Nem csak könyv-tár!
A könyvtár nem csak könyvek tára.
Alapvető célunk, hogy az olvasói igényeknek megfelelő könyvekkel ellássuk a helyi és a hozzánk
más településről ellátogató könyvtárhasználókat. Az elvárások igen nagyok, hiszen sokan
szórakoztató irodalmat keresnek, sokan tanulmányaikhoz keresnek anyagot. Jó néhányan egy-egy
kérdés megválaszolását, némely probléma megoldását keresik szakkönyveinkben, melyek tárháza
nagyon széles: az egészségügytől a kertészetig, a szótáraktól a szakácskönyvekig tart, és ezeken felül
is szinte minden témában találnak segítséget.
Vannak olyan élethelyzetek, amikor a könyvek megvásárlása már-már a luxus kategóriába tartozik.
Ilyenkor (is) mindenkit vár a helyi könyvtár, nálunk 12 hónapra 1200 Ft-ért iratkozhatnak be a
helyben élő felnőttek, nappali tagozatos tanulóktól 600 Ft-ot kérünk, szintén 12 hónapra. 16 év
alattiak a gyermekkönyvtárból ingyenesen kölcsönözhetnek! Szintén ingyen válogathatnak
állományunkból a 70 év fölöttiek, a kedvezményeket törvény biztosítja az érintetteknek.
Fontosnak tartjuk az olvasóvá válás segítését is, ingyenes foglalkozások keretében várjuk a
pedagógusaik kíséretében érkező ovisok, iskolások csoportjait.
Rendszeresen várjuk a gyerekeket, minden hónap első szombatján diavetítésre, és havonta egyszer
játszóházi foglalkozásra.
Helyet biztosítunk civil szervezetek, alkotók kiállításainak, rendezvényeinek.
Tavasz végén „Jön a nyár, vár a könyvtár!” ingyenes rendezvénysorozatunkkal jelezzük: a könyvtár
nyáron is vár mindenkit! (Idén Bosnyák Viktória író, Kositzky Attila vadászpilóta, Tóth Attila énekes,
és Inczéné Molnár Ágnes népi játszóház vezető várta az érdeklődőket.)
Ősszel, csatlakozva az Országos Könyvtári Napokhoz, október elején várunk minden kedves
érdeklődőt könyvtárunkba. Ilyenkor író-olvasó találkozó keretében találkozhatnak kedvenceikkel.
2013-ban Vekerdy Tamás volt a vendégünk. Az idei előadó személyéhez várjuk ötleteiket,
javaslataikat!
Többféle pályázatot írunk ki, a résztvevők mindig új információhoz jutnak az adott témában. Idén
Hegedüs Géza emlékére szerveztünk irodalmi-, illetve Szigethalmot bemutató fotópályázatot.
Hamarosan Móra Ferenc születésének 135. évfordulójához kapcsolódóan irodalmi pályázattal
jelentkezünk, és lesz Szigethalom idengenforgalmi nevezetességeit bemutató pályázat is.
Irodalmi életünkön kívül irodai szolgatáltatásokat is biztosítunk: fénymásolást, faxolást, szkennelést,
laminálást, spirázolást vállalunk.
Honlapunkon és facebook oldalunkon tájékozódhatnak híreinkről és árainkról.
Éljenek a technika adta lehetőségekkel is, nyilvános internetünket jelképes (negyedóránként 50 Ftos) összegért használhatják.
Könyvtárosainkkal találkozhatnak a könyvtáron kívül is, ott vagyunk a városi rendezvényeken: a
Majálison, a Városnapon, a Gólyanapon és a Betlehemi Estéken.
Jöjjön be hozzánk Ön is!
Szabó Zsuzsanna könyvtáros, Hegedüs Géza Városi Könyvtár

