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Előszavak 
 

 
 
 

2019-es év ugyanúgy indult, mint az előző évek. Csakhogy, változott valami az épület falain 

belül. 

Nagyon egyszerű, de nagyon felemelő változás érlelődött és évvégére vált valóságossá. 

Előző években útkeresés volt. A vezetés terén, a munka elosztása terén és legfőképpen elérni 

a vezetőnek a munkatársai szívéhez, gondolkodásához. 

A 2019. év végére megtörtént, amire nagyon sok vezető vágyakozhat, hogy elnyerni a 

munkatársai bizalmát és tiszteletét.  

Sok munka és tisztelet árán el lehet ezt érni, mert céljainkat csak közös együttműködésben 

egymással tudjuk elérni. 

Alapfeladataink mellett mindannyian közös célnak tekintjük, hogy minőségi kultúrát 

közvetítsünk a polgárok felé. 

Kulturális elkötelezettségünk nem változott.  A környezetünk iránti tisztelet megjelenik a 

hétköznapi munkánkban, még akkor is, ha bennünket nem tisztelnek. 

A 2019-es év nehéz, dolgos esztendő volt. De ez nem okoz fáradságot, mert akik ebben az 

épületben tevékenykednek, azok hittel, szorgalommal, kitartással és szeretettel élik meg a 

hétköznapjaikat. 

2019-től nem szolgálói akarunk lenni e Balaton parti városnak, Siófoknak, hanem 

zászlóvivői.  

Olyan zászlóvívők akik hisznek abban, hogy a kiváló, hiteles és humánus emberi magatartás 

és munka révén a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre 

Emlékház, mint intézmény és Siófok, mint város kiemelkedik a többi település sorai közül. 

 

Segíts át másokat a folyón , és lám te is partot érsz. 

            (indiai szólás) 
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   Szakmai tevékenység 
 

 

 

Vezérfonalunk, a Minősített Könyvtári Címre történő koncentrált felkészülési tevékenység 

mellett, a múzeumi adatbázis megismerése, használata jelentette. 

A napi tevékenységeink mellett, és a programok, események szervezése és háttérmunkálatai 

mellett az a két nagyon fontos tényező határozta meg a 2019. évet. 

 

A Minősített Könyvtári Címhez folyamatos felkészülés, felkészültség szükségeltetik. A 

munkatársaknak és a vezetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a papírra vetett ismérvek 

és a gyakorlatban végzendő mozzanatokat tükrözzék vissza. Munkájuk minden lépése 

folyamatábrákban és folyamatleírásokon kerül bemutatásra. A felkészülésünket kiegészítik 

a kötelező érvényű szabályzatok, elemzések, kérdőívek, stratégiai terv.   A felkészülés 

szakmai koordinátor segítségével történik, akitől megfelelő instrukciókat és elvégzendő 

feladatokat kaptunk a következő alkalomra.   

Ez a projekt nem csak a könyvtárosok szívügye. Bele tartoznak a - nem könyvtári diplomával 

rendelkező - segédmuzeológus és múzeumpedagógus, valamint a középfokú végzettséggel 

rendelkező 8 órás és 4 órás munkatársak.  

 Itt közös az erőfeszítés, közös a munka. A közös gondolatok, beszélgetések és az ösztönző 

viták.  Csak ez az együtt munkálkodás vezethet sikerre. A siker érdekében a 2020. év első fele 

meghatározó lesz és rendkívül feszített tempójú munkát követel majd meg tőlünk. 

E cím megnyerésében nemcsak az oklevél, a pénzdíj a fontos. Ebben az a leglényegesebb 

jelentés, hogy dicsőséget szerezzünk a városnak, úgy hogy meg tanultunk egymásban bízni 

és, van hitünk. 
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A Huntéka menedzser múzeumi adatbázis ugyanazzal az informatikai háttérrel rendelkezik, 

mint az általunk használt Corvina adatbázis.  A 21. század digitális fejlődését a Kálmán Imre 

Emlékház szintjén is követni kell. A jövőbeni működés alapjait, fejlődés adja me 

Ezt az adatbázist használva teljesebb és átláthatóbb képet adhatunk a közösség számára a 

gyűjteményeinkről, az értékeinkről. 

A Corvina adatbázis és a Huntéka adatbázis egymással összhangban működik. A feldolgozó 

felületük hasonló, a feldolgozás fázisai a múzeumi kritériumoknak felelnek meg. A felületek 

könnyen kezelhetők és  mindenre kiterjedően tudunk dokumentumok, képzőművészeti 

alkotások, tárgyak részletes leírására. Követni tudjuk a tárgyak „életét”, mozgásukat, 

pozícióikat. 

 A Huntéka múzeumi rendszer moduláris felépítésű, moduljai:  

 múzemi katalogizálás és adminisztráció, 

 múzeumi audit támogatása, 

 múzeumi webes katalógus, 

 elektronikus tartalomkezelés. 

 

A múzeumi adatbázisba rögzítésre kerülnek a Kálmán Imre Emlékház különféle 

objektumtípusai: 

 Kálmán Imre személyéhez köthető különböző dokumentumtípusok, 

 kisplasztikai alkotások, 

 grafikai művek, 

 festmények, 

 néprajzi gyűjtemény, 

 a könyvtár történeti gyűjteményében található eredeti és másolati objektumtípusok. 
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A különböző objektumok rögzítése párhuzamosan kerül rögzítésre manuálisan a megfelelő 

múzeumi leltárkönyvbe és digitálisan a múzeumi adatbázis megfelelő moduljába. Két évig 

így kell vezetni a múzeumi leltárkönyveket. 

 

A múzeum menedzsment programcsomag leírása: 

Katalógus modul lehetővé teszi: 

 A magyar múzeumi adatleírási szabályzat szerint valamennyi objektumtípus 

(beleértve a nem hagyományos műtárgyakat, dokumentumokat és azok digitalizált 

változatát is) tartalmi és formai feltárása elvégezhető legyen.  A múzeumi tartalmi és 

formai feltárás hasonló paraméterekkel bír, mint a könyvek tartalmi és formai 

feltárása. A szempontok eltérő voltának megértésében segítségünkre van a Petőfi 

Irodalmi Múzeum - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet osztályvezető, 

muzeológus munkatársa. 

 A feltárt dokumentumokhoz teljes szöveges, képi vagy hangzó anyagok is 

hozzákapcsolhatók, ezáltal kiépíthető az intézmény saját elektronikus gyűjteménye 

is, és kielégítheti az on-line tartalomszolgáltatásra irányuló egyre növekvő igényeket.        

 A feltárás során a szoftver támogatja a feldolgozót a szabályos besorolási adatok 

(tárgyszavak) ellenőrzésében, így az állomány áttekinthető, rendszerezett és 

szakmailag is megfelelő minőségű lesz. 

 A múzeumi adatbázis használatában csak az erre jogosultságot kapott munkatársak 

vesznek részt. 

 A besorolási adatok köre korlátlan.  

 A feltárás űrlapokkal történik. Az űrlapok a rögzítésre szánt objektumtól függően  

bővíthetők, módosíthatók, alakíthatók. 
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Tartalomkezelés: 

 A gyűjteménykezelő rendszer alkalmas a nyilvántartási és a besorolási rekordokhoz 

képeket és egyéb tartalmakat (3D dokumentum, film, hangzóanyag, teljes szöveg) 

csatolni, tárolni, és webes nyilvános és a nyomtatott felületeken megjeleníteni. 

 

A múzeumi rendszer gyűjteményekhez történő auditálásához szükséges funkciók: 

 Gyarapodási napló építése. 

 Szakleltárkönyvek építése, munkapéldány nyomtatása. 

 Külön nyilvántartások: mozgatási napló, kölcsönadott tárgyak naplója, kiállítás 

szervezés támogatása, nyilvántartások év végi zárása. 

 Nyomtatott outputok: év végi leltárkönyv, leírókarton, alátétcédula, teljes 

nyilvántartás (kurrens és retrospektív), leltári adatok történetiségének megőrzése. 

 Múzeumi előírásoknak megfelelő kifinomult jogosultságkezelés. 

 Az auditáláshoz szükséges funkciókon felüli tulajdonságok: Tezaurusz (tárgyszó 

rendszer) kezelés, szinonima, apa-fiú, rész-egész relációk kezelése, háttér-

tezauruszok igény szerinti betöltése; levéltári nyilvántartáshoz szükséges struktúra 

megvalósítása; kutatási napló használhatósága. 

 A leíró karton (rekord) kapcsolódik: a bibliográfiai (könyv, cikk) rekordokhoz; a 

műtárggyal kapcsolatos levelezéshez; a kép fájlokhoz; kutatási eredményekhez. 

 

További funkciók a múzeumi munka támogatására: 

 Kiállítás szervezés, műtárgy kölcsönzés szoftveres támogatása. 

 Restaurálás nyomon követésének szoftveres támogatása. 

 Tárolási, szállítási, biztosítási követelmények nyilvántartása. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/


6 

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR 
ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 2/A. 
WWW.KONYVTAR-SIOFOK.HU 

 

 

 

Webes megjelenés 

Csatlakozás a MuseuMap aggregációs portálhoz: 

 A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs 

Központja új, közös múzeumi digitális műtárgyadatbázis szolgáltatása, a MuseuMap 

portál, ahol a felhasználók kedvükre böngészhetnek a csatlakozó intézmények 

műtárgyai között, barangolhatnak a virtuális tárlatokon, tájékozódhatnak a 

múzeumok aktuális programjairól, emellett megoszthatják kedvenceiket és saját 

virtuális kiállításaikat a közösségi média felületein. A csatlakozó múzeumok számára 

a közös hazai keresőfelületen történő megjelenés mellett a szolgáltatás lehetőséget 

biztosít arra is, hogy a műtárgyak meghatározott szöveges adatai és képei az 

aggregációs adatbázison keresztül felkerüljenek az EUROPEANA portálra. 

 Saját webes Múzeumi katalógus kiépítése. 

 

Auditálás (könyvvizsgálat) támogatása: 

 A rendszerben készen lévő leltárkönyvek és egyéb outputok az audit folyamatban 

megkívántak szerinti testre szabása, az elkészítésükben való közreműködés. 

 Az audit folyamat nyomon követése és annak lezárultáig való támogatása. 

 

 Konverzió (átalakítás): 

 A konverzió során teszt időszakot biztosítunk. 

 A régi nyilvántartás párhuzamosan használatban marad a szükséges ideig. 
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Jelenleg a feltöltés fázisban járunk. A néprajzi tárgyak feltöltésre kerültek, megfelelő 

minőségű fotók hiányában nem tekinthető véglegesnek. A 100 néprajzi tárgy fotózására 

2020 év elején kerül sor. Miután megtörtént a tárgyleírások és fotók összecsatolása, csak 

utána tekinthető teljesen elkészültnek a néprajzi tárgy leírása. 

Ezek a tárgyak egy teljesen új néprajzi leltárkönyvbe is beírásra kerültek, kiegészítve a 

tárgyak pontos ismérveivel.  

A Kálmán Imre anyagok is párhuzamosan kerülnek rögzítésre manuálisa az erre hitelesített 

adattári könyvben és a múzeumi adatbázisban. 

A történti gyűjtemény anyagából ezidáig képeslapok feltöltése, leírással és képanyaggal 

együtt. kezdődött meg.  

A történeti gyűjtemény anyagában találhatók eredeti dokumentumok, tárgyak és másolatok. 

Jelenleg szétválogatás alatt állnak. Más rögzítési szempontok érvényesülnek az eredeti 

anyagok esetében és más a másolatok felvitelekor. Az eredeti történeti tárgyú objektumok 

manuálisan is átvezetésre kerülnek „Történeti tárgyú dokumentumok és tárgyak 

leltárkönyvébe”.  A másolatok maradnak az eredeti leltárkönyvekbe. 

 

A könyvtári alapfeladatainkat színvonalasan, pontosan látjuk el. Az állomány bővítésénél az 

igényes tartalmú, kivitelű dokumentumok beszerzése továbbra is fő célkitűzés. De nem 

tekinthetünk el attól a ténytől, hogy az olvasási szokások változásával, és a hölgy olvasóinkra 

tekintettel a lektűr irodalom még mindig nagyobb előnyt élvez, mint a kortárs szépirodalom. 

A könyvrendelések területén partnereink a Líra Könyvkiadó Kft, a Kello, a Semmelweis 

Kiadó, a Tinta Kiadó és kisebb kiadók. A történeti gyűjtemény és a Kálmán Imre Emlékház 

állománybővítéséhez antikvár kiadókat térképzetünk fel, és vettük fel velük eredményesen 

a kapcsolatot. Tovább zajlik újabb források, kiadók feltérképezése új beszerzések és 

költséghatékonyság együttes figyelembevételével. 

 

 

 

 

 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/


8 

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR 
ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 2/A. 
WWW.KONYVTAR-SIOFOK.HU 

 

 

2019-ben a nyári szünidő alatt ismét segítségünkre voltak a középiskolás diákok. 

Munkájukra a kötelező közösségi szolgálat keretében is számíthatunk. A 2018-ban 

megkezdett gyermekkönyvek állományvédelmi csíkokkal történő ellátásával végeztek 2019. 

március végére. Tovább folytatták felügyelet mellett az irodalom témakörének analitikus 

rögzítését a Corvina adatbázisban. Ez fontos tényező a diákok és tanárok számára egy-egy 

dolgozat, verseny vagy bármilyen műelemzés szempontjából.  

 

2019 év elején működésbe állítottuk a könyvkereső gépeket. Ezek még 2011-ben lettek 

vásárolva egy pályázat keretében az intézménynek. Egyelőre az olvasók számára a 

könyvkereséseket segítik az adatbázisban. Ez nem a kérdezés, az „olvasószolgálati 

munkatárs” kiváltására történt, hanem arra, hogy ismerjék meg a rendszer működéséének 

elvét. A könyvtáros munkatársak beszámolói alapján szívesen használják, és van, aki már 

célzottan az infpultot használja könyvkeresésére.  Érdekesség, hogy az idősebb generáció is 

az első „idegenkedés” után, miután közösen használták a könyvtáros munkatárssal szívesen 

veszi igénybe ezeket a technikai eszközöket. 

 

2019-ben is érvényben volt az a megállapításunk, miszerint: 

A társadalomban bekövetkezett „negatív”, értéket nem ismerő szellemiségű, 

gondolatvilággal bíró állampolgárokat sem különböztethetjük meg, de azt sem engedhetjük, 

hogy a könyvtári közegben az olvasókat zavarják.  

 

Az intézményben a könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentumtípusok kiegészítéseként 

időszaki kiállításokat rendeztünk több témában.  

 Siófoki Egyesületek bemutatása fotókon. 

 Játékkiállítás nyári időszakban. 

 II. Rákóczi Ferenc Emlékkiállítás. 

 Siófok az 1960-s években. 

 Varga Imre emlékére rendezett kiállítás. 

 

A kiállításokkal a hagyományos funkciók kiegészülnek, így egy teljesebb képet nyújtunk a 

kulturális értékrendünkből. 
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A munkatársak összehangolódásának egyik momentuma volt a csoportos látogatásuk az 

Országos Széchenyi Könyvtár „Corvina” kiállításon. 

 

Az Informatikus Könyvtáros Szövetsége felkérésére előadást tartottunk Cegléden az 

intézmény családbarát tevékenységéréről a népes szakmai közönség előtt. 

Munkatársaink részt vettek a "Digitális helytörténet" c. konferencián, Csurgón. 

Helytörténetben dolgozó kolléganőnk a könyvtáros vándorgyűlés helyismereti szekciójának 

előadásán képviselte az intézményt Székesfehérváron. 

 

Az „Én könyvtáram” országos projektbe kapott felkérést az intézmény. A projektbe való 

részvételünk sikeres. A sikeres részvétel több szempontból is értékelhető: 

 A Perczel Mór Gimnázium több alkalommal részt vett a projekt keretében szervezett 

foglalkozásokon, és azóta is számos programunkon. 

 Az iskola is kezdeményezett az intézmény felé foglalkozások tartása céljából. 

 Nagyon jó belső munkakapcsolat alakult ki a gyermekrészleg munkatársa, a 

helytörténetben dolgozó munkatársak és a Kálmán Imre Emlékház muzeológusai 

közt. 

 

Több szakmai munkánkat segítő továbbképzésen vettünk részt: 

 Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal. 

 Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés. 

 A szerzői jog a könyvtárakban. 

 Kiadványszerkesztés könyvtári környezetben. 

 

2019 őszén teret adtunk a Könyvtári Intézet Könyvtári partnerkapcsolatok kihelyezett 

képzésének, amelyen több munkatársunk is részt vett.  

2019-ben elkészült a szakmai továbbképzések tervezete 2020-2025 –ig. Ez részletesen 

tartalmazza a képzéseket, melytől a munkánk jobbítása a cél. 

 

 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Az intézmény a honlapján közzétette a Magyar Államkincstár által kért szabályzatokat. Az 

adatvédelmi szabályzat kiegészült, és szerződéses formában jogvégzettségű szakembert 

alkalmaz, adatvédelmi biztosként. Intézményünk nagyon komolyan veszi az adatvédelmet. 

Beiratkozáskor az beiratkozó lapok 2018. május végétől e jogszabályoknak megfelelve 

kerülnek a beiratkozni szándékozók elé. Ugyanez érvényes a gyermekrészlegen, annyi 

módosítással, hogy kiskorú esetében a jótálló tölti ki és érvényesíti a beiratkozást. 

 

A Történeti Gyűjtemény a könyvtár „legfertőzöttebb” területe volt. 2018-tól a folyamatos 

rendezés, rendszerezés nyomán az állomány átláthatóbbá vált. Az addig állományba nem 

került dokumentumok rögzítésre kerültek. A történeti gyűjtemény könyvállományának 

bővítése a Líra, Kello, online antikvár oldalak mellett múzeumok, levéltárak oldalainak a 

figyelésével történik. A bővítés könyveket, fotókat, digitalizált anyagokat és egyéb 

dokumentumtípusokat jelöl. A Történeti Gyűjtemény gondozása felelősségteljes, teljes 

objektivitást, széles körű látásmódot és alaposságot kíván.  

A 2018 őszétől megkezdődött sajtófigyelés nem fejeződött be 2019-ben. Egyelőre az 

intézményben található régi periodika anyagrészben, folyóiratokban és magazinokban 

történt meg, és folytatódik tovább az anyagok kigyűjtése. 

Elkészült egy „Siófok első” anyag, amely ellenőrzések, esetleges pontosítások és 

kiegészítések után egyelőre az intézmény honlapján lesz megtekinthető. 

A történeti gyűjtemény anyagába letétként kerültek Muzsinszki Nagy Endre kézírásos 

levelezése felesége unokatestvérével.  

Glatz Henrik családjának egy leszármazottja 243 eredeti fotót bocsátott a rendelkezésünkre 

digitalizálás céljából, melyeken a családja látható. Ezek közt balatoni, budapesti egyaránt 

található. A képek az 1940-es években készültek.  

A helytörténeti honlap frissítése folyamatosan történik, és a közösségi média oldalán 

rendszeresen megjelennek helytörténeti vonatkozású információk. 

 A Történeti Gyűjtemény folyamatosan építi ki a kapcsolatokat több helyi és nem helyi 

lakossal.  

    

 

 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Történeti Gyűjteményi statisztika 2019-ben:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Épülettechnológia: 

2019-ben a folyamatosan problémát jelentő légkondicionáló berendezés javítása jelentette 

a legnagyobb problémát. A készülék folyamatosan jelezte felénk az „elöregedése” tényét. A 

hibák nagyobb részét sikerült javítani. 

 

 

 

Beszerzett dokumentumok: 148 darab

Helytörténeti kérdések száma: 180

Kurrens folyóiratok: 18 fajta

Kutatások száma: 56

Digitális dokumentumok: 2400

http://www.konyvtar-siofok.hu/


12 

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR 
ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 2/A. 
WWW.KONYVTAR-SIOFOK.HU 

 

 

   Kálmán Imre Emlékház 

 

 

 

A Kálmán Imre Emlékház 2018. július 12. keltezéssel Közérdekű Muzeális Gyűjteményként 

szerepel a múzeumi nyilvántartásban. Ez a cím az Emlékház státusz felett a városi múzeum 

kategória alatt van. Nem ez a cél, természetesen, de nem lebecslendő. 

 

2018 nyarán megkezdődött a Kálmán Imre Emlékház elmúlt éveinek (1999-től - kb. 2010) 

keletkezett irat anyagának átnézése, válogatása. Ez intézményvezetői feladat volt, melyet 

még azon a nyáron meg is történt.  

2019-ben a szétválogatott dokumentációk alapján megkezdődött az újra leltározásuk a 

megfelelő szabályok szerint. Egyszerre zajlik az anyagok rögzítése manuálisan és digitálisan 

a múzeumi adatbázisban. A papíralapú dokumentumok a feldolgozásukat követően 

savmentes borítékba, papír közé,, dobozokba kerülnek az állaguk megóvása érdekében. 

 

A 2018. évben már elkezdtük a képzőművészeti gyűjtemény rendezését is, mely első lépése 

Holló László, Kossuth- és Munkácsy díjas festőművész grafikáinak a megóvása. Az 

állagmegóvás projek keretében a 31 darab grafikai alkotások UVB sugárzás ellen védelmet 

nyújtó üveg mögé kerültek, igényes keretekbe. Ez akár születésnapi ajándék is a város 

számára, hiszen 31 darab rajzról, tanulmányrajzról van szó.  

A Holló László képek kiállítására tavasszal pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kultúráli 

Alap felé. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, ezáltal lehetőségünk nyílt egy időszaki 

kiállítás keretében bemutatni azokat. A pályázat egyik lényeges eleme volt, hogy 

múzeumpedagógiai programot társítottunk mellé. A múzeumpedagógia később kiegészült 

foglalkozással a Máltai Szeretetszolgálat napközis gyermekeivel, és művészetterápiás 

foglalkozással.  

A gyerekek a múzeumpedagógia foglalkozásokon az elkészített Holló foglalkoztatót füzet 

kitöltése mellett a rajzolás, festés kapott szerepet. 

 

 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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A másik állagmegóvó „akciónk” Kálmán Imre Csárdáskirálynő operett rendező példányának 

a restaurálása, melyre szintén pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A 

restaurálásra sikerült pályázati pénzhez jutni. 2020-ban kerül sor a rendezőpéldány 

állapotának a helyreállítására. 

 

Az Emlékház az állandó és ideiglenes kiállítások mellett 2019-ben megkezdte a 

múzeumpedagógiai foglalkozásait. Az oktatási intézmények részéről pozitív visszajelzések 

érkeztek e foglalkozások színvonaláról.  

Az állandó kiállítások kiegészültek sétálólapokkal, melyet a látogatók kitöltve leadva, kisebb 

„meglepetésajándékban” részesülnek. 

 

Múzeumi shop került kialakításra egy átalakított takarítótárlóból. A shop kínálatában 

könyvjelző, képeslapbögre, notesz és egyéb ajándéktárgyat vásárolhat a látogatók. Ezek 

három féle variációban készültek: 

 Kálmán Imre 

 Kálmán család 

 Csárdáskirálynő. 

Az elkövetkezendő években ezeket a tárgyakat az online felületen láthatóvá, majd elérhetővé 

és rendelhetővé kell tenni. 

 

Siófok város Önkormányzat képviselőtestületének támogatásával 2019-ben 5 darab 

Muzsinszki Nagy Endre festmény került a Kálmán Imre Emlékház, és ezáltal a város 

tulajdonába. 

A festmények 2020 nyarán lesznek megtekinthetők az emlékházban. 

Köszönjük a lehetőséget, támogatást a festmények megszerzésére! 

 

Az épület energetikai szempontból javult. A rendszeresen meghibásodott, végén már 

javíthatatlanná vált kazán cseréjére időben sor került az összes hatósági anyag beszerzése után. 

Köszönjük a város önkormányzatának támogatását! 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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   Kultúra 

 

 

A kultúra sokkal jelent a hangzatos mondatoknál. Bennünk teremtődik, és az Ember aki ezt 

táplálja, eteti, megosztja társaival. A kultúra élet-halál kérdése.  

Az emberiség elveszett volna, ha nem lett volna képes szimbólumok bonyolult rendszereivel 

körbevenni és megvédeni önmagát – mondta Hankiss Elemér. 

És ne feledjük, hogy az a civilizáció, az a közösség, amelyik elhidegül kultúrájától, vallásától 

az pusztulásra van ítélve. Ezért kell Őriznünk a hitünket, kultúránkat, emberiességünket. A 

kultúrának mindennapos jelenséggé kell válnia. Az egymás iránt tiszteletben, az egymással 

való beszédstílusban megvalósíthatjuk a hétköznapi kultúrát, mi kulturált emberek. 

Tisztelni kell elfogadni a világ színességét, és megadni a tiszteletet a más vallással, 

hagyománnyal bíró embertársainknak. 

 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház nem csak 

a programok által kívánja „fertőzni” az embereket a kultúra nevű betegséggel. A kulturált 

környezetű belső kialakításban, a kulturált stílusban viselkedő és kommunikáló 

munkatársainkkal szeretnénk továbbadni ezt a típusú ragályt. Az élettani hatásai 

mindenképpen pozitívak. A rendezvények sokasága, sokszínűsége is ezt a jótékony célt 

szolgálja a meghívott színvonala előadók közreműködésével. 

Az elkövetkezendő években is, hogy magas színvonalú élményekkel ajándékozzuk meg 

Siófok polgárait és az ide látogató turistákat. 

Az esélyegyenlőség elvét követve a Máltai Szeretetszolgálat napközisei „kitartottak” és 

továbbra is igénylik a foglalkozásokat. Péntek délelőttönként tartjuk a közös foglalkozásokat.  

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Kulturális programjaink 2019. december 31-ig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Létszám (felnőtt és gyermek): 15. 695 fő 

 

 

 

 

 

 

Felnőttek számára szervezett program: 45 

Gyermekek számára szervezett előadások: 15

Kálmán Imre Emlékház időszaki kiállításai: 4

Kálmán Imre Emlékház szervezett programjai: 5

Gyermekrészleg kézműves foglalkozásai:958 

Iskolai és óvodai foglalkozások: 129

Anne Frank kiállítás Gyermekrészleg: 6 alkalom

Középiskolások számára szervezett programok: 16

Papírszínházi előadások: 4 alkalom

Táncház közösen a Balaton Táncegyüttessel: 8 alkalom

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Képes válogatás 2019-ből : 
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3D –s előadás 
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CSEPPEK könyvbemutató 
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   Közösségi tér 

 

 

A közösségi térként való funkcionalitás már a korábbi években is működött a könyvtárban. 

Ennyire erőteljes szerepet 2019-ben kapott. Az intézmény belső elrendezése, a kulturált 

környezete nagyon vonzó a különböző kulturális és közösségi csoportok számára. 

Ezek a csoportok tisztában vannak azzal, hogy intézményünk könyvtárként működik, ezért 

a szabályok is mások, mint egy másik környezetben. Remekül alkalmazkodtak hozzánk, és 

beleilleszkedtek a könyvtári miliőbe.  

 

 

   Financiális háttér 
 

 

Az intézmény pénzügyi hátterét, a tervezett beszerzésekhez, fejlesztésekre, 

karbantartásokra és rendezvényekre mindig az adott tárgyév költségvetése határozta meg, 

melyet Siófok város önkormányzatának képviselőtestülete hagy jóvá. 

A költségvetés elkészítése az intézményvezető feladata. Az abban meghatározott pénzügyi 

tételek alapján kell az intézmény pénzügyi költségeit irányítani. Ehhez segítséget kap a 

Közgazdasági Osztály munkatársaitól. Rendkívül fontos az ésszerű gazdálkodás. Igyekeztünk 

ezt a költségvetést e szempont alapján kezelni. Rendkívül fontos, hogy a kiadások 

tekintetében a költségvetési keretet az intézmény ne lépje túl! 

2019-ben voltak váratlan kiadások, de ezeket sikerült megoldanunk költségvetési kereten 

belül. 
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Bevételi forrásainkon, melyek: 

 beiratkozási díja, 

 késedelmi díjak,  

 Kálmán Imre Emlékház állandó kiállításának bevétele, 

mellett bevételt eredményezett a felnőttrészleg előadótermének bérbeadása. 

 

Nagyobb összeghez jutott az intézmény a 2016-ban peres eljárást indított „lépcsős per” 

tárgyalássorozat vége, melyre 2019. évben mondta ki a bíróság az intézmény ártatlanságát. 

Ez a becsületünk, a nevünk tisztára mosása mellett pénzösszeggel is járt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/


22 

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR 
ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 2/A. 
WWW.KONYVTAR-SIOFOK.HU 

 

 

 

      PR és marketing 
 

 

A Public Relations és a vele összefüggő marketing az a terület, mely még mindig és örökké több 

odafigyelést igényel. Az ezzel összefüggő tevékenységek sorozata állandó mozgásban, és 

folyamatos változásban történik. Mivel az intézmény nem foglalkoztat külön marketinges 

szakembert, így ezt a feladatot az intézményvezető látja el, és részfeladatokat oszt le a 

munkatársak felé. Ez a feladat összetett, sokrétű és komplex.  

Rendkívül fontos, hogy a külső szemlélők milyennek ítélik meg az intézményt. Egy 

következetes PR tevékenység meghozza az eredményt. Az intézmény a PR feladatait maga 

látja el közvetítő szervezeteken, cégeken keresztül (ilyen Tourinform Iroda, a hirdetéseket 

közlő újságok). Rendszerezettebbé vált az információk szórása, terjesztése mind az online 

felületeken, mind a papír alapú meghívók, szóróanyagok tekintetében. Esetenként célzott 

megkeresések történnek. 

Hírlevelünk kiküldésre került mindazok felé, akik hozzájárultak ahhoz, hogy tájékoztassuk 

őket emailben az eseményeinkről. 

A verbális kommunikáció egyik alappillére az intézmény vezetőjének a kommunikációja, 

kapcsolata, kapcsolatrendszere.  

Megjelenésünkkel az intézmény promotálásán, túl Siófok várost igyekszünk népszerűsíteni 

minden fórumon. 

2019-ban a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

ismét elnyerte a Látogatók Arany Minősítésű Díját és végén pedig a Családbarát 

Szolgáltatóhely címet. 

 

  „Csak a változás állandó.”

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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   Statisztika kölcsönzések 

   (2019. december 31-ig) 
 

 

 Érvényes olvasói vonalkód : 6157 

 Beiratkozók száma: 5078 

Kölcsönzések száma: 55 331 

Hosszabbítások száma: 25 671 

Kölcsönzések (könyv) (darab) 
2018. december 31-ig: 46 943 darab 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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   Zárószavak 
 

 

 

„A gondolatok csak a csendben élnek, ahogy az erény is hatását csak rejtve tudja kibontani.” 

                     (Carlyle: A csend filozófiája) 

 
 

Köszönet a munkatársaimnak, hogy tartják a lépést. 

Köszönet illetti őket, hogy nem adják fel. 

Köszönet illeti őket, hogy megtanultunk együtt gondolkodni. 

Köszönet jár azért, hogy mindent elkövetnek a pontos munkáért. 

 

Köszönet és Tisztelet jár a város önkormányzata felé, hogy támogatnak és segítenek 

bennünket. 

 

Köszönet és Tisztelet jár a város polgárainak, hogy betérnek az intézményeinkbe. 

 

Mint minden év, mindegyik hozza magával az évvégére a maga „mondanivalóját”, „üzenetét”. 

2019. év legfőbb üzenetét az jelentette, hogy az intézmény beérett, összeforrt. 

 

 

A ma babérjai teszik termékennyé a holnap talaját. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/

