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Tisztelt Képviselő-testület!

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Felzárkóztató pályázatot” tett közzé a helyi
önkormányzatok számára, a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási
összegének támogatására. A 4/2004 évi (II. 20.) NKÖM rendelet értelmében a
felzárkóztató pályázatból az önkormányzatok a felajánlott önrész arányában
részesülnek.
Az idei pályázati kiírásban azok az önkormányzatok pályázhatnak, melyeknél az egy
lakosra jutó állománygyarapítási összeg alsó határa - a városi könyvtárak esetében – a
240 Ft/ lakos összeget nem éri el.

A 2009-es évben a könyvtárba vásárolt dokumentumok száma csökkent. Mindösszesen
3188 db új kiadású kiadvánnyal és 120 fajta előfizetett folyóirattal gyarapodott a
gyűjtemény, 7.559 E Ft értékben. Ebből a fenntartótól kapott támogatás 6.729 E Ft
volt, és az érdekeltségnövelő támogatás 830 E Ft-ot jelentett. A könyvtár ily módon az
éves könyvtermés 22%-át vásárolta meg csupán, a kívánatos 34 %-kal szemben. A
szakmai ajánlások a Gödöllő nagyságrendű települések számára 4950 új dokumentum
megvásárlását ajánlják évenként.
Az egy főre jutó állománygyarapítási összeg – amely a könyvtári támogatás egyik
fontos mutatója – Gödöllőn 2009-ben 225 Ft/lakos volt.
A nem növekvő fenntartói támogatás évről évre az érdekeltségnövelő támogatás
csökkenését vonta maga után. A kezdetben mintegy 1.200 E Ft támogatás a 2009. évre
már 830 E Ft-ra csökkent. A beszerzett dokumentumok száma erősen befolyásolja a
könyvtár forgalmi mutatóit is. A kölcsönzött dokumentumok száma tekintetében 2009-
ben csökkenést tapasztaltunk. Mivel az olvasók elsősorban a friss könyveket
kölcsönzik, és a 2009-es évben kevesebb dokumentummal gyarapodott a könyvtár,
mint a megelőző években, ezáltal a kölcsönzési kedv is csökkent.
A felzárkóztató pályázaton való sikeres részvétellel a könyvtár további 1.000 E Ft-tal
növelhetné a dokumentum beszerzési keretet. Ez az összeg a tavalyi beszerzési
átlagárral számolva mintegy további 530 dokumentum beszerzését biztosítaná.

Kérem a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy a 2/2010. (II. 8.) önkormányzati
rendeletben meghatározott, Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
költségvetési előirányzatát 500 E Ft-tal egészítse ki, amelyet az intézmény
könyvbeszerzési keretének növelésére használhat fel. Ezzel, mint önrésszel
eredményesen pályázhatunk az Oktatási és Kulturális Minisztérium városi könyvtárak
állománygyarapítási összegének támogatására kiírt pályázatára.

Gödöllő, 2010. március „ 25. „

        Dr. Gémesi György

Az előterjesztés szövege hiteles: Kerekesné Gombos Kinga
szervezési vezető-tanácsos
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Határozati javaslat

1. A Képviselő-testület a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
könyvbeszerzésének növelésére az intézmény 2010. évi költségvetési
előirányzatát 500 E Ft-tal megnöveli azzal a megkötéssel, hogy azt csak a 2010.
évi könyvbeszerzésre használhatja fel.

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Könyvtári Felzárkóztató
pályázaton elnyert összeget a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs központ
rendelkezésére bocsátja.

Határidő:  azonnal

Felelős: Költségvetési Iroda
Közoktatási, Művelődési és Sport Iroda
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója
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