Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Aranybulla Könyvtár Alapítvány
2021-ben végzett közhasznú tevékenységének bemutatása

Alapítványi fenntartású könyvtárunk Székesfehérváron elsősorban a Ráchegyen élők számára
biztosít nyilvános könyvtári ellátást a 1997. évi CXL törvény és a követő jogszabályok alapján.
Feladataink ellátása során törekszünk arra, hogy olvasóink, látogatóink által igényelt szakszerű
és folyamatos könyvtári szolgáltatásokat biztosítsunk. A településrész központi helyén található
meg könyvtárunk, amely 2000 szeptembere óta a város szociális bérlakásainak tömbépületében
van. 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 (átmeneti szálló is van a közelünkben), használóink számára
próbálunk segítséget nyújtani ügyeik elintézésében (önéletrajz írása, beadás, álláskeresési
segítségnyújtás, mentorálás stb.). Egyik fontos feladatunknak tekintjük, hogy elősegítsük az
esélyegyenlőség biztosítását és a könyvtárunk által nyújtott szolgáltatások segítségével
hozzájáruljunk az önálló élet elősegítéséhez. Munkaerőpiaci tanácsadást szerveztünk a
lakókörzetünkben élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek részére. Ehhez
kértük egy a területen nagy tapasztalattal rendelkező szakmai tanácsadó cég segítségét.
Figyelmes és családias olvasószolgálatot működtetünk, melynek középpontjában az olvasó áll,
minden olvasói igényre igyekszünk a leghamarabb reagálni és azt kielégíteni. A könyvtárközi
kölcsönzés lehetőségét is felkínálja olvasóinknak bibliotékánk, így biztosítva a kívánt
dokumentum elérését. A Vörösmarty Mihály Könyvtár és tagkönyvtárai számára e szolgáltatás
keretében nyújtottuk az igényelt könyveket. Az olvasószolgálatot a járványhelyzeti zárva tartási
időszakon kívül 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.
A könyvtár gyűjteményének kialakítása során nagy figyelmet fordítottunk az olvasók igényeire.
A 2021-es évben az állományt 1.222.119,- Ft értékben növeltük, 498 db könyvvel bővült a
kínálat. Az állomány gyarapítása során előnyben részesítjük azokat az internetes áruházakat,
ahol jelentős árkedvezményt kapunk a beszerzés során (Líra, Bookline, Könyvellátó 20-35%).

Ebben az évben május 3–ig a járványhelyzetre való tekintettel a közgyűjtemények, közöttük a
mi könyvtárunk is zárva tartott. Így, kevesebb közösségi programot tudtunk megvalósítani,
mindezek mellett azonban ebben az időszakban is igyekeztünk tartani a kapcsolatot
olvasóinkkal, csoportjainkkal az online térben. Ismételten próbáltunk alkalmazkodni az adott
helyzethez, meseolvasással, könyvajánlókkal, évfordulós megemlékezésekkel, kvízjátékokkal
és rejtvényekkel, online kiállításokkal és kézműves foglalkozásokkal, valamint hasznos
linkajánlókkal hidaltuk át ezt a nehéz időszakot. Az diákoknak felkínáltuk az online iskolai
közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét, amelyre több diák is jelentkezett (14
intézményből 24 tanuló), készíthettek filmajánlókat, könyvajánlókat, oktatóvideókat. Három
felhívást is közzétettünk, amelyre vártuk a jelentkezőket: „Akkor szép az erdő, amikor zöld…”
rajzpályázat; Nyáron is olvasok fotópályázat; TITITÁncolj a könyvtárosokkal! videópályázat.
A társadalmi felelősségvállalás jegyében január közepétől vakcina regisztrációban is segítséget
nyújtottunk azoknak, akik ezt igényelték, 29 fő nyilvántartásba vételét végeztük el. Az újbóli
nyitást követően az olvasóink és látogatóink számára igyekeztünk ugyanazokat a
szolgáltatásokat és színvonalat biztosítani, mint korábban tettük, hiszen azt tapasztaltuk, hogy
igénylik és elvárásként merül fel ez a részükről. Továbbra is biztosítjuk a KÖNYVET
HÁZHOZ! szolgáltatást, különösen a veszélyeztetett korosztály számára.
Statisztikánk szerint a 2021-es évben 10.041 fő vette igénybe szolgáltatásainkat.
Hagyományainkhoz híven igyekeztünk tartalmas és színes rendezvénykínálatot összeállítani az
év során. 54 különféle (23 gyermekeknek szóló) programot szerveztünk 953 fő részvételével,
ebből 563 fő diák volt.
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ÁLLANDÓ CSOPORTJAINK 2021-BEN:
Vidám kreatívok - Papírfonó szakkörünk heti foglalkozássorozat.
Bütykölde néven kisgyermekeknek szóló kézműves kreatív csoportunk .
Kreatív szombat címmel 2018 októberében havi szakkör családoknak szól, kicsiktől a
nagyszülőkig.
„Kukucskáló” vidám iskolára hangoló délutánokra várjuk az óvodás nagycsoportos
korosztályt.

Helytörténeti esték sorozatunkat negyedévenkénti rendszerességgel indítottuk el.
„Csodalámpás” néven működő havi biblioterápiás csoportunk a művészetterápiák körébe
tartozik.
KIEMELT RENDEZVÉNYEK 2021-BEN:
 Közreműködtünk a Köfém Művelődési Ház nyári napközis táborának programjainak
lebonyolításában is (kézműves foglalkozás, könyvajánló nyárra, vetélkedő, stb.) 2021.
június 21-június 25 között, 33 fővel.
 A Zentai Úti Általános Iskola nyári táborozóinak két alkalommal tartottunk
könyvtárunkban kézműves foglalkozást, ahol a gyerekek megismerkedhettek a papírfonás
technikájával, 2021. július 7-én és 9-én 22 fő részvételével.
 Bory Jenő életéről, munkásságáról szóló vetítettképes előadás és könyvbemutató Magony
Imre közreműködésével 2021. június 08-án.
 Utazó Digitális Élményközpont - A Digitális Jólét Program hálózat interaktív foglalkozása
a modern technológia világáról (VR szemüveg, 3Dnyomtató, Lego robot és mini drón
bemutató), amely 2021. szeptember 2-án 117 fő diák részvételével zajlott le.
 Világító lélek - Dr. Dienes Ottó emlékestjére került sor könyvtárunkban 2021. szeptember
10-én. Vendégeink voltak: L. Simon László a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója,
miniszteri biztos; Dr. Lukácsy József a Vörösmarty Társaság alelnöke és Revák István
festőművész. Köszöntőt mondott Székesfehérvár Megyei Jogú Város nevében Lehrner
Zsolt alpolgármester. Közreműködött: Cserta Gábor Pro Cultura- díjas zenész.
 A Székesfehérvári Civil Napon szeptember 18-án a Zichy ligetbe vártuk az érdeklődőket
9.00-15.00 óráig. Itt igyekeztünk bemutatni és népszerűsíteni a könyvtár által nyújtott
szolgáltatásokat és felhívni a figyelmet az általunk működtetett kisközösségekre, klubokra,
csoportokra, valamint kézműveskedéssel, társasjátékokkal, kvízfeladatokkal is készültünk.
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közreműködésével bábszínházi előadást tartottunk a Szivárvány Óvoda 3 csoportjának
szeptember 30-án.
 Az Országos Könyvtári Napok programsorozatában 16. éve vesz részt aktívan
könyvtárunk. Csatlakoztunk az országos felhíváshoz és igyekeztünk változatos, színes
kínálatot összeállítani erre a hétre, amely 2021. október 4-10 között zajlott.
-

Budai Lotti írónő volt vendége könyvtárunknak, Női hétköznapok a történelemben
címmel tartott közönségtalálkozót. A beszélgetést Bokros Judit újságíró moderálta.

-

Kiállítást szerveztünk „Szorgos kezek” címmel a könyvtárunk olvasóinak és a
lakókörzetünkben élők kreatív munkáiból. A tárlatot megnyitotta Kommendó
Gabriella kézműves közművelődési szakember. Közreműködött Szabó Bill Béla.

 2021. november 11-én a Köszönjük Magyarország! program keretén belül a Csehov
Társulás beavatószínházi előadását láthatta a közönség. Négy Csehov színdarab kiragadott
jelenetein keresztül különböző ma is aktuális párkapcsolati és kommunikációs problémára
világítottak rá a színművészek, Nagy Enikő és Jantyik Csaba.
 A Zentai úti Általános Iskola 1. osztályosainak bábszínházi előadással kedveskedtünk az
első könyvtári látogatásuk kapcsán, amely szintén a Köszönjük Magyarország! program
keretében valósult meg 61 kisgyermek részvételével 2021. november 11-én.
 A kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalom egyik népszerű írójával, Bosnyák
Viktóriával és könyveinek illusztrátorával, Dudás Győzővel találkozhattak a gyerekek egy
író-olvasó találkozó keretében 2021. november 16-án 71 fő részvételével.
 A „Helytörténeti estek” keretében Magony Imre a királynék Székesfehérvári koronázásáról
beszélt a látogató közönségünknek 2021. november 24-én. A résztvevők létszáma 26 fő.
 Festménykiállítás nyílott 2021.december 1-jén Wollein Mária amatőr festő munkáiból,
„Évszakok” címmel. A tárlatot a közönség figyelmébe ajánlotta Karóczkay Ottó
festőművész, tanár.
 Küldetése: irodalmár címmel Juhász Annával beszélgetett Bokros Judit újságíró, 2021.
december 2-án, itt az érdeklődők megtudhatták, hogy hogyan is jött létre 11 éve az Irodalmi
Szalon és miért tartja fontosnak Juhász Anna az irodalom népszerűsítését. Résztvevők
létszáma: 23 fő.
 Könyvtárhasználati és olvasásnépszerűsítő foglalkozások, meseolvasás, rendhagyó
irodalom órák, játszóházi foglalkozások, stb.
Ebben az évben a humánvírus által okozott anyagi problémák miatt alapítványunk által
működtetett könyvtárunk továbbra is komoly finanszírozási gondokkal küzdött. Sajnálatos
módon a járványhelyzetre való tekintettel a korábbi években kapott (5.700e Ft) Közművelődési
Megállapodásunk támogatási összegének felében részesültünk (2.850e Ft). Így, az év elején
már olyan pénzügyi problémákkal küzdött a könyvtár, hogy fizetési halasztást kellett kérnünk
jó néhány szolgáltatónktól, mivel nem tudtuk kifizetni a számlákat. (SZÉPHŐ, Profi
Controlling Kft. Könyvelőiroda, Alba- Pollux Kft, PCPro-Alba Kft.) A könyvtár éves
költségvetésének bevétele közel 21,5 millió forint, amelynek 59%-a állami, 21%-a
önkormányzati működési támogatás, 20 % pedig a pályázati forrásokból adódik (céltámogatás

szakmai feladatokra). Ebből finanszírozzuk jelenleg a 2 fő főfoglalkozású dolgozó, valamint az
1 fő határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott bérét és járulékait, a fenntartási-és
egyéb kiadási költségeket, valamint a dokumentumvásárlást, rendezvények költségeit.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától póttámogatásként 1.500e Ft-ot kaptunk,
amelyet a személyi és dologi költségek finanszírozásához használhattunk fel. Ebben az évben
egy székesfehérvári civil szervezettől és olvasóinktól 1.351e Ft támogatást és adományt
kaptunk.
A könyvtár fenntartási költségei igen magasak, különösen a téli időszakban megterhelő a fűtési
költség kifizetése, amelyet egyre nehezebben tudunk kigazdálkodni, hiszen saját bevételi
forrásaink korlátozottak. 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 Fehérvár közéleti lap, a Vörösmarty Rádió és a Rádió 1 ez év során több
alkalommal is tudósított rendezvényeinkről.
Támogatóink között szerepeltetjük honlapunkon és bianco meghívónkon az EMMI-t, a Kárpátmedencei Művészeti Népfőiskola Alapítványt, Székesfehérvár Megyei Jogú Várost és a TEMIt. Városunk térítési díj mentesen biztosítja civil szervezetként működő könyvtárunknak a
helyiséget, mely ilyen téren megnyugtató módon teszi lehetővé Ráchegy városrész könyvtári
ellátását és így, a könyvtárhasználatot a vonzáskörzetben élők számára még kedvezőbb
feltételekkel nyújtja.
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, 2022. május 6.

