Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Aranybulla Könyvtár Alapítvány
2017-ben végzett közhasznú tevékenység bemutatása
Székesfehérváron elsősorban a Ráchegyen élők számára biztosít nyilvános könyvtári ellátást
alapítványi fenntartású könyvtárunk. Feladataink ellátása során törekszünk arra, hogy
olvasóink, látogatóink által igényelt szakszerű és folyamatos könyvtári szolgáltatásokat
biztosítsunk. Szolgáltatásaink sokrétűek: dokumentumok helyben használata, kölcsönzése,
számítógép és internet használat, közérdekű információs szolgáltatás, tájékoztatás, különböző
rendezvények szervezése. Így, a hagyományos könyvtári feladatokon túl igyekszünk a
lakókörzetben élők igényes szórakozásához is hozzájárulni. Mindezek mellett a különféle nehéz
élethelyzetekben élő látogatóink, használóink számára próbálunk segítséget nyújtani ügyeik
elintézésében (önéletrajz írása, beadás, álláskeresési segítségnyújtás, stb.)
Figyelmes és családias olvasószolgálatot működtetünk, melynek középpontjában az olvasó áll,
minden olvasói igényre igyekszünk a leghamarabb reagálni és azt kielégíteni. Az
olvasószolgálatot heti 38 órában hétfőtől péntekig, a nyári időszakban is folyamatosan, szünet
nélkül, rövidített nyitva tartással biztosítottuk.
A könyvtár gyűjteményének kialakítása során nagy figyelmet fordítottunk az olvasók igényeire.
A 2017-es évben az állományt 1.328.000,- Ft értékben növeltük, 443 db könyvvel, DVD-vel
bővült a kínálat. Az állomány gyarapítása során előnyben részesítjük azokat az internetes
áruházakat, ahol jelentős árkedvezményt kapunk a beszerzés során (Líra, Shopline, Könyvellátó
20-35%).
Átlagos napi látogatóink száma 40-50 fő, ebből a gyermekek száma jelentős. Használóink közel
1/3 részét a nyugdíjas korosztály teszi ki. Bizonyos feladatokat előrevetít számunkra
lakókörzetünk társadalmi összetétele. Mivel a város Szociális szállójának földszintjén működik
könyvtárunk, sok hátrányos helyzetű olvasónk, látogatónk van. Biztosítjuk számukra, hogy
kulturált környezetben töltsék el szabadidejüket, ezáltal elősegítjük társadalmi integrációjukat.
Az esélyegyenlőség biztosításának sikerességét az érvényes és szükséges tudás megszerzésén
keresztül tudjuk elősegíteni és támogatni. Alapítványunk által létrehozott és működtetett
könyvtárunk közösségi szolgáltatásai jelentik társadalmi hasznosságát. Nagy öröm számunkra,
hogy egy szép új gyermekrészleg került kialakítására és 2017 év elején megtörtént annak
hivatalos átadása. Működtetésére a város önkormányzata bizalmat szavazott intézményünknek

és finanszírozza az új részleg rezsiköltségét is. Szeretnénk megköszönni a TEMI elnökségének,
hogy az állami támogatás megnövelésével hozzájárult az Aranybulla Könyvtár Alapítvány
működéséhez.
Ebben az évben 33 gyermekeknek szóló könyvtári foglalkozást, programot és rendezvényt
tartottunk, amelyen 1 557 diák vett részt, kihasználva az új gyermekrészleg által nyújtotta
lehetőségeket.
Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgássérült, vak és gyengénlátó embertársainkra, ők
ingyenesen iratkozhatnak be könyvtárunkba, alkalmanként térítésmentesen helyet adunk
összejöveteleiknek. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében hangoskönyvet gyűjtünk és
kölcsönzünk, valamint egy számítógépünkön megtalálható a képernyőnagyító és felolvasó
szoftver is. Célunk, hogy a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatások segítségével
hozzájáruljunk az önálló élet eléréséhez, elősegítéséhez.
Számítógépes szolgáltatásunkat naponta átlagosan 10-15 fő veszi igénybe, amelyet a könyvtár
teljes nyitva tartási idejében használhatnak. Térítéses formában biztosítjuk a számítógép
használatot, azonban a beiratkozott olvasóinknak 10 óra ingyenes Internet elérést nyújtunk.
Mindezek mellett vállalunk nyomtatást, másolást, szkennelést, fax és e-mail szolgáltatást is.
Az ODR rendszerén keresztül az év során továbbra is folyamatosan lehetővé tettük
olvasóinknak a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét. A Vörösmarty Mihály Könyvtár részére
könyvtárközi kölcsönzés keretében biztosítottuk a kért dokumentumokat.
Rendszeresen pályáztunk, ez évben 7 pályázatot készítettünk, beadott pályázataink: TEMI,
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Képviselői Alap terhére, EFOP-3.3.2, TESCO „Ön választ
mi segítünk”, NEA (2), United Way Magyarország.
Székesfehérvár városa támogatja közterületeinek, az intézmények zöldfelületeinek parkosítási
törekvéseit. Könyvtárunk sikeresen pályázott a „Virágosabb, zöldebb Székesfehérvárért”
tenderen: az így kapott egynyári és évelő növényekkel esztétikus környezetet alakítottunk ki az
épület előtt.
Az előző évek hagyományaihoz híven 2017-ben is igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten
tartalmas és színes rendezvénysorozatot összeállítani. Az év folyamán 48 különféle
rendezvényt szerveztünk - ebből 33-t gyermekeknek -, melyeken összesen 2 305 fő vett részt.
Facebook oldalunkon egy rövid videó formájában, és honlapunk képtárában is megtekinthetőek
a rendezvényeinken készült fotók: http://aranybulla.gstudio.hu/

ÁLLANDÓ CSOPORTJAINK 2017-BEN:
2012-ben, 5 évvel ezelőtt egy Önismereti Klubot indítottunk útjára Lélekhíd címmel. A havi
rendszerességgel működő klubban minden egyes alkalommal egy központi téma köré
csoportosul a beszélgetés. A klub Tánczi Erika asztrozófus vezetésével működik. Néhány
érdekes, említésre méltó téma, amely elhangzott: Komfortzónán innen és túl; REIKI, mint
univerzális életerő; Beszélgetős – meditációs foglalkozás.
Az idei év elején Bütykölde néven kisgyermekeknek szóló ingyenes kreatív csoport indítását
kezdtük meg. Havonta egy alkalommal jönnek össze a foglalkozásra, és ilyenkor különböző
technikákkal készülő apróbb tárgyakat, ajándékokat készítenek a hozzánk ellátogatók.
Mindezek az alkalmak elősegítik a gyermekek művészeti és kreatív képességeinek
kibontakozását, valamint hozzásegítik őket személyiségük pozitív fejlődéséhez, hátrányaik
kompenzálásához.

KIEMELT RENDEZVÉNYEK 2017-BEN:


Gyermekkönyvtári részlegünk ünnepélyes átadójára került 2017. január 9-én. A
gyermekrészleget átadta: Dr. Cser-Palkovics András polgármester, Dr. Dienesné Fluck
Györgyi lakóterületi képviselő, valamint Pál Gábor a TEMI elnökségi tagja.



Kőszeghy Csilla meseillusztrációiból nyílt kiállítás ezzel egyidőben, amely
megtekinthető volt január végéig.



Sorslevelek címmel könyvbemutató foglalkozásra került sor 2017. február 15-én, a
kötet szerzőjével Lukács Zoltán Gáborral ismerkedhettek meg az érdeklődők.



„Közlekedj okosan!” címmel 2 alkalommal tartottunk közlekedésbiztonsági előadást
gyermekek számára, Májer László rendőr százados közreműködésével.



Utazni jó! című filmvetítéssel egybekötött úti beszámoló sorozatunk – Séták az antik és
a modern Rómában, Fertő Imre közreműködésével.



„Kompozíciók 2016” címmel Garainé Mariann E-MAFOSZ fotóművész kiállítására
2017.03.22-én került sor. A tárlatot rendhagyó módon az alkotó ajánlotta a közönség
figyelmébe.



Közlekedésbiztonsági ügyességi versenyre vártuk a Zentai Úti Általános Iskola alsó
tagozatos tanulóit, amelyet Májer László rendőr százados úr közreműködésével
bonyolítottunk le.



2 alkalommal húsvéti kézműves foglalkozásra vártuk a gyermekeket, amelyen húsvéti
figurákat készíthettek.



Április hónapban Berta József Hagyományőrző díjas népművész és az Abanda Zenekar
közreműködésével zajlott Izsó László „Fa- és csontfaragásaim” című kiállításának
ünnepélyes megnyitója.



Vidám, beszélgetős meseműsorra vártuk a kis óvodásokat Lovranits Júlia (Rigó a
mesemondó) közreműködésével, „Miért csíp a szúnyog?” címmel 2017. május 25-én.



A 18. alkalommal városunkban megrendezésre került Kortárs Művészeti Fesztivál
programjába ismét aktívan bekapcsolódtunk. Pék Eszter Anna „POSZT” című
kiállítására, valamint Gál Csaba Sándor azonos című kötetének bemutatására került sor.
A tárlatot a közönség 2017. május 11-től június 16-ig láthatta.



A 88. Ünnepi Könyvhét és a 16. Gyermekkönyvnapok helyi programsorozatába szintén
bekapcsolódtunk. Kertész Erzsi írónő Könyves kalandok! címmel tartott író-olvasó
találkozót tinédzser olvasóinknak.



Kitelepültünk a Városház téren felállított pavilonba: beiratkozási lehetőséggel,
kvízjátékokkal gyermekeknek és felnőtteknek, apró ajándékokkal, elvihető könyvekkel
vártuk az érdeklődőket.



Közreműködtünk a KÖFÉM Művelődési Ház nyári napközis tábor programjainak
lebonyolításában is (kézműves foglalkozás, könyvtárhasználati óra, vetélkedő, stb.).



Az Országos Könyvtári Napok programsorozatában már 13. éve vesz részt aktívan
könyvtárunk. 2017-ben is csatlakoztunk az országos felhíváshoz és igyekeztünk
változatos, színes kínálatot összeállítani erre a hétre, amely 2017. október 3. és 9.-között
zajlott.
− A Kákics együttes vidám, hangulatos koncertjére „Néphagyományaink dalai”
címmel került sor.
− Könyvtárunk vízzel kapcsolatos témájú könyveiből, köteteiből mini kiállítást
rendeztünk.
− Hekkerné
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tárlatmegnyitóra került sor 2017. október 4-én. A tárlatot Rubina Sándor a család
barátja nyitotta meg.


Ez év október 18-án Szabó Gabriella háromszoros olimpiai, kilencszeres világ és
kilencszeres
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bibliotékánkban. Beszélgetőtársa Róth Tamás fotóriporter volt. A rendezvény a
Gedővári Imre Olimpiai Baráti Kör és könyvtárunk közös rendezésében valósult meg.
A későbbiekben helyet adtunk a baráti kör további rendezvényeihez is.


„Őszi színek-téli fények” címmel a Székesfehérvári Fotóklub tagjainak hagyományos
kiállítása, amelyre 2017. november 16-án került sor. A tárlatot Posfai Attila a klub
elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.



A Zirano Színház „Karácsonyi csillag” című meseműsorával ajándékoztuk meg év
végén kis olvasóinkat és a rendszeresen hozzánk ellátogató óvodai és iskolai
csoportokat.



Könyvtárhasználati és olvasásnépszerűsítő foglalkozások, meseolvasás, rendhagyó
irodalomórák, kézműves és játszóházi foglalkozások, stb.

Az idei évre is megkötötte intézményünkkel városunk önkormányzata a közművelődési
megállapodást, melynek összege 5,7 millió forint. Könyvtárunk ez évben 132.732,- SZJA
1%-ot gyűjtött, amelyet dokumentum beszerzésre és folyóirat előfizetésre használt fel.
A könyvtár fenntartási költségei igen magasak, különösen a téli időszakban megterhelő a fűtési
költség kifizetése. 10 db számítógépünk, 1 db nyomtatónk, 2 db másológépünk van, ezek
karbantartásai is jelentősek. Honlapunk naprakész információval szolgál, a folyamatos
frissítésért szolgáltatási díjat fizetünk.
A helyi médiákkal kialakított jó kapcsolatunknak köszönhetően a Fejér Megyei Hírlap, a Városi
Televízió, a Székesfehérvári Napilap és a Vörösmarty Rádió ez év során több alkalommal is
tudósított rendezvényeinkről.
Támogatóink között szerepeltetjük honlapunkon és bianco meghívónkon az EMMI-t és a
TEMI-t, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Várost.
Alapítványunk kuratóriumi ülését megtartottuk, melyen elfogadásra került a könyvtár 2016. évi
Mérlegbeszámolója és Közhasznúsági Jelentése.
Három főfoglalkozású és egy részmunkaidős dolgozója van könyvtárunknak, az idei évben a
kötelező bruttó munkabér emelése és annak járulék vonzata nagy terhet jelent az igencsak
szoros gazdálkodást folytató szervezetünk számára. 2017. március 1-től három fő kulturális
közfoglalkoztatott segíti munkánkat. Jelenleg négy önkéntes munkatárs dolgozik rendszeresen

