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Előszó

„Vigyázz, hogy életben és munkában a közhely, a mellékes, a
kényelmesebb megoldás lehetőségei el ne csábítsanak. Mindig akad valamilyen
esély, mely feloldja a szükséges erőfeszítés feszültségét, mellékutat kínál, olcsóbb
lehetőséget ajánl fel. Beszélj a lényegesről, írd a lényegeset, cselekedj lényegesen.
Ez mindig nehezebb, több életerőt követel – s ugyanakkor, amikor elszánod
magad arra, hogy a helyzetnek vagy a munkának lényeges erőidet adod,
megtudod, hogy ez volt az egyszerűbb, igen, az egyetlen lehetséges megoldás, a
tökéletes. A mellékes, a félmegoldás, a közhely, a mellébeszélés, a kitérés, a
köntörfalazó műgond végül is több és gonoszabb erőfeszítést követel, mint a
lényeges, az egyszerű, a tökéletes. Amikor a középutat választod, pazarolsz. A
lényegeseb mindig olcsóbb, hasznosabb, eredményesebb. Élj gazdaságosan,
alkoss takarékosan, ne költsd erődet másra, csak a lényegesre.”
Márai Sándor: A lényegesről

Márai Sándor idézete a bevezető a 2019. évre. A 2017-ben elhatározott,
2018-ban elindított új látásmód, az alakulóban levő erkölcsi értékek előtérbe
helyezése, a munkánk iránti szemlélet változása, munkastílus, gondolkodásmód,
az emberi viszonyok stabilitása az egyik meghatározó momentum. Munkánk
alapját, a közösség „szolgálatát” csak úgy tudjuk nívósan, és mindenki számára
teljes elégedettséget nyújtva, ha az alapok rendben vannak.
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Az alap az Embernél kezdődik. Kiindulója, motorja, meghatározója és teljesítője
mindannak a gondolathalmaznak, amivel egy-egy évnek nekivágunk.
Talán lassan, de mindenki számára az intézményben elfogadottá
válik azon szándék, hogy nem követni kell mások szokásait, hanem újakat
próbálni, vállalva annak előnyét és hátrányát. Attól válunk valódi „kulturális
erőtérré”, ha ebbe benne van az emberi lényünk, a tudásunk, a hivatásunk
szeretete és a tisztelet. Tisztelet egymás iránt, a falakon belül, és tisztelet a város
és lakói irányában. 2018-ban ezek a magvak elvetődtek, és év végére már csírázni
látszottak. Ezt kell erősíteni, mert ez az alap.
2017-ben elkezdtük a kigombolkozást, Deák Ferenc idézetével élve és 2018-ban
még kigombolkoztunk, de már elindult a mellény újra gombolása. Deák Ferenc
idézetét kiegészítette Márai Sándor. Legyünk tisztában cselekedeteink
fontosságával, súlyával és akkor is vállaljuk fel, ha nem egyenes vonalon jutunk
el a célhoz. Ez pedig nem változott, nem is fog.
Továbbra is a megrögzött gondolatom, hogy csak jól képzett, emberileg,
erkölcsileg és szakmailag is helyüket megálló munkatársakkal vagyunk képesek
a fejlődésre és az olvasók, a használók felé a legjobbat nyújtani.

„Aki komolyan a minőségre törekszik, annak gondoskodnia kell arról, hogy
mindenki örömmel dolgozzon.”
H-J. Quabeck-Seeger
Egyediséget,

minőségi

könyvtári

szolgáltatást,

nívós

kulturális

programokat adni a városnak, az embereknek.
Ezen törekvésünkkel emelni szeretnénk Siófok, a Balaton szellemi értéket és
meghozni a megérdemelt elismertséget és tiszteletet Siófok és a Balaton számára.
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Könyvtárszakma tervei

A 2018-as évtől elkezdődött a felkészülés a Minősített Könyvtári Címre,
melyre a pályázatot a 2020-as évben nyújtjuk be. Ez mindenki számára nagy
feladat, folyamatos felkészülést, felkészültséget igényel. E felkészülés során
mutatkozik meg a könyvtáros munkatársak, adminisztrátorok alapos ismerete,
tudása, egymáshoz való viszonyulásuk, kommunikációjuk, emberi magatartásuk.
A munkafolyamatban mindenki részt vesz, a könyvtáros, az adminisztrátor, a
muzeológus, a takarítónő és a négy órás közalkalmazottak is. A felkészülés
szakmai koordinátor segítségével történik. Tervek, folyamatábrák, szakmai
értékelések a kísérői ennek a tevékenységnek, mely 2019-ben folytatódik tovább
és 2020-ban tervezzük benyújtani a pályázatunkat. Ezzel párhuzamosan zajlik a
Zöld Könyvtár címre való előkészületi munka is. Környezetünk, természeti
életterünk, a Balaton védelme, a flórájának és élővilágának bemutatása és
védelmére felhívni a figyelmet, a hangsúlyt fontos feladat. Úgy gondoljuk, hogy a
Balaton nemcsak, mint kulturális, történeti, kulináris, művészeti értékeket
hordoz, hanem természeti értéket is, sőt az képviseli az első helyet. 2018-ban
még csak az intézményen belüli szelektív hulladékgyűjtés, és a zöld növények
kulturált megjelenése indult el. Erre külön Ökosarok rendeződött be az
olvasóteremben és folyamatos a bővítése és a használók tájékoztatása,
informálása e témával kapcsolatosan
A könyvtári alapfeladatainkat igyekszünk a színvonalasan, pontosan
elvégezni továbbra is. Az állomány, az igényes tartalmú, kivitelű dokumentumok
beszerzése továbbra is fő célkitűzés. A könyvrendelések területén partnereink a
Líra Könyvkiadó Kft, a Kello, a Semmelweis Kiadó, a Tinta Kiadó és kisebb kiadók.
Új források, kiadók feltérképezésével igyekszünk szélesíteni a könyv, a folyóirat,
hangzó dokumentumok palettáját. Kiemelt szempont a minőség mellett az ár, a
gyorsaság és a pontosság.
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Új momentum volt 2018-ban, és folytatódik 2019-ben a Könyvtárosok és
Muzeológusok Ajánlják program. Minden hónapban más könyvtáros muzeológus
ajánl

könyveket,

hangzó

dokumentumokat

és

írott

vagy

digitális

sajtótermékeket. A Kálmán Imre Emlékházban dolgozó munkatársak a könyvek
mellé, kiállításokat és képzőművészeti alkotókat, alkotásokat mutatnak be. Ezek
egyelőre a közösségi felületen láthatóak
A 2019. év a fejlődés időszaka lesz. Emberi, könyvtári és digitalizáció
szempontjából is. A már megkezdett munkafolyamatok továbbvitele, finomítása,
csiszolása mellett a könyvtáros emberi oldalának a megmutatása kerül előtérbe.
A könyvtáros és az Emlékházban munkálkodó munkatársak is a lehetőségekhez
mérten továbbképzéseken, szakmai fejlődésüket segítő előadásokon vesznek
majd részt. Tovább szeretnénk mind az emberi, mind a szakmai kapcsolatot
építeni a könyvtáros és a múzeumi intézményekkel, szervezetekkel.

Képzések:
Könyvtáros munkatársak folyamatos önképzéseikkel erősítik tudásukat.
Személyre szabva, céltudatosan a szakmájuk ellátásához szükséges
továbbképzéseken, tanfolyamokon való részvétel biztosítása.
Várható képzések:
Konstruktív konfliktuskezelés hatékony kommunikációval.
Általános és szaktájékoztatás.
Olvasásfejlesztés, népszerűsítés.
Irodalmi tájékoztatás online forrásokkal.
Kiadványszerkesztés könyvtári környezetben.

Könyvtáros, múzeumi szervezetekkel a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele.
Részvétel könyvtáros, múzeumi szakmai konferenciákon, eseményeken.
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Könyvtáros tevékenységek, feladatok:
Minősített Könyvtári Címhez szükséges dokumentumok elkészítése, a hiányzó
feladatok elvégzése 2019. december 31-ig.

Irodalom témakör (magyar –és világirodalom) analitikus feltárása a Corvina
adatbázisban. Határidő: 2019. december 31.

Népmese gyűjtemények (magyar- és világ népei) analitikus feltárásának
megkezdése. Határidő: 2020. december 31.

Állományvédelmi csíkok elhelyezése a hiányzó gyermekkönyvtári könyvekben
2018. április 30. Ezt követően az állományvédelmi rendszer beüzemelése 2018.
május elejével.

Közösségi felület kezelése, könyvajánlók, cd-k, periódikumok ajánlása. Minden
hónapban más és más könyvtáros tesz fel 5 könyvet, 5 periódikumot és 5 hangzó
dokumentumot.

Kiállítások rendezése a könyvtárban helytörténeti, könyvtárral kapcsolatos
témákban.

Olvasószolgálat, tájékoztatás:
Olvasók tájékoztatásának érdekében még több adatbázis, honlap ismeretének
szélesítése. (egyetemi könyvtárak, levéltárak, múzeumok adattárai, online
források,)

Könyvtári állomány mélyebb ismerete a teljes körű tájékoztatás érdekében.
Kortárs irodalom ismerete (online forrásokból akár).
Könyvajánlások készítése.
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Gyermekrészleg:
A Gyermekrészleg munkája 2006 óta folyamatosan kiemelkedik a
könyvtári munkafolyamatok közül, és joggal állítom, hogy országosan is elismert
a

tevékenysége.

Emberileg,

szakmailag

megfelelő

emberek

ültek

a

gyermekkönyvtárosi „székben”, és ügyelték a gyerekek olvasási szokásait,
figyelték jókedvüket vagy éppen morcosságukat. Kiegészítették az iskolai órákat
foglalkozásokkal, mosollyal, játékkal lazán, kötetlenül. A játékosságba nagyon
sok ismeret csúszott be a gyerekek kobakjába, és óhatatlanul tájékozottabbá
váltak. A kezek ügyességének „tesztelése” már több éve népszerű tevékenysége
a gyermekrészlegnek. Nagyon sok olyan „kisfelnőtt”, és már felnőtt jár vissza
testvérrel, rokonnal vagy a gyermekével, akik ezeken a „barkácsolásos”
alkalmakon

részt

vettek.

Mert

ezek

sokkal

többek,

kapcsolatok,

megnyilvánulások, érzelmek megjelenítése a számunkra a munkájukkal, a
beszélgetéseinkkel, a nevetéseinkkel. Kötődnek hozzánk, és mi is kötődünk
hozzájuk.
Ezek tovább vivődnek 2019-ben is. Kiszélesítjük a látóterünket és
igyekszünk becsalogatni a kisebb korosztály mellett a nagyobbakat is. Erre jó
esélyek látszódnak. 2018-ban őszén elindult a Legendagyár projekt, melyet a
középiskolásokra építünk 2019-ben. Ezt átdolgozva szeretnénk a felső tagozatos
évfolyamokat megszólítani 2019 őszétől. A programok megvalósításon a
finanszírozási tételeken kívül humán erőforrás szükséges.
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A rendszeresen tervezendő gyermekkönyvtári rendezvények:
 Százszorszép Kezek:
Jeles napokhoz, aktuális témához kötődve, havonta 5-6 alkalom csütörtöki és
pénteki napokon.
 Legendagyár (országos pályazati projekt): havonta két alkalom
középiskolásokkal.
 Papírszínházas délután: Papírszínház és foglalkozás minden hónap 2.
szerdáján.
 Szünidős társajáték délutánok.
 Bábelőadás óvodásoknak és kisiskolásoknak tavasszal és ősszel.
 Illusztrátor- találkozó Szegedi Katalin, Dániel András.
 Rippl-Rónai utazó kiállítás Múzeumok Éjszakájára.
 Találkozó Csukás Istvánnal nyáron.
A Gyermekrészleg tarsolyában számos olyan program lapul, melyeket
igyekszünk megvalósítani 2019-ben.
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Történeti Gyűjtemény

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre
Emlékház már oly sokszor hangoztatott egysége a Történeti Gyűjtemény. Ezt nem
kell sokszor szóban kinyilvánítani. Meggyőződésem, és ez 2018-ban kezdetét
vette, halkan, csendesen, szerényen, de annál erőteljesebben dolgozni ezen a
területen. Ez az a gyűjtemény rész, mely most már világos, hogy a legnagyobb
bizalomvesztésben a siófoki polgárok részéről. Ennek a fejtegetése hasztalan
dolog lenne, nem is vállalkozom rá, inkább a jövőbe tekintünk, és egy más
látással, kommunikációval szeretnénk visszanyerni a bizalmat.
Szeretnénk, ha a város lakói megbíznának a város történetének bent lévő anyagát
kezelő, tároló, óvó, védő munkatársaimban és bennem is.
A fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy erre a területre csak az
kerül be, aki a vezető bizalmát élvez, és elfogulatlan tekintettel és szakmai
tudással bír.

Tennivalók 2019-ben:

A 2018-ban elkezdett rendberakás, rendszerezés és folyamatos fejlesztés.
Az eddig rendszerezett digitalizált képek mentése külső meghajtóra is.
2018-ban a digitálisan rögzített fényképek azonosítása (hely, idő, személy).
Gyűjtemény folyamatos feltárása, rendszerezése a szakszerűség, pontosság,
hitelesség elvén.

Az állományban található régi dokumentumok, fényképek megóvása, megőrzése.
Eredeti dokumentumok tárolása savmentes papírokba, dobozokba.
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Múzeumi adatbázis kiépítése, mely szervesen kiegészíti a Corvina adatbázis
moduljait. Az adatbázisban rögzítésre kerülnek:
 fotódokumentumok,
 írásos (kéz-, gép) eredeti dokumentumok,
 plakátok,
 képeslapok,
 festmények,
 kisplasztikák,
 helytörténeti tárgyak.
Az adatbázisban a rögzített anyagok életének minden egyes mozzanata nyomon
követhető. A bekerülés első pillanatától kezdve mutatja bármelyik tárgy „sorsát”.
Az adatbázissal az intézmény eddig még fel nem tárt anyagai elérhetővé válnak
bárki számára. Emellett láthatóvá tesszük, azt a Gyűjteményt, melyre büszkének
kell lennünk.

Deák István által az intézménynek ajándékozott könyveinek, adott esetben
analitikus rögzítése a Történeti Gyűjteményben.

Újabb Balaton, Siófok témájú könyvek és egyéb anyagok gyűjtése, beszerzése.
Kutatóterem beindítása 2019. január 1-től.
Helytörténeti tematikus vetélkedő összeállítása.
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Kálmán Imre Emlékház

A 2018-ban megkezdett leltározási munkálatok folytatása, a képzőművészet és a
Kálmán Imre hagyaték tárgyában. Ezen anyagok rögzítése manuálisan, és
reményeink szerint ezzel párhuzamosan adatbázisban is.

Kálmán Imre Emlékház múzeumi elárusítás kialakítása:
 Kálmán Imre életéről szóló tájékoztató füzet.
 Kálmán Imre munkásságáról készített füzet.
 Kálmán Imre könyvjelzők (több változatban).
 Kálmán Imre noteszek.
 Kálmán Imre, és zenei díszítésű ajándéktárgyak.
 Könyvek árusítása.
 Hangzó dokumentumok árusítása.

Időszaki kiállítások szervezése.
Zenés beszélgetések az állandó kiállítás termeiben.
Mozgáskorlátozottak számára a feljutás biztosítása az emeleti kiállítótermekbe
(önkormányzat illetékes szerveivel egyeztetve).

Kálmán Imre Emlékház falainak felújítása, elmaradt épületasztalosi munkák
(fedések) elvégzése.

Múzeumpedagógiai foglalkozások tartása.
Holló László, Kossuth- és Munkácsy díjas festőművész grafikáinak kiállítása, és
kiegészítése más intézmények anyagával.

Restaurálási teendők. 2019-ben három festmény van erre kijelölve.
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Kultúra

2019-ben sem változik a kultúra irányvonala. A Balatoni Regionális
Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház a magas színvonalú
kultúra elkötelezett híve. Az irányvonalat követve, egyedi stílusú előadókat,
előadásokat szeretnénk közvetíteni mindenki felé. Minden egyes szegletét a
kultúrának és a tudománynak szeretnénk „test-és lélekközelségbe” hozni. Az
alant felsoroltak ezek szemelvényei a tervezett rendezvényeinknek.
Ennek függvényében szervezzük rendezvényeinket 2019-es esztendőben is:

2019. január
Délvidéki költők
énekelt versei
Seuso kincsek –
történész előadás
Anne Frank kiállítás.
Démuth Réka
kiállítása
Gyermekrendezvények.

2019. február
Muzsinszki Nagy
Endre
könyvbemutató és
kiállítás.
Róka Ildikó és
Móczár István
előadása.
Vidra Szabó Ferenc
felkészítő Minősített
Könyvtári Cím.
Gyermekrendezvények.
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2019. március
Balatoni Halak
Napja.
Nagy Gábor
előadása.
Katona Csaba
előadás.
Gyermekrendezvények.
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2019. április
Rubin Eszter
könyvbemutató.
Költészet napja
rendhagyó módon.
Gyermekrendezvények,
programok.

2019. július
Csukás István
találkozó.
Gyermekrendezvények,
programok.
KlasszaParton

2019. május
CSavlek András,
Munkácsy díjas
festőművész
kiállítása
Vidra Szabó Ferenc
felkészítő
Minősített
Könyvtári Cím.
Gyermekrendezvények.

2019. augusztus
Gyermekrendezvények.
KlasszaParton.
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2019. június
Ünnepi Könyvhét
Barlog Károllyal és
Bereményi Gézával,
CSerna-Szabó
Andrással és fiatal
szerzőkkel.

Holló László
kiállítás.
Múzeumok
Éjszakája
Gyermekrendezvények.

2019. szeptember
KlasszikLasszó
irodalmi est
Örökség Napja
Népmese Napja
Gyermekrendezvények.
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2019. október
Festészet Napja
1956
Faludy György est
Szinetár Miklós
Gyermekrendezvények.

2019. november
Závada Pál est
Gyermekrendezvények.
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2019. december
Adventi zenés
programok
Gyermekrendezvények.
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Financiális háttér

Az intézmény finanszírozási hátterét, mint minden évben az adott évben,
a város képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetés határozza meg. Ennek
kialakítása az ésszerűség, a fejlesztési tervek, a programok költségei, a
beépítendő kockázati tényezők az intézményvezető feladata 2019-ben is. 2019ben szeretnénk az eddigi jó munkakapcsolatokat az önkormányzat megfelelő
osztályaival tovább mélyíteni, segíteni evvel az ő és a mi munkánkat is.
2018-ban

elkezdődött

bizonyos

szolgáltatók

átcserélése

más,

költséghatékonyabb módon üzemelő szolgálatatokra. Ezeknél nem kizárólag a
pénzügyi motivációk voltak hangsúlyozottak, hanem a szolgáltatás minőségében
nyújtott változások is. Ez a főleg, számítástechnikai fejlesztést a költségvetés
keretében maradva, és esetlegesen pályázatra támaszkodva lehet tovább
folytatni. Pályázat esetén nagyobb mértékben, máskülönben a pénzügyi
mutatókat figyelembe véve.
2018-ben is elsődleges célunk volt, hogy az energiahordozók költségeit
csökkentsük. Ennek megoldása nem teljeskörű, az elkövetkezendő években is
komoly hangsúlyt fektetünk e probléma megoldására. Célszerű lenne,
napkollektorok segítségével, a napenergiát felhasználva csökkenteni a közüzemi
költségeket, elsősorban a fűtés és villany költségeket.
Az

intézmény

hűtését

nyári

időszakban

szolgáló

rendszer,

azaz

a

légkondicionálás ismét gondot jelentett, illetve a Kálmán Imre Emlékház fűtését
szolgáló kazán is elavult. Ezek az elkövetkezendő év, évek megoldandó feladatai.
Továbbra is az ésszerű, de innovációt segítő gazdálkodás folyamatát követjük.
Egy idézet a fejezet zárásaként:

„A pénz nem minden, de behozhatatlan előnnyel vezet minden más előtt.”
(német közmondás)
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PR tevékenység és marketing
Hétköznapi szavakkal mondj rendkívüli dolgokat.
(Arthur Scopenhauer)
Ez a tevékenységi kör folyamatos fejlesztéseken meg át. Igyekszünk a
papír alapú információ átadást az online csatornák felé terelni, de tekintettel a
látogatók változó életkorára, nem hagyjuk el. A szóróanyagok, a hirdetmények
alapstílusa kialakult, erre épülnek fel a különböző programok adatai.
Hírlevelünk átalakításra került, terjesztése azok felé, akik hozzájárultak
havi két alkalommal történik, hónap elején és közepén tájékoztatjuk őket
eseményeinkről.
Még rendszerezettebbé tenni az információk szórását, terjesztését mind
az online felületeken, mind a papír alapú meghívók, szóróanyagok tekintetében.
Célzott megkeresésekkel felhívni a figyelmet az intézményre.
A másik a szóbeli terjesztés, a kommunikáció. Ennek az egyik
alappillére

az

intézmény

vezetőjének

a

kommunikációja,

kapcsolata,

kapcsolatrendszere. Folyamatos kommunikáció folytatása, személyes kontakt az
olvasókkal, felhasználókkal, más intézmények vezetőivel.
A feladatok nem változnak az előző évhez képest, csak koncentráltabban
kerülnek kezelésre. Nagyobb hangsúlyt kap a könyvtásorok, muzeológusok
egyénisége, mely az intézmény egyediségéhez mindenképpen hozzájárul.
Megjelenésünkkel az intézmény promotálásán túl, Siófok városát, a
Balaton népszerűsíteni minden fórumon.
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Az alapmotivációk 2019-ben is ugyanazok, mint 2018-ban:

a Hitelesség,
a Minőség,
az Igényesség,
a Pozitív gondolkodás,
az Elkötelezettséget,
és a Határozottságot kifejező kommunikáció!
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Zárszó

A 2019. év jelmondatát számomra Exupéry fogalmazta meg:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azért trombitáld össze
az embereket, hogy fát szerezzenek,
kioszd nekik a feladatokat és irányítsd a munkát,
hanem
tanítsd meg őket sóvárogni
a végtelen tenger után.”

Ez az idézet magába sűrít minden fontos tényezőt, amire egy intézmény
elindulhat (elindult) megvalósítani céljait, és sikeressé válhat.
Másfelől:
Emberek vagyunk, és ennek kell minden körülmény közt megfelelni.

Márai Sándor gondolataival indult a 2019-es tervezet, és az Ő idézetével
záródik:

„Aki felelősséggel hallgat, mindig megőriz valamit: egy titkot, egy rangot, az
emberi műveltség öntudatát.”
Márai Sándor
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