Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Aranybulla Könyvtár Alapítvány
2020-ban végzett közhasznú tevékenység bemutatása

Az Aranybulla Könyvtár Alapítvány 2020-ban is elsősorban a Ráchegyen élők számára nyújtott
folyamatos és szakszerű nyilvános könyvtári ellátást - tette mindezt a1997. évi CXL törvény és
a vonatkozó jogszabályok alapján -, amelyet mindenki számára korlátozás nélkül biztosított. A
településrész központi helyén található meg könyvtárunk, amely húsz év óta a városrész
lakóinak igyekszik szolgáltatni. Munkánk középpontjába a könyvtárhasználót, látogatót
állítjuk, hogy a szolgáltatásainkkal és programjainkkal elégedett embereket tudjunk kiszolgálni.
Szolgáltatásaink sokrétűek: dokumentumok helyben használata, kölcsönzése, számítógép- és
internet használat, közérdekű információs szolgáltatás, „mindenki irodája”, tájékoztatás,
különböző rendezvények szervezése. Számítógépes szolgáltatásunkat térítéses formában a
könyvtár teljes nyitvatartási idejében biztosítjuk. Olvasóinknak 10 óra ingyenes internet elérést
nyújtunk a beiratkozáskor. Emellett vállalunk nyomtatást, szkennelést, fax és e-mail
szolgáltatást. Bibliotékánk a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségét is felkínálja olvasóinak, így
biztosítva a kért dokumentum elérését. A Vörösmarty Mihály Könyvtár és tagkönyvtárai
számára e szolgáltatás keretében nyújtottuk az igényelt könyveket. Az olvasószolgálatot heti
48 órában hétfőtől péntekig, havi két alkalommal szombatonként is biztosítjuk (4-4 órában). A
nyári időszakban is folyamatosan, szünet nélkül, rövidebb nyitvatartással vártuk a
könyvtárhasználókat.
Olvasóink közel 1/3 részét a nyugdíjas korosztály teszi ki, sok a hátrányos helyzetű, nehéz
életkörülmények között élő látogatónk. Biztosítjuk számukra, hogy kulturált környezetben
töltsék el idejüket, segítséget nyújtunk különböző ügyeik elintézésében (önéletrajz írása,
beadása, álláskeresési segítségnyújtás stb.). Egyik fontos feladatunk, hogy lehetőségeink által
elősegítsük az esélyegyenlőség biztosítását. Kiemelt figyelmet fordítunk a mozgássérült, vakés gyengénlátó embertársainkra, ők térítésmentesen iratkozhatnak be könyvtárunkba és vehetik
igénybe szolgáltatásainkat. Célunk, hogy a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatások
segítségével hozzájáruljunk az önálló élet elősegítéséhez.
Kisközösségi színtérként klubokat és csoportokat is működtetünk, hét ilyen közösségünk van.
Számukra térítésmentesen helyet biztosítunk könyvtárunkban és támogatjuk működésüket
(Vidám kreatívok papírfonó csoport, Kids Club - angol nyelvi foglalkozások, Bütykölde,
Kreatív szombat, Papírfonó szombat, Sulirahangoló, Kreatív doktor).

Gyűjtőköri szabályzatunknak és az olvasóink igényeinek megfelelően alakítjuk bibliotékánk
állományát. Dokumentumok vásárlására, napilap és folyóiratok előfizetésére igyekeztünk az
előző évekhez hasonlóan költeni (547 db könyvvel és dokumentummal gyarapítottuk az
állományt).
Ebben az évben még inkább azt tapasztaltuk, hogy a könyvtári funkció mellett a szociális
területen is fontos missziót lát el intézményünk. Mivel bibliotékánk a város egyik szociális
bérlakás tömbjében működik és átmeneti szálló is van a környékünkön, ez egyfajta közösségi
feladat ellátására is kötelez bennünket. A városrész és a háztömb lakói között nagyon sok az
idős, magányos ember, valamint a kisgyermekes család, akik komoly anyagi nehézségekkel
küzdenek, így könyvtárunk jelenti az egyetlen szórakozási, kikapcsolódási, találkozási
lehetőséget számukra. A március közepétől június közepéig tartó időszakban is igyekeztünk
különböző érdekes és figyelemfelkeltő, hasznos dolgokat kitalálni, például a Közösségek
Hetéhez kapcsolódóan on-line kiállítást tartani, minden héten meséltünk a gyermekeknek a
könyvtár közösségi felületén, hasznos linkajánlókkal, különböző rejtvényekkel, totóval
színesítettük ezt az időszakot. Májusban elindítottuk a KÖNYVET HÁZHOZ! programot, hogy
azok, akik ezt igénylik továbbra is olvasnivalóhoz jussanak.
A november 10-én életbe lépett 484/2020 számú Kormányrendelet értelmében ismételten be
kellett zárni könyvtárunkat. Igyekszünk az olvasóinkat továbbra is ellátni könyvvel,
természetesen a higiénés és egészségügyi szabályok betartásával. Telefonon, e-mailen,
facebook oldalunkon keresztül fogadjuk a könyvigényeket, azokat összekészítjük és a
megbeszélt időpontban átadjuk a könyvtár bejáratánál. A visszahozott dokumentumokat 72
órára karanténba helyezzük. Továbbra is biztosítjuk a KÖNYVET HÁZHOZ! szolgáltatást,
különösen a veszélyeztetett korosztály számára. Mindezek mellett a kapcsolattartás érdekében
a közösségi média oldalunkra felteszünk különböző általunk készített kreatív foglalkozásokról
anyagokat, valamint folyamatosan frissítjük a honlapunkon található tartalmakat is.
Statisztikánk szerint a 2020-as évben 9.463 fő vette igénybe szolgáltatásainkat.
Hagyományainkhoz híven igyekeztünk tartalmas és színes rendezvénykínálatot összeállítani az
év során 93 különféle (23 gyermekeknek szóló) rendezvényt, eseményt szerveztünk, az
online megtekintésekkel együtt 6528 fő részvételével zajlottak le programjaink, ebből 323
fő diák volt.
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ÁLLANDÓ CSOPORTJAINK 2020-BAN:
Vidám kreatívok - Papírfonó szakkörünk minden héten kedden tartja foglalkozásait, 15
órától 17.30-ig. Ezekre az alkalmakra azokat az embereket hívjuk és várjuk, akik szívesen
kapcsolódnak be egy viszonylag új kézműves technika elsajátításába. Egy egyszerű, de mégis
környezetbarát és nagyon hasznos technikáról van szó, ahol a szemétnek tűnő reklámújságokból
kiválóan használható, praktikus tárgyakat lehet készíteni a környezettudatosság jegyében.
Bütykölde néven kisgyermekeknek szóló kézműves kreatív csoportunk szintén havi szakkör.
A foglalkozásokon különböző technikákkal apróbb tárgyakat, ajándékokat készítenek a
hozzánk ellátogatók. Ezek az alkalmak elősegítik a gyermekek finommotorikai készségeinek
fejlesztését, valamint művészeti és kreatív képességeik kibontakozását.
Kreatív szombat címmel 2018 októberében havi szakkörként elindított foglalkozássorozat a
családoknak szól, kicsiktől a nagyszülőkig. Célunk, hogy ezen alkalmakkor mindenki jól érezze
magát. Itt lehetősége nyílik a résztvevőknek különböző kreatív technikák kipróbálására, például
quilling, üvegfestés, papírfonás, stb. Mindezek mellett mód van a beszélgetésre, házi praktikák
és bevált receptek cseréjére is.
A papírfonó szombat minden hónap harmadik szombatján 10.00-12.00 óráig várja az
érdeklődőket. Ezt a hétvégi elfoglaltságot azoknak terveztük és indítottuk el, akik a keddi
összejövetelekre idő hiányában nem tudnak ellátogatni. A csoport vezetője segítségével és
irányításával elsajátíthatják a papírfonás alapjait, a szükséges eszközök használatát és a tárgyak
készítésének technikáját.
„Sulira hangoló” vidám délutánokra várjuk minden héten szerdán az óvodás nagycsoportos
korosztályt. Baloghné Szakonyi Csilla fejlesztőpedagógus segítségével olyan foglalkozáson
vehettek részt a gyermekek, amely hozzájárul személyiségük pozitív fejlődéséhez,
problémamegoldó képességük fejlesztéséhez, hátrányaik kompenzálásához.
Kids Club - angol nyelvi játékos csoport kicsiknek. Fontos, hogy a gyermekek számára élmény
legyen az angol nyelv tanulása. Ahogy mondani szoktuk, mi nem tanítunk, hanem játszunk
angolul. Célunk, hogy klubjainkban a gyermekek oldott körülmények között, észrevétlenül,
játékosan és vidáman fedezzék fel, s örömmel tapasztalják meg az angol nyelv világát. A pozitív

megerősítés mellett, a gyermekek egy közösség tagjaként éljék meg egy más kultúra
megismerését.
Kreatív doktor minden héten pénteken, ez egy egyéni konzultációt jelent. Minden, ami
elszakadt, leszakadt, kicsorbult, eltörött, javításra vár, azzal meg lehet keresni Hekkerné Gócza
Erikát. Neki mindig van ötlete, megoldása a már kidobásra ítélt tárgyak megjavítására.

KIEMELT RENDEZVÉNYEK 2020-BAN:
 Az arénán túl vár… Lukács Renáta első könyves író könyvbemutatója. Beszélgetőtárs:
Bokros Judit újságíró, közreműködött: H. Schoffhauzer Alexandra színésznő és Balogh
Mihály a Szabad Színház színésze.
 FONAL-FA-LÓ címmel Farkas Cecília és Németh Andrea kézművesek tárlatának adott
helyet könyvtárunk. A kiállítást Gonda Emma, a Fejér Megyei Népművelők Egyesületének
Elnöke ajánlotta a látogatók figyelmébe.
 Készítsünk kreatív mesekönyvet! címmel Sevella Zsuzsanna fejlesztő pedagógus,
játékfejlesztővel kézműves foglalkozásra került sor könyvtárunkban 2020. március 10-én.
 A Beporzás Napja alkalmából előadással egybekötött mézkóstolásra nyílt lehetőség
intézményünkben a Szent István Mézlovagrend közreműködésével.
 Közreműködtünk a Köfém Művelődési Ház nyári napközis táborának programjainak
lebonyolításában is (kézműves foglalkozás, könyvajánló nyárra, vetélkedő, stb.) 2020.
június 29-július 3 között, 14 fővel.

 A Székesfehérvári Civil Napon szeptember 12-én a Zichy ligetbe vártuk az érdeklődőket
9.00-15.00 óráig. Itt nemcsak kézműveskedéssel készültünk, hanem igyekeztünk
bemutatni és népszerűsíteni a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokat és felhívni a
figyelmet az általunk működtetett kisközösségekre, klubokra, csoportokra.
 Csodálatos papír címmel nyílt kiállítás könyvtárunkban a Vidám kreatívok - papírfonó
csoport munkáiból 2020. szeptember 30-án. A kiállítást megnyitotta Golenyákné Kovács
Anita támogató, közreműködött a Kákics Zenekar.
 Az Országos Könyvtári Napok programsorozatában 15 éve vesz részt aktívan könyvtárunk.
Csatlakoztunk az országos felhíváshoz és igyekeztünk változatos, színes kínálatot
összeállítani erre a hétre, amely 2020. október 5-9 között zajlott.
-

Napjaink egyik legnépszerűbb magyar bestseller írója volt könyvtárunk vendége, R.
Kelényi Angelika Terézanyu-díjas írónő.

-

Fonjunk együtt papírcsodát! - a könyvtár Vidám kreatívok-Papírfonó csoportjának
nyitott foglalkozása.

-

Az Álomzug Társulás online bábszínházi előadása Az üveghegyen túl, avagy a
tengerlépő cipő címmel.

 „Egyszer volt, hol nem volt …” címmel meseíró pályázatot hirdettünk a TESCO „Ön
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eredményhirdetést december második hetében tartottuk.
 Forrai Károlyné babakészítő csodálatos babáit láthatták könyvtárunkban, ez a kiállítás
szorosan kapcsolódott a meseíró pályázatunkhoz. Az alkotóval a Fehérvár Televízió
készített riportot, amelyet többször is láthattak az érdeklődők.
 A Nemzeti Összetartozás Évéhez kapcsolódóan filmvetítésre került sor könyvtárunkban,
Vakler
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dokumentumfilmjét 2020. október 20-án láthatta az érdeklődő közönség.
 Könyvtárhasználati és olvasásnépszerűsítő foglalkozások, meseolvasás, rendhagyó
irodalom órák, játszóházi foglalkozások, stb.

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00115 számú „Irány Betűfalóniába!” című projekt 2018.
szeptember 1-jén indult el az iskolai tanévhez igazodva. A projekt általános célja volt a
köznevelési intézményekben tanuló gyermekek tudásának gyarapítása, kompetenciáinak
fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás eszméjének erősítése, valamint mindezek hatására a
szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentése. A programok megvalósítása az
utolsó szakaszhoz ért 2020. február 29-cel és sikeresen lezártuk a projektet.
A projekt tartalma: Az együttműködő partnereknél (1 nevelési és 5 oktatási intézmény)
fejlesztő, felzárkóztató és tehetséggondozó csoportok működtetése (például Nyelv-ész, Sakksuli, környezetvédelmi-, néptánc- és sport szakkör), rajz- és mesemondó versenyek, valamint
három témanap (Ökonap, Magyar irodalom napja, Magyar népzene napja - 3-3-3 programmal),
könyvtárunkban pedig kulturális órák.
Specifikus célja, hogy olyan kulturális együttműködések alakuljanak ki az érintett települések
oktatási intézményei és az Aranybulla Könyvtár Alapítvány között, melyek hosszú távon
segítik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, az egyenlőtlenségek csökkentését,
valamint a tanórán kívüli foglalkozások magas szintű megvalósítását.
Bízunk abban, hogy a kitűzött célokat sikerült elérnünk és így a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása is megtörtént, valamint a tanórán kívüli foglalkozások magas szintű
megvalósítása is elérte a kívánt eredményeket.

GINOP-3.3.1-16 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási
portfóliójuk bővítése, Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése.
Cél: a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű
infokommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró
pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a
digitális jártasság fejlesztése, különös tekintettel a munkavállalási korú hátrányos helyzetű
célcsoporttagok körében.
2018. szeptemberében megkaptuk az eszközöket és a pályázatban leírt szolgáltatási fejlesztési
tervnek megfelelően használtuk az igényelt IKT eszközöket a különböző rendezvények
kapcsán.
Alapítványunk által működtetett könyvtárunk ebben az évben a humánvírus által okozott anyagi
problémák miatt továbbra is komoly finanszírozási gondokkal küzd. A könyvtár éves
költségvetésének bevétele 26 millió forint, amelynek 49%-a állami, 12%-a önkormányzati
működési támogatás. Ebből finanszírozzuk a jelenleg 2 fő főfoglalkozású dolgozó, valamint az
1 fő határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott bérét és járulékait, a fenntartási
költségeket, egyéb kiadási költségeket, valamint a dokumentumvásárlást. Mindezek mellett a
területi képviselő dr. Dienesné Fluck Györgyi a keretéből kiegészítette költségvetésünket,
melyet szintén működésre, dokumentum vásárlásra, rendezvényekre, karbantartási költségek
fedezésére kaptunk. Rendszeresen pályázunk, ebben az évben 7 pályázatot készítettünk:
Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
képviselői alap terhére, Nemzeti Együttműködési Alap, TESCO „Ön választ, mi segítünk”,
Vodafone Digitális Díj, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Civil Nap, Virágos
Székesfehérvárért.

Alaptevékenységünkből adódó saját bevétel minimális, hiszen jelképes beiratkozási – (100
Ft/év), és a kedvezményes szolgáltatási díjakkal, valamint az ingyenes programokkal kívánjuk
a lakóterületünkön élőknek a könyvtári és művelődési lehetőséget biztosítani.
Ez év nyarán komoly beázás keletkezett a gyermekkönyvtári részben, amelyet jeleztünk az
épület karbantartásáért felelősnek, az épület külső és belső javítása megtörtént. Mindezek
mellett a klímakészülékeink egyik külső egysége károsodott, ennek javítási költsége is jelentős
volt.
Ebben az évben 231.160 Ft SZJA 1%-ot gyűjtöttünk.
A téli időszakban a könyvtár fenntartási költségei igen magasak, különösen a fűtési költség
kifizetése nagy terhet jelent számunkra. Irodatechnikai parkunk: 10 db számítógép, 3 db
nyomtató, 3 db laptop, 2 db tablet, 2 db projektor, 2 db okostelefon, 2 db fénymásológép és
ezek karbantartása is jelentős.
A honlapunk a kor követelményeinek megfelelő formában áll a használók rendelkezésére, a
folyamatos frissítésről is gondoskodunk, amelyért szolgáltatási díjat fizetünk.
A helyi média - Fehérvár Televízió, Fejér Megyei Hírlap, Vörösmarty Rádió, FehérVár
folyóirat, Szuperinfo című lap - a beszámolási év során több alkalommal is tudósított
rendezvényeinkről, így a fehérváriak közvetlenül tudomást szerezhettek a könyvtár által
szervezett programokról.
Honlapunkon, biankó és egyéb kiadványainkon támogatóink között szerepeltetjük az EMMI-t,
Székesfehérvár MJV-t, Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány-t, TEMI-t és
egyéb támogatóinkat.
Alapítványunk kuratóriumi ülését megtartottuk, amelyen elfogadásra került a 2019. évi
Mérlegbeszámoló és Közhasznúsági Jelentés.
A kialakult gazdasági helyzetre való tekintettel a következő költségcsökkentéseket kellett
végrehajtani: az év első negyedévében, az eredetileg 4 főből álló kollektíva 2 fő főfoglalkozású
munkavállalójának munkaidejét 4-4 órára csökkentettük (3 hónap időtartamra), valamint a 2 fő
határozott
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felbontásra

került

és

az

egyszerűsített

foglalkoztatással alkalmazott technikai dolgozótól is meg kellett válnunk.
Jelenleg (2021.01.01-től) három főfoglalkozású (2 fő határozatlan és 1 fő határozott idejű
munkaszerződéssel foglalkoztatott) dolgozója van könyvtárunknak. Az idei évben a kötelező

bruttó munkabér emelése gazdálkodásunkra jelentős hatással volt. Sajnálatos módon, mindezek
miatt a kollégák között így bérfeszültség alakult ki.
Jelenleg 6 önkéntes munkatárs dolgozik rendszeresen könyvtárunkban, ők sokat segítenek
feladataink megvalósításában. A humánerőforrás szakmai fejlesztésére is gondot fordított
könyvtárunk vezetése. Ebben az évben egy kolléga vett részt az EMMI által finanszírozott, az
Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézete által szervezett a Fejlesztő biblioterápia
könyvtári alkalmazása című képzésen.
Iskolai közösségi szolgálatos diákokat is fogadtunk, 4 iskolával van Együttműködési
Megállapodásunk. A diákok ebben az évben a rendezvényeken való közreműködésükkel és
különféle technikai feladatok megoldásánál (könyvtári rend biztosítása, szórólapozás, postázás)
segítették civil szervezetünk munkáját.
Saját bevételi forrásaink igen korlátozottak, hiszen szolgáltatásaink árát a Vörösmarty Mihály
Könyvtár díjszabásához igazítottuk (100ft/év), így kívánjuk a könyvtárhasználatot és a
szolgáltatásokat mindenki számára elérhetővé tenni.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Ráchegy városrész könyvtári ellátását az
Aranybulla Könyvtár Alapítványon keresztül biztosítja a vonzáskörzetben élők számára. Mind
ezek mellett Közművelődési Megállapodás keretében és a térítésmentes helység használattal
támogatja a szolgáltatás biztosítására, amely lehetővé teszi a folyamatos és szakszerű könyvtári
tevékenységet. A Kárpát-medencei Kulturális Népfőiskola Alapítvány pályázata által nyújtott
állami működési támogatás pedig megfelelő alapokat ad a permanens működés biztosításához.

Székesfehérvár, 2021.05.26.

