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Könyvtártörténet 

Könyvtárunk múltját kutatva az 1890-es évekig tekintünk vissza az időben. Ezen 

időszakban alakultak a művelődési egyesületek, gazdakörök, szakegyletek, amelyek 

tagjaik számára könyvkölcsönző tereket alakítottak ki. 

A legjelentősebbek a Siófoki Iparos Kör és Gazdakör társaság könyvállományai 

voltak. Az olvasókörökben színes, sokrétű művelődési élet folyt. A fürdőélet 

fejlődésével alapított Kaszinó is jelentős könyvtárral rendelkezett. 

A II. Világháborút követően a Kaszinó könyvtárának, valamint az egyesületek 

könyvtáraiból szórványosan előkerülő könyvek mellett, az Országos 

Szabadművelődési Tanács által küldött 250-300 db könyv együttesen (6000 kötet) 

tették ki az 1946-ban alakult a Siófoki Közművelődési Könyvtár állományát. 

 A könyvtár alapítási évét illetően érdekesség, hogy az Alapító Okirat jogelődjeként 

Siófoki Községi Könyvtár szerepelt, alapítási évként 1947-es év került feltüntetésre. 

Ezzel szemben egy korabeli képviselőtestületi ülés jegyzőkönyve szerint 1946-ban 

már létezett a Siófoki Közművelődési Könyvtár. 

1945 utáni időszak az ún. szabadművelődés korszaka. A fizikai-, szellemi építkezés 

a demokrácia hitében telt. Az 1950-es, 1960-as években a könyvtáraknak a 

„politikai-ideológiai feladatokban” meghatározottak szerint kellett működniük, így a 

siófoki bibliotékának is be kellett állnia a sorba. 

1950. június elsejétől a közigazgatási határok változásával Siófok Somogy megyéhez 

került, járási székhely lett. Ennek következtében a könyvtár tevékenységét is 

átszervezték.  

1953. január 1-jén alakult meg a Siófoki Járási Könyvtár, amely egyrészt kielégítette 

a helyi lakosság olvasási igényeit, másrészt a saját hatáskörén túl, rövid ideig még a 

fonyódi és a tabi járás könyvtárait is ellátta módszertani útmutatással.  

1956-ban új helyre költözött a könyvtár, a Fő u. 65. sz. alatti házba, ahol 150 m2 

területet foglalhatott el. 

1961-ben bevezették a szabadpolcos kölcsönzést, megkezdhette működését az 

önálló gyermekrészleg. Ezt követően a látogatók száma ugrásszerűen nőtt. A 

könyvtár állománya is fokozatosan gyarapodott. 
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1967. januárban a Járási Könyvtár a Kálmán Imre sétány 4. sz. alá költözött, ahol 

sokkal otthonosabb, tágasabb körülmények fogadták a látogatókat. A könyvtárat 

külföldiek is látogatták, a német turisták mellett voltak cseh és lengyel látogatók is. 

1976. június 5-én avatták fel a Siófoki Városi Járási Művelődési Központ és Könyvtár 

épületét a Fő téren. Ebben az új épületben a felnőttrészleg kapott helyet, ahol külön 

hírlapolvasó és 45.000 kötetnyi állomány várta az olvasókat. Nem sokkal később 

kialakításra került a fonotéka részleg is. 

A gyermekrészleg a Kálmán Imre sétány 4. szám alatti épületben folytatta tovább a 

tevékenységét. Az 1985-ös földrengést következtében azonban annyira 

megrongálódott az épület, hogy le kellett bontani. Az újjáépítést követően 1988 

nyarán vehették birtokba ismét a kis olvasók. 

2004 májusában a gyermekrészleg ismét költözött, a Kálmán Imre sétány 12. számú 

alatti épületbe. 

A 70-es, 80-as évek az olvasóvá nevelés jegyében teltek. Ebben az időszakban számos 

nívós és sokoldalú rendezvényt szerveztek a könyvtárban. 

A 90-es-években, majd az ezredfordulót követően tovább változtak a könyvtárral 

szembeni elvárások, jelentősen átalakultak az olvasói igények. A könyvtár 

állományának gyarapodása, a zsúfoltság ismét egyre nagyobb gondot okozott. A 

könyvtár bővítésének lehetősége több ízben felmerült, végül Siófok város 

Önkormányzata saját forrásait használva valósította meg az új épület építését. 

2011. november 25-én adták át rendeltetésének a Balatoni Regionális Kutatóintézet 

és Könyvtár épületét, így 21. századi körülmények között várhatja az olvasókat, 

könyvtárhasználókat. 
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Küldetésnyilatkozat 

Intézményünk információk gyűjtésével, megőrzésével és közvetítésével foglalkozva kulturális 

erőtérként működik.  

Kiemelt fontosságú Kálmán Imre nevével fémjelzett intézményünk hírnevének emelése. 

Kiemelt fontosságú számunkra településünk, Balaton régió múltjának kutatása.  

Korszerű, emberközpontú, intelligens környezetben, használóbarát, empatikus légkörben, a 

modern technológia eszközeivel minőségi szolgáltatást nyújtunk az esélyegyenlőség elvét 

követve. 

Társadalmi igényeket figyelembe véve turisztikai szerepvállalásunknak megfelelően változatos, 

egyedi programokat kínálunk.  

Intézményekkel, szülőkkel együttműködve a könyvek, olvasmányok segítségével, játékos, 

kreatív foglalkozásainkkal fejlesztjük a gyerekek gondolkodását, képzelőerőjét. 

 

Jövőkép 

A 21. századnak megfelelő, folyamatosan fejlesztett infrastruktúrával, multifunkcionális 

környezetbarát intézményként működünk.  

A hagyományos könyvállomány széleskörű bővítése mellett folyamatosan beépítésre kerülnek 

a technikai eszközök fejlesztésével a digitális úton elérhető dokumentumtartalmak. 

A Balaton régióban központi szerepet kívánunk elérni történeti kutatóintézeti 

szerepvállalásunk erősítésével. 

Kálmán Imre életének, korának magasabb színvonalra emelése. 

 

Stratégia terv céljai 

Kulturális erőtérként minél több generációjú embert tudjunk megszólítani. 

Reális, kivitelezhető, megvalósítható gondolatok, ötletek tárházát mutassuk fel. 

Olyan elképzelések kerülnek felsorolásra, amelyek indítómoduljai egy olyan nem is távlati cél 

elérésnek, hogy az intézmény a Balaton régióban, minél nagyobb nevet és rangot vívjon ki 

magának. 

Minősített Könyvtári Cím elérése.  

Könyvtári, kutatói és múzeumi szempontok egységessé alakításával váljunk elsőrangú, 

minőségi szolgáltatásokat, hiteles, elfogulatlan tudományos, kulturális központtá. 
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PEST analízis: 

PEST = Political Economic Socio-cultural Technological 

A PEST elemzés során a könyvtár szélesebb társadalmi közeget mét fel. Négy 

alapvető, a társadalomra is kihatással bíró tényezőt vizsgál. 

Ezek: 

Political: politikai környezet befolyásoló tényezői. 

 a mindenkori jogszabályi környezet határozza meg a működését, 

 az intézményi működést nem veszélyeztetheti a politikai szemlélet, 

 az intézmény politikamentességének minden politikai szereplő számára 

egyértelművé kell válnia, és a jogszabály erre vonatkozó paragrafusát 

betartva tiszteletbe kell tartani, 

 a politikai környezetnek és az intézménynek együttműködve kell tenniük a 

település kulturális fellendítéséért. 

Economic: gazdasági környezet hatásai. 

 az intézmény költségvetését, fejlesztéseit befolyásolják a fenntartó pénzügyi 

forrásai, 

 a bevételi források összegének a növekedése pályázatok, terembérlések 

kiadásával növelhető, 

 piacorientációs lehetőségek számbavétele, 

 pályázati finanszírozási lehetőségek kiaknázása, 

 a társadalomi rétegek negatív változásai kihatással vannak a 

kultúrfogyasztásra, így kihatása van a könyvtárhasználat rendszeres 

beiratkozóira. 

Socio-cultural: a társadalom környezeti hatásai. 

 élethosszig tartó tanulás támogatása, a digitális műveltség elterjedésének 

elősegítése, 

 változnak az olvasási szokások,  

 a fiatal generációk olvasási szokásaik a változó technológiának köszönhetően 

eltérnek az idősebb generáció olvasási szokásaitól, előtérbe kerülnek, 
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 A könyvtár szociális szerepe felértékelődik a hátrányos helyzetben élők 

számának növekedése folytán, 

 a külföldön tovább tanulók, a külföldön munkát vállalók számának 

növekedése is egy másfajta állománybővítési koncepciót generál, 

 felértékelődik a helyi, nemzeti értékek fontossága, előtérbekerülése, 

 erősebbé válik az azonnali információhoz való jutás igénye, 

 növekszik a társadalmi türelmetlenség, 

 igény mutatkozik meg az olvasók, a használók részéről a minőségi szolgáltatások 

irányába, 

 a társadalomban a kommercizálódás és az értéktelenség nagyobb hangsúlyt kap, 

és a média előterébe ezen értékkel nem bíró információk, jelenségek kerülnek. 

Intézményi szinten ezt csak a hiteles minőségi munkával, megjelenési formákkal 

van lehetőségünk kezelni. 

 egyre jobban orientálódik a piac igénye szerinti humán erőforrás 

szükségességének igénye, 

 felérékelődik a közösségi tanulás szerepe, 

 egyre nagyobb teret foglal el a közösségi online média. 

Technological: a technológiai környezet. 

 a legnagyobb és állandó változásban levő terület, melyet az államilag 

finanszírozott intézmények költségvetési forrásból képtelen követni és lépést 

tartani vele, 

 az információ, mely a hatalom gyakorlásának eszköze, erőforrás; a verseny az 

információ birtoklásáért, 

 jelentős a mobil technológiai eszközök előtérbe helyeződése, 

 jelentős a fogyatékkal élők számára kifejlesztett technológiai fejlődés, 

 egyre szélesebb körben terjednek el az e-tartalmak (online adatbázisok, e –

könyvek), 

 egyre több a már e-dokumentumként született tartalom, 
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 megnőtt az e-olvasók, eszközök használata, 

 nő az integrált kereső - és a szemantikus keresők iránti kereslet, 

 egyre nagyobb az igény a távszolgáltatások és az integrált szolgáltatások iránt, 

 térhódításba kezdett és zajlik az online tanulás módja, a webszemináriumok léte, 

 az információ- és tudás megosztásában kiemelkedő a Social Networking, azaz a 

közösségi hálózatok és média fontossága, 

 az új információhordozók megjelenése az intézmény folyamatos fejlesztését, a 

technológia követését, és könyvtári szakemberek továbbképzését igényli. 
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Minőségbiztosítás  

„És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb.” 

(Márai Sándor) 

 

Az intézményi működés elengedhetetlen feltétele a folyamatos, egyenletes magas 

színvonalú munkavégzés és a használói igényeknek való megfelelés. 

A munkatársak munkájának értékeléséhez a teljesítményértékelő rendszer került 

alkalmazásba 2019-ben.  

Tavasszal és őszi alkalommal történtek meg ezek a teljesítményértékelő 

beszélgetések. Az első alkalom kapcsán önértékelést végeztek a kollégák, utána 

zajlott le a „négyszemközti”  megbeszélés a vezetővel. Az őszi értékelő 

megbeszélésen csak az intézményvezető minősítette a munkatársak tevékenységét.  

A teljesítményértékelő minden évben egy meghatározott hónapban történik. 

A munkatársak állandó, egyenletes magas színvonalú tevekénységéhez hozzájárul a 

meghatározott időben tartott értekezlet, a feladatok kiosztása határidő 

megjelöléssel és számonkéréssel, az elvégzett feladat ellenőrzésével.  

A minőségbiztosítás folyamán végzett ellenőrző tevékenységen nem az állandó 

kontroll alatt tartás a cél, hanem az esetleges hibák, hiányosságok feltárása, azok 

közös megbeszélése, majd javítása. Természetesen ezeket a hibákat a 

munkavállalónak ildomos lenne nem megismételni. Ezek mind a vezető 

kompetenciájába vágó megoldandó teendők. Támogató kommunikációval 

elkerülhetők ezek a problémák, és a munkavállaló rávezethető a pontosabb 

munkavégzésre. 

A minőségbiztosítás ügyét támogatja a MIT, a Minőségbiztosítási Tanács. 

A minőségbiztosítás iránti elkötelezettséget hivatott szolgálni a Könyvtárosok Etikai 

kódexe, mely minden könyvtáros és nem könyvtáros munkatárs számára 

követendő, betartandó értékrendet közvetít. 
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A „life long learning”, azaz az élethosszig tartó tanulás szükségessége már a 

könyvtárosok, kulturális szakemberek körében is elengedhetetlen.  

Természetesen, mivel emberek vagyunk mi, könyvtárban és emlékházban dolgozók 

is, ezért a könyvtárhasználójókra is elkészítésre került a Könyvtárhasználati 

„útmutató”, melyet a látogatóknak a kulturált viszonyok ismeretében figyelembe 

kell venniük. Az eddig tapasztatalatok többségében ismerik, betartják ezeket. 

Tisztelik az intézményt és a benne dolgozókat. 

A kevés számú „tiszteletlen”, alapvető emberi normákat nem ismerő, tisztelő 

látogató „kivédésére” a munkatársak konfliktuskezelői és ehhez hasonló 

képzéseken vettek részt, és vesznek részt az elkövetkezendő években is.  

A kommunikáció, a használókkal való bánásmód hozzátartozik a minőség 

egyenletes színvonalához, az igényes összetételű állomány mellett. 

A használói igények felmérésére először 2017-ben állítottunk össze egy kérdőívet, 

mely a könyvtár környezetére vonatkozott. Folyamatosan mérjük a használói 

igényeket, és a külső partnerkapcsolati eredményességünket. A kulturális 

programok minőségégének, színvonalának emelése érdekében egy rövid kérdőív 

formájában kérjük ki látogatóink véleményét. 
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A stratégiai tervezés egységei 

 

Szervezeti kultúra 

 „Minden tevékenység legalább egy kicsiny szikrát hoz le az égi tűzből.” 

               (Hamvas Béla)   

 

Az ember közösségi, társas lény. Életünk egészét emberi kapcsolatok hálózzák be, 

tevékenységeinket, a többiekért, a többiekkel, a többieknek végzett munka jellemzi. 

Ez a legfontosabb alapvetés egy közintézmény működtetésénél is. 

Az intézmény hatékony működése megkívánja, mint minden legkisebb emberi 

közösség esetében is a REND-et. A rend, a rendszeresség egy ilyen kislétszámú, több 

szellemi összetételű, hasonló, de mégsem egyező területet összefogásában 

elkerülhetetlen. Fontos, hogy a több funkciójú tevékenységek egységet alkossanak,  

a rendkívül bonyolult szervezeti és szervezési kapcsolatok fonják, és fogják össze, a 

feladatok hatékony és sikeres megoldása érdekében.  

Minden személyiséget, intézményt az határoz meg, hogy milyen szervezettségi 

szinten jelenik meg, miképp kezeli a rendelkezésére álló humán erőforrásban rejlő 

kapacitást, hogyan gazdálkodik az információkkal, milyen eszközökkel, 

módszerekkel képes elképzeléseit valóra váltani. 

Az elmúlt évek megteremtették a lehetőséget, hogy hosszú évek után a munkatársak 

„megihletődtek”, abciókkal telítődtek és célok kitűzésével motiváltabbá váltak. 

Ehhez szükségszerű volt a vezető, mint „gyakorlatias idealista”, aki megálmodta, 

megálmodja a célokat és közösen a munkatársaival véghez is viszi, és végrehajtja. 

Ezen célok eléréshez vezető út többnyire változásokkal jár, melyeket a vezetőnek 

menedzselnie szükséges mégpedig, félelem nélküli megvalósulás formájában. 

Nagyon lényeges alapelv, hogy a megfogalmazott jövőkép realista, megvalósítható 

gondolatokat fogalmazzon meg. 

Erre épülhet rá a stratégiai tervezés. A terv lehet idealista, de az álmainkat a földön 

kell tartani, azaz a terv összeállításánál a realizmus talaján kell mozognunk. 
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Akkor lehet eredményes a könyvtár, ha a vezető a kitűzött céljait nem téveszti szem 

elől, de ezzel párhuzamosan a humán területen a kompromisszumos 

együttműködést vagy adott esetben, ha ez nem lehetséges egy korrekt, emberi, de a 

törvényeknek megfelelő megoldást talál. 

A rugalmasság és a kontrollálhatóság egyensúlyának a kialakítását kell 

megteremteni, amely négy tényezőből alakul ki: teljesítmény, adminisztráció, 

kezdeményezőkészség, integrálás 

Az eddigi vezetési stratégián módosítani kell, mert megteremtődött az az összhang, 

mely ezt megengedetté teszi. 

A résztevékenységek kialakításban figyelmet kell szentelni az emberi tényezőknek. 

Nagyon fontos, hogy minden munkatárs, ne csak rendelkezzen az elméleti 

felkészültséggel és a szakmai gyakorlattal, hanem tudását fenntartsa és képezze 

magát. Az adott szakterületet, amelyet gondoz, ne csak a gyarapodás, feltárás, 

védelem szempontjából kezelje, hanem az adott terület új, és kevésbé új információit 

ízléses formájú szóróanyagok, ismertetők formájában tárja az olvasók elé. Ez 

minden területen szükséges.  

Rendkívül fontos mindemellett, hogy az információk legyenek megosztva, a 

munkahelyi kommunikáció valósuljon meg, a használók igényeinek kielégítése 

legyen zavartalan. Elhagyhatatlan, momentum a Corvina adatbázis feldolgozói és 

kölcsönzői modul használata 

Kialakításra kerülnek a referensi pozíciók. Ez a vezető részéről bizalom, és 

elismerése a tudásnak. A referensek a rájuk bízott területek szakmai munkáját 

fogják össze, tervezik, javaslatot tesznek és felelősséget vállalnak. 
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Referensi területek: 

Könyvtári szakterület: 

 javaslattétel beszerzésekre, 

 javaslat készítés és intézményvezető elé terjesztés a könyvtárszakma feladatainak 

megoszlásáról, 

 javaslattétel a könyvtárszakmai részmunka területére vonatkozó fejlesztésekre, 

 könyvdokumentumok rögzítésekor felmerülő változások kezelése, fejlesztési 

javaslattétel, 

 könyvtárszakmai pályázatok figyelése, 

 szakterületi továbbképzésre javaslattétel, 

 javaslattétel személyi kérdésekben, 

 éves beszámoló készítése. 

Helytörténeti szakterület: 

 helytörténeti gyűjtemény bővítésére javaslattétel, 

 pályázatok figyelése, 

 szakmai fórumokon részvétel, 

 helytörténeti gyűjtemény folyamatos gondozása, 

 helytörténeti gyűjteményre vonatkozó változásokra javaslattétel, 

 helytörténészekkel, amatőr helytörténészekkel folyamatos kapcsolat tartása, 

 múzeumi adatbázis feltöltésében való részvétel, fejlesztésre javaslattétel, 

 helytörténeti honlap kezelése, 

 helytörténeti anyagok közlése közösségi felületeken, 

 javaslattétel személyi kérdésekben, 

 éves beszámoló készítése. 
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Kálmán Imre Emlékház: 

 múzeumi szakfeladatok elvégzése, 

 javaslattétel a munkafeladatok elosztására, 

 javaslattétel a kiállítás változtatására, modernizálására, 

 javaslattétel gyűjteménygyarapításra, 

 javaslat a múzeum kulturális célú hasznosítására, 

 múzeumi pályázatok figyelése, 

 javaslattétel személyi kérdésekben, 

 éves beszámoló az adott évi tevekénységről. 

Gyermekrészleg: 

 pályázatok figyelése, 

 javaslattétel állománygyarapításra, 

 folyamatos kommunikáció az oktatási intézményekkel, 

 éves beszámoló a gyermekrészleg tevékenységéről. 

„A vezetés cselekvést jelent, nem pozíciót!”  

Az eddig elért eredményeink, a fokozatosan javuló minőségi munkánk, a színvonal 

magasabbra emelése megkívánja a szervezeti struktúra változtatását. 

A szervezeti kultúra is része a kultúra összfogalmának. Ezt a kultúrát tanuljuk, és a 

tanult, összegyűjtött ismereteket használjuk a munkánk során. Folyamatosan 

épülnek ki az együttműködési és cselekvési minták, melyek beépülnek és az 

elkövetkezendő években sikeresen kell alkalmaznunk céljaink elérése érdekében. 

 A kialakult értékrendet, az eddig eredményesen működő eljárásokat mindenki a 

szervezet szocializációjában sajátította el, sajátítja el. Mindenképpen pozitív 

következményei vannak az intézmény és az egyén számára is. Az intézmény 

számára kiszámíthatóbbá válnak a viselkedések, a tagok számára az intézmény 

kapaszkodót, biztonságot nyújt. E folyamat során az egyén tanulását a pozitív 

visszajelzések – erkölcsi elismerés, anyagi juttatás (jutalom) – formájában nyer 

teret. Ezen visszajelzéseket nemcsak a napi kommunikáció során kapják a 

munkatársak, hanem évente egy alkalommal teljesítményértékelés formájában. Itt 

visszacsatolást kapnak a munkájukkal kapcsolatban, és megbeszélésre kerülnek a 

fejlesztendő területek. Az intézmény létérdeke a változásokra való folyamatos és 

aktív reagálás. 
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A humánerőforrás kérdéskör esetében nagyon lényeges a Könyvtár és az Olvasó 

kapcsolata is. A könyvtáros és a használó viszonyának mindkét részről az emberi 

méltóság tiszteletben tartásán kell alapulnia. Kétségtelen azonban, hogy a 

könyvtárosra hárul a nagyobb teher a harmonikus kapcsolat létrehozásában. A 

könyvtáros viselkedésének tiszteleten és jó ítélőképességen, pártatlanságon és 

egyenlőségen kell alapulnia. A könyvtárosnak az olvasó igényeit a legjobb tudása 

szerint, a rendelkezésére álló források és eszközök célszerű felhasználásával kell 

kielégítenie. A könyvtáros és a felhasználó viszonyát a szolgálat határozza meg, 

aminek nélkülözhetetlen velejárója a könyvtáros részéről a szolgálatkészség és az 

alázat, azaz a másik ember méltóságának a tudomásulvétele.  

A könyvtár használói a könyvtáros legfontosabb, s mindenki mással szemben előnyt 

élvező partnerei. Egyenrangú partnerségen alapszik, és a könyvtáros nem 

avatkozhat bele senki olvasási szokásaiba. Javasolhat, tanácsolhat, de nem 

tetszeleghet nevelő-autoriter szerepben. A könyvtáros kötelessége, hogy a 

használókat megvédje a könyvtáron belül minden igazságtalanságtól, 

méltánytalanságtól és jogsérelemtől.  

A használótól természetesen szintén elvárható, hogy tiszteletben tartsa a 

könyvtáros emberi méltóságát és szakmai kompetenciáit. 

Az a könyvtáros tudja elvégezni a munkáját a használók és az intézmény felé 

maradéktalanul, aki tiszteli a szakmáját, büszke arra, hogy könyvtáros lehet. Aki 

örül, ha tétovázó olvasót lát, és a segítségével sikerül megoldást találniuk. A 

könyvtáros az „önös”, egyéni érdekeit nem helyezheti a könyvtár, a szakma érdekei 

elé. Az olyan egyéni törekvéseket, amelyek inkább a könyvtáros érdekeit szolgálják, 

és nem segítik az intézmény előbbre jutását, színvonalának emelkedését háttérbe 

kell szorítani.  
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Elsőrendű követelmény az is, hogy a könyvtáros a saját világnézeti elkötelezettsége, 

politikai szimpátiái, a különféle szervezetekhez fűződő érdekeltségei nem 

befolyásolhatják a könyvtári tevékenységének végzésében. A könyvtáros nem 

pusztán passzív kiszolgálója a használói igényeknek. Kötelességei közé tartozik egy 

kultúrmisszió teljesítése, ami a társadalom és az egyén fejlődését elősegíti, értékek 

felmutatását és terjesztését jelenti. 

„A jó vezetőnek vészhelyzetben, az első sorban a helye. 

De amikor ünneplés van soron,  

akkor a jó vezető a terem hátsó részében marad,”  

(Nelson Mandela) 
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Szolgáltatási stratégia 

A tradicionális könyvtári feladatok mellett a kulturális, értékőrző, ismeretterjesztő, 

közösségi, közösségfejlesztő programok illeszkednek az alaptevékenység mellé. 

Ezek életkorra, szociálisan érzékeny, lakossági rétegekre figyelő funkciókkal 

szerveződnek. 

A használók igényeinek a változásait felmérések, kérdőívek elemzése után kell a 

könyvtári szolgáltatásokat változtatni, kiegészíteni újabbakkal. 

Természetesen a használói igények mellett, a könyvtárügyi változásokat, és 

informatikai rendszereket, technológiai fejlődést is folyamatos figyelemmel kell 

kísérni, és a tervezésbe e mozzanatokat beépíteni. Az alapszolgáltatások 

változtatása már korábban megvalósult, és folyamatosan bővülnek, idomulnak az 

olvasói, használói igényekhez. 

Közkönyvtárként, városi könyvtárként működve a helyi olvasóknak is megfelelve, 

de idegenforgalmi időszak ideje alatt az ide érkező turisták, nyaralók számára is 

igényes, magas színvonalú dokumentum állomány a rendelkezésére. 

 A cél nem változott, nem változik az elkövetkezendő időszakban sem. A 

rendelkezésre álló pénzügyi kereten belül mozogva mindig színvonalas belső 

tartalmú és külső igényességet is képviselő kiadványok kerüljenek a polcokra, az 

olvasók felé.  

A gyűjteményformálása minden korosztályt, minden generációt érint. 

Felelősségünk, hogy a legfiatalabbak kezébe olyan olvasmányok jussanak, melyek jó 

hatással vannak, lesznek az életükre, a fejlődésükben pozitív visszacsengés lesz 

tapasztalható.  
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Teendők: 

 kérdőívek, felmérések alapján összegezni az olvasók, használók véleményét, 

 hatékony pénzügyi felhasználás a könyvbeszerzések területén, 

 a könyvforgalmazókkal kötendő szerződések kötésekor szem előtt kell 

tartani, 

 könyvkereskedelmi cégek feltérképezése,  

 figyelemme kell kísérni az úgynevezett akciós könyvárusításokat, 

 a helytörténeti vonatkozású dokumentumok esetében folyamatos 

kapcsolatot tartani az antikváriumokkal, online és könyvesboltok esetében 

egyaránt, 

 könyv- és egyéb dokumentumtípusok beszerzésére irányuló szerződések 

kötése, 

 feldolgozási hatékonyság növelése. 

Az állományalakítása folyamán kiemelt szerepet kapnak a Balatonról, Siófokról 

íródott dokumentumok, a helyi szerzők művei, melyekből több példányszámban 

kerülnek beszerzésre, és több lelőhelyforrás biztosítása az olvasóknak az 

elérésükhöz. 

Teendők: 

 helyi és Balaton régióban élő szerzők köteteinek bemutatása, 

 helyi szerzők és Balaton régióban élő szerzők népszerűsítése, 

 a helytörténeti vonatkozású dokumentumok esetében folyamatos 

kapcsolatot tartani az antikváriumokkal, online és könyvesboltok esetében 

egyarán. 

Eszközök: 

 szóbeli kommunikáció útján történő feltérképezés, 

 helyi szerzők bejelentkezése, 

 mások által történő ajánlások, 

 online csatornákon keresztül. 

A hagyományos papíralapú könyvek mellett egyre nagyobb teret hódít az online 

könyvek piaca. Az e-book elsősorban az Y és a Z generáció körében népszerű. Ezért 

az elkövetkezendő időszakban fel kell térképezni az e-book kölcsönzés lehetőségét. 

A könyvpiacokon is egyre nagyobb számban jelennek meg az elektronikus könyvek 

és a self-publishing-ek. Ezeket a változásokat a könyvtárnak is követnie kell.  
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Teendők:  

 a digitális formában megjelenő dokumentumok, elsősorban e-book 

kategóriában fel kell térképezni azt a használói kört, akik igényt tartanak erre 

a szolgáltatási formára, 

 meg kell vizsgálni a beszerzések lehetőségeit, különböző licencformákat, 

azok jogi és pénzügyi vonzataival, 

 ki kell alakítani a tárolás módjait, 

 a szükséges szabályzatokat, mint a Gyüjtőköri, a Könyvtárhasználati és az 

Adatvédelmi szabályzatokat módosítani, 

 biztosítani szükséges a használathoz az informatikai eszközöket (e-book, e-

dokumentum olvasók és a távoli elérésekhez szükséges szoftverek), 

 az e-dokumentumok promotálása, marketing eszközökkel népszerűsítése. 

Eszközök: 

 online csatornák, 

 kérdőívek feldolgozása után terv készítése, 

 pénzügyi háttér kidolgozása, költségvetésben megjelentetése. 

A helyi közösség igényeire és az idegenforgalmi időszakban megjelenő, felmerülő 

igényekre az intézménynek reflektálni szükséges.  

Kulcsszavak:  

 rugalmas reagálás,  

 egyszerűség,  

 proaktivitás,  

 korszerűség,  

 hatékonyság,  

 konstruktív problémamegoldás és a legfontosabb  

 a felhasználó-központú látásmód. 
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Környezettudatos szemlélet meghonosítása, fenntarthatóság 

A zöld könyvtár címhez való eljutás elősegíti, hogy a könyvtár berkein belül, a saját 

eszközök segítségével igyekszünk tenni a természet védelme, a környezet megóvása 

érdekében.  

Ez a szemléletformálás csak akkor hiteles, ha az intézmény munkatársai magukénak 

érzik, és felelősséget vállalnak a közvetlen környezetért. A z intézmény esetében ez 

hatványozottan fontos tényező, mert a Balaton mellett élve, a tájvédelme, óvása 

fontos tényező a történet emlékek kutatása mellett. 

Ennek érdekében kelt életre a Zöld Könyvtár – Kék Balaton programsorozat 2019 

évben, amelyen a zöld könyvtár projektekben jártas könyvtári szakembereken túl, a 

Tihanyi Limnológiai Intézet, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park képviselői osztották 

meg első szereplőként gondolataikat.  

Tovább folytatva a sorozatot újabb a természetvédelme iránt elkötelezett tudósokat, 

szakembereket keretében szerveződnek meg a kerekasztal beszélgetések.  

A környezettudatos gondolatok tudatosítása az intézményen belül megkezdődött, a 

szelektív hulladékgyűjtéssel, a műanyag poharak cseréje papírpoharakra, külön 

környezetvédelmi sarok kialakításával.  

Teendők: 

 ökológiai, környezetvédelmi és természetvédelmi szakirodalom bővítése, 

 madárbarát munkahely kialakítása (már elkezdődött), 

 állatvédelemmel kapcsolatos kooperáció helyi és környékbeli állatvédőkkel, 

 zöld növények telepítése az intézmény szabadon levő helyiségeibe, 

 víz-és energiatakarékosság a költséghatékonyság terén is fontos, 

 környezetvédelmi társasjátékok beszerzése, környezetvédelmi vetélkedők 

    szervezése nemcsak gyermekek részére,  

 a természetet bemutató szépirodalmi állomány népszerűsítése, 

 a közvetlen környezet tisztán tartása, szemétszedés, 

 részvétel egyesületek köztisztasági, környezetvédelmi és természetvédelmi  

    akcióiban, 

 szélesebb körben promotálni a környezettudatosság fontosságát tényét. 
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Eszközök:  

 szóbeli ajánlások könyvtárosok részéről, 

 külön zöld könyvajánlók készítése online formában, közösségi média, honlap  

    felületein való megjelentetéssel. 

 előadások természettudósok, környezetvédelemi szakemberekkel,  

    természetvédőkkel, állatvédőkkel, írókkal, szaklapok munkatársaival. 

 kerekasztal, vitafórumok szervezése ugyanezen körök tagjaival, 

 közösségi média felületein megjelentetni az erre vonatkozó legújabb híreket, 

     szakirodalmi és szépirodalmi ajánlókat összeállítva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

Stratégiai terv 2020-2025 
20 

 

Gyermek- és Családközpontúság 

Az intézmény családbarát központúságát a helyiségek kialakítása, a barátságos 

környezet és a programok sokszínűsége is tanúsítja. 2019-ben Családbarát 

szolgáltatóhely bronzminősítését érdemelte ki. Ezt a bronzot lehet, kell fényezni s 

színét ezüstre majd aranyra változtatni. Ehhez a belső környezet apró módosításai, 

változtatási mellett a programoknak még inkább specializálódni kell a családokra. 

Az elmúlt évek, sőt bizton állíthatom, hogy 2007 óta az akkor még külön épületben 

működő Gyermekrészleg elkezdte már kialakítani a családbarát közösségi helyet. E 

részleg fontossága az intézmény vezetőváltásai közepette is fontos tényező volt, és 

ma még jobban előtérbe került. 

De a megújulás, a frissítés szükséges, akkor is a nem bevált foglalkozásokat el kell 

hagyni, és új ötleteket felmutatni. 

A Z generáció megszólítása a legnehezebbek közé sorolható. A kamaszkor 

pszichológiai változásait figyelemebe véve igazíthatók a programok hozzájuk, 

melléjük és értük. A már elindított célzottan számukra hívott irodalmi, történész, 

természettudományi és technológiai előadókkal elindítottuk ezt a „becserkészést”, 

de ez nem elegendő. Ez a réteg az, amelyik már olyan digitális korszakba született, 

mely fejlődése rohamos. Ebben a rohamléptékben fejlődő, már-már érzelmek 

nélküli világban kell hangot találnunk feléjük. Ezt a hangot, összhangot úgy kell 

megteremtenünk, hogy egyensúlyba hozzuk a technológiai fejlődést a papír alapú 

információszerzést, mindezt közösségi kontextusban.  

A számítástechnikai ismeretek kulcsfontosságú szerepet játszanak jövőnk szinte 

majd minden területén – a már jelenlévő mindennapi telefonálásainktól kezdve az 

orvosláson át akár a művészetek területén alkalmazott eszközökig, megoldásokig. 

Az egyik legdinamikusabban fejlődő vonulat a robot technológia, mely nemcsak az 

űrben és a legmodernebb gyárakban nyer egyre nagyobb teret, hanem már a 

háztartásokba is „betette lábát a robot-porszívó ügynök”, s egyre több ’ intelligens ’ 

eszköz segíti hétköznapjainkat. 
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A 21. század alap ismereteihez tartozó információs és robot technológiai gyakorlat 

játékos elsajátításához nyújt segítséget a foglalkozás sorozat / LEGOROBOT szakkör. 

Megfelelő eszközökkel - LEGO robot - megfelelő módszerekkel,- kreatív intuitív 

formában  játszva sajátíthatók el a résztvevők számára ennek a belátható jövőben 

siker szakmának tekinthető területnek az alapismeretei. A foglalkozások során 

fejlődik a problémamegoldó készség, innovatív gondolkodás, amely gyermekeknél, 

fiataloknál egyéb tantárgyak tanulása során, vagy más élethelyzetekben is segíthet. 

Alapfogalmak megismerése: könyvek és vetítéses magyarázat segítségével, 

szakember által. Ismerkedés a robot részeivel, felépítésével, mit tud érzékelni, 

hogyan tud reagálni: interaktív, informatikai ismeretek szerzése tapasztalati úton, 

és esetleg informatikai szakirodalom használatával. A robot „életre keltéséhez” 

szükséges program megismerése: az informatikai eszközök használatával. 

A foglalkozások programjában alap robotműködési gyakorlatok mellett összetett 

projektek kitalálása, felépítése és megépítése is szerepel. Az együttműködés 

csapatmunkában; kidomborítja ki miben a legjobb a közös siker eléréséhez. Ez 

nehéz feladat, hiszen ez a generáció, a Z generáció, az igazi bennszülöttek. Ők azok, 

akik a többcsatornás figyelemmegosztás élő mintái. Figyelmüket az online tér, a 

zenehallgatás, a chat és a házi feladaton osztják meg. Ismereteiket már az internetről 

szerzik. Ezek a fiatalok papír alapú dokumentumot ritkán vagy egyáltalán nem 

vesznek a kezükbe. Őket online irodalommal, e-book segítségével és az 

információstechnológiai tudomány segítségével lehet használóvá tenni. 

Természetesen az ellenpólusát a RobotLego-nak meg kell teremteni, ki kell alakítani. 

Ehhez segítséget maguktól a gyerekektől kell kérni kérdőívek, vélemények 

formájában.  

Az olvasásfejlesztés területén való jelenlétét megkérdőjelezhetik, de azzal, hogy 

ezeket rendszeres időközönként szervezzük könyvtárba látogatásukat megnöveljük 

és lassan a könyvtárat használóvá formáljuk őket.  

A LEGO program beépül már az alfa-generáció számára tervezett irodalom, olvasás- 

és szövegértés segítő programjainkba.  A csoportos foglalkozásokon épül a népmese, 

a mese világába a kockavilág.  
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Tovább folytatódik az Én könyvtáram projekt az országos könyvtári sorozat 

berkeiben. 

A családok már most is számos rendezvény keretében tölthetnek el együtt több időt 

a gyermekeikkel. A kézműves alkalmakon túl, mesélő, papírszínházas percek és 

táncházi programok várják őket. Ezeket kiegészítve évente egy alkalommal vissza 

kell hozni a családok közötti versenyt, vetélkedőt. Több generációs kivitelezésben. 

A családi közös olvasások a gyermekészleg egy-egy kis szegletben szépen 

megvalósulnak. 
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Kutatóintézet 

A BRTK Könyvtár a könyvtári szolgáltatások, a kultúra közvetítése és a Kálmán Imre 

Emlékház múzeumi tevékenysége mellett Regionális Kutatóintézetként is működik. 

Ennek a feladatának eleget tenni az elmúlt években nem sikerült megfelelnie. Ez 

több okra, okokra vezethető vissza. Elsősorban humán erőforrás hiány tekinthető a 

legfontosabb okozati tényezőnek.  

Az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a nevében szereplő 

kutatási feladatának is megfeleljen, a többi tevékenysége mellett. 

Elsősorban kutatóra, kutatókra van szükség. Hiszen a város, a Balaton települései 

rejtenek még fel nem fedezett értékeket, fel nem tárt információkat. Vannak olyan 

még élő személyek, kik magukba hordozzák a múlt emlékeit, eseményeit. Ezeket és 

velük együtt a megbújó, kredencbe, fiók mélyére rejtett fotókat, leveleket, tárgyakat 

összegyűjteni, rendszerezni. 

A megosztott visszaemlékezéseket a kutatók kiegészítik, pontosítják és új tényekkel, 

adatokkal teszik teljessé. A kutatók feladata lesz, hogy az ezidáig rejtve maradt, fel 

nem kutatott, a város, a Balaton régió történetét teljessé tevő információkat 

összegyűjtsék, rendszerezzék, és tudományos munkáikat közzé tegyék az intézmény 

nevével fémjelezve. 

A kutatók, azon szakemberek, akik valamely, valakik után kutatnak. Foglalkozásuk, 

hivatásuk alapján valamely tudományában rendszeres kutatómunkát folytatnak.   

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

esetében a kutatómunkák végzésére olyan szakembereket kérnénk fel, kik: 

 rendelkeznek helyismerettel és információs háttérrel a Balaton régióban, 

 végzettségük alapján történettudomány, művelődéstörténet, kultúrtörténet,  

        társadalomtörténet és néprajz tudományágakban szereztek végzettéget,   

     végeztek és végeznek kutatásokat, 

 széles információbázissal rendelkeznek a kutatások területén, melyhez  

értendők a levéltárak, múzeumok, tudományos intézmények, személyek. 
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Kutatási tervek készülnek, melyekben rögzítésre kerül, a: 

 kutatás tárgya, 

 kutatás megbecsült időtartama, 

 kutatók személye, 

 kutatók által készített beszámolók határideje, 

 kutatók által összeállított tudományos munka közlésének megjelenési 

formái. 

A kutatóintézet fellendülése nemcsak intézményi érdek, hanem hosszútávon a város 

kulturális értékének, imázsának a fejlődését és elismertségét eredményezheti.  

Regionális kutatóintézetként is elindulva, és a remélt eredmények tükrében 

folyamatosan a Balaton régió meghatározó, kutatási területeken vezető szerepet 

játszó intézményként kell funkcionálnia. 

A kutatók igényeinek kielégítéséhez rendszeres együttműködés szükséges a Balaton 

környéki megyék levéltáraival, múzeumaival, megyei könyvtáraival.  
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Kálmán Imre Emlékház 

A Kálmán Imre Emlékház a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár 

szerves része, közös igazgatói irányítás mellett végzi a tevékenységét. 

A Kálmán Imre Emlékház a zeneszerző szülőházában működik és 1987. október 22-

én nyílt meg. 2010 óta alkot egységet a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, 

Könyvtárral. Siófokon jelenleg az egyetlen állandó nyitva tartás mellett látogatható 

muzeális gyűjtemény tekinthető meg, a Kálmán Imre Emlékházban. A Kálmán Imre 

Emlékház szinte az egyetlen, országos szinten is, amely nagyon jelentős, Kálmán 

Imre életművéhez kapcsolódó tárgyi és írásos anyaggal rendelkezik, ami 

folyamatosan gyarapszik. A zeneszerző életéből összeállított fotók, tárgyak, 

relikviák a kétszintes épület földszinti helyiségeiben kaptak helyet. Ez állandó 

kiállítás formájában tekinthető meg a városba látogató turisták számára. 

Az emeleti, három egymásba nyíló terem az időszaki kiállításoknak ad otthont, 

melynek koncepcióját a BRTK Könyvtár és az Emlékház közösen állítja össze.  

A településen a hiányzó helytörténeti múzeum iránti igény a helyi és az idelátogató 

vendégek részéről egyre inkább tapasztalható. Ezért a lehetőségek kihasználásával, 

évről-évre más-más témakört választva, bemutatjuk a környék – a Balaton-régió, és 

város kultúrtörténetét. Rendkívül sok kiállítás zajlott az elmúlt években, és ez a 

sorozat tovább folytatódik. A hagyományos kiállítási formákat ötvözve a rendhagyó 

lehetőségekkel.  

A Kálmán Imre Emlékház múzeumi besorolását tekintve 2018. évtől közérdekű 

muzeális gyűjtemény-ként működik. Ehhez jelentős változások történtek, történnek 

és az elkövetkezendő években stabilizálva a jelenlegi állapotot, kell tovább fejlődni. 
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Célkitűzések: 

 az emlékház kiállítását, kiállításait biztosító objektumok szakszerű 

feldolgozása manuálisan és digitálisan, a Huntéka múzeumi adatbázisban, 

 a Kálmán Imre életét bemutató állandó kiállítás anyagának megújítása, a 

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre 

Emlékház költségvetésének függvényében, 

 a Kálmán Imre életéhez és munkásságához kapcsolódóan megvalósuló 

gyűjtési munka, 

 a Kálmán Imre életének és munkásságának kutatása, 

 bekapcsolódni Siófok város kutatási projektjeibe, 

 kiállítások tervezésekor a többszempontú generációelmélet érvényesüljön, 

 kiállítások alkalmával a digitális jelen és jövő hangsúlyosan jelenjen meg, 

olyképp, hogy a múlt tárgyai ne szenvedjenek sérülést, 

 az időszaki kiállítóteremben a siófoki, a balatoni régió, az országos hírű, 

jelentőségű művészek, képzőművészek alkotásainak helyet adni, oly módon, 

hogy a könyvtár egy adott programja, rendezvénye szervesen kapcsolódjon 

a kiállítás témájához, 

 modern, különleges tárlatok tervezése, amelyek kiemelkedhetnek a többi 

kiállítás közül, 

 olyan időszaki kiállítások szervezése, amelyek illeszthetők Kálmán Imre 

életéhez és zenei munkásságához, 

 az emlékház állandó kiállításához köthető – beszélgetős műsorok, író-olvasó 

találkozók, színházi szakemberek meghívása, zenés műsor – szervezése, 

beépítése, 

 folyamatos kommunikáció és együttműködés a szakintézményekkel, 

 X, Y generáció megközelítése modernizált kiállításokkal, a kiállításokhoz 

tervezett programokkal, kötetlen hangulat megteremtése az épület és a 

benne rejlő értékek tisztelete mellett, 

 múzeumpedagógiai foglalkozások óvodások és kisiskolások számára, 

 látogatói vélemények felmérése évente egy –két alkalommal, 
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 továbbra is részt venni az országos programokban, megjelenni országos 

szakmai szervezetek honlapján, 

 jegyárak koncepciójának változtatása,  

 többféle jegykombináció kialakítása,  

 többnyelvű audio guide-k vásárlásának beépítése a következő évek 

költségvetési tervezetébe, 

 modern kiállítási technikák beépítése az állandó és az időszaki kiállításokba 

is (infopultok, touch screenek, LCD kijelzős megoldások), 

 kiállítások kialakításában a látás- és hallássérült emberekre is figyelemmel 

kell lenni. 

A kiállítási szempontoknál hangsúlyozott a kötődés Siófokhoz, a Balatonhoz. De nem 

szabad elfeledni, hogy idegenforgalmi, turisztikai célpont is a város, ezért minden 

olyan művésznek, alkotónak teret kell biztosítani, akik művészetükkel, tudásukkal 

emelhetik az intézmény megbecsülését. De a regionális kiállítók adják a tárlatok 

egyediségét, teremtik meg azt a hangulatot, mely a tájunkra jellemző, és a látogatók 

visszajelzései is ezt erősítik meg. 

A sort, a terveket még sokáig lehetne sorolni, de még egy ötéves stratégia tervbe is 

csak a reálisan megvalósítható tételek kerüljenek. Merjünk nagyot álmodni, és azt 

megvalósítani. Ennek a nagy álomnak még nincs itt az ideje. De, ha sikerül a jelenlegi 

és a következő évekre kitűzött terveket, tetteket elérni, akkor egy következő 

stratégiai tervben már a legelső célkitűzéskén szerepel ez az álom. 

Nem is kérdés, hogy e tevékenységgel, munkával az a cél, hogy a város jó hírét 

kulturális téren kerüljön terjesztésre, emelkedjen a nívós, színvonalas kiállítások 

segítségével. 
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Ezek népszerűsítéséhez, bővebb marketing eszközök használata szükségeltetik. A 

honlapon, a közösségi média felületein, a helyi sajtóban megjelenő anyagokon túl 

más technikákat is be kell vetni a hatékonyság érdekében. 

Eszközök: 

 verbális kommunikáció révén, 

 személyes kapcsolatok kiaknázása révén, 

 szóróanyagok pontossága, célzott információkon túlmenően rövid tájékoztatást 

adnak a kiállításról, 

 megjelenés a szállodai, turisztikai helyeken, 

 szorosabb együttműködés a turisztikai irodákkal, 

 az éppen zajló időszaki kiállítás anyaga mellett, a következő kiállításra is felhívó 

anyagok készítése több nyelven, 

 szóróanyagok készítése több nyelven, 

A Kálmán Imre Emlékház épületének statikája, állaga és műszaki állapota javulóban van, 

de korántsem érte el a megfelelő állapotot. Közös feladat volt Siófok város Önkormányzat 

megfelelő osztályával az emlékház épületének állagmegóvása. Ez az elkövetkezendő 

években is így történik. Az adott tárgyévek költségvetésébe kerülnek beépítésre azon 

tételek, melyek a javításokat, esetleges felújításokat tartalmazzák. A költségvetési döntést 

követően valósulnak meg a tervek.  

Az épület felújítása, modernizáláshoz célszerű a pályázatok figyelése, mely szintén 

közösen történik Siófok város Önkormányzatával. Az épület akadálymentesítése az 

alapszintig, félemeletig (állandó kiállítás) megoldott. Az emeleti kiállítótermek 

látogatásához kell majd, szintén közösen megteremteni a lehetőséget a mozgásukban 

korlátozottak számára a feljutáshoz. Az épület minden egyes, eddig kihasználatlan 

helyiségét fel kell mérni, és használható állapotba hozni, hogy azok akár kiállításokra, 

akár egy-egy zenés, verses-zenés este megtartására is alkalmas legyen.  

Ezek mind olyan szándékok, melyek közös együtt gondolkodást és megoldást igényélnek 

Siófok város Önkormányzatának és az intézmény vezetőjének. Fontos, hogy ezen 

épülettel kapcsolatos tennivalók mellé minél több pályázati lehetőség kerüljön 

kiaknázásra. 
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PR tevékenység és marketing 

A PR – azaz a public marketing - célja a külső és belső bizalom megteremtése, ezért 

alkalmas eszközt kínál a szervezet helyzetének a megerősítéséhez. A PR eszközeinek 

alkalmazása a könyvtári és információs szolgáltatások terén hozzájárul a fenntartói, 

munkatársi bizalom megteremtéséhez, ami megalapozhatja a nagyobb erkölcsi és 

anyagi elismertséget. A következetes PR munka mindig meghozza az eredményt.  

A PR tevékenység feladatai:  

 a szervezet és környezete közötti kommunikációs kapcsolatok elemzése,  

 programok szervezése, tervezése és kivitelezése, valamint értékelése, 

A mostani helyzetben bár már sokat javult a Public Relations, azért folyamatos 

átalakítást, fejlesztést igényel. 

Rendkívül fontos, hogy a külső szemlélők milyennek ítélik meg a könyvtár arculatát, 

imázsát. A mostani megítélést (mely jónak mondható) tovább kell a javítani, és 

emelni általa az intézmény megítélését. 

A PR tevékenység során a munkánk „eladását” a szervezetnek és a vezetőnek kell 

megvalósítani. Ehhez fontos a kiváló kommunikációs képesség. A külső megjelenés 

sokat javult, de ezt is célozottabbá és erőteljesebbé kell formálni folymataosan. A 

médiakapcsolatok kiépítése elengedhetetlen, a rendszeres kommunikáció, 

tájékoztatás, híradás a könyvtárak esetében is szükségszerű.  

A külső kapcsolatok terén nem elhanyagolható a lobbizás, egy-egy terv 

megvalósításáért. A jól átgondolt, pozitív hangvételű PR segítségével 

megvalósíthatjuk a távolabbi céljainkat, nagyobb álmainkat is. 

Az Olvasók, a használók benyomása a könyvtárról szintén egyfajta mérce, amely 

megmutatja azt is, hogy a könyvtárosok által teremtett, kialakított környezet képes-

e egy pozitív üzenetet, arculatot továbbítani, vagy nem.  
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Eszközök: 

 célozottabb, erőteljesebb megjelenés a közösségi oldalakon,  

 a könyvtár honlapjának naprakészsége, 

 előadások, rendezvények megjelentetése az írott sajtóban, 

 meghívók, hírlevelek küldése, 

 szóróanyagok készítése, igényes kivitelben, több méretben, 

 megjelenés, megszólalás a médiában (televízió, rádió). 

 intézményi QR kód, 

 pozitív imázskép közvetítése. 

A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház a PR és a marketing anyagok nagy 

részét mindig házon belül (nyomtatással, fénymásolással) készítette, de tavaly már 

egy külső céget is bevontunk (kedvező ár/érték arány). Ezeknek az elkészítése igaz, 

hogy költséghatékony, és takarékosabb, mint a nyomdai elkészítésük, de egy embert 

teljesen leköt. A meglévő feladatok sokasága mellett bizonyos áldozatot kell hozni. 

Ezért alkalmanként külsös forrás készíti a szóróanyagokat. Szükség van a jól 

szerkesztett, ízléses formában elkészített meghívókra, figyelemfelkeltő információs 

forrásokra.  

A legfontosabb a pozitív, hiteles arculat megtartása céljából: a kommunikáció!  

A hatékony, határozott, elkötelezett, empatikus és kompromisszum kész 

kommunikáció a megvalósítható.  

Intézményvezetői látásmód ebben hinni, megvalósítani! 

 

A méhek nyelve csodálatra méltóan 

célratörő, ha arról van szó, hogy 

megfelelően kezeljen biológiai 

szükségszerűségeket; de egyben 

a felesleges „fecsegéstől” is mentes.” 

(Karl von Frisch) 
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Jogszabályi, törvényi háttér: 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

működését meghatározó fontosabb jogszabályok: 

 az 1997. évi CXL. tv. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, 

 367/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézmények működéséről, 

 2011.évi CXCV. tv. az államháztartásról, 

 a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló tv. 

végrehajtásáról,  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. 

törvény, 

 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes 

kérdések rendezésére, 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, 

 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben 

foglalkoztatott szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési 

feltételekről, 

 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről, 

 51/2005. (XI. 13.) EMMI rendelet a muzeális intézmények nyilvántartásában 

szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről, 

 45/2001. (XI. 30.) EMMI rendelet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági 

eljárásra vonatkozó szabályokról, 

 377/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben őrzött 

kulturális javak kölcsönzési díjáról, valamint a kijelölési eljárásról, 

 6/2001 (I. 7.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes 

kedvezményekről, 

 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit 

megillető kedvezményekről, 
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 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő 

magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket 

megillető kulturális kedvezményekről,  

 2018. évi XXXVIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló, 

 2011. évi CXII. törvénynek az EU adatvédelmi reformjával összefüggő 

módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról, 

 Európai Unió 2016/679. számú rendelete, 

 Siófok Város Önkormányzatának 83/2010. (V. 27.) sz. képviselő testületi 

határozata. 
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Közigazgatási háttér 

A képviselő-testületi határozat jóváhagyta a 

 Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

Alapító Okiratát azzal a céllal, hogy a Kálmán Imre Kulturális Központból való 

kiválásával, új intézményként a közművelődés, helytörténet értékekeinek 

megtartása, megóvása és fejlesztése egységes vezetés keretében valósuljon meg. 

Hatályos alapító okirat: 

A költségvetési szerv 2012. február 29. napján kelt, egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát, melyet Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

23/2012. (II.23) számú határozatával hagyott jóvá, 2017. január 17. napján 

visszavonta. 

2017. január 27. napján a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és 

Kálmán Imre Emlékház Alapító Okirata a KÖH 1680/2017. okiratszámú módosító 

okirattal módosításra került. 

A költségvetési szerv 2017. január 27. napján kelt módosításokkal – az 

Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet - 2017. január 27 - től képezi a költségvetési szerv hatályos alapító okiratát. 

Az intézményre vonatkozó adatokat a 14-TNY-1064-2/2016-775168 iktatószámú 

Törzskönyvi kivonat tartalmazza. (ez egyébként a MÁK honlapján megtalálható és 

kinyomtatható). 

 

A költségvetési szerv alapítója: 

 Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 

 Székhelye: 8600 Siófok, Fő tér 1.  

 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 

szerv, pénzügyi, gazdasági feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján, 

Siófok Város Önkormányzata látja el. 
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Az intézmény felügyeleti és irányító szerve: 

A felügyeleti jogkörgyakorlója, Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az 

őt megillető jogokat és kötelezettségeket minden vonatkozásban az intézmény 

igazgatójának útján gyakorolja.  

Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1. 

 

A költségvetési szerv törvényességi felügyeletét Siófok Város Jegyzője látja el. 

 

Az intézmény alapító okiratát Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

83/2010. (V. 27.) számú határozatával hagyta jóvá. Ez 2017. január 27. napjával 

került kiegészítésre. 

A könyvtári rendszer felügyeletét az Emberi Erőforrások Minisztériuma látja el. 

Az állami felelősség körében megvalósuló könyvtári feladatokat az állami ágazati 

felügyelet keretében szakfelügyelet útján ellenőrzi. 

 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testület hatáskörébe tartozik: 

 a BRTKK és Kálmán Imre Emlékház Alapító okiratának módosítása, 

 a BRTKK és Kálmán Imre Emlékház feladatainak meghatározása, 

tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a működéshez szükséges 

feltételek biztosítása, 

 az éves költségvetés részeként az engedélyezett állományi létszám 

meghatározása, 

 a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres 

figyelemmel kísérése, 

 a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok 

megvalósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott 

szükséges intézkedések megtétele, 

 a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, 

 az igazgató személyében a vezetői megbízatás adása, visszavonása, és az egyéb 

munkáltatói jogok, valamint a fegyelmi jogkör gyakorlása, az összeférhetetlenség 

megállapítása. 

 



 

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

Stratégiai terv 2020-2025 
35 

 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá: 

 a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 

 a használati szabályzatokat, 

 

Siófok Város Önkormányzat Humán Erőforrás bizottsága hagyja jóvá: 

 a munkaterveket és a beszámolókat. 

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 910100 könyvtári, levéltári tevékenység. 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház a 

feladatai ellátásához „használati joggal” rendelkezésére álló ingatlan vagyona: 

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár       8600 Siófok, Fő tér 2/A. 

Kálmán Imre Emlékház                                              8600 Kálmán Imre sétány 5. 

 

Vagyonával a jogszabályoknak és a felügyeletet ellátó szervezet intézkedéseinek 

megfelelően rendelkezik.  

A vagyon feletti rendelkezési jog jellege: használati jog. 

 

A költségvetési szerv besorolása: 

A tevékenység jellege alapján közfeladatot ellátó költségvetési szerv. 

Jogállása: jogi személy. 

 

Működés forrásai: 

A könyvtár fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó 

által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni. 

A költségvetés részben a fenntartó önkormányzat támogatásából, részben központi 

költségvetési támogatásból tevődik össze. 
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Záró gondolatok 

 

A teendő a jövőben összetett és nagy felelősséggel bír a megvalósítása.  

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

azon kevés intézmény közé tartozik, ahol művészeti tevékenységek 

összpontosultak, hiszen az irodalom, a zene, a képzőművészet egyazon intézményen 

belül randevúzik egymással. 

 A Balaton Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

kulturális koncepciója továbbra is a minőségi kultúra népszerűsítése, minőségi 

szervezeti kultúra erősítése. 

 

 

 

„A kutyák között nagy zavar támadt. Kinek higgyenek?  

Ki tudja, meddig várhatnak, amíg újra, 

ilyen kedvező alkalom adódik. 

„Nincs nektek erre szükségetek” – szólalt meg ekkor a vén, bölcs Krisna.  

„Tudjátok jól, hogy az emberek azért keresik fel az Ezer Tükör Templomát,  

hogy megtudjanak valamit a jövőjükről. 

A jövő pedig az ezer tükörben lakozik:  

ahogyan te tekintesz a jövőbe, a jövő is úgy néz vissza rád.” 

„De ha ez így van, az embereknek egyáltalán nem is kellene vállalniuk a hosszú út fáradalmait. 

Egyszerűen csak belenéznének egy tükörbe” – mondta Pindar egészen izgatottan. 

„A bölcsek közülük tudják ezt, és meg is teszik” – felelte Krisna lassan, eltöprengve.” 

(részlet az Ezer Tükrök Temploma történetből) 

 


