Ez történt az elmúlt évben a Hegedüs Géza Városi Könyvtárban:

2012-ben 244 nyitvatartási napon, heti 36 nyitvatartási órában, közel 61 ezer kötet könyvvel, 130 féle
folyóirattal, 406 féle hangoskönyvvel vártuk olvasóinkat.
Az olvasói igényeket maximálisan figyelembe véve szerezzük be újdonságainkat, és évek óta tartó
állománygondozási munkálatunkat 2012-ben is folytattuk: egyesével vizsgáltuk meg a meglévő
könyveinket, tartalmi ill. esztétikai szempontból, és döntünk, ha szükséges a selejtezés vagy a
cserepéldány beszerzése mellett.
Azokat a ritkábban keresett könyveket, melyek nem találhatók meg állományunkban, az olvasók
kérésére megszerezzük más könyvtárból. A dunaharaszti könyvtár évente több alkalommal ad kölcsön
nekünk, ezekért személyesen megyünk el. A távolabbi könyvtárak postán küldik a kért irodalmat.
Ennek koordinálása a könyvtárosok feladata, ezzel is levesszük a lelőhely felkutatás, utánjárás terhét
olvasóinkról.
Azokat a könyveket, melyek megtalálhatók állományunkban, de éppen nincsenek bent, előjegyzés
alapján tesszük félre olvasóinknak. A beérkezett műről telefonon, e-mailben vagy facebookon soron
kívül értesítjük a rá várót.
Meglepően sokan kerestek fel bennünket, Szigethalmon kívülről is: 14,6 %-ban. Könyvtári
szolgáltatás minden településen működik, mégis vannak, akik hozzánk fordulnak kéréseikkel, nálunk
találják meg a keresett művet, a szolgáltatásokat. Pedig hozzánk eljutni plusz idő és bármilyen utazási
formát választanak is, többletköltség.

Szolgáltatásaink köre nem csak a könyvekre korlátozódik, nagyon sokan élnek irodai
szolgáltatásainkkal: fénymásolásra, faxolásra, nyomtatásra, szkennelésre, spirálozásra és laminálásra is
van lehetőség. Esetenként szövegszerkesztést is végzünk.

Nyilvános internethasználatot is biztosítunk, jelenleg 3 számítógép áll a használók rendelkezésére.

A könyvtári életről olvashattak a Szigethalmi Híradó hasábjain, honlapunkon és a facebookon.
Honlapunkon (www.hgvk.hu) két nagyobb változással találkozhattak nyár óta.
Egyrészt, a régebbi Képgaléria tárhelyének szűkössége miatt nem tudtunk képes „beszámolót”
közzétenni, ezért egy picasa tárhelyet iktattunk be, így az összes eddigi rendezvényünkről találhatnak
már fotókat. A legfrissebbeket külön is kiemeljük a Híreink mappában Képes krónika címszó alatt.
Másik újdonság, hogy visszakerestük a könyvtárunkkal foglalkozó régebbi cikkeket és ezeket
archiváltuk a Rólunk írták mappában. 1997-ig visszamenőleg olvashatják valamennyit.
2012-ben könyvtárunk a facebook közösségi portálon is regisztrálta magát. Év végére 677 ismerősünk
lett. Ők rendszeresen olvashatják itt is a könyvajánlókat, felhívásainkat, de lehetőség van kérdéseket

feltenni, kölcsönzési határidőt hosszabbítani ebben a formában is. (Ahogy telefonon keresztül, ill. emailben is segítünk a hozzánk fordulóknak, nem csak személyesen.)

Igyekszünk sokféle rendezvénnyel színesíteni a település kulturális életét.
Együttműködve a pedagógusokkal, rendszeresen tartunk könyvtárbemutató
óvodásoknak, iskolásoknak, a nagyobbaknak könyvtári órákat is.

foglalkozásokat

2012-ben először, hagyományteremtő céllal rendeztük meg a „Jön a nyár, vár a könyvtár!”
programsorozatunkat. Célunk az volt, hogy mindenkiben tudatosítsuk: a könyvtár nyáron sem szokott
bezárni, szívesen látunk minden vakációzót, akár egyedül, akár a családtagokkal látogat el hozzánk.
Ehhez a programsorozathoz nagyszerű előadókat találtunk:
Dr. Hidán Csaba László, a Károli Gáspár Református Egyetem régész-történész adjunktusa „Mátyás
király és kora” címmel tartott előadást, középkori páncélba beöltözve, és vívott
rendezvénytermünkben apródjával, hogy bemutassa a korszakra jellemző fegyvereket.
Végh József kriminálpszichológus a könyvtárnak és a szigethalmiaknak ajándékképpen, ingyen tartott
közvetlen beszélgetésekkel tarkított előadást, mely hasznos információkkal szolgált az áldozattá válás
elkerülése témakörben.
Sólyom Tamás előadóművész zenés műsorával kápráztatta el a gyereket. Aznap a könyvtár előtti
vaskorlátokon és az ablakrácsunkon a rendezvényekre érkező gyerekek rajzaiban gyönyörködhettek az
erre járók.
Szerencsére az időjárás is a kegyeibe fogadott bennünket, volt rá lehetőség, hogy aszfaltrajzolással
koronázzuk meg a napot. Sajnos, ezt pár órán belül elmosta az eső, így kevesen láthatták az elkészült
műveket.
Inczéné Molnár Ágnes népi játszóház vezető pedig 3 kézműves foglalkozást is tartott Gyereknap
alkalmából, ahol a csuhézás, ill. a gyékényezés rejtelmeibe avatta be a meghívottakat.

Ezek a rendezvények nem jöttek volna létre, ha nem találunk partnereket:

Az Oktatási-, Kulturális-,
rendezvényekre.

és
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évenkénti

rendszeres

támogatását

fordítjuk

Dr. Hidán Csaba László előadását a Filmszakadás Filmklubbal együttműködve tudtuk megvalósítani,
az aszfaltrajzoláshoz pedig a Belső utca lezárásában és a gyerekek biztonságára való felügyelve a
Szigethalmi Polgárőrség.

A hagyományos Városi Szavalóverseny témájának apropóját 2012-ben névadónk, Hegedüs Géza
születésének 100. évfordulója adta. „Örökségünk” címmel hirdettük meg, és örömünkre szolgált, hogy
szép számmal vettek rajta részt minden korosztályból.

Újdonság volt, és szintén hagyománnyá kívánjuk emelni a Költészet Napjának megünneplését. Ez
most az IRKA irodalmi asztaltársaság segítségével valósult meg, ők hívták meg hozzánk Szepes Erika
irodalomtörténészt, akinek több könyve is megtalálható egyébként könyvtárunkban.

2012-ben először emlékeztünk meg Benedek Elek születésnapjáról, mely a Népmese Napjának
időpontja. Erre Százhalombattáról vártuk Kovács Mariannát, aki a Hagyományok Háza által
„kiképzett” népmesemondó. Sajnos, az előadás előtti napon baleset érte. Maga helyett Bumberák
Maját ajánlotta, aki a felkészülési idő rövidsége ellenére örömmel tett eleget felkérésünknek: mesélt,
énekelt, és furulyával is kísérte a történetet.
A méltó hátteret Nógrády Andor „Nép-Dal-Kép” kiállítása szolgálta.

Október első hete évek óta országosan Könyvtári Hét.
Mi Figura Edét hívtuk meg az ovisokhoz, aki Madárijesztő szerelem címmel tartott előadást.
Takács Mari grafikus a nagyobbakat avatta be különleges, a papírszínház, azaz kamishibai nevet
viselő mesélési technikába. Utána együtt készítettek illusztrációt A brémai muzsikusok című meséhez.
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok pedig humoros és hasznos előadásával vett rá mindenkit, hogy:
Mozdulj minden-KOR!

A karácsonyvárás nálunk is különleges alkalom. Idén is meghívtuk az Aranyszamár Bábszínházat,
akik kihajtható-behajtható kockán, ill. óriási, lapozható könyv segítségével mesélték el az ünnephez
kapcsolódó történeteket. Különleges hátteret szolgáltatott hozzá a hárfamuzsika. Sok gyerek
gyönyörködött ebben a ritka hangszerben az előadás végén!
Mi pedig szokásunkhoz híven idén is részt vettünk a Betlehemi esték rendezvényen, melyen
hagyományainkhoz híven saját készítésű apró ajándékkal és hagymás zsíros kenyérrel vártuk a
pavilonunkhoz látogatókat.

Szintén újdonság, hogy decembertől kezdve minden hónap első szombatján ingyenes diafilmvetítés, és
ehhez kapcsolódóan szintén ingyenes kézműves foglakozás várja a rendezvényre betérőket.

Részt vettünk a városi rendezvényeken is: zsűriztünk a Himnusz- és Szózat mondó versenyen, a
kistérségi Ki Mit Tud? vetélkedőn. Ott voltunk a két Családi Matinén, a Fitt-Lesz Halmon, a
Városnapon, a Gólyanapon, és az Autómentes Napon is.

Együttműködtünk több civil szervezettel is, az IRKÁ-val a Költészet Napját rendeztük meg, az
AMME és a Szigethalmi Felnőttkórus segítségével Nógrády Andor kiállítását, a Filmklubbal
együttműködve pedig Dr. Hidán Csaba László előadását tarthattuk meg.
Rendezvénytermünkben zajlott novemberben Bogya Rózsa gyászról tartott előadása is.
A Filmszakadás Filmklub egész évben tartott nálunk filmes előadásokat, az Édesanyák klubja pedig
rendszeres összejövetelein kívül süteményeivel támogatta rendezvényeinket. A Zöld Háló
Környezetvédelmi Egyesület logopályázatának díjkiosztója a könyvtár aulájában zajlott.
Regényi Aranka támogatását 2012-ben is élvezhették a gyerekek, felnőttek; pogácsái már rendszeresen
megörvendeztetik az előadások látogatóit.
Kiállítótermünk sosem volt üres:
Endrédi Zsuzsi, Csapó Lajos, Nógrády Andor, Takács Mari, Szilágyi Andrea, Merőtey Aranka és
Holczhauser Zsuzsanna képeiben gyönyörködhettek a kiállítások látogatói. (Takács Mari, majd
Szilágyi Andrea rajzolni is tanították a gyerekeket.)

Újdonságként felhasználtuk a könyvtár utcai homlokzatát „csalogatónak”, saját készítésű feliratokon
olvashatták szlogenjeinket, jókívánságainkat.
Szintén új elemként a Lakihegy Rádióban különböző interjúkból tájékozódhattak a rendezvényeink
iránt érdeklődők. Ezek jelenleg is meghallgathatók honlapunkon, a Híreink/Multimédia cím alatt.
Külön öröm, hogy Dr. Hidán Csaba László és Végh József is beszélt az előadásáról.

Végül, de nem utolsósorban mi könyvtárosok mindannyian szeretnénk köszönetet mondani a 2012-ben
nyugalmazott igazgatónknak, Miszori Sándorné Mártának a könyvtárban folytatott 45 éves
munkájáért, melyben végig támogatta családja: férje és lánya is! Sokan tudják Mártáról, ha ő nem áll
1997-ben az ügy mellé, akkor a Csepel Autógyár könyvtára ma már csak a múlté.
Hogy mit hoz a jövő? Kristálygömbünk nincs, de néhány dolgot már előre tudunk: Mártának és
férjének, valamint kollégáinak köszönhetően idén 15 éve, hogy a folyamatosan bővülő könyvtár
megnyitotta kapuját a látogatók előtt. Ennek jegyében idén is az eddigiekhez hasonlóan folytatjuk
munkánkat. Szeretettel várjuk a kedves olvasókat, látogatókat!
Miszori Sándornétól addigi helyettese, Luttenberger Katalin vehette át júliusban a képviselőtestület
döntése alapján a stafétabotot. Csapatával a szigethalmiak eddigi színvonalas könyvtári ellátását és a
kulturális életben való részvétel folytatását kívánja megvalósítani.

Szabó Zsuzsanna könyvtáros

