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Bevezető gondolatok 
 

 
 
 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre 

Emlékház a 2017-ben elhatározott új látásmóddal, változó szemlélettel vágott 

neki a 2018-as esztendőnek. 

A 2016/2017 évben történt események, feladatok, programok alapján kezdtük 

egy kialakított struktúra alapján ellátni a feladatainkat. A problémák egy része 

nem tűnt el. Ezek megoldása, és a 2018. évi munkatervben lefektetett terveink 

végrehajtása állt előttünk. 

2017-ben elvetett gondolat, - a más személet, a más gondolkodásmód és a más 

munkastílus – 2018-ban már körvonalazódott. 

Egy intézmény akkor tud minőségi szakmai munkát végezni, akkor tud 

színvonalas kulturális élményeket közvetíteni, ha a benne tevékenykedő 

könyvtárosok, adminisztrátorok megfelelő tudással, mentalitással bírnak. 

 
2017-ben elkezdtük a kigombolkozást, Deák Ferenc idézetével élve és 

2018-ban folytattuk. 2019-ben pedig elkezdhetünk lassan begombolkozni. 

2018-ban már a munkatársak zömében lerakódott az a gondolat, miszerint: 

Célunk és törekvésünk, hogy kulturális erőtérként tisztelettel, szeretettel 

„szolgáljuk” a várost, a lakóit és az éppen a Balaton déli partjára érkezőket. 
 
 

 
„Nagyra vihetjük, csak magunkban keressük az erőt, s mindenen fogunk 

diadalmaskodni.” 

Széchenyi István 

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

 

 
A 2017-es évben végrehajtott, a könyvtárszakma területen bekövetkezett 

módosítások, változások 2018-ban kisebb mértékben, de folytatódtak. 

Az első változást a Minősített Könyvtári Címre való felkészülési folyamat 

kezdése jelenti. Ez, mindenki számára nagy feladat, és folyamatos felkészülést, 

felkészültséget igényel. Valójában a könyvtáros munkatársak, adminisztrátorok 

itt mutatják meg szakmájuk alapos ismeretét, tudásukat. A felkészülés szakmai 

koordinátor segítségével történik. Tervekkel, folyamatábrákkal, szakmai 

értékelések a kísérői ennek a tevékenységnek, mely 2019-ben folytatódik tovább 

és 2020-ban tervezzük benyújtani a pályázatunkat. Ebben a projektben a nem 

könyvtári diplomával rendelkező, segédmuzeológus és múzeumpedagógus, 

valamint  a középfokú végzettséggel rendelkező 8 órás és 4 órás munkatársak is 

részt vesznek. Ez egy közös munka. Közösek az erőfeszítések, a megosztott 

gondolatok és reméljük, hogy majd az örömünk is közös lesz. 

Úgy gondoljuk, hogy a Balaton nemcsak, mint kulturális, történeti, 

kulináris, művészeti értékeket hordoz, hanem természeti értéket is, sőt az 

képviseli az első helyet. Egyelőre a szelektív hulladékok külön helyezése, a zöld 

növények kulturált megjelenése, az áramforrásaink használata 

(költséghatékonyság szempontjából is fontos tényező) és e folyamatok rögzítése, 

rögződése indult el a munkatársak és a használók irányába is. 

A 2018. január hónapban tartott szakmai nap, melynek célja bemutatni a 

munkatársaknak, a többi könyvtárnak a felkészülési fázisokat a Minősített 

Könyvtári Címhez. A program sokrétű volt. A céltémára koncentráló előadások 

mellett, a könyvek jövője, a nyomtatott változatok sorsa és a digitalizációs 

fejlődés szerepelt a témakörök közt. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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A könyvtári alapfeladatainkat igyekszünk színvonalasan, pontosan 

elvégezni. 

Az állomány bővítésénél 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. 

2018 tavaszán és nyarán az intézményben diákmunkát végző középiskolások 

elkezdték a gyermekrészleg állományát állományvédelmi szalaggal ellátni. A 

munkát a többi diák az 50 órás közösségi szolgálat keretében folytatta, folytatja 

ősszel, télen. Valószínűsíthető, hogy a teljes befejezés 2019. április végére 

várható. 

Szintén diákmunka keretében kezdték meg a gyerekek az irodalom témakörének 

analitikus rögzítését a Corvina adatbázisban felügyelet mellett. Ez fontos tényező 

a diákok és tanárok számára egy-egy dolgozat, verseny vagy bármilyen 

műelemzés szempontjából. 2019-ben folytatódik tovább ez a tevékenység. 

Az adatvédelmi törvényben bekövetkezett változással járó feladatot az 

intézmény határidőben elvégezte. Az olvasók a tájékoztatásokat, a hangyányival 

megnövekedett adminisztrációs teendőket türelemmel viselték. A 

munkatársaktól megfelelő tájékoztatást kaptak a bekövetkezett változásról. 

Az intézmény elkészítette a Panaszvédelmi Szabályzatot, a megfelelő 

kísérő űrlapokkal egyetemben. 

A társadalmi, a viselkedési normák változásai némely esetben olyan 

kényszerítő lépéseket eredményeztek, melyeket nem szeretnék hosszabb távon 

meghonosítani. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Való igaz, hogy a könyvtárat közösségi térként, szellemi bázisként és lelki 

nyugvást, lenyugvást hozó központként szeretném, szeretnénk működtetni, de 

vannak esetek, melyek a „piros betűs tiltások” meghozatalára kényszerítenek 

bennünket. Ilyen a ruhatárak, a zárható szekrények raktárként, esetekben 

élelmiszerbázisként, tisztálkodási eszközök tárolásaként való használata. A 

mosdók rendeltetésszerű használata talán ebben az évben már jelentett gondot. 

Megoldandó akadály még megértetni a használókkal a hidegebb időszak 

beálltával a kabátok levétele, a nagyobb táskák bevitele a kölcsönzőterembe. 

Jelenleg folyamatosan kérjük az olvasókat erre. 

A társadalomban bekövetkezett „negatív”, értéket nem ismerő 

szellemiségű, gondolatvilággal bíró állampolgárokat sem különböztethetjük meg, 

de azt sem engedhetjük, hogy a könyvtári közegben olvasókat zavarják.  

Az intézmény épületében a könyvek, folyóiratok és egyéb 

dokumentumtípusok kiegészítéseként kiállításokat rendeztünk. Ezek közül volt, 

amelyik egy előadás szerves része volt, és tekinthették meg a látogatóink. A 

kiállítások tematikája kapcsolódik a könyvekhez, hiszen a könyvek a kultúra, a 

tudás hordozói és a kiállítások tematikái is követték. 

2018-ban elindult, és folytatódni fog a munkatársak továbbképzése, és a 

szakmai „kitekingetések”, előadásokon való részvétel. Ezek mind a 

munkaminőség jobbítása, a felhasználókkal való hatékony kommunikáció, a 

kiszolgálásuk érdekében történik. 

Az alábbi képzéseken vettünk részt: 

 Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal. 

 Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal. 

 A könyvtárosok teljesítménymérése és digitális kompetenciái 

(intézményvezető). 

 Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés. 

 Hatékony kommunikációs tréning (intézményvezető). 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Megosztva részt vettük (két napon) a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a 

Vándorgyűlésén, Keszthelyen a szakmai előadásokon. De a könyvtárosok, és a 

múzeumi kollégák is több egy napos előadásokon voltak (múzeumpedagógiai 

Székesfehérváron, Arcanum Adatbázissal kapcsolatos előadás Kaposvár, 

könyvtáros szakmai előadások, fórumok Budapesten.) 

A továbbképzések célirányosan, személyekre szabva folytatódnak 2019-ben. 

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

 
 
 

A Történeti Gyűjtemény 2017. évi állományellenőrzése után világossá vált 

az, melyről addig csak sejtéseim voltak. A Történeti Gyűjtemény a könyvtár 

„legfertőzöttebb” területe. 2018-ban ezért elkezdődött ennek a rendkívül fontos 

állománynak a rendberakása, rendszerezése, folyamatos fejlesztése, az 

állományának bővítése. A bővítés könyveket, fotókat, digitalizált anyagokat és 

egyéb dokumentumtípusokat jelöl. A Történeti Gyűjtemény gondozása 

felelősségteljes, teljes objektivitást, széles körű látásmódot és alaposságot kíván. 

2018-ban is ez az egyik legfontosabb területrész, a másik a Kálmán Imre 

Emlékház. 

2017-ben, a személyi módosítás (átcsoportosítás) a Történeti 

Gyűjteményben alátámasztották a változás létjogosultságát. Ugyan a 2018. év 

elején, a történész munkatárs távozott az intézményből, és ez megnehezítette a 

kutatási feladatokat, de igyekszek, szeretnék erre a közeljövőben megoldást 

találni. A Gyűjtemény rendszerezése, a digitális tartalmak (mappák jelöl az erre 

kijelölt helyeken) rendszerezése, azonosítás (hely, idő, személyek, épület, 

esemény) folyik jelenleg. Gyűjtemény anyagának a legalaposabb, legszakszerűbb 

feltárása, az állományban található régi dokumentumok, fényképek megóvása, 

megőrzése és a közzététele a legfontosabb tényező volt a 2018. évben is. E 

tevékenységre fejlesztették ki a CORVINA Adatbázis Múzeumi Adatbázisát, 

melyet sajnos 2018-ban nem tudtunk elindítani, mivel nem kaptunk lehetőséget 

és pénzt a megvásárlására. E nélkül, (ebben az évben egyre inkább világosodik) 

sok értelme nincs a gyűjtésnek, mivel nem tudjuk érdemben nyilvánosság elé 

tárni, és megfelelő módon kutathatóvá tenni. A megfelelő módon a gyorsaságot, 

a pontosságot, alaposságot a sokrétű keresési feltételeket takarja. Természetesen 

nem adom fel, hiszen a 2019. évi munkatervben és költségvetésben is szeretném 

megjeleníteni ezt a szándékomat. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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2018-ban elkezdődött a digitális tartalmak (mappák) átnézése, átfésülése, 

egyesítése azonosság esetén, tematikai-időrendi sorrendbe rakása. A régi 

történeti dokumentumok mellé folyamatosan kap az intézmény újabbakat, 

melyek már megfelelő szempontok alapján kerülnek digitalizálásra és jelölésre. 

Az újonnan kialakított és az összefésül, javított mappák egy külső tárolóegységre 

is rákerülnek a biztonsági mentésként. 

Ez mellett a honlap frissítése is folyamatos, és a közösségi oldalon is 

rendszeresen igyekszünk megjelenni siófoki, balatoni témájú információkkal. 

 

   2018-ban távozott az intézményből az a történész végzettségű munkatárs, akinek  

   a feladata lett volna a város történetének kutatása történelmi, történeti,  

   művelődéstörténeti és egyéb szempontok alapján. Távozása gondot jelent, de 

   megpróbáljuk ezt az űrt pótolni majd idővel. Egyelőre nincs a látókörben olyan 

   szakember, akire rá merem bízni ezt a feladatot, és akiben szakmailag és  

   emberileg is bizodalmam lenne.   

   Folyamatosan figyelem kíséri a munkatársak részéről a Balaton környéki  

   településeken megjelenő, a Balatonnal vagy az adott településsel kapcsolatos  

   irodalmat.  

   2018. szeptember hónaptól újra megkezdődött a sajtófigyelés. Ez rendszeres, 

   napi munkavégzést igényel.  

   Ugyanebben az évben a Balatonkiliti Egyesület nevében, dr. Dudás Károly úrtól 

   1848 digitális fényképanyagot kapott a Történeti Gyűjtemény, amelyen  

   Balatonkiliti múltja van rögzítve. Ezen az anyag feldolgozására 2019-ben kerül 

   sor. 

   A Történeti Gyűjtemény munkatársa folyamatosan építi ki a kapcsolatokat több 

   helyi lakossal. Beszélgetések, emlékezések során nyílnak meg, és ránk bízzák a 

   múltjuk egy részét. Ez nagyon fontos, hiszen a város történetéről, a   

   hétköznapokról tőlük kapunk információkat.  

    

 

 

 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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 Ennek a kapcsolatkiépítésnek a szép példája az első Siófok várostörténeti  

 vetélkedő, melyet egyesület felé hirdettünk meg, és rendeztünk 2018. november 

 hónapban.  

Az alappillérek lerakás után, ezt erősíteni kell és a rendszeres kapcsolattartás 

mellett, a bizalom kiépítésével masszívvá tenni. 

 A város múltját őrizni, feltárni és kutatni nemes és felelősségteljes feladat.  

   Szeretnénk ennek megfelelni, a bizalmat megszolgálni.  

 A felnőtt korosztály mellett elengedhetetlen az ifjúság bevonása, a  

 helytörténet gyűjtemény megismertetése.  

Ez a Perczel Mór Gimnázium tanáraival és diákjaival 2018-ban elkezdődött. A 

folyamatos kapcsolattartás mellett vonjuk be őket Siófok, a Balaton történetének, 

múltjának megismerésébe. Ez a tevékenység szervezett keretek közt, tanárokkal 

egyeztetve történik. 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre 

Emlékház 2018. december 31-ig összesen 204 esetben nyújtott segítséget, 

szolgáltatott információkat a helytörténet állományából és egyéb forrásokból a 

szakembereknek és az érdeklődőknek. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Kálmán Imre Emlékház 
 

 
 

A Kálmán Imre Emlékház ment át a legnagyobb változáson ez évben. Az 

Emlékház 2018. július 12. keltezéssel Közérdekű Muzeális Gyűjteményként 

szerepel a Múzeumok nyilvántartásában. Ez a cím az Emlékház státusz felett a 

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

lebecslendő. 

Az intézményben ehhez a címhez szükséges volt létesíteni egy szakmuzeológusi, 

és egy múzeumpedagógia státuszt, melyet be is töltöttek. Köszönöm a város 

vezetésének hozzájárulását. 

Az intézményi költségvetésből újjá varázsoltuk a sétány felé néző ablakokat.  

A Kálmán Imre Emlékház megújult, friss tekintettel néz a jövőbe (velünk együtt). 

Az újonnan beépített nyílászárók készítésénél figyelembe vették az épület 

értékét, tulajdonságait és az energetikai szempontokat is. 

Köszönöm a város támogatását ebben is. 

A kezdeti lépéseket megtettük a fejlődés, egy újszerű Kálmán Imre Emlékház 

kialakításához. 

2018 nyarán megkezdődött a Kálmán Imre Emlékház elmúlt éveinek 

(1999-től - kb. 2010) keletkezett irat anyagának átnézése, válogatása. Ez 

intézményvezetői feladat volt, melyet a nyáron el is végeztem. Jelenleg a 

szétválogatott anyagok szakterületenkénti (néprajz, történeti, Kálmán Imre és 

képzőművészet) szortírozása folyik. 

A szakmuzeológus kolléganő, aki az Országos Színháztörténeti Intézet és 

Múzeum főosztályvezetője segítségével zajlik ezen iratok (ajándékozási 

szerződések, vásárlások, értéktárgyak mozgatási papírjai), illetve a szakszerű 

leltárba vétel folyamata, a rögzítések tematikájának bemutatása az Emlékház 

munkatársainak. Ehhez beszereztük a szükséges leltárkönyveket. Ez a 

tevékenység 2018 szeptembere óta folyik. Ennek eddigi eredménye a Néprajzi 

Gyűjtemény revíziója, a leltárkönyv lezárása. Hivatalos lezárásra csak akkor 

kerül, ha az egyetlen tárgy, mely lelőhelye ismeretlen előkerül. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Ezt a tárgyat elődeink szerezték be, információ nincs róla. Jelenleg a 

hollétének, és egyben származási helyének a felkutatása folyik. 

A Kálmán Imre Emlékház gyűjtőkörébe a Történet ( Kálmán Imre életével, 

munkásságával összefüggő dokumentumok, tárgyak gyűjtése), és a 

képzőművészet területe maradt. A gyűjtési kör földrajzilag kiterjed 

Magyarország területére 

A néprajz kivételre került, ezért vált szükségessé a terület revíziója 

elsőként, és elkülönítése külön helyiségbe a többi tárgytól. 

A Kálmán Imre állandó kiállítás helyet adott rendezvényeknek is. Zenész 

és rendező is a vendége volt „Kálmán Imrének”. Az állandó kiállítást kiegészült, 

egy rövid időszakra az első világháború fogolytáboraiban zajlott 

operettelőadások bemutatásával. 

Az emeleti részen folyamatosak voltak a képzőművészeti és fotó 

kiállítások. 

A 2018. évben elkezdtük a képzőművészeti gyűjtemény rendezését is, 

mely első lépése Holló László, Kossuth- és Munkácsy díjas festőművész 

grafikáinak a megóvása érdekében a képek üvegezése, keretezése. Ez akár 

születésnapi ajándék is a város számára, hiszen 31 darab rajzról van szó. A 

festmények, keretek helyreállítása a 2019. évben folytatódik három alkotással. 

Ezt a feladatot az Emberi Erőforrások Minisztérium is az általa megállapított 

vizsgálat során is megjegyezte. 

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

 

 
A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre 

Emlékház a magas színvonalú kultúra elkötelezett híve. Intézményünk nemcsak 

a tudás közvetítését, információk átadását tekinti szem előtt, hanem a szellemi 

táplálás igényes közvetítését minél szélesebb körben. Ez a táplálkozás nem 

csupán a könyvekben rejlik, hanem olyan rendezvények, programok 

szervezésében is melyekkel egyszerre adhatunk, és töltekezhetnek az embereket. 

A magas színvonalú kultúra vonalát tartjuk követhetőnek. Ahogy a 2017. év 

tanuló évnek számított, a 2018 is, és a 2019-es esztendő is az lesz. Munkánkat, 

tevékenységeinket nem rutinból kell végezni. A kultúraterülete is az a terület, 

ahova mindig új, friss szemlélettel, bemutatókkal kell megjelenni. 

Célunk, melyet már ebben az évben elindítottunk, hogy mint a tudomány, mint az 

irodalom, a művészetek területéről elismert, nagy tudással, műveltséggel bíró 

személyeket hívjunk a jövőben is. 

2018. december 31-én Siófok várossá avatásának 50. évfordulójára az 

intézmény az év eleje óta folyamatos „készültségben” állt, áll. Ünnep 

könyvjelzőkkel, beiratkozási kedvezmények az 50-es szám köré építve. 

Előadásaink, programjaink közül januártól-májusig a 29-e, illetve a nyitva tartási 

időben helyi születésű előadót láttunk vendégül. Szeptembertől folytatódik, és 

december hónapban zárul. 2019-ben folytatjuk újra. 

Meghirdetett vetélkedőnk közül az Egyesületek vetélkedője nem várt 

sikert aratott. Az általános iskolák közül a helytörténeti és a múzeumpedagógiai 

foglalkozások arattak sikert. A meghirdetett riport verseny még zajlik. 

Célunk az elkövetkezendő években is, hogy magas színvonalú élményekkel 

ajándékozzuk meg Siófok polgárait. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Kulturális programjaink 2018. december 31-ig: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Démuth Réka 
Lilla

Siófoki Arcok 
kiállítás a 

Kálmán Imre 
Emlékházban.

Dr. Farkas 
Sándor 
könyv-

bemutató.

Anne Frank 
kiállítás és 
interaktív 

foglalkozás
.

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Tóth Krisztina, írónő és gyermekkönyvei a Gyermekrészlegen 

tatkoztak be a kisikolásoknak. 

Interaktív bábelőadás óvodások, kisikolások számára tavasszal és 
ősszel. 

Apropók táncház a Balaton táncegyüttessel közösen, minden hónap 
első szombat délutánján a Gyermekrészlegen. 

Ibolyácskák citeraműhely foglalkozások Nagy Ágoston, Guszti bácsi 
vezetésével minden szombat délelőtt a Gyermekrészlegen. 

Gyermekjóga minden héten hétfő és csütörtök délután óvodásoknak. 

Százszorszép Kezek foglalkozások minden héten csütörtök és 
szombati napokon. Mese, játék és kézművesség könyvtárosokkal. 

Tematikus, szövegfejlesztő, olvasásfejlesztő foglalkozások a 
Gyermekrészlegen minden hónapban iskolások számára. 

Könyvtárbemutató foglalkozások játékkal, mesével, 
színezésekkel óvodásoknak. 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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A kulturális és a könyvtárhasználat egyaránt fontos szegmense a kamasz, 

tinédzser korosztály megszólítása. Ez már 2016-ban elindult, a LógóÜveges 

előadással, folytatódott 2017-ben az 1956-os vetélkedővel. 2018-ban tovább 

bővítettük a listát. Az intézmény egy országos pályázatban lehetőséget kapott, és 

októberben ennek egy nagy projektelemében, mely a Legendagyár címet viseli 

megméretettet országos szinten. Ez olyan jól sikerült, hogy a Legendagyár többi 

projektje is megvalósul az intézményvben 2019. május végéig. A Legendagyár a 

középiskolai korosztályra épül. A bemutató projektet is a Perczel Mór Gimnázium 

diákjaival mutattunk be a szakminisztérium megfelelő osztálya, a pályázatot 

felügyelő, irányító oktatási, könyvtáros szakemberek előtt. Rendkívülinek 

tartom, hogy a középiskolák nem zárkóznak el ezek elől a programok elől, 

melyekbe mindegyik siófoki középfokú intézményt be tudunk vonni. 

 
 

A humánus emberi magatartás, az esélyegyenlőség elvét követve is, de 

óriási öröm, hogy a Máltai Szeretetszolgálat napközisei kitartottak, és továbbra 

is igénylik a foglalkozásokat. Ezekre minden héten, csütörtökön délelőtt kerül 

sor, az intézményvezetővel közösen. A foglalkozások mellett rendszeres 

vendégek olyan alkalmakon, melyeken egészséges társaikkal nézhetnek egy 

előadást. A kapcsolattartás velük rendszeres és folyamatos marad 2019-ben is. 

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

 

 

Az intézmény finanszírozási hátterét a 2018. évi költségvetés határozta 

meg, melyet Siófok város önkormányzatának képviselőtestülete hagyott 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 ezen szempont alapján 

kezelni. Rendkívül fontos, hogy a kiadások tekintetében a költségvetési keretet 

az intézmény ne lépje túl! 

2018-ben is elsődleges célunk volt, hogy az energiahordozók költségeinek 

a csökkentése. Ennek megoldása nem teljeskörű, az elkövetkezendő években is 

komoly hangsúlyt fektetünk  probléma megoldására. Sajnos az intézmény 

hűtését nyári időszakban szolgáló rendszer, azaz a légkondicionálás ismét gondot 

jelentett, illetve a Kálmán Imre Emlékház fűtését szolgáló kazán is már egy elavult 

konstrukció, a javítása nem megoldott alkatrész hiányában. Esetlegesen 

bekövetkező meghibásodás esetén csak új konstrukcióban gondolkodhatunk. Ez 

a 2019. év egyik kockázati tényezője, és a 2019. évi költségvetésbe is tervezésre 

kerül ezen probléma megoldásához szükséges összeg.  Ezek mind az 

elkövetkezendő év, évek megoldandó feladatai. 

A tárgyévben a költségek lefaragása céljából a telefon, és internetszolgáltatást 

egy cég kezébe összpontosítottuk. A pénzügyi tételek csökkenése mellett az 

internetes hálózat minőségi javítása volt a cél. Ez meg is történt    a Techno-Tel 

Kft.  és   2018-ban a Kálmán Imre Emlékház teljes egészében egy biztosabb, 

gyorsabb letöltést és feltöltési sebességgel bíró hálózati rendszert kapott. Ez a 

rendszer kiépítésre került a könyvtárban is. A VPN hálózat kiépítésével a 

telefonvonal is frissítésre került. Ezen beruházásokat új telefonkészülékekkel 

egészítettük ki.  2018-ban vásárlásra került egy olyan szkenner, mely lehetővé 

teszi régi dokumentumok  biztonságos szkennelését, diapozitívok szkennelését, 

fotók, fényképek  szkennelését több formátumban, méretben a fotók,  

kéziratok  károsodása nélkül.

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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 PR tevékenység és marketing 
 

A nehézség leküzdéséhez kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több. 

Hioszti Tatiosz 

A Public Relations és a vele összefüggő marketing az a terület, mely sokkal 

több odafigyelést igényel. Ezzel összefüggő tevékenység állandó mozgásban, és 

folyamatos változásban történik. Mivel az intézmény nem foglalkoztat külön 

marketinges szakembert, így ezt a feladatot az intézményvezető látja el, és adott 

részteendőket leosztja a munkatársak felé. Ez a feladat összetett, sokrétű és 

komplex. Meg lehet osztani a munkatársak felé, de célszerű egy kézben 

összpontosítani ezt a feladatot.  

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 átalakításra került, terjesztése azok felé, akik hozzájárultak 

havi két alkalommal történik, hónap elején és közepén tájékoztatjuk őket 

eseményeinkről. 

A másik a szóbeli terjesztés, a kommunikáció. Ennek az egyik alappillére 

az intézmény vezetőjének a kommunikációja, kapcsolata, kapcsolatrendszere. 

Folyamatos kommunikációval, mely személyes kontakt az olvasókkal, 

felhasználókkal. 

Megjelenésünkkel az intézmény promotálásán, túl Siófok várost 

igyekszünk népszerűsíteni minden fórumon. 

2018-ban a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és 

Kálmán Imre Emlékház ismét elnyerte a Látogatók Arany Minősítésű Díját. 

 

  

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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A leghatékonyabb Public Relations és Marketing kiegészítve a fenti kiemelt 

mondatot: 

a Hitelesség, 

a Minőség, 

az Igényesség, 
 

a Pozitív gondolkodás, 

az Elkötelezettséget, 

a Határozottságot kifejező kommunikáció! 
 
 

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

Beiratkozott olvasók 2018. 

december 31-ig: 5046 fő. 

 Könyvtárközi kölcsönzések 

2018. december 31-ig: 98 

Helyben használat 2018. 

december  31-ig: 18 254 fő 

92 948 kötet. 

Kölcsönzők száma 2018. 

december 31-ig: 12 816 fő 

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

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Irodalomkutatás: 245 

darab 

Rendezvények (együtt) 
2018. december 31-ig: 256 
alkalom 
 

Rendezvényeken részt 
vettek száma 2018. 
december 31-ig: 5599 
fő  

Történet Gyűjtemény, kérés 
2018. december 31-ig: 182 
alkalom 
 

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


23 

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR 
ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

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

 

 

Záró gondolatok 
 

 

 
2018-as esztendő sok mindent mutatott magából. Tanulnivaló volt 

bőséggel. Az év során tapasztaltakat elraktározva, alakítom, alakítjuk a jövőben 

céljainkat, terveinket. Formáljuk, finomítjuk vagy erősítjük kommunikációinkat. 

Egy valami azonban nem fog változni, csak erősödni: 
 

Tisztelet a város polgárai és az ide látogató emberek irányában. 

A Kultúra iránti elkötelezettség! 

A város múltjának folyamatos feltárása, rögzítése és minél hamarabb időn belül 

minél többet megosztani az emberekkel. 

Ez az év, az, amikor köszönetet kell mondanom a munkatársaimnak, hogy 

mindent elkövetnek azért, hogy folyamatosan lépést tartsanak velem, és az „ad hoc” 

jellegű kéréseimet teljesítsék. 

Vannak súrlódások, lemaradások, de vannak összetartások. Az 

összekovácsolódás jelei mutatkoznak, mely remélem, hogy 2019-ben erősebbé 

válik. 

Ez azért fontos, mert az adódó gondjaink csak így olthatók meg, együtt, közösen. 
 
 
 
 

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

kibontani.” 

Carlyle: A csend filozófiája 

http://www.konyvtar-siofok.hu/
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Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Nemzeti Erőforrás Bizottsága

2019. február 21-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből

8/2019. (II. 21.) sz. Nemzeti Erőforrás Bizottsági határozat:

Siófok  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének  Nemzeti
Erőforrás  Bizottsága  megtárgyalta  „Regionális  Történeti
Kutatóintézet,  Könyvtár  és  Kálmán  Imre  Emlékház  2018.  évi
munkabeszámolója” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:

A  bizottság  a  Balatoni  Regionális  Történeti  Kutatóintézet,
Könyvtár  és  Kálmán  Imre  Emlékház  2018.  évi
munkabeszámolóját a beterjesztetett tartalommal jóváhagyja.

K.m.f.

                                                                                                       Dr. Safar Ahmed sk.                                                                                                                                                              
                                                                                                                a bizottság elnök

A kivonat hiteles:

Siófok, 2019. február 25.
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