Beszámoló
A Kármán József Városi Könyvtár
és
Közösségi Ház
2019. évi munkájáról

Vezetői összefoglaló

I.

A Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház feladatait elsősorban az 1997. évi,
többször módosított CXL., a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló törvény határozza meg. Konkrét feladatait a fenntartó által elfogadott
Alapító Okirat, Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az
Önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi feladatairól, a helyi közművelődési,
közgyűjteményi tevékenység támogatásáról szóló rendelet tartalmazza, illetve az intézmény
Munkaterve írja elő.
A könyvtár 1963-óta áll a pilisi lakosok szolgálatában. Általános gyűjtőkörű, nyilvános
közművelődési intézmény, mely mindenki számára biztosítja a szabad, korlátozás nélküli
hozzáférést a dokumentumokhoz és az információhoz. A gyűjtemény beszerzésénél és a
szolgáltatások alakításánál fontos szempont a város lakosainak műveltségi, kulturális, tanulási
szükségleteknek figyelembe vétele, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztése. A könyvtár
a város kulturális alapintézménye, a város információs, közéleti, oktatást támogató központja,
amely összefogja a településen működő iskolákat, óvodákat, közösségeket, civil szervezeteket
és szakmailag segíti munkájukat (pl. kiadvány szerkesztés, jegyárusítás, rendezvényeken
segítségnyújtás). Tevékenységünket széles körű kapcsolatrendszer jellemzi. Intézményünk
továbbra is az oktatás, a képzés, az egyéni fejlődés és az élethosszig tartó tanulás támogatásának
eszköze.
Az elmúlt években új kezdeményezésekkel, szolgáltatásokkal, tanfolyamokkal sikerült
elősegíteni a könyvtár helyi társadalmi elfogadottságát, a könyvtárkép társadalmi
megítélésének javítását.
Fontos elismerés, hogy a tavalyi évben a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Pest Megyei
Szervezete az éves szakmai találkozójának, a Könyvtárosnapnak helyszínéül könyvtárunkat
kérte fel, így a Pest Megyei Könyvtárosok Vándorbotját nekünk ítélték oda, amelyet egy évig
őrzi majd könyvtárunk. Ez igen nagy szakmai elismerés, amelyre nagyon büszkék vagyunk.
Az előző évben is a kitűzött stratégiai célok mentén haladtunk. Az intézmény munkáját
a következő fő célok határozták meg:
-

-

Mindenki számára biztosítsuk a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést az
információkhoz és a dokumentumokhoz, ezzel segítsük elő a település
versenyképességének a javítását.
A korszerű, felhasználó-központú könyvtári szolgáltatások fejlesztésével, jogszerű
elektronikus hozzáférés biztosításával támogassuk a lakosság igényeit.
Tanórán kívüli oktatással, informális képzés szervezésével elősegítsük a digitális
írástudást, programjainkkal népszerűsítsük az olvasását.
Helytörténeti gyűjtemény folyamatos frissítésével és helytörténeti adattár
kezelésével naprakész adatokat szolgáltassunk a lakosság részére.
Minőségirányítási rendszer bevezetésével a lakosság számára korszerű és minőségi
szolgáltatást nyújtsunk.
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SWOT elemzés
Erősségek
-

Gyengeségek
Könyvtárépület
központi
elhelyezkedése
Együttműködés a partnerekkel
Nyitvatartási idő
Könyvtári állomány sokszínűsége
Munkatársak
hivatásszeretete,
elkötelezettsége
Munkatársak
megfelelő
végzettsége
Minőségi szemlélet
Használó központúság
Sokszínű,
színvonalas
rendezvények
Intézményhálózaton
belüli
gördülékeny dokumentumcsere

-

Lehetőségek
-

Régi, részben felújított épület
Salétromos, vizes falak
Egyes
rendezvények
alacsony
látogatottsága
Kevés pályázati lehetőség

Veszélyek

Központi támogatások bővítése
Pályázati lehetőségek bővülése
További források keresése
Használói igények változásának
nyomon követése
Szakmai kapcsolatok ápolása
Közösségépítés támogatása
Képzések, tanfolyamok szervezése
Közösségi csatornák erősítése

-

-
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Jogszabályi környezet változása,
törvényi szabályozás kedvezőtlen
alakulása
Anyagi megszorítások
Épület állapotának romlása
Informatikai eszközök gyors avulása

II.

Szervezeti kérdések

A fenntartó önkormányzat az intézmény létszámkeretét 1 fő vezetőben, 2 fő
szakalkalmazottban és 1 fő 4 órás kisegítő munkatársban állapította meg. Az intézmény
informatikai feladatait vállalkozói megbízás alapján, a közösségi ház takarítói, gondnoki
feladatait megbízási szerződés alapján látjuk el nyugdíjas kolléganővel. A könyvtár
munkatársai rendelkeznek a munkájukhoz megfelelő szakképesítéssel. A tavalyi évben több
szakmai továbbképzésen vettünk részt. Szűcs Klára informatikus könyvtáros elvégezte a
„Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben” 60 órás, a „Coaching szemlélettel a
könyvtárban” 30 órás és a „Szerzői jog a könyvtárakban” 30 órás akkreditált képzéseket. Orosz
Zoltánné segédkönyvtáros elvégezte a „Digitális készségek elsajátítása és fejlesztése a DJP
pontokon” Mentorképzést és a „Fogyatékos személyek a közművelődés, a múzeumok, a
könyvtárak világában” 30 órás szakmai továbbképzést. Malik Tamásné intézményvezető
elvégezte a „Digitális készségek elsajátítása és fejlesztése a DJP pontokon” Mentorképzést. A
tavalyi évben Malik Tamásné intézményvezető 5 éves kinevezése lejárt, így a fenntartó
önkormányzat pályázatot írt ki a vezetői feladatok beosztás ellátására. Pilis Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú döntés alapján újabb öt évre Malik Tamásnét
nevezte ki az intézmény élére.
Fontos változás könyvtárunk életében, hogy a 2004-től a könyvtárban helyet kapott
eMagyarország pont átalakult, új nevet és új koordinátort kapott. Július hónaptól, mint Digitális
Jólét Program Pont végzi feladatát és a Neumann János Nonprofit Kft. végzi a támogatói,
koordinátori feladatokat, valamint a DJP pontokon dolgozó mentorok továbbképzését is
biztosítja különböző pályázatok keretében. Ennek köszönhetően mi is csatlakozhattunk a
Magyar Kormány által meghirdetett Digitális Jólét Program mentori hálózatához. Kollegáink
több tanfolyamot is elvégeztek, és a jövőben is folyamatos képzéseken vesznek majd részt,
ezzel is segítve a könyvtári informatikai szolgáltatások körét. A DJP pont mentorai Orosz
Zoltánné, Malik Tamásné és Szebellédy Péter. Fő feladataik a számítógépes tanfolyamok
szervezése, lebonyolítása, előadások szervezése és lebonyolítása.
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Összlétszám
Ebből
vezető(fő)
vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)
összlétszám
összesen
Könyvtáros
szakképesítéssel
átszámítva teljes munkaidőre
Könyvtári

2017. év 2018. év 2019. év
6 fő
5 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő
2 fő

szakmai
Középfokú szakk. összesen
munkakörben (kvtár asszisztens,
foglalkoztatot adatrögzítő-OKJ) átszámítva teljes munkaidőre
tak
összesen
Egyéb felsőfokú
átszámítva teljes munkaidőre

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

1 fő

0
0

0
0

0
0

Mindösszesen könyvtári szakmai
munkakörben

összesen
átszámítva teljes munkaidőre

3 fő

3 fő

3 fő

3 fő

3 fő
3 fő

Egyéb alkalmazott
felsőfokú

összesen

1 fő

átszámítva teljes munkaidőre

1 fő

0
0

0
0

Egyéb alkalmazott
középfokú

összesen

0

0

0

átszámítva teljes munkaidőre

0

0

3 fő

2 fő

0
1 fő

2 fő

1 fő

6 fő
0
0

5 fő
0
0

Egyéb
alkalmazott

összesen
Mindösszesen egyéb alkalmazott

átszámítva teljes munkaidőre

Összes létszám:
Önkéntesek száma
Közfoglalkoztatottak száma

III.

0.5 fő
4 fő
0
0

Jogi dokumentumok, szabályzatok

A tavalyi évben törvényi előírás szerint aktualizálásra került az intézmény képzési és
beiskolázási terve, valamint a helyi közművelődési rendelet is módosításra került. Elkészült az
az új Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat, valamit a hozzá kapcsolódó Adatkezelési
nyilatkozatok is.
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IV.

Szakmai működés

1. Nyitva tartás
Könyvtárunk nyitva tartási ideje az elmúlt években nem módosult. Az ünnepnapok és
munkaszüneti napok kivételével folyamatosan, egész évben nyitva tartottunk. Hétfőn és
csütörtökön 8-17 óráig, kedden 8-19 óráig, pénteken 12-19 óráig és szombaton 8-12 óráig
tartunk nyitva. Heti nyitvatartási óránk száma 40 óra, tavalyi év nyitvatartási napok száma
pedig 243 nap volt összesen.

Mutatók
Heti nyitvatartási órák száma (a
könyvtár székhelyén) (óra)
Heti nyitvatartási órák száma a
fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)
Hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva
tartás (óra)
16 óra utáni nyitva tartás (óra)
Nyári zárva tartási idő
Munkanapok száma:
Nyitvatartási napok száma:
Téli zárva tartási idő
Munkanapok száma:

2017. év
40 óra

2018. év
40 óra

2019. év
40 óra

0

0

0

4 óra

4 óra

4 óra

8 óra

8 óra

8 óra

0

0

0

228 nap

237 nap

243 nap

5 nap

6 nap

8 nap

2. Gyűjteményfejlesztés
Intézményünk állománygyarapítása a 2019-as évben is tervszerűen, a gyűjtőköri
szabályzatban előírtaknak megfelelően, valamint a könyvtárhasználók igényeinek figyelembe
vételével történt. A tavalyi évben 966 kötet került könyvtárunkban 2 294 112 Ft összegben,
ebből 794 db vétel, 117 db ajándék, 55 db pályázat útján. A könyvek vásárlása a Könyvtárellátó
Közhasznú Társaságnál történik szerződés alapján. Időszaki kiadványt 22 félét vásároltunk, az
elmúlt évben, valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól 60 féle folyóirat támogatásban
részesültünk. A könyvtár állománya 24 276 db dokumentum.
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3. Gyűjteményfeltárás
Folyamatosan végezzük az újonnan érkezett könyvek feldolgozását a Szikla integrált
könyvtári rendszerünkben. Az elmúlt évben vásárolt és ajándékba kapott dokumentumok
feldolgozása megtörtént. A könyvek rekordjait a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság
honlapjáról töltjük le, de a tartalmi és formai leírást mindig ellenőriznünk és javítanunk kell.
A tavalyi évben is folytattuk a Hírnök újság cikkeinek feldolgozását, valamint a Pilishez
kapcsolódó helytörténeti anyagok beszerzését, feldolgozását.

Mutatók
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)
- ebből folyóirat (br. Ft)
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült
dokumentumok száma (db)
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db )
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
Zenei gyűjteménybe bekerült
dokumentumok száma (db)
A könyvtári állomány éves gyarapodása
összesen
A gyűjteményből apasztott dokumentumok
száma

2017. év
2018. év
2 353 150 Ft 2 430 012Ft
132 000 Ft
180 449 Ft
295 db
279 db

2019. év
1 930 176 Ft
202 647 Ft
292 db

25 db

30 db

35 db

0

0

0

0

0

0

1042 db

1045 db

966 db

1659 db

4097 db

1985 db

4. Állományvédelem
Állománygondozásnál fő célunk, hogy a dokumentumok jó fizikai állapotban
kerüljenek a használókhoz. Fontos a megfelelő tárolás, a gyors visszakereshetőség, a rongált,
elavult könyvek folyamatos selejtezése. A tavalyi évben 3/1975.(VIII.17.) KM-PM együttes
rendelete a könyvtári állomány ellenőrzéséről és az állományból történő törléséről szóló
szabályzat 15 §-a szerint 1985 db elavult, sérült könyvet selejteztünk tervszerű
állományapasztás és természetes elhasználódás miatt. 1983 db selejtezett könyvet átadtunk a
Gubányi Károly Általános Iskolának ipari hasznosításra, ezzel hozzájárulva a gyermekeknek a
szabadidő hasznos eltöltésére tervezett programok megvalósítására.
5. Olvasószolgálat
Könyvtárunknak 2019-ben 2488 fő beiratkozott olvasója volt, aktív használója 1290 fő.
A beiratkozott olvasók összesen 22 905 kötetet kölcsönöztek ki. Az új beiratkozók száma 86 fő
volt. A 14 éven aluli olvasók száma 239 fő, aktív olvasók száma 146 fő, akik összesen 2505
könyvet kölcsönöztek ki a tavalyi évben.
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Könyvtárhasználat

2017. év

2018. év

2019. év

Beiratkozott olvasók száma (fő)
A tárgyévben a könyvtárat
aktívan használók száma (fő)

2310 fő

2405 fő

2488 fő

1230 fő

1291 fő

1290 fő

A könyvtári látogatások száma

7493 db

8040 db

8350 db

45 db

55 db

61 db

Ebből csoportok

Dokumentumforgalom
Kölcsönzött dokumentumok száma
(db)
E-dokumentumok kölcsönzése
(db)
Helyben használt dokumentumok
(db)
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött
dok. (db)
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott
dok. (db)
Irodalomkutatások, témafigyelések
száma (db)

V.

2017. év

2018. év

2019. év

24440 db

22885 db

22905 db

33 db

120 db

127 db

2877 db

3139 db

3030 db

2 db

3 db

9 db

2 db

8 db

5 db

20 db

28 db

25 db

Fejlesztések, beruházások

A 2019-es évben kifestésre került a nagyterem kivételével a közösségi ház. A
könyvtárban 21 db régi könyvespolcot lecseréltünk, új alacsonyabb polcokra, összesen bruttó
933 ezer forint értékben. A belső raktárban kicserélésre került 2 db ablak és egy radiátor is
kiépítésre került.

VI.

Pénzügyi helyzet

A fenntartónk az intézmény 2019. évi költségvetését 25 613 850 Ft-ban hagyta jóvá,
melyet az év folyamán 27 216 136 Ft-ra módosított.
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Az intézmény saját bevétele 2019. november 30-ig 191 ezer Ft, amely számítógép használatból,
fénymásolásból, nyomtatásból, késedelmi díjból, könyvtérítésből, terembérletből származik. A
Márai-program pályázatán a könyvtár 150 ezer forint támogatást nyert, az érdekeltségnövelő
támogatás összege az idei évben 771 000 Ft volt.
A fenntartó önkormányzat pénzügyi kimutatása szerint az intézmény kiadása 2019. november
30-áig 21 093 588 forint volt.

VII. Rendezvények, kiállítások
2019-ben is folytattuk az előző években megkezdett munkánkat. A korábbi évekhez
hasonlóan egész évben fogadtuk az iskolai osztályokat és óvodai csoportokat könyvtár
látogatási óra keretében. Kézműves foglalkozásokat, vetélkedőket és meseolvasást tartottunk a
gyerekeknek.
A közösségi házban továbbra is helyszínt biztosítottunk a különböző tanfolyamoknak, a
városban működő civil szervezeteknek, kluboknak és pártoknak. Itt tartottuk a nagyobb
rendezvényeinket, valamint a tüdőszűrésnek és a véradásnak is a közösségi ház adott helyszínt.

Programjaink, rendezvényeink:
- 2019. január hónapban „Ébredés” címmel Lengyelfalvi Melitta gyönyörű olajfestmény
kiállítása volt látható a könyvtár Ablak Galériájában.
- 2019. január 22-én kezdődött a Kulturális Hét rendezvénysorozatunk, amely „Szép
magyar tájak” címmel Jancsovicsné Bakos Mária kiállításának megnyitójával kezdődött
a Csernai Pál Közösségi Központban. Ezt követte január 24-én „Magyarnak lenni”
címmel, Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész, Alagi János énekművész és
Pozsár Andrea zongoraművész zenés-verses estje. A kulturális hetet január 25-én a III.
Baranyi Ferenc Szavalóverseny zárta, mely szünetében fellépet a Kávészünet Duó
zenekar.
- 2019. február hónapban „Egy sima, egy fordított” címmel Vincze Judit kötött, horgolt
viseleti tárgyait csodálhattuk meg a könyvtár Ablak Galériájában.
- 2019. február 2-én a Tár-Sas Körünk folytatódott. A tavalyi évben a játékokon túl saját
társasjátékot tervezhettek a résztvevő gyerekek és felnőttek. A társaskör alkalmait
minden hónap első szombat délelőttjén tartottuk a könyvtárban 9-12-ig Fehér Viktor
játékmester segítségével.
- 2019. február 7-én kezdődött a VEKOP-8.5.4-17-2017-00001 kódszámú IKER 1 35 órás
alapfokú számítógépes képzés a könyvtár olvasótermében a Tribunus Militum
Piackutató Intézet jóvoltából.
- 2019. február 8-án „Tabuk nélkül” címmel Kotlerné Bíró Ágnes tartott ingyenes
egészségügyi előadást a Kriston torna jótékony hatásairól a könyvtárban.
- 2019. március hónapban Plavecz Katalin „Inspiráció” címmel, mesevilágot idéző
kézműves tárgyaiból volt kiállítás az Ablak Galériában.
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- 2019. március 1-jén Könyvtári esték programsorozatunk folytatódott. dr. Rugonfalvi Kiss
Csaba újabb történelmi előadását hallgathattuk meg az Árpád-ház történelméből.
- 2019. március 11-14-e között csoportos tematikus foglalkozásokat, vetélkedőket
tartottunk az kisiskolás gyerekeknek a nemzeti ünnepünk alkalmából.
- 2019. április hónapban „Együttlélegzés” címmel Tasi Zsuzsanna művészetterapeuta
képeit nézhették meg az Ablak galériában.
- 2019. április 8-12-e között a Magyar Költészet Napja alkalmából „Legyél Te is 100
verslábú” címmel verses vetélkedőkre hívtuk az osztályokat.
- 2019. április 12-én Rékasi Károly színművész Wass Albert „Szerelmem Erdély” című
önálló estjét láthatta az ünneplő közönség a Csernai Pál Közösségi Központban a
Magyar Költészet Napja alkalmából.
- 2019. április 15-16-án Húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk a gyermekeknek.
- 2019. május hónapban „Kortalan alkotások” címmel Karáth József különleges horgolt
alkotásait mutattuk be a könyvtár Ablak Galériájában.
- 2019. május 28-án elindult felnőtt Vintage kézműves foglalkozásunk Lehoczki-Lénárd
Valentina vezetésével. A kézműves foglalkozásokat egész évben heti rendszerességgel
kedd délután tartjuk.
- Intézményünk csatlakozott a Digitális Jólét Programhoz, melynek keretében elindítottuk
a 65 éven felüliek számára az ingyenes számítógép- és internet használati tanfolyamot.
A program 3 csoporttal indult május, június és szeptember hónapban, összesen 24 fővel.
- 2019. május 31-én Könyvtári esték programsorozatunk folytatódott dr. Rugonfalvi Kiss
Csaba történelmi előadását hallgathattuk meg IV. Béla, Magna Hungaria és a tatárok
címmel.
- 2019. június hónapban „Szivárvány” címmel Krausz Mihályné vegyes technikáival
készült, újrahasznosított kézműves munkáit nézhettük meg az Ablak Galériában.
- 2019. június 12-én került megrendezésre a Könyvtárosnap. A szakmai konferenciával
összekötött ünnepségre a megye szinte minden könyvtárából érkeztek kollégák és a
helyi vendégeinkkel együtt mintegy 150 fő vett részt az eseményen a Csernai Pál
Közösségi Központban.
- 2019. július hónapban „Beszélő virágok” címmel Csetneki Marika hagyományos
technikával készült, magyaros motívumokkal díszített hímzett alkotásait nézhették meg
a könyvtár Ablak Galériájában.
- 2019. július 26-án dr. Rugonfalvi Kiss Csaba történelmi előadását hallgathattuk meg a
könyvtárban IV. László királyunk kalandos és tragikus életéről.
- 2019. augusztusban Benkó Ildi „Megunt tárgyak új élete” című Vintage kézműves
munkáinak kiállítását nézhették meg az Ablak Galériában.
- 2019. augusztus 22-én Digitális Műveltség Szülőknek címmel tartottunk előadást az
internethasználat veszélyeiről szülőknek.
- Augusztus 24–én 15 órától Steampunk Időgép – Kézműves Workshop–ot tartott a
Kreatív Hobby Játéksziget, Jankovicsné Wéber Ildikó vezetésével, a Közösségi
Házban. A workshop-on a legújabb trendekkel, technikákkal ismerkedhettek az
érdeklődők.
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„Tervezz, alkoss 3D-ben” - A Városi Könyvtár DJP Pontjára érkezett szeptember 9-én
a Digitális Jólét Program jóvoltából egy 3D nyomtató, mely 2 hétig volt nálunk. Ez idő
alatt -a könyvtár nyitvatartási idejében- ingyenes lehetőséget biztosítottunk az
érdeklődőknek a saját maguk által megtervezett tárgyak kinyomtatására. Kihasználva a
technikai lehetőséget, megterveztük és kinyomtattuk Pilis nevezetes épületeinek
kicsinyített mását. A kis makettekből berendezett mini kiállítás megtekinthető volt a
könyvtár olvasótermében.
2019. szeptember 17-én Digitális Élménynapot szerveztünk a könyvtár DJP pontjában.
Programjai: 3D nyomtatás, VR szemüveg, Lego robot, egyedi építésű távirányítású
autó, versenyautó szimulátor, digitális tudás, sok-sok játék, izgalom, virtuális kalandok.
2019. szeptemberben a könyvtár Ablak Galériájában helytörténeti kiállítást szerveztünk
Pilis Város 14. évfordulója alkalmából.
2019. szeptember 14-én a Városi nap keretében „Legjobb kapusztnyik” elnevezésű sütő
verseny került lebonyolításra.
2019. szeptember 30-án Magyar Népmese Napja alkalmából a Pilisi Játékország Óvoda
gyermekeit láttuk vendégül a Csernai Pál Közösségi Központban. A gyerekek a Hahota
gyermekszínház előadásában a Ludas Matyi című előadást nézhették meg.
2019. október 1-jén „Könyvtárak az emberért, felelősség a Földért” - Az Országos
Könyvtári Napok tematikájához kapcsolódva környezetvédelmi vetélkedőket
szerveztünk általános iskolai osztályok számára.
2019. október 3-án este dr. Rugonfalvi Kiss Csaba történelmi előadását hallgathattuk meg
Orseolo Péter és Aba Sámuel királyaink fordulatokban bővelkedő uralkodásáról a
Városi Könyvtár olvasótermében.
Október 4-én Grecsó Krisztián, József Attila-díjas író, költő, dalszerző látogatott el
hozzánk. Az író-olvasó találkozónak a Közösségi Ház adott otthont, ahol a népes számú
érdeklődő közönség egy remek hangulatú előadást hallgathatott meg.
2019. október hónapban az Ablak Galériában a Motring Foltvarró Kör ügyes kezű tagjai
hozták el hozzánk gyönyörű alkotásaikat.
2019. november hónapban Durjancz Mária csipkecsodáit nézhettük meg az Ablak
Galériában „Otthon csipkéi” címmel.
2019. november 16-án a Magyar Nyelv Napja alkalmából intézményünk vendége Nyáry
Krisztián irodalomtörténész, író, szerkesztő, kommunikációs szakember volt.
Az előadáson Hevesi Judit költő, Nyáry Krisztián szerkesztője beszélgetett az íróval.
2019. november 29-én 17 órakor a könyvtár DJP pontja a "Digitális műveltség szülőknek"
projekt keretében előadás sorozatának második alkalmát tartotta az internethasználat
veszélyeiről MÁS/KÉP összefoglaló címmel.
2019. december hónapban Daridáné Gavalecz Erzsébet horgolt munkáit állítottuk ki az
Ablak Galériában „A nyugalom percei” címmel.
December 3-án a Gubányi Károly Általános Iskola és a Pilisi Gyermekotthon alsó
tagozatos diákjait hívtuk a Csernai Pál Közösségi Központba a Hahota színház
előadására, melynek címe Mikulás modernizál volt.
December 13-án 18 órakor Réti László író, a Parfümőr, a Kandahári fogoly, A falak
mögött és még sok más izgalmas történet szerzője várta a krimik iránt érdeklődő
olvasókat könyvtár olvasótermében egy kötetlen hangulatú író-olvasó találkozóra.
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VIII. Szakmai kapcsolatok, propaganda
Az intézmény közvetlen partnerei Pilis Város Polgármesteri Hivatala, a Csernai Pál
Közösségi Központ, a Gubányi Károly Általános Iskola, a Pilisi Játékország Óvoda, valamint
a Pilisi Városüzemeltető Kft. A fenntartó önkormányzattal és a polgármesteri hivatal
dolgozóival jó szakmai kapcsolat alakult ki az évek során. A Csernai Pál Közösségi Központ
vezetőjével és dolgozóival jó kapcsolatot ápolunk, több rendezvény lebonyolításában
kölcsönösen segítettük egymás munkáját. Az iskola és az óvoda vezetőivel és pedagógusaival
állandó kapcsolatban állunk.
Az intézmény jó kapcsolatot ápol a Barátság Nyugdíjas Klubbal, a Vidám Tavasz Klubbal, az
egyházakkal, a különböző civil szervezetekkel, pártokkal és közösségekkel.
Szakmai támogatást és segítséget a Pest Megyei Könyvtártól és a Magyar Könyvtáros
Egyesület Pest Megyei Szervezetétől kapunk.
Az intézmény életének eseményeiről rendszeresen hírt adtunk a Hírnök című lapban,
valamint a könyvtár honlapján és facebook oldalán. Rendezvényeinket meghívókkal,
plakátokkal és az interneten keresztül népszerűsítjük. Több rendezvényünket hirdette a Dabas
rádió, a Régió Lapkiadó, Lokáció és a Cegléd Tourinform iroda.
Könyvtárunk Pilis város életének fontos és színes, színvonalas értéket képviselő része.
Látogatottságunk évről évre nő- részben a szervezett programok, részben az olvasási kedv
növekedése miatt. Az intézmény több mint 50 éves szakmai munkáját fejleszteni megtisztelő
és a jövő szempontjából fontos feladatunk.
Kérem a Tisztelt Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság, a Köznevelési és Ifjúsági
Bizottság, valamint a Képviselő-testületet az intézmény 2019. évi munkájáról készített
beszámoló elfogadására.

Tisztelettel:

Malik Tamásné
intézményvezető
Pilis, 2020 január 10.
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Képes beszámoló

Ablak galéria

Digitális élménynap
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DMSZ előadás

Grecsó Krisztián író-olvasó találkozó
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Magyar Népmese Napja

Nyáry Krisztián író-olvasó találkozója
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Számítógépes tanfolyam 65+

Vetélkedő
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Réti László író-olvasó találkozó

Wass Albert est
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Könyvtárosnap
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