 

YTONG  építőanyagok,  cserepek,  tetőfelszerelések,  fa  fűrészáru,  acélhálók,  betonvasak, 

födémelemek, gerendák.)

2008 Költségvetési 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

Felhalmozás  

(szellemi  termék  + 

beruházás)

6.330.000,- 6.330.000,- 10.674.196,-

Személyi  jellegű  

juttatás + járulékok

24.976.000,- 25.095.352,- 25.968.724,-

Dologi kiadás 8.794.000,- 12.289.000,- 12.122.746,-
Összesen: 40.100.000,- 43.714.352,- 48.765.666,-
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A 2008-as évben is folytatódott a beruházás. Ekkor még gyakorlatlanok voltunk a gazdasági 

munkában, s nem kérelmeztük a képviselő testülettől sem a dologiból való átcsoportosítást, 

sem a bevételek ráfordíthatóságát. (Ekkor a következő kiemelkedő kiadásaink voltak: mixer-

beton,  lépésálló  hőszigetelőanyagok,  az  ácsmunkához  szükséges  faanyagok,  acél 

kéményszerkezet, tetőépítés.)

2009 Költségvetési 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

Felhalmozás  

(szellemi  termék  + 

beruházás)

8.536.000,- 10.498.813,- 10.558.768,-

Személyi  jellegű  

juttatás + járulékok

24.050.000,- 25.116.603,- 25.049.031,-

Dologi kiadás 9.440.000,- 10.200.531,- 9.560.374,-
Összesen: 42.026.000,- 45.815.947,- 45.168.173,-
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2010 Költségvetési 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

Felhalmozás  

(szellemi  termék  + 

beruházás)

10.150.000,- 14.994.197,- 14.993.943,-

Személyi  jellegű  

juttatás + járulékok

22.325.000,- 24.077.497,- 24.077.375,-

Dologi kiadás 10.854.000,- 10.809.915,- 10.231.991,-
Összesen: 43.329.000,- 49.881.609,- 49.303.309,-

2011 Költségvetési 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat

Teljesítés

Felhalmozás  

(szellemi  termék  + 

beruházás)

4.706.000,- 18.581.000,- 18.581.002,-

Személyi  jellegű  

juttatás + járulékok

19.108.000,- 22.965.946,- 22.935.976,-

Dologi kiadás 8.038.000,- 10.197.806,- 9.324.229,-
Összesen: 31.852.000,- 51.744.752,- 50.841.207,-
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Teljesítési ráta

(Módosított előirányzat / tényleges teljesítés)

2007 2008 2009 2010 2011
Felhalmozás  

(szellemi  

termék  + 

beruházás)

5.877% 168,60% 100,50% 99,99% 100,00%

Személyi  

jellegű  

juttatás  + 

járulékok

101,33% 103,40% 99,73% 99,99% 99,86%

Dologi kiadás 126,57% 98,65% 93,72% 94,65% 91,43%
Összesen: 2.034,9% 123,55% 97,98% 98,21% 97,09%

A 2011. év kiadásai 

A beruházásra áfával összesen 18.581.000,-Ft volt előirányozva; 18.581.002,-Ft-ot költöttünk. 

Csupán 2,-Ft-tal költöttünk többet!

A személyi kiadásoknál 100%-ban teljesítettük a tervet. A külsős, megbízási díjat februárig 

használtuk fel. 

A  dologi  kiadásoknál  az  egyik  legfontosabb  tétel  az  állománybeszerzés.  Ennek  az 

érdekeltségnövelő  támogatással  5.143.690,-Ft  volt  az  összege;  itt  221.182,-Ft  maradvány 

képződött (95,7% teljesítés),mivel év végén vitás helyzet alakult ki a Könyvtárellátóval. Az 

elhúzódó egyeztetések kérdésessé tették, hogy mennyit költhetünk még, viszont nem akartuk 

túllépni a megadott keretet. Óvatosságból tartalékoltunk.

A  különböző  szolgáltatásoknál  is  törekedtünk  a  takarékos  felhasználásra;  ennek 

eredményeképpen itt inkább maradványt képeztünk. 
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A vásárolt termékek áfájánál is megtakarításunk volt, a változó áfa-mértékek miatt ezt nem 

lehetett előre pontosan kikalkulálni (490.960,-Ft). 

A reklám,  a  propaganda,  a  reprezentáció  és  a  kiküldetés  alatt  szinte  minden  pénzeszközt 

elhasználtunk. (Csupán 10.477,-Ft maradt meg itt.)

Összességében  a  2011-es  költségvetési  tervet  98,01%-osan  teljesítettük,  980.058,-Ft 

pénzmaradvánnyal.

Pályázatok (benyújtott és elnyert pályázatok; eredményük)

Erényünkké a folyamatos megújulásra való készség illetve képesség válhat az elkövetkező 

időkben is.

Erre való törekvéseinket mutatja az a tény,  hogy amikor csak lehetséges volt,  pályáztunk! 

(Eddig mindig magunk, saját erőből, mindenféle külső segítség nélkül készítettük el pályázati 

anyagainkat!)

Sajnos az utóbbi időben Közép-Magyarországot kihagyták a felhívásokból. Így nem volt mód 

újabb számítógépekre semmilyen összeget szerezni. (A régi gépeink már elavultak, szinte a 

teljes géppark.)

Év: Benyújtott, sikeres pályázatok: Elnyert összeg:

2007 NKA állománygyarapítás 800.000,-Ft

2008
NKA Szakmai eszközfejlesztés 

(könyvespolcok, székek)
1.800.000,-Ft

2009
A Pest Megyei Könyvtáron keresztül NKA-

tól rendezvényekhez
90.000,-Ft

20102010
A Pest Megyei Könyvtáron keresztül NKA-

tól rendezvényekhez
100.000,-Ft

2011-ben pályázati lehetőség egyáltalán nem nyílt számunkra.
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Sajnos sikertelen pályázataink is voltak. Fájlaljuk ennek tényét, mert ezekbe a pályázatokba is 

ugyanannyi erőt, energiát, figyelmet öltünk bele, mint a sikeresekbe.

Év: Benyújtott, sikertelen pályázatok:

2007
Közkincs III. program

(vízellátáshoz és fűtési berendezésekhez)

20092009

Jövővár (Wienerberger)

hőszigetelő-rendszer, kerítéselemek
NKA eszközfejlesztésre

(további könyvespolcok, ülőbútorok)
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány

(író-olvasó találkozó, rendhagyó irodalomóra)

Helyileg  évente  részesültünk  az  Oktatási,  Kulturális  és  Sportbizottság  támogatásában, 

250.000,-Ft összegben évente. 2011-ben sajnos ez az összeg 150.000,-Ft-ra csökkent, amelyet 

elsősorban gyermekeknek szóló rendezvényekre fordítottunk. (Felnőttekre az összeg kicsisége 

miatt nem gondolhattunk.)

A  megelőző  években  szerencsésebbek  voltunk.  (Gondolunk  itt  a  2005-ben  megnyert 

Közkincs-hitelprogramra, amely sokat lendített a könyvtár helyzetén.)
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Fejlesztések

„…aki kulturális beruházást valósít meg, az épít igazán a jövőnek.”

Az  idézet  megragadott  minket,  hiszen  a  legfajsúlyosabb  fejlesztés  a  könyvtári  építkezés, 

amely 2003 óta „tart”, elhúzódóan.

         Tető nélkül

                          

A könyvtár leendő főbejárata
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    A tetőtérben lesz  gyermekkönyvtár

     Az ereszdeszkázat festése is

  elkészült
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Az épület  maga  (saját  munka nélkül)  81 millió  forintba  került  eddig.  (A felelős  műszaki 

vezető bérével együtt.) Ebben benne van a Közkincs hitel 20 milliója, az összes könyvtári 

bevétel,  valamint  az  évek óta  gyűjtögetett  alapítványi  pénz  és  a  lakosok,  támogatók  által 

ideutalt, felajánlott adó 1%-ok összegei.

Az önkormányzat költségvetésileg legelőször 2008-ban állított be összeget a beruházásra.

Hűséges  olvasóink,  támogatóink  is  több  ízben  segítettek  (anyagmozgatás,  sóder,  homok 

áthordás; szállítások, apróbb építési munkák), sokan továbbra is felajánlották segítségüket.
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Idősebbek és …..

fiatalabbak egyaránt közreműködtek.
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Saját magunknak is sokat köszönhetünk, hiszen tevékenyen összefogtunk, amikor lehetett!

              

            

               

Azonban így is lassan haladtunk, mert önmagában nem elég a szorgalom, a lelkesedés és az 

önzetlenség, a pénzre is szükség van!
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A 2010. évben és 2011-ben is a könyvtári építkezés szépen felgyorsult. A következő munkák 

készültek el:

− tetőtéri válaszfalazások, vakolások

− földszinti új részben a szükséges falazások, vakolások

− a villanyszerelés igen nagy része (saját kivitelezés)

− a teljes tetőszerkezet rovar-, gomba- és lángmentesítése, védelme

− az ereszdeszkázat hőálló festése

− tetőszigetelés, gipszkartonszerelés, csiszolások, festések

− a  rendezvényteremben  és  az  előtérben  lámpák  felszerelése;  burkolatok  egy  része, 

konnektorok (saját kivitelezés)

− a tetőtérbe vezető feljárati lépcső 

− lépcső- és galéria körüli korlátok elkészítése

− ajtók beépítése (részben – csak az alsó szinten)

− belső párkányok (külső és belső, József A. utcai front kivételével)

− karnis-szerelés; függönyök (csak a rendezvényteremben)

− hátsó pince utólagos külső szigetelése

− lábazati szigetelések; falak szigetelése ( József A. utcai rész kivételével)

− külső homlokzati színezés

− előtető a rendezvényteremnél

− fűtésszerelés munkálatai, gázóra csere, kéménybekötés, kazánszerelés

− víz-, csatornarendszer kialakítása az új részekben

− burkolómunka, csempézés az új épületrészben (tetőtéri mellékhelyiségek kivételével)
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A mellékelt képeken jól látszik, hogy a József Attila utcai homlokzat hőszigetelési, vakolási 

és színezési munkái vannak hátra az új nyílászárók beépítése után.

Ezek lesznek az épület külsején elvégzendő tennivalók.

Ahogy a külső befejezése, a régi könyvtári rész belső felújítása is a 2012. év munkája lesz 

várhatólag.
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9. Javaslatok, észrevételek

Elképzeléseinket,  kitűzött  céljainkat  (a  munkatervet)  teljesítettük;  kisebb  év  közbeni 

változtatásokkal.

Fokozottabban bevontuk a gyermekeket a könyvtár használatába; még többet foglalkoztunk 

velük, csoportosan és egyénileg is.

Több  rendezvényt  szerveztünk  mint  az  előző  években,  sokkal  többen  látogattak 

könyvtárunkba és vették igénybe szolgáltatásainkat.

A továbbfejlődéshez még mindig szorosabb együttműködés lenne szükséges az iskolákkal, 

körülbelül  oly  módon,  mint  az  1970-es  években  volt.  Tóth  Tibor,  az  akkori  igazgató 

(városunk  díszpolgára)  és  a  könyvtár  vezetője  együttműködési  szerződésben  rögzítette  a 

közös munkát. A forma és a benne lévő célok ma is megállják a helyüket. Akkoriban nagy ívű 

fejlődés indult be ennek hatására.

Ezt szerettük volna folyamatosan „életre kelteni”!

Az új tantervek teljesítése megkívánja a pedagógusoktól, hogy könyv- ill. könyvtárhasználati 

ismereteket  tanítsanak meg az órán.  A gyakoroltatásban van a  könyvtárnak nagy szerepe, 

ebben segítené  a  tanár  munkáját,  nem pedig  helyette!  Csak ilyen  előzmények  után  lenne 

eredményesebb a tanárral közösen megtervezett és közösen lebonyolított, könyvtárban tartott 

óra. Ahol a tanár nem lehet vendég. Ahol végső soron vizsgázik: milyen mértékben sikerült 

megtanítania minden tanulónak a könyvtárban tartott óra komplex feladatának megoldásához 

elengedhetetlenül szükséges alapismereteket könyv- és könyvtárhasználati ismeretekből.

A könyvtár eddig is kezdeményező volt, segített, kereste a kapcsolatokat az iskolával.

A  tanítók,  magyartanárok  felelőssége  igen  nagy!  Továbbra  is  segítjük  őket  abban,  hogy 

eredményesebben végezhessék munkájukat, abból a célból, hogy az iskola minden tanulója 

eljuthasson a szellemi munka végzéséhez szükséges ismeretekhez.

Szeretnénk  azt  is,  hogy  vezetőink,  elöljáróink,  az  oktatási  intézmények  dolgozói  is  több 

személyes használattal és támogató beiratkozással tisztelnének meg bennünket.
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Fáki  László  polgármesternek  a  kezdetek  óta,  rendkívül  sok  elfoglaltsága  és  leterheltsége 

ellenére mindig „jut” ideje arra, hogy részt vegyen a programjainkon. (Szinte alig akad olyan,  

amelyen nem volt jelen!)

                       

Az  idelátogató  írók,  művészek  is  meglepődtek  ezen,  véleményük  szerint  példaértékű  a 

részvétele.  (Emellett  a  KisDuna  Televízióban  is  megnézte  a  könyvtárosok  szerepléseit, 

könyvajánlóit!)

Személyi állományunkat, - ha lehetővé válna -, 3 fő könyvtárossal kellene megemelnünk (ezt 

beszámolónk elején is jeleztük!). Ezt a könyvtári terület növekedése (földszint + emelet), a 

könyvtári  funkciók  elkülönülése  (felnőttkönyvtár,  gyermekrészleg,  kézikönyvtár,  internet-

részleg, feldolgozás), a feladatok sokasodása, a hosszabb nyitva tartás és az egyre intenzívebb 

látogatói, használói forgalom – mind indokolttá teszik.

Munkatársaink  a  napi  8  óra  felett  igen  gyakran  többet  dolgoznak.  (Gyerekfoglalkozások, 

rendezvények, szerdai egész napos nyitva tartás, szombati nyitva tartás és az építkezés miatt.)

Túlórájuk  megfizetésére  nincs  és  nem  is  volt  fedezet.  A  pénzügyi  nehézségek  miatt 

„csúsztatással” kárpótoljuk a dolgozókat.  (Hétfői napokon és esetleg más lehetséges,  előre 

megbeszélt időpontban.) Más módon nem tudjuk megoldani.
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További javaslat, észrevétel: a tárgyi feltételeinken is fokozatosan javítanunk kellene. (Avult 

számítógéppark,  egyéb  gépek.)  Bútoraink  is  nagyon  elhasználódtak.  A  bútorok,  polcok 

mennyiségét is emelnünk kellene, az átköltözés, az új terek birtokbavétele miatt is.

Új szőnyegekre,  függönyökre,  karnisokra is igen nagy szükségünk lesz, valamint  speciális 

gyermekkönyvtári bútorokra, kiegészítőkre, játékokra.

Mindezekkel otthonosabbá, vonzóbbá tehetnénk könyvtárunkat.

A  szakmai  munkánk  színvonalának  emelése  érdekében  mégis  a  legeslegfontosabb  az 

elkövetkező 1-2 évben  a könyvtár építkezésének befejezése. (Az olvasók sokaságának is ez a 

meglátása és véleménye!) Mivel erre ígéretet kaptunk, türelmesen készülünk arra, hogy teljes 

egészében birtokba vegyük megújult tudásbirodalmunkat.

Mi, a dolgozók is egymás mellett (egymás hegyén-hátán) rendkívüli szorosságban élünk és 

dolgozunk.  A  megnövekedett  feladatokra  (pl.  gazdasági  munka  sokrétűsége)  nincs  elég 

helyünk.

 Könyvek  másodpéldányait,  vagy  a  ritkábban  keresetteket  a  tetőtérben  tartjuk:  most  már 

kevesebbet dobozokban, nagyobb  részét kicsomagolva a padlózaton.

Teljesen  „kinőttük”  a  könyvtárat,  amely  már  az  ideköltözéskor  zsúfolt  volt,  csak  jó 

elgondolásokkal,  ötletekkel  javítottunk,  „szépítgettünk,  alakítgattunk”  a  helyzeten.  Így 

lehetett otthonossá tenni; ahogy egyik régebbi vendégünk, Nagy Bandó András fogalmazta 

meg: a „fészek melege” összetart bennünket az olvasóinkkal.

Könyvtárunk 1950. augusztus 20-án alakult  meg a Csepel Autógyáron belül.  2010-ben  60 

éves volt!  A gyár  minden létesítménye közül  csak a könyvtár  maradt  meg,  ő az egyetlen 

túlélő! Megérdemelte augusztus 19-én az előünneplést, a részleges megnyitót!

Mi  könyvtárosok  soha  nem  szerettük  a  „száraz”  beszámolókat,  egy  kis  lírát  mindig 

belecsempésztünk írásainkba.

Megyei módszertani központunk igazgatójától pontatlanul idézve, a sorrendiséget felcserélve, 

magunkra „igazítva” a következőkkel zárnánk:

Az elmúlt évek alatt mi, könyvtárosok a megszokott munkánkon túl

- megtanultuk az információs technológiát, a számítógép kezelését,
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- gépesítettünk egy-két munkafolyamatot,

- van már honlapunk (lehetőleg friss információkkal),

- több forrásból szerzeményezünk, megkeresve a legnagyobb kedvezményt,

- jobban megtanultunk naponta dönteni, mit vegyünk meg az évi több mint 10 ezer címből,

- a források megteremtése érdekében rendszeresen pályázunk,

- megtanultunk e mögé reális költségvetést írni,

-  a  pályázatot  precízen  megvalósítjuk,  majd  még  precízebben  elszámolunk,  gyártjuk  a 

számlamásolatokat, a banki kivonat másolatokat, szakmai beszámolókat írunk,

- rendszeresen továbbképezzük magunkat, természetesen szervezetten, alkalmilag eljárunk a 

szakmai rendezvényekre,

- könyvtárközi kölcsönzést biztosítunk az olvasók részére,

- új és új szolgáltatásokon, ötleteken, rendezvényeken törjük a fejünket, szolgáltatunk nem 

hagyományos hordozókat,

- fénymásolunk, faxolunk, spirálozunk, laminálunk, szkennelünk,

-reggeltől  estig  igyekszünk  lelkiismeretesen  kiszolgálni  az  olvasókat,  illetve  ma  már  a 

használókat,

- tudunk már szerepelni is TV-ben és könyvtáros közéletet élünk,

- rendezvényeket szervezünk és rendezvényekre járunk,

-  mindeközben  ráadásul  2003-tól  „építkezünk”,  felvállaltunk  közösen  különböző 

segédmunkákat (padlástakarítás, kamionról lerakodás stb.)

- végigcsináltuk az elmúlt több évtized minden változását, alkalmazkodtunk,

- mégis mitől tudunk újra és újra akarni, lelkesedni, dolgozni?

Talán a következők miatt:

„Hit,  szeretet,  bizalom  –  hivatás  és  küldetés.  A  könyvtáros  „százlábúsága”,  melyben 

mindszáz  lábával  mást  csinál,  de mégis  egy helyre  vezet.  A Betűk országába,  ahol  a 

betűkben benne van az egész világ.”

(37. vándorgyűlés

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2005)
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A további lelkesedés jegyében számot vetettünk azzal, hogy melyek a legfontosabb építési 

anyagok, feladatok, melyeket 2012-ben kell majd beszereznünk és elvégeznünk:

− további fűtőtestek, szerelési anyagok, fűtésszerelés,

− további csatorna, vízvezeték anyagok, szerelvények, vécék, mosdók, szerelés,

− a földszinti raktárakban falak bontása, javítása, vakolás,

− a raktárakban a talajpára elleni és lépésálló utólagos szigetelés, vasalt aljzat készítése,

− ablakok rácsai

− József Attila utcai homlokzaton ablakok beépítése, rácsaik, párkányok anyagai, 

beépítésük,

      homlokzati hőszigetelés, vakolás és színezés

− riasztó, tűzjelző rendszer, elektromos hálózat tervei és kivitelezésük,

− füstelvezető ablakok működtetésének kialakítása,

− világítótestek vásárlása és felszerelésük,

− további burkolóanyagok beszerzése, aljzatkiegyenlítés, burkolás,

− ajtók beszerzése és beépítésük,

− a betontálcás kerítés elbontása, új kapu, kerítés beszerzése és beépítése.
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A szakmai beszámolónk immár 5 évet ölel át. Tavalyelőtt született meg az első. Arra építve, 

kiegészítve írtuk meg a harmadikat, átvezetve a friss változásokat. Ami alapként, gondolatilag 

jó  volt  a  legelsőben,  szöveghűen  megőriztük.  A  könyvtári  munkatársakkal  együtt 

„átbeszéltük”, megbeszéltük, (az adatgyűjtésbe a kollégákat is bevontuk),  mi már közösen 

elfogadtuk. Ezt kérjük Önöktől is.

Szigethalom, 2012. február 2.

……………………………………

Luttenberger Katalin

könyvtárigazgató-helyettes
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