
Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza

2012. évi beszámoló

Aszód
2012 október 15.



Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi néhány oldalban szeretnénk számot adni Aszód Város Könyvtára és Művelődési 
Háza 2012-es évben elvégzett főbb feladatairól, jelentősebb eseményeiről.

Az idei év legfontosabb változása kétségtelenül a korábbi vezető nyugdíjba vonulása volt. Ez 
az esemény, azóta is meghatározza a mindennapokat, hiszen az így keletkezett létszámcsök-
kenést, azóta sem sikerült pótolni, így elmondható, hogy az idei évet 33,3 %-os humánerőfor-
rás hiánnyal dolgoztuk végig.

Jelenlegi létszám: 5 fő. (felsőfokú végzettség: 3fő, középfokú végzettség: 1fő, alapfokú: 1 fő)
1 fő megbízott vezető és felnőttkönyvtáros (egy személyben!!!)
1 fő gyermekkönyvtáros
1 fő művelődésszervező
1 fő gondnok
1 fő takarítónő

A nehézségek ellenére a könyvtár idei mutatói szinte minden tekintetben javuló tendenciát 
mutatnak, és jobbak az elmúlt esztendőnél.

A kölcsönzési statisztikánk az októberi hónapig több mint 6500 kölcsönzött dokumentumot és 
több mint 2300 ügyfelet mutat. Ebben a számban nincs benne, aki „csak” érdeklődni jön be az 
intézménybe, illetve nincsenek benne azok, akik olyan szolgáltatást vesznek igénybe, amit a 
rendszerünk nem regisztrál, ezek száma is több százra tehető. A fentebb említett két szám jól 
jelzi, hogy a könyvtár jelentős szerepet tölt be a város – és egyre inkább a térség – kulturális 
életében, létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen.

A látogatók skálája nagyon széles, az ovis kortól kezdve nyugdíjasokig. A város és a térség 
oktatási-nevelési  intézményei  továbbra  is  előszeretettel  veszik  igénybe  szolgáltatásainkat. 
Évek  óta  tartó  szoros  együttműködést  ápolunk  a  város  általános  iskolájával,  valamint  az 
óvodával. Gyümölcsöző kapcsolat alapjait raktuk le a Petőfi Sándor Gimnázium és Gépészeti 
Szakközépiskolával.

Sok gyermek és fiatalkorú, - és rajtuk keresztül a szülő - veszi igénybe a 18.00 óráig tartó 
nyitvatartást, így a „napközi” funkciónk is egyre jelentősebb.

Egyre többen ismerik fel  a könyvtár  jelentőségét  a felsőfokú tanulmányoknál,  így számos 
esetben  segítetünk  könyvtárközi  kölcsönzéssel,  témafigyeléssel  olvasóinknak.  Gyarapodó 
létszámot  mutatnak  a  diplomamunkát  készítők  és  a  doktoranduszok,  nekik  tartalmasabb 
szolgáltatást tudunk nyújtani, kutatómunkával, bibliográfiák, tezauruszok készítésével, vagy 
kurrens egyedi dokumentumok beszerzésével.

Októberig több mint 400 programot bonyolított le az intézmény. Ennek nagyságrendileg a fele 
kereskedelmi jellegű, a fele pedig valamilyen civil szervezet együttműködése, könyvtári óra, 
könyvtári foglalkozás megtartása, ünnepség illetve egyéb városi rendezvény.
Intézményünk jelentős szerepet vállal a város rendezvényeinek lebonyolításában. Akár meg-
szervezésében, akár csak segítőként, pl. hangosítás. Ki kell emelni, hogy ezért soha semmi-
lyen esetben nem kértünk ellenszolgáltatást,  ezeket  a  feladatokat  mindig  az intézményünk 
személyi- és anyagi terhére végeztük.



Ízelítőül néhány rendezvény, melynek megszervezését, lebonyolítását intézményünk végezte:

 Petőfi Irodalmi Múzeum Benedek Elek vándorkiállítása, tárlatvezetéssel
 Aszódi Honismereti Akadémia 5 előadásból álló sorozata
 Városi Gyermeknap
 Euro-Party
 Pedagógusnap
 Megemlékezés, Miskolczy huszárkapitány sírjánál
 Trianoni megemlékezés
 Morpheusz Galéria a Podmaniczky kastélyban - Aszód Fesztivál nyitórendezvénye
 Október 23.-a tiszteletére rendezett ünnepség, és koncert
 Petőfi Szavalóverseny

Az alábbi rendezvényeken pedig közreműködőként, segítőként vett részt intézményünk:

 Budai András koncertje a Hitéleti Központban
 Március 15.-i városi megemlékezés
 Lövészverseny – Március 15
 Nyugdíjas Klub Költészet Napi megemlékezése
 Aszód Fesztivál és az Augusztus 20.-a tiszteletére rendezett városi ünnepség 

Természetesen az iménti felsorolás, csak ízelítő a teljesség igénye nélkül.
Gyakorlatilag szünnap nélkül szolgáltat az intézmény, ha figyelembe vesszük, hogy szombat 
és vasárnap is rendelkezésre áll. Erre egyébként fokozott igény mutatkozik. Minden szombat 
és  vasárnap délelőtt  van  programunk,  aminek nyitását,  zárását,  takarítását  valamint  egyéb 
felmerülő  igényeit  meg  kell  oldanunk.  Érezhetően  tolódik  ki  a  záróra,  ennek  nyilván  az 
emberek  munkaidejének  megváltozása,  kitolódása  az  oka.  Egy héten  legalább  4 nap van, 
amikor 20.00 óra után kell zárni az intézményt, és ebből kellő este 22.00 óra utáni zárás. 

A volt Tiszti Klub épületének emeletei részét megnyitható és fogadóképes állapotba hoztuk, 
ez  többhetes  munkát  jelentett,  sajnos  a  téli,  fűtési  szezonban  csak  egy  alapos  felújítást 
követően tud „állandóan” üzemelni  az intézmény.  A fűtési  szezon beálltáig,  egyre  többen 
kezdték újra használni az épületet, hosszú munka eredményeképpen sikerült újra életet lehelni 
egy  valaha  szebb  napokat  látott  épületbe.  Gondolom  abban  mindenki  egyetért,  hogy  a 
jelenlegi állapot méltatlan, és az épület többet érdemel.

Közel  száz  gyermeknek  nyújtottunk  táborozási  lehetőséget  az  idei  nyáron.  Ezek  jó  része 
napközis jellegű, de pályázati segítséggel sikerült egy 7 napos tábort is megszervezni Gyulán. 
Minden gyermeket sikerült elvinnünk legalább egy, egésznapos kirándulásra. Az idei évben a 
főváros volt  a célpont,  ahol a Nemzeti  Múzeumot,  valamint  a Margit-sziget érdekességeit 
fedezték  fel  a  gyermekek,  egy  sétahajózással  egybekötve.  Évről-évre  nagyobb  igény 
mutatkozik  a  nyári  napközis  táborokra,  így ezzel  a  területtel  kiemelten  kell  foglalkozni  a 
következő években.



Az idei év a pályázatok tükrében:

Aszód Városért Alapítvány:   10 000.-
Aszód Ifjúságért Alapítvány:   30 000.-

Ezen pénzek teljes egészében a napközis táborokra lettek felhasználva. 

Gyermeknapra:   35 000.-
Galéria 100 000.-

Kor-Társ pályázat: 111 750.-
A  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  megbízásából  a  Nemzeti  Család-  és  Szociálpoliti-kai 
Intézet  az  54/2011.  (IX.  1.)  NEFMI rendelet  alapján  pályázatot  hirdetett  az  idős-klubok, 
nyugdíjasklubok programjainak támogatására, „Kor-Társ” Idősügyi Program 2011 néven.
A pályázati program célkitűzései:
A pályázati program lehetőséget kíván teremteni az időstársadalom minél szélesebb köréből 
érkező programigények támogatása, hozzájárulva az idősügyi cselekvési terv célkitűzéseinek 
hatékonyabb megvalósulásához.  Az Aszódi Városi Nyugdíjas Klub, valamint Aszód Város 
Könyvtára és Művelődési Háza egy mini konzorciumban kezdett neki a feladatnak, melynek 
eredménye a nevezett  összeg volt.  A pályázatírást,  valamint  a „szakmai” részt a könyvtár 
vállalta magára. Az elnyert összegből két program valósult meg. A nyugdíjas korosztálytól 
pozitív  visszajelzések  érkeztek,  és  a  gyerekek  is  jól  érezték  magukat.  Reméljük,  hogy  a 
program elérte célját, és a különböző korosztályok egy kicsit közelebb kerültek egymáshoz, 
illetve sikerült egy kis propagandát is szerveznünk a kortárs irodalomnak.

Márai Program: 550.000.-
Érdekeltségnövelő pályázat:   90.000.-
Közművelődési pályázat:   44.000.-

2012 augusztusában záródott le az egy esztendővel ezelőtt kezdődött TÁMOP  – 3.2.11/10-
1/KMR-2010-0065 azonosítószámú „Egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási 
formák elterjesztése az aszódi Városi könyvtár és partnerei szervezésében című pályázat. A 
pályázatban 6 intézmény vett részt konzorciumi formában, és az elmúlt egy év alatt több mint 
2000 óra került megtartásra. Ez a lehetőség az eredeti célok mellett lehetővé tette, hogy az 
eszközellátottság  javításával  az  intézmény  hozzájáruljon  a  szakkörök,  napközis 
foglalkozások, versenyek, témanapok és témahetek magasabb szintű megtartásához.
Jelenleg a projekt zárása van folyamatban, majd ennek végeztével kezdetét veszi az 5 éves 
fenntartási időszak. 

2012 októberében kaptuk a hírt,  hogy ismét  nyert  a könyvtár  egy TÁMOP pályázaton.  A 
döntéshozók 29.913.947.- forintot ítéltek meg a konzorciumnak,  melynek intézményünk is 
tagja. A „Mindig magasabbra” című TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0006 jelű pályázat  a 
kollégák továbbképzéséhez, tanulásához nyújt segítséget. Ennek megvalósítási szakasza idén 
novemberben indul, és 2014 végéig tart.

Fokozottan figyelünk a pályázatokra, megpróbálunk minél több alkalmat kihasználni. Jelenleg 
is  több  lehetőség  lenne  az  intézmény  előtt,  de  kapacitás  hiányában  szintén  nem  tudunk 
foglalkozni vele. Sajnos a Nemzeti Kulturális Alapnál kiírt pályázaton nem tudtunk nyerni, de 
amennyiben  mód  nyílik  rá,  újra  megpróbáljuk.  A  következő  évtől  új,  5  éves  pályázati 
periódus kezdődik így azokról még nem tudunk bővebben nyilatkozni.



Igyekszik az intézmény a szakmai életben, a szakmai vérkeringésben jelen lenni, hiszen ez az 
egyik  záloga  a  fejlődésnek  a  naprakész  információknak.  A  kitartó  munkának  meglett  az 
eredménye,  hiszen  a  „szakma”  az  idei  évben  egyre  jobban  felfigyelt,  egy  kisvárosban 
működő,  ám  annál  mozgalmasabb  életet  élő  intézményre.  Ennek  több  kézzelfogható 
eredménye lett.

 Munkánk  elismerésének  és  színvonalának  bizonyítékaként  a  Pest  Megyei 
Közművelődési Intézet XXI. évfolyam 5. számában egy kétoldalas cikkben mutatta be 
Aszód Város Könyvtára és Művelődési Háza tevékenységét.

 Az országos lefedettségű Civil Rádió készített velem egy interjút, melynek fő témája 
szintén az intézményben zajló szakmai munka, együttműködés volt.

 Egy pályázat konzorciumi partnerének kérték fel intézményünket. Ennek fő vonzereje, 
hogy  két,  országos  intézmény  döntött  úgy,  hogy  az  aszódi  könyvtárat  kérik  fel 
partnernek, elsősorban az országosan mutatott szakmai munkájuk miatt.

Fejlesztések, jövő

A jövő egyik legfontosabb és legmeghatározóbb eseménye kétségtelenül a Petőfi Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény intézményünkbe olvadása. A folyamat elindult,  de mivel ennek még 
nem értünk teljesen a végére így erről részletesebb beszámolót majd csak később lehet írni.

A városi könyvtár, ha lehet ezt mondani, kihozta a helyiségekből a maximumot. Megtelt. Az 
épület bővítése, átalakítása nélkül nem tud tovább fejlődni. A polcok zsúfoltak, raktár nincs, 
olvasóterem nincs.  A  sikeres  pályázatoknak  is  köszönhetően  jelentős  állománygyarapítást 
tudtunk végrehajtani, azonban a könyveket már nem tudjuk kirakni. Százas nagyságrendben 
állnak a könyvek dobozokban, várva a reményteli jövőt.

Nagyon fontos, hogy a könyvtár egyik fő bevétele a különálló épületrészben lévő két kisterem 
bérbeadása. Több potenciális ügyfelet kellet már visszautasítani, mert nem tudtuk teljesíteni 
helyigényüket. Így üzletileg is indokolt lenne az épület bővítése, vagy a már meglévő termek 
felújítása (volt Tiszti Klub).
A sokadik indok a bővítés  mellett  a  velünk egy háztartásban élő Podmaniczky Alapfokú 
Művészeti  Iskola,  akik sikeres tevékenységüknek,  népszerűségüknek köszönhetően szintén 
kihízták az épületet.

A jövőkép  sikeres  eléréséhez  nélkülözhetetlen  az  épület  újragondolása,  elavult  fűtésének, 
világításának, gazdaságossá tétele. Égetően fontos a létszám mielőbbi visszaállítása. Sajnos 
az  intézmény jelen  állapotában  nem nyújt  segítséget  a  fogyatékkal  élők  számára,  de  egy 
babakocsival is nehézkes a bejutás.

Bízom benne, hogy az említett  pontok mielőbb megvalósulnak,  így magasabb színvonalra 
tudjuk emelni intézményünket. Addig is igyekszünk mindent megtenni, hogy az évi több ezer 
látogató igényes és színvonalas szolgáltatást kapjon.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Aszód, 2012 október 15.

Odler Zsolt
    mb. intézményvezető


