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1. BEVEZETŐ 

A közintézmények életét a 2022-es évben, hasonlóan a megelőző évekhez, meghatározta 

több külső tényező, jelen esetben az energiaválság, a szomszédban zajló háború árnyéka, 

valamint a mára már a közvélemény számára kevésbé ijesztő koronavírus-járvány. A 

változásoknak megfelelően újra kellett gondolnunk céljainkat és megvalósítási 

lehetőségeinket. 

Az új helyzetben fontos, hogy a munkatársak aktív jelenlétével, tudásuk bevonásával megy 

tovább az intézményen belüli szakmai munka. 

2. BRTK KÖNYTÁR 

A koronavírus-járvány okozta nagymértékű hanyatlás minden valószínűség szerint ki fog hatni 

az elkövetkező évek adataira is, hiszen a lemorzsolódott olvasókat nehéz lesz visszaszerezni, a 

járvánnyal összefüggésben változóban vannak az emberek kultúrafogyasztási szokásai. Sajnos 

az aktív használók, az adott évben beiratkozott olvasók létszámának csökkenése jól látható. 

Igyekeztünk kedvezni a látogatóknak, így minden hónapban ingyenes beiratkozási 

lehetőséggel vártuk őket. Bevételt ez a lépés nyilvánvalóan nem generált, viszont reméljük, 

hogy hosszú távon a könyvtárhasználók számának növekedését igen. 

Olvasószolgálati, könyvtárhasználati statisztikák 2022-ben: 

Beiratkozott olvasók száma: 

 Felnőttrészleg: 3.657 fő 

 Gyermekrészleg: 849 fő 

Regisztrált használók: 

 
14 év alatti 

14-17 

éves 

18-29 

éves 

30-54 

éves 

55-65 

éves 

65 év 

feletti 
összesen 

Érvényes vonalkóddal 

rendelkező olvasók 
808 227 248 677 248 562 2.771 

 

Internethasználat: 392 felnőtt + 15 fő gyerek = 407 

Látogatók: 15.753 felnőtt + 5.971 gyerek = 21.544 

 

Nyitvatartási napok: 245 nap 

Kölcsönzött példányok (kölcsönzések) száma: 40.382 db 

Periodikát 114 fő kölcsönzött, összesen 570 db-ot. 
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Hosszabbított dokumentumok száma: 23.683 db 

Referensz kérdések száma: 2.504 felnőtt + 978 gyerek = 3.482 

Előjegyzések száma: 424 db – 230 fő 

Könyvtárközi kölcsönzés: 7 adott (tőlünk kérték), 68 küldött kérés (eredetiben kapott: 53, 

digitálisan kapott: 6, összesen 59) 

 

Helytörténeti kutatás: 47 db 

Irodalomkutatás: 52 db 

Távhasználat telefon, e-mail: 2.847 felnőtt + 876 gyerek = 3.723 alkalom 

 

Webopac használat: 5.971 keresés 

Honlap látogatottság: 44.500 látogatás 

 

Helyben használt dokumentumok: 4.174 felnőtt + 10.290 gyerek = 14.464 db 

2.1. Állománygyarapítás  

2.1.1. Könyvek 

Az állománnyal kapcsolatos gyarapító, valamint állományvédelmi feladatok elvégzése 2022-

ben is a megszokott keretek között zajlott. Könyveinket elsősorban szerződéses partnereinktől 

szereztük be:  

 KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.)  

 Líra Könyv Zrt. (Líra-Móra Könyváruház, Siófok)  

A fő beszerzési forrásunk 2022-ben a KELLO volt, mely egységesen 33% kedvezményt biztosít a 

vásárolt dokumentumokból. 

Az egyéb beszerzési lehetőségek: 

 kiadók,  

 antikváriumok,  

 levéltárak,  

 intézmények, akiktől többnyire a helyismereti gyűjteménybe online módon 

rendeltünk 

A könyvek átlagára az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat, így főként 

szakkönyvekből kevesebbet szerzeményeztünk. Emellett intézményünk ebben az évben is 

kapott ajándékkönyveket intézményektől, a szerzőktől és olvasóktól. 
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A nyár végén, ősz elején a felhívásunkra – miszerint befogadunk nagyobb mennyiségű 

könyvadományt családi könyvtárakból – nagyon sok kötet érkezett. Ezek válogatása még 

folyamatban van. Egy részüket állományba vételezzük, a többi börzére, könyvcsere-polcra, 

strandkönyvtárba kerül. 

Állományadatok: 

Beszerzett könyvek: 

3.319 db (ebből ajándék: 529 db, vásárlás: 2.790 db) 

8.932.572 (ajándék értéke: 1.180.949 Ft, vásárlás: 7.751.623 Ft) 

Részlegek szerinti megoszlás:  

Helytörténet: 88 db 

Gyermekkönyvtár: 1.146 db 

Felnőtt szakirodalom: 662 db 

Felnőtt szépirodalom: 1.423 db 

A helytörténeti részlegben folytatódott a Péterfy-hagyaték állományba vétele (vegyesen 

könyvek, folyóiratok, kéziratok), összesen 2.474 db. 

Beszerzett folyóiratok: 

Folyóiratok félesége: 201 db 

Folyóiratok darabszáma: 206 db 

 

Beszerzett hangzó dokumentumok: 

CD: 37 db (96.901 Ft értékben) 

Hangoskönyv: 11 db (30.924 Ft értékben) 

Érdekeltségnövelő támogatás 2022-ben: 2.388.000 Ft volt. 

Az Önkormányzatnak kulturális dokumentumbeszerzésre kapott támogatása 5.500.000 forint 

volt 2022-ben. 

2.1.2. Folyóiratok  

Az előállítás és a terjesztés árának emelkedése miatt a folyóiratok kínálata (főként a papír 

alapúaké) évről évre csökken. Sok lap megszűnik vagy szünetel, illetve sokszor összevont 

lapszámokat adnak ki. 

A KELLO mellett főként a Postától és a különböző kiadóktól (hasonló arányban) rendelünk 

folyóiratokat. A Mediaworks által terjesztett napilapok kézbesítésével 2022-ben is voltak 
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problémák, gyakran kellett reklamálnunk a kimaradt lapszámok miatt, így az olvasókhoz sem 

juthattak el időben az aktuális lapszámok.  

Az előfizetett folyóiratok száma elsősorban a periodikák megszűnése miatt csökkent, viszont a 

Librotrade Kft.-től rendelt idegen nyelvű folyóiratok köre bővülhetett, amire főként a turista 

szezonban jelentkezik igény. 

NKA folyóirat támogatás:   

A több mint egy évtizede folyamatosan zajló projekt megvalósításával 356 könyvtár számára 

70 féle folyóirat eljuttatására volt lehetőség, ami az eltelt évek alatt közel 2.000.000 lapszámot 

jelentett. A program egyaránt szolgálja a folyóiratkiadók kiadványainak népszerűsítését s a 

könyvtárak lehetőségeit abban, hogy olvasókhoz ezeket az értékes kiadványokat eljuttassák. 

Sajnos ez a támogatás is csökkent azáltal, hogy kevesebb lap jelenik meg. 2022-ben csak 59 

féle lap kb. 520 lapszáma érkezett hozzánk. 

2.2. Olvasói elégedettségmérés 

A vélemények feltérképezéséhez több formát is igénybe vettünk. Ötletláda került kihelyezésre, 

amelybe olvasóink főként rendezvényekkel kapcsolatos kéréseiket, javaslataikat helyezték el. 

Mivel tapasztalatunk szerint olvasóink szívesebben mondják el szóban véleményüket, sok 

esetben bevezetésre kerül „Az olvasói észrevételek füzetébe”, ahol megoszthatják velünk 

intézményünkkel kapcsolatos észrevételeiket. 

2.3. Gyűjteményfeltárás  

A 2022-ben beszerzett 3.367 dokumentum (könyv és hangzódokumentum) állományba vétele 

és szabványos feldolgozása – a katalógusban történő visszakereshetőség érdekében – 

megtörtént. A könyvek rekordjainak jelentős része más adatbázisokból honosítható volt, de a 

tartalmi és formai feltárás megfelelőségét minden esetben ellenőriztük, javítottuk a 

tárgyszavakat, raktári jelzeteket. Emellett a helyismereti részlegben retrospektív feldolgozás is 

folyt (feltáratlan hagyatékok, melyeket a Corvina adatbázisba rögzítettünk, a fotók 

feldolgozása pedig a Huntéka múzeumi rendszerben folytatódott).  

A Corvina adatbázisba rögzített rekordok száma: 5.575 (ebből 2.580 a bibliográfiai). 
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2.4. Állományvédelem, megőrzés, selejtezés  

2.4.1. Állományvédelem 

Az értékes vagy gyakori kölcsönzés miatt várhatóan fokozott igénybevételnek kitett, újonnan 

beszerzett könyveket teljes műanyagborítással (filmolux) vontuk be, a többinek a gerincét és 

borítójának széleit erősítettük meg, ez megóvja a könyvek épségét, így tovább marad 

kölcsönözhető (szerencsére minden új beszerzésű könyv megerősítésére volt anyagi fedezet).  

Ezen kívül állagmegóvási célból az egyszerűbben javítható könyveket megragasztottuk, vagy 

filmolux-szal megerősítettük. 

2.4.2. Selejtezés 

2022-ben nagyarányú folyóiratselejtezési munkákat végeztünk a mindenkori megőrzési tervet 

alapul véve történt. Könyveket ebben az évben nem selejteztünk. A selejtezést az egyre 

súlyosbodó helyhiány is szükségessé teszi. 

Selejtezett állományadatok: 

2022/1. jegyzék 

1.205 db 

772.331 Ft értékben 

2022/2. jegyzék 

1.613 db 

940.590 Ft értékben 

2.5. Informatikai szolgáltatások, online jelenlét, közösségi felületek 

Új honlapunk és aloldalainak megjelenését és tartalmát egy webfejlesztő segítségével 

megterveztük és meg is valósítottuk. Az új felület sokkal modernebb, felhasználóbarátabb, 

átláthatóbb és akadálymentesített.  Olvasóink és potenciális könyvtárhasználóink is 

egyszerűen, gyorsan jutnak aktuális információhoz, értesülnek híreinkről, programjainkról, 

feliratkozhatnak hírlevelünkre, és saját gyártású tartalmaink mellett számos könyvajánlót és 

helytörténeti anyagot is megtalálnak. 

Közösségi oldalainkon a megjelenéseink látogatottsága ebben az évben is erősödött. A 

Facebook és az Instagram mellett elkezdtünk a TikTokra is tartalmat gyártani. Ez köszönhető 

átgondolt, modern, igényes arculatunknak, régi, új és megújult rovatainknak, népszerű 
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rendezvényeinknek, melyekről fényképes beszámolót teszünk közzé online felületeinken. 

Tartalomnaptár és projektmenedzsment-rendszer segítségével megtervezzük, megvalósítjuk és 

monitorozzuk a különböző célcsoportoknak gyártott, edukációs, információs és szórakoztató 

tartalmainkat. A plakátjaink ízlésesek, informatívak, figyelemfelkeltőek, és egy egységes séma 

szerint készülnek, amit könyvtárhasználóink már megszoktak.  

Minderről számokban: 

Honlap látogatottság: 44.500 

Közösségi oldalak látogatottsága: 

Facebook-oldal: 

Az oldal követőinek száma 21,9%-kal nőtt: 

 2021 végén: 2.265 követés 

 2022 végén: 2.889 követés 

Az oldalmegtekintések száma 39,3%-kal nőtt: összesen 8.448 látogatás. 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 2.000 fő 

 

Instagram-profil: 

A profil követőinek száma: 

 2021 végén: 297 követés 

 2022 végén: 359 követés 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 100 

2.6. Partnerkapcsolatok 

Új együttműködési megállapodások születtek 2022-ben, és lehetőségeink szerint ezt az irányt 

folytatjuk 2023-ban is. Új vagy megújított együttműködések (az iskolákkal az együttműködés 

folyamatos): 

 Balaton Táncegyüttes 

 Irodalombarátok Köre 

 Gyermekjóga – Harmati-Nagy Orsolya 

 Siófoki Női Kar Egyesület 

 Nők Együtt Egyesület 

 Siófoki Nőklub Egyesület 

 Dr. Somogyi Erika kutatótanár (Perczel Mór Gimnázium) 

 Jónás Tamás (strandkönyvtár)  

 Sola Scriptura Teológiai Főiskola 
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 Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete 

 Ferences Szegénygondozó Nővérek 

 Életkezdet Alapítvány 

 Királyné Farkas Tünde (játékos angol)  

 

Közösségi szolgálatosoknak biztosítunk lehetőséget az intézményeinkben. Eddig 27 oktatási 

intézménnyel kötöttünk megállapodást. 2022-ben 34 diák végzett közösségi szolgálatot nálunk. 

Szakmai gyakorlatát 1 diák töltötte a könyvtárban, míg diákmunka keretében 7-en dolgoztak 

nálunk nyáron. 

1 fő informatikus könyvtáros (MA) mesterképzésű hallgató nálunk töltötte szakmai gyakorlatát. 

Részvétel szakmai szervezetekben: 

 Informatikai Könyvtári Szövetség (IKSZ) 

 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezet 

Az 53. MKE vándorgyűlésen nyújtott segítséget köszönve a megyei szervezet úgy döntött, hogy 

2022. szeptember 27-én kirándulásra invitálja az egyesületi tagokat és segítőket, díjmentesen 

biztosítva a programokon való részvételt. Lehetőségünk volt vezetett bemutatással végigjárni 

a Szabó Ervin Könyvtárat és az új Néprajzi Múzeumot. Igazi csapatépítő nap volt, a munkatársak 

nagy része részt vett ezen a szakmai kiránduláson.  

Részt vettünk a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlése1 szervezésében a Takáts 

Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtár (Kaposvár) munkáját segítve. Somogy megyében 40 

éve volt először és utoljára Vándorgyűlés, így intézményünk részvétele fontos presztízs értékkel 

bírt. Egyik kolléganőnk a Somogy megyei szekcióban előadóként képviselte az intézményt, 

másik két kolléganőnk a szombati kirándulásnak szentelt szakmai napon mutatta be az 

érdeklődő könyvtárosoknak a város nevezetességei mellett könyvtárunkat és az emlékházat is.  

2.7. Minőségügy 

A könyvtárügy mai fejlesztési irányai és jogszabályi környezete a minőséget mint elérendő célt, 

a minőségfejlesztést mint a cél elérésének eszközét állítják alapvetésként a könyvtárak elé. 

Könyvtárunk működését tehát minőségirányítási elvek alapján szervezzük, amely hozzájárul a 

szolgáltatások magas színvonalához. 

                                                      

1 Évente megrendezésre kerülő könyvtárszakmai rendezvény 
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Célul tűztük ki a Minősített Könyvtár cím megszerzését. A pályázat előkészítését 2018-ban 

kezdtük el, majd 2022 tavaszán benyújtottuk a szakmai beszámolót és az önértékelést. 

2021 novemberétől dokumentumaink közül többet teljesen átdolgoztunk. Új SZMSZ készült, 

mellékleteként Könyvtáhasználati szabályzattal, Gyűjtőköri szabályzattal, Gazdálkodási 

ügyrenddel. Átdolgoztuk a Stratégiai tervet, az Emberierőforrás-stratégiát, a Kommunikációs 

tervet, új arculatot alakítottunk ki. Továbbá új használói elégedettségméréseket készítettünk, 

ezeket összegeztük. 

Májusban történt meg a helyszíni szakértői vizsgálat.  

2022. augusztus 18-án kelt a levél, amelyben Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár 

Minősített Könyvtár címet adományozott intézményünknek, melyet 5 évre nyert el a könyvtár.  

Minősített Könyvtár címet azok a könyvtárak kaphatnak, melyek magas színvonalú szakmai 

munkájuk mellett, a könyvtári minőségirányítás módszereinek folyamatos alkalmazásával 

működtetik szolgáltatásaikat, és jelentős eredményeket érnek el a szervezetfejlesztés területén 

is. 

2022-ben 8 könyvtár kapta meg a megtisztelő Minősített Könyvtár címet, mely a szakmának 

egyik legrangosabb elismerése, és előszobája a Könyvtári Minőségi díjnak, amit évente 1 

könyvtár nyerhet el (az idei év kivétel, ezúttal 2 könyvtár is elnyerte).  

Büszkék vagyunk arra, hogy Somogy megyében elsőként kaptuk meg ezt a díjat magas 

színvonalú szakmai munkánk és az olvasóknak, a könyvtárlátogatóknak nyújtott szolgáltatások 

sokszínűsége miatt. 

A Minősített Könyvtár cím ünnepélyes keretek között történő átadására a Magyar Kultúra 

napján, 2023. januárjában kerül sor.  

Az erkölcsi elismerés mellett az EMMI 500.000 forinttal is jutalmazza a szakembergárdát. 

Az önértékelési eredmények és a Stratégiai tervünk alapján az alábbi fő fejlesztési irányokat 

fogalmaztuk meg: legfőbb célunk a XXI. század elvárásainak megfelelve, folyamatosan 

megújuló intézményként működni. 

A 2022-es év tehát szakmai sikert hozott, a munka nagy lendülettel és szakmai elhivatottsággal 

folytatódik.  
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2.8. Zöld könyvtár 

Tevékenységeink 2022-ben: 

 szelektív hulladékgyűjtés az irodahelyiségekben és az olvasótérben is (papír, 

műanyag, elem), 

 víztakarékos csapfejek beszerelése, 

 esővízgyűjtő hordó a teraszon, 

 nyáron fűszernövények és zöldségek termesztése a teraszon, 

 ökosarok a felnőttrészlegen környezettudatossággal kapcsolatos könyvajánlóval, 

 közösségi felületeinken rendszeres rovat környezettudatosság témakörében, 

gyakorlati tippekkel, könnyen megvalósítható ötletekkel, kapcsolódó 

könyvajánlóval, 

 az ökotudatosság „nagyköveteinek” meghívása előadóként (Vászonzsákoslány, 

Ökoanyu). 

 Terveink: 

 a papíralapú adminisztráció csökkentése, 

 gyermekeknek és felnőtteknek szóló foglalkozások környezettudatosság 

témakörében, lehetőségek és megoldások ismertetése, 

 a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása könyvtárhasználóinkban, 

 víz- és energiatakarékosságra való törekvések fokozása, 

 napenergia kihasználása, 

 fűszerkert létrehozása, 

 vegyszerek kiváltása környezetbarát tisztítószerekre, mosogatószerekre. 

2.9. Képzések, továbbképzések, konferenciák 

 2022. március 21. – április 17. online „Konnektor Szakmai továbbképzés segítő 

szakembereknek” – Életkezdet alapítvány (Anyakör) (1 fő) 

 2022. április 4–22. MOKK Skanzen: Digitális tartalmak előállítása múzeumi 

ismeretátadáshoz (1 fő) 

 2022. szeptember 9. – november 18. Nemzeti Művelődési Intézet, Kaposvár: 

Szakkörvezetés módszertana 60 órás továbbképzés (3 alkalom személyes, 4 alkalom 

online; akkreditációját jóváhagyó határozat száma: 468-3/2022/KOZMUVFO) (1 fő) 
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 2022. szeptember-október. NAV KEKI: ÁBPE-továbbképzés I. – a költségvetési 

szervek vezetői és gazdasági vezetői részére (1 fő – intézményvezető) 

 2022. november 17. Könyvtári Intézet: 3 lépésben konferencia a változások 

kezeléséről (3 fő) 

2.10. Pályázatok 2022-ben 

Kulturális bérfejlesztés támogatása – KBFT-E-22-1965 (20%-os bértámogatás)  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

támogatási igények bejelentését tette lehetővé a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről 

szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet végrehajtása érdekében. Az igényelt és kapott összeg: 

11.024.383 Ft. 

Minősített Könyvtár cím II. kategória (5-25 fő közötti szakmai létszámmal dolgozó könyvtárak) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázat (az Országos Széchényi Könyvtár 

Könyvtári Intézet a lebonyolító szervezet.) 500.000 Ft pénzjutalom a szakértői gárdának, melyet 

informatikai eszközök beszerzésére fordítunk. 

2.11. Esélyegyenlőség 

Az esélyegyenlőség valamennyi közintézmény életében szerepet játszik. A fizikai 

akadálymentesítésen túl ide tartozik a különböző testi fogyatékossággal élő könyvtárlátogatók 

technikai megoldásokkal (indukciós hurok, akadálymentes honlap), speciális eszközökkel 

(felolvasó program) történő segítése, érintve a társadalmi felelősségvállalás területét. 

Az esélyegyenlőség megvalósulását segítik elő azok a kezdeményezések, melyek a hátrányos 

helyzetű vagy kisebbségi csoportok könyvtárhasználatát, illetve társadalmi integrációját 

célozzák meg.  

2022. év elején sikeresen elértük a Családbarát Szolgáltató Hely tanúsító (arany) védjegy 

minősítést a családbarát szolgáltatásainkkal. A Családbarát Szolgáltató Hely tanúsítvány 

eléréséhez első körben pályáznunk kellett, majd egy két órás auditon igazolnunk, hogy minden 

kritériumnak megfelelünk. Az auditorok helyszínbejárást végeztek, betekintettek a releváns 

dokumentumainkba, illetve megvizsgálták azon körülményeket, amelyek megléte a szervezet 

dokumentumai és korábbi nyilatkozata alapján vizsgálható.  

Intézményünk számára fontos, hogy az ide látogató minden korosztály otthon érezze magát, 

külön figyelmet szentelve a legkisebbek igényeire is. Az épület akadálymentes, könnyen 



MUNKABESZÁMOLÓ  

2022     

   

 

14 / 40 

 

megközelíthető (babakocsival is), a gyermekek számára kijelölt WC-k szűkítőkkel, fellépőkkel 

könnyítik meg a kicsik mosdóhasználatát. Van külön pelenkázóhelyünk, illetve tavaly 

kialakítottunk egy diszkréten elkülönített helyet, ahol az anyatejes táplálást támogatjuk (baba-

mama szoba). A gyermekkönyvtár a gyermekek számára biztonságosan került kialakításra, a 

közlekedésüket piktogramok, korlátok segítik, a veszélyzónák, a terasz kiesés elleni védelemmel 

van ellátva.  

A látogatók véleménye fontos számunkra, a panaszok kezelése és írásos megválaszolása 

megoldott. Figyelembe vesszük a látogatóktól beérkező, családbarát intézkedésekkel 

kapcsolatos kéréseket, javaslatokat, és ez alapján igyekszünk bővíteni a családbarát 

intézkedéseink körét. Gyermekrészlegünkön és már az Emlékházban is számos 

gyermekprogrammal várjuk a kisebbeket-nagyobbakat. A gyermekrészlegen dolgozó 

kolléganőnk animátor végzettséggel is rendelkezik. Az Emlékházban családi belépőket lehet 

kiváltani. 

Számos olyan civil szervezet, intézmény van, akikkel rendszeres a kapcsolatunk. Rajtuk keresztül 

eljutunk a nehéz helyzetben vagy fogyatékkal élőkhöz. 

Megkezdtük régi együttműködési megállapodásaink megújítását ezen a területen. A Ferences 

Szegénygondozó Nővérekkel ismét él az együttműködésünk. A Magyar Vöröskereszt Somogy 

megyei szervezetével kölcsönösen segítjük egymás munkáját. 

Ezen a területen lehetőségeihez mérten könyvtárunk igyekszik helytállni. 

Társadalmi szerepvállalás 

A munkatársak társadalmi szerepvállalása:  

 az adó 1%-ának felajánlása egyháznak, illetve különböző civil szervezeteknek; 

 rászorulók, mélyszegénységben élő családok, nehéz sorsú olvasók segítése 

egyénileg, illetve a teljes könyvtári közösség részvételével (ruhaadományokkal, 

tárgyakkal, tartós élelmiszerrel, anyagilag); 

 könyvadományozás, kupakgyűjtés; 

 2022. év elején a Vöröskereszt munkáját Adománypontként segítve részt vettünk az 

Ukrajnából menekültek számára tartós élelmiszer, ruhanemű gyűjtésében; 

 karácsony közeledtével 2022. november 25. – december 18. között a Babtista 

Szeretetszolgálatot segítve cipősdoboz gyűjtőpont voltunk, 53 darab doboz gyűlt 

össze nálunk; 
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 zöld tevékenységek szervezése, ezeken való részvétel: zöld könyvtári 

tevékenységek, faültetés, szemétszedés családi, baráti társasággal, madárbarát 

tevékenységek, 

 részvétel civil szervezetekben, egyesületekben: Anyanyelvápolók Szövetsége, 

Georgius Aranka Társaság, Települési Értéktár, lakóhelyhez köthető szervezetek 

(Ságvári Vöröskereszt, Ságvári Női Kamarakórus, Ságvári Irodalmat Kedvelők Klubja, 

Ságvárért Egyesület). 

2.12. Innovációk  

A szolgáltatásfejlesztés mellett cél volt az újszerű gondolkodás, a rendhagyó marketing- és 

vizuális eszközök alkalmazása.  

Bármely olyan esemény, amely a használók igényeiből indul ki, és előre mozdítja a szolgáltatási 

rendszerünket, fontos irány az olvasói kiszolgálás jobbá tétele felé.  

Szolgáltatásfejlesztés területén megvalósított innovációk:  

 Kamaszkuckó létrehozása; 

 I. Polcról polcra nyári olvasótábor szervezése (folytatása lesz 2023-ban is, kibővítve); 

 fűszerkert létrehozása (raklapokból); 

 közösségépítő gyermekfoglalkozások (szabadulószoba); 

 kulacsfeltöltő pont voltunk 2022-ben és tervezzük 2023-ban is, nagy volt az érdeklődés 

eziránt a szolgáltatásunk iránt; 

 a népszámlálás lebonyolításában aktívan részt vettünk, ingyenesen biztosítva a 

számítógép és az internet használatát, valamint két kolléganőnk is számlálóbiztos 

feladatokat látott el; 

 könyvcsere-pontot hoztunk létre a bejáratnál, ahol a „vegyél egyet, tegyél egyet” elv 

alapján folyamatosan cserélődnek a dokumentumok; 

 Legilimens Könyvklub; 

 jeles napokhoz, témákhoz kapcsolódóan folyamatosan vannak kisebb-nagyobb 

kiállítások, olvasóink szeretik a szépirodalmi tematikus összeállításokat, az új könyvek 

kiemeléseit; 2022-től a NIOK (Nincs időm olvasni kihívás) mellett további kiemelések 

fogadják a hozzánk belépőket: 

o szépirodalmi válogatás, 

o magyar szerzők munkái,  

o A hét könyve (mellette a hasonló műfajú, támájú ajánlások), 
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o új könyvek (szakirodalom),  

o sorsok, életek (életrajzok), 

o keleti (egzotikus), 

o romantikus, 

o Olvasnék valami jót… (válogatás), 

o klasszikus irodalom. 

2.13. Közösségépítés  

A már több éve működő Rummikub délutánt heti rendszerességgel tartja a Siófoki Nőklub 

Egyesület, tavaly 35 alkalommal jöttek, átlag 20-25 fővel. Túllépve a város határait versenyeket 

is szerveznek. Két országos versenynek is helyszínt biztosított intézményünk (Rummikub, 

Rejtvényfejtő) a Rejtvényfejtők Országos Egyesülete szervezésében, valamint a DRV Zrt. 

Vízörzők viadala elnevezésű vetélkedője helyszíneként is szolgáltunk.  

Az Életkezdet Alapítvány az elmúlt évben is nálunk rendezte meg a Születés hete című 

rendezvényét, 2022 februárjától pedig már rendszeresen a gyermekrészlegen tartják 

összejöveteleiket. 

Az Irodalombarátok Köre minden hónap utolsó szerdáján (kivéve június, július, december 

hónapot) várta az olvasni szeretőket a könyvtárba középiskolás kortól. 2023-tól sajnos 

megszűnik a kezdeményezés. 

Gyermekjóga hetente kétszer van ovisoknak, illetve kisiskolásoknak, 2022-ben 68 alkalommal. 

Alkalmanként átlag 12 fő a látogatottsága ennek a programnak. 

Játékos angol foglalkozás 2022. szeptember 8-tól minden csütörtök és péntek délután várja a 

gyerekeket. A tavalyi évben 24 alkalommal volt, átlagosan 7-8 fő részvételével. 

2022. év végén megalakult a Legilimens Könyvklub, amely a fiatalabb olvasóközönséget (16 

éves kortól) célozza meg. Havonta lesznek találkozók a könyvtárban. Első olvasmányuk: Mel 

Wallis de Vries Álnok című könyve. 
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2.14. Gyermekrészleg 

2022-ben is sok minden történt a gyermekrészlegen. 

Könyvcsomag összekészítésre még mindig van igény, 2022-ben 10 alkalommal kérték. A 

kölcsönzési feladatok mellett a gyermekkönyvtáros kolléganőknek a könyvrendelést is 

folyamatosan figyelni és véleményezni kell. A munkafeladatokhoz hozzátartozik a sérült 

könyvek rendbehozatala és az esetleges lappótlások is. 

Rendezvényeink az elmúlt évben is sokfélék voltak. Vannak olyan rendezvények, amelyeknek 

mi adunk otthont, de nem mi szervezzük, viszont gyakran az előkészületekben, a szervezés 

támogatásában hiánypótló a segítségünk (plakátkészítés, népszerűsítés, helyszín berendezése 

stb.). 

Idén – kicsit átcsoportosítva a naptári időpontokat – tematikus napok köré szerveztük a saját 

rendezvényeinket, és mivel a visszajelzések alapján tetszett az olvasóinknak ez a megoldás, így 

maradna is ilyen keretek között.  

A Minősített Könyvtár címhez kapcsolódó MIT ülésezések aktív résztvevője volt a 

gyermekkönyvtáros kolléganő is, az aktuális feladatokat elkészítette hozzá. Nyári kézműves 

programokat állított össze, prototípusokat készített hozzájuk. 

A Hercegnőképző /Sárkányképző programsorozat egy újfajta, érdekes foglalkozásnak minősült 

a gyerekek között, úgy érezzük, ez is megérte a belefektetett energiát. Nyáron a strandkönyvtár 

koordinálása is hozzá tartozott minden részfeladatával: összekészítés, kipakolás, elpakolás, 

statisztikák vezetése, közösségi szolgálatosok foglalkoztatása. Strandkönyvtári látogatottság 

435 fő 59 nap kitelepüléssel (2022. június 20. – 2022. augusztus 19.). 

Iskolai csoportokat, nyári napközi csoportokat fogadtunk, kézműves-, könyvtárhasználati-, 

valamint szabadulószobás foglalkozásink voltak. 2022-ben is voltak papírszínházi és diavetítős 

előadások, ami a nyári hónapokban is kiköltözött az épületből és Lépcsőmesék formájában 

volt megtartva. Rajzpályázatnak adunk otthont minden télen: Nők Együtt Egyesület, 

Boszorkalandok. Itt feladatunk a meghirdetett rajzpályázatok lebonyolítása, kiállítása, a 

nyertesek jutalmazása. 

Hetente körülbelül 25 telefon érkezik be, és havonta 15-20 e-mailes megkeresés. 

Internethasználat céljából az elmúlt évben 8-10 gyermek jött számítógéphez, inkább a saját 

telefonjukkal, wifi csatlakozással interneteznek. Így csak 1 számítógép maradt a galérián. 

Emiatt ez a hely lényegében kihasználatlan, ha át tudnánk alakítani, akár egy újabb, 

foglalkozásokra is alkalmas helyiséget lehetne ott kialakítani.  
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2.14.1. I. Polcról polcra olvasótábor 

Idén startolt el az I. Polcról polcra olvasótáborunk (2022. július 4–8.), ahol 6-10 éves gyermekek 

jelentkezését vártuk. 16 fő táborozónk volt és 8 segítőnk (munkatársak, diákmunkások, 

önkéntesek). A tábor 5 napos volt, a programok 8–14 óra között zajlottak. 

Minden nap hasonló felépítésű volt: 

● Reggel 8 és 9 között érkeztek a táborozók a könyvtárba, ez idő alatt meg tudták enni a 

magukkal hozott reggelit, kaptak gyümölcsöt és sütit, spontán játékok, beszélgetések 

szerveződtek, volt zenehallgatás és meseolvasás is. 

● Délelőttönként két fő program volt: minden nap táncfoglalkozáson vehettek részt, ami 

után kulturális programokat szerveztünk, ezáltal a gyerekek a várost és nevezetességeit 

is megismerték (színházbejárás, szoborséta, Kálmán Imre Emlékház látogatása). Ezen 

kívül volt kézműves foglalkozás, ismerkedős- és kommunikációs játékok, vizes játékok a 

teraszon, közel kétórás gyermekjóga-foglalkozás, valamint szabadulószoba a könyvtár 

egész területén.  

● Kétfogásos ebédet a Kornélia étteremben kaptak a gyerekek minden nap. 

● Délutánonként csendes pihenőt tartottunk, a gyerekek kényelembe helyezhették 

magukat szőnyegeken és párnákon, babzsákokon, meseolvasást, papírszánházas 

előadást hallgathattak. Ezt követően társasjátékoztak, könyveket böngésztek, 

egymással beszélgettek. Az első napot követően a meghatározott 14 óránál is tovább 

maradtak a könyvtárban. 

A hét folyamán a gyerekek bejárták a könyvtár egész épületét, a foglalkozások keretében 

megismerték részlegeinket, állományunkat, és aktívan használták is a gyermekrészleg kínálatát. 

Az épület teljes mértékben alkalmas helyszín egy ehhez hasonló tábor megszervezéséhez és 

lebonyolításához, a helyszínek változatosak, és sok lehetőséget adnak az interaktivitásra.  A 

tábor célja az olvasásnépszerűsítés volt, és ez spontán lezajlott iránymutatás nélkül, mert a 

táborozók aktív olvasói a gyermekrészlegnek. Magasra tették a lécet a jövőbeli táborok 

programjainak sokszínűségével kapcsolatban. Ez az egy hét alkalmat adott arra, hogy 

megismerjék egymást, összekovácsolódjanak, és hasznosan töltsék el idejüket a nyári 

szünetben.  

Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több család használja a könyvtárunkat. Emiatt 2022-ben a 

rendezvényeinket is úgy alakítottuk, hogy kedvezzünk családos látogatóinknak. 
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2.15. Helytörténeti Gyűjtemény 

Helyismereti gyűjteményünk a könyvtár egyik igen értékes állományrésze, hiszen településünk, 

lakóhelyünk múltját, de egyben jelenét is hordozza. S hogy a jövőjét mennyiben, az már a 

mindenkori helytörténész-könyvtárosok felelőssége.  

Könyvtárunk több mint 3.000 darabos, állományba vett helyismereti, helytörténeti 

dokumentumállománnyal rendelkezik, mely hosszú évtizedek gyűjtőmunkája eredményeként 

alakult, és alakul ma is. Ezen kívül gyűjteményünk többezres, különböző forrásból származó 

digitalizált tartalommal (fotók, kiadványok), egyéb kiadvánnyal, aprónyomtatvánnyal 

rendelkezik. 

A teljesség igényével gyűjtjük a Siófokra, válogatva vonzáskörzetére és a Balatonra vonatkozó 

legkülönfélébb dokumentumokat. Válogatva őrizzük meg Somogy-, illetve Veszprém megye 

dokumentumait. 

Feladataink 2022-ben 

Állományba vettük a Péterffy-hagyatékot2, ennek digitalizálása megkezdődött.  

A könyvtárban helyismereti témájú kiállításokat, kiadvány- és könyvbemutatót szerveztünk. 

Kiemelkedően sikeres volt a Siófok – XX. századi történetek című, Bognár Zoltán által 

szerkesztett kötet bemutatója. 

Részt vettünk a Települési Étéktár3 munkájában: az előterjesztők munkáját segítettük 

irodalomkutatással, anyaggyűjtéssel, információkkal. A BRTK Könyvtár által benyújtott és 

elfogadott javaslatok: 

 Kenedy Ferenc munkássága 

 Sujánszky Jenő munkássága 

 Szmodis Lóránt helyismereti munkássága 

 Rózsakert 

                                                      

2 Péterffy Ida (1906-1984) ének-zenetanár, zenei író. Nyugdíjba vonulása után Pálóczi Horváth Ádám 

életét kutatta. Feltárta Kazinczy Ferenccel, Csokonaival való levelezését, csillagászati megfigyeléseit, 

térképeit.  

3 A Bizottság feladata a helyi értékek fellelhetőségének beazonosítása, az értékek adatait tartalmazó 

gyűjtemény létrehozása, valamint felelősségteljes gondoskodás azok megőrzésére és szélesebb körben 

történő megismertetésére, javaslattételi kezdeményezéssel a Somogy Megyei Értéktárba történő 

felvételükre. 
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További esetben segítettük az előterjesztők munkáját irodalomkutatással, anyaggyűjtéssel: 

 Siófok sajtótörténete 

 Védett sírok jegyzéke 

 Rákóczi pecsétje, Siófok címere 

 Haidekker kerítés 

 Szapudi András 

 Labdarugó kupagyőzelem, 1984 

Részt vettünk helytörténeti szakmai szervezetekben, egyéb együttműködési formákban (MKE 

Helyismereti könyvtárosok). 

A városhoz köthető személyek visszaemlékezéseinek, helyismereti dokumentumainak 

lehetőség szerinti elkérése, gyűjteményekről másolatok készítése, jó kapcsolatok kialakítása is 

fontos tevékenység volt. 

2.15.1. Állomány 

A gyűjtemény 2022-ben 88 db könyvvel gyarapodott.  

A nyomtatott helyi, térségi újságokat, az önkormányzati közlönyöket, előterjesztéseket, 

jegyzőkönyveket rendszeresen megkapjuk, az önkormányzati dokumentumokat elektronikus 

formában is letöltjük. 

A dokumentumok feldolgozásánál a teljes körű rögzítésre törekszünk.  

2.15.2. Sajtófigyelés 

Racionalizálása megkezdődött (kurrens és retrospektív), figyelembe véve más könyvtárakban 

feltárt folyóiratokat, adatbázisokban visszakereshető periodikákat. Több mint tíz éve nem 

követte és rögzítette az intézmény a sajtó helyismereti publikációit. Ennek pótlása rendkívül 

fontos. Jelenleg a Magyar Nemzet, a Somogyi Hírlap és a Szuperinfo átnézése kezdődött el. 

Teljességre törekszünk a Siófoki Hírek, SiópArt feldolgozásával. 2023-ban a Helytörténeti 

munkacsoport felállásával átláthatóbbá válik a helytörténeti gyűjteményünk feladatainak 

ellátása. 
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2.15.3. Kutatómunka 

2.15.3.1. Kutatási tevékenységünk 

Továbbra is tervezzük, hogy adott témákhoz, évfordulókhoz kapcsolódóan tanulmányokat 

állítunk össze, melyeket publikálni szeretnénk. 

2022-ben – a Kálmán Imre Emlékévhez kapcsolódóan – az intézmény munkatársai által két 

tanulmány is megjelent a SiópArt kulturális folyóiratban Kálmán Imréről és a Kálmán Imre 

Emlékház történetéről. Ez utóbbi összeállítást tervezzük külön kiadványban is megjelentetni, 

hogy a múzeumlátogatók megismerhessék a zeneszerző szülőházának történetét és az eddig 

megnyílt időszaki kiállításait. 

2.15.3.2. Intézményünkhöz forduló kutatók munkájának segítése 

Bognár Zoltán Siófok történetével foglalkozó történész, aki az elmúlt években behatóan 

tanulmányozta a város XX. századi történetét, 2022 novemberében könyv formájában kiadatta 

az összegyűjtött tanulmányokat Siófok - XX. századi történetek címmel. Megtisztelve érezzük 

magunkat, hogy a kötetet nálunk mutatták be elsőként igen széles érdeklődés kíséretében. Az 

irodalomkutatás, anyaggyűjtés, dokumentumok előkészítése mellett segítettünk a 

szerkesztőnek felvenni a kapcsolatot a helyi kutatókkal, helytörténészekkel. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk egy helyi kutatótanárral. Intézményünk vállalta, 

hogy támogatást nyújt kutatótanári programjának folytatása esetén az alábbi területeken:  

 alkalmanként helyet adunk a gimnázium helytörténeti csoportjának 

foglalkozásaihoz, helytörténeti témájú könyvtári órák, vetélkedők lebonyolításához, 

 a kijelölt könyvtáros segíti a programban részt vevő tanulókat a helytörténeti 

gyűjtemény megismerésében, tanulmányozásában, 

 a gimnáziummal kötött közösségi szolgálatról szóló megállapodási szerződés 

keretében a diákok segíthetik a BRTK Könyvtár helytörténeti gyűjteményének 

munkáját, 

 a BRTK Könyvtár befogadja a program kutatásának eredményeit, és lehetőség 

szerint alkalmat biztosít a tudás megosztására (pl. ismeretterjesztő előadás 

keretében). 
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2.15.3.3. Irodalomkutatás, dokumentumok előkészítése 

2022-ben 47 alkalommal segítettünk a kutatómunkában helytörténeti témák széles körében. 

2.15.4. Digitalizálás 

Feladataink: 

 önkormányzati jegyzőkönyvek, előterjesztések, közlönyök digitalizálásának 

folytatása, 

 a Dr. Varga Ferenc-hagyaték digitalizálásának megkezdése,  

 egyéb kisebb, az interneten található online tartalmak digitalizált formában történő 

mentése a szerverre,  

 digitalizálási céllal behozott fotók, egyéb dokumentumok digitalizálása. 

2022-ben digitalizált helytörténeti dokumentumok száma: 

 557 dokumentum .pdf formátumban, 

 2.970 kép .jpg formátumban. 

2.15.5. Online tartalmak 

 Rovatok: Idézetek, Évfordulók, Portrék, A hét könyve, Könyvajánló, Folyóirat-ajánló, 

Nincs időm olvasni kihívás, Múltidéző, Öko tippek, Csak egy ötlet, Zenei ajánló – 

átlag 20 reakció, átlag 700-2.500 elérés. 

 Videók (TikTok és Instagram): könyvajánlók, új könyvek, magazinok legfrissebb 

számai, felolvasás. 

2.16. Strandkönyvtár 

Több év szünet után 2021-től újra kinyitott Strandkönyvtárunk. 2022 nyarán is az Újhelyi strandon 

vártuk a látogatókat 2022. június 20. – augusztus 19. között. A strandkönyvtár látogatottság 435 

fő volt, 59 nap kitelepüléssel. A gyermekeket foglalkozások, rajzolási lehetőség, kézműveskedés 

várta.  

Elmondható, hogy valódi közösségi könyvtárrá alakult ez a kezdeményezés, mivel 

folyamatosan hoztak újabb könyveket a látogatók, és elhelyezték azokat a polcunkon. Nem 

tudunk elég hálásak lenni a helyszín térítésmentes biztosításáért. 
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A strandon diákok segítették munkánkat (diákmunkások, közösségi szolgálatukat töltő 

középiskolások). A következő év terve, hogy ezek a diákok átfogó munkaköri leírást fognak a 

kapni, hogy jobban megértsék, mi a feladatuk, és miért fontos a jelenlétük. 

2022-ben több híradás is készült a Strandkönyvtárunkról (Somogy Tv, Kapos Tv, M1), élő 

bejelentkezéssel is. 

2.17. Rendezvények, kiállítások 

2021-ben azt tapasztaltuk, hogy a téli időszakban a felnőtt rendezvények látogatottsága 

csökkent, 2022-ben ezért – és energiaválság miatt is – novembertől csökkentettük a 

rendezvényeink számát. Inkább helytörténeti témájú eseményeknek adtunk otthont (Siófok 

könyv bemutatója, HÉ! Egyesület rendezvénye). 

A gyermekrészleg látogatottsága 2022-ben kimagasló volt, így a rendezvények számát itt 

érezhetően növeltük. A kollégák összhangja sokat számít a programok lebonyolítása kapcsán. 

Önálló kiállítással készültünk a Kálmán Imre Emlékévhez kapcsolódóan a könyvtár épületében. 

3. KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

2022 januárjától Siófokon több intézmény részvételével folyt a Kálmán Imre Emlékév szervezése, 

a Kálmán Imre Művelődési Központ szervezésében. A mi szervezésünkben az Emlékházban is 

több rendezvénnyel vártuk az érdeklődőket. Áprilisban operett bingót tartottunk, májusban 

Kálmán Imre operettjeire fókuszáló időszaki kiállítást nyitottunk, augusztusban zenés esttel 

vártuk az érdeklődőket, októberben Tiboldi Mária művésznőt láttuk vendégül. 

 

Az év első időszaki kiállítása április 9-ig tartott, Együd Árpád születésének 100. évfordulója 

alkalmából nyitottuk meg 2021 szeptemberében. A kiállítás jó visszhangot kapott, a 

Folkmagazin 2022/1-es számában a tárlatot bemutató cikk is megjelent. Az új időszaki kiállítást 

május közepén nyitottuk meg az emeleti galériában, és az emlékévhez kapcsolódóan Kálmán 

Imre munkásságáról szólt. Míg a földszinti állandó tárlat az életével foglalkozik, addig az 

emeleten az operettjeit emeltük ki. Az 5 legismertebb művének magyarországi bemutatóit 

eredeti műsorplakátok, színlapok, a bemutatón készült fényképek segítségével mutattuk be. Az 

operettek fogadtatását korabeli újságcikkekkel elevenítettük fel. Kialakítottuk a primadonna 

öltözőjét és egy szeparét is. 
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3.1. Rendezvények 

Egész évben havonta tartottunk játékdélutánt az érdeklődőknek. Felváltva volt bingó és 

műveltségi- vagy társasjáték, legtöbb esetben valamilyen tematika köré fűzve, például 

operett, nőnap, a retró szótár szavai, évszakok, Kálmán Imre stb. Gyermekfoglalkozások is 

(mesével és kézműveskedéssel) havi rendszerességgel voltak tavasszal, a kicsik szívesen vettek 

részt rajtuk.  

Júniusban a korábbi évekhez hasonlóan csatlakoztunk a Múzeumok Éjszakája országos 

programsorozathoz. Az idei évben az időjárás is megfelelő volt, sok látogató vett részt 

tárlatvezetéseinken. Augusztusban zenés estet tartottunk visszaemlékezésekkel tarkítva, két 

környékbeli énekes adott remek műsort Kálmán Imre műveiből. Októberben a Kálmán Imre 

Emléknapok keretében vendégül láttuk Tiboldi Mária művésznőt, akivel Gajdó Tamás, az OSZMI 

munkatársa beszélgetett.  

A Kulturális Örökség Napokhoz (2022. szeptember 17–18.) is csatlakoztunk, a szombati napon 

szintén sok látogatót fogadtunk. Kincskereső játékkal, ingyenes tárlatvezetéssel, bővített 

városnéző sétával vártuk az érdeklődőket. Az előző évekhez képest sokkal látogatottabbak 

voltak a rendezvényeink. 

A nyár folyamán heti két alkalommal tartottunk városnéző sétákat. 4 tematikus és 1 általános 

témájú városnéző séta volt meghirdetve, felváltva követték egymást a témák. A meghirdetett 

időpontok mellett lehetőség volt külön is sétát kérni, több alkalommal volt ilyen is. Emellett több 

csoportnak idegenvetést is szerveztünk a városközpont és Balaton-part számos nevezetességét 

bemutatva. 

Az MKE Vándorgyűlés programjaiba is becsatlakoztunk, Siófokra szerveztünk városnéző 

programot a résztvevőknek. 

A nyári időszak erős forgalma mellett a raktári feladatok háttérbe szorultak, erre az ősz 

folyamán került sor újra. Az anyagok leltározása, revíziója folyamatos, és a következő 

időszakban is folytatódik.  

Muzeológus kolléganőnk a Kálmán Imre Emlékévhez kapcsolódóan a nyár folyamán megírta 

az emlékház történetét átfogóan bemutató tanulmányát, amit külön kiadványként is meg 

kívánunk jelentetni, hogy az érdeklődők is elolvashassák a sok érdekességet, ami az épület és 

a kiállítások történetével kapcsolatos. 
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Online tartalmak: 

A közösségi média felületeire rendszeresen kerülnek ki ismeretterjesztő tartalmak, 

érdekességek, évfordulók, helytörténeti és néprajzi anyagok. 

Facebook-oldal: 

Az oldal követőinek száma: 

 2021 végén: 527 követés 

 2022 végén: 647 követés 

Az oldalmegtekintések száma 122%-kal nőtt: összesen 2.401 látogatás. 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 1.000 fő 

 

Instagram-profil: 

A profil követőinek száma: 

 2021 végén: 120 követés 

 2022 végén: 142 követés 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 70 

 

Rendezvény statisztikák: 

 Séták: 

száma: 19 

résztvevők összesen: 99 fő 

 Kiállításmegnyitó: 

száma: 1 

résztvevők összesen: 22 fő 

 Meghívott előadó: 

száma: 2 

résztvevők összesen: 48 fő 

 Mesefoglalkozás: 

száma: 5 

résztvevők összesen: 67 fő 

 Játékest: 

száma: 9 

résztvevők összesen: 67 fő 
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 Múzeumok Éjszakája: 

résztvevők összesen: 43 fő 

 Kulturális Örökség Napjai 

részvevők összesen: 26 fő 

 Múzeumpedagógiai foglalkozás 

  száma: 9 

  részvevők: 217  

Rendezvények száma összesen 2022-ben: 46 

Rendezvények résztvevői összesen 2022-ben: 497 fő 

Látogatói statisztikák: 

 Teljes árú: 

állandó kiállítás: 421 fő 

időszaki kiállítás: 551 fő 

összesen: 457 fő 

 Kedvezményes: 

állandó kiállítás: 1.022 fő 

időszaki kiállítás: 732 fő 

összesen: 1.090 fő 

 Ingyenes: 

állandó kiállítás: 603 fő 

időszaki kiállítás: 618 fő 

összesen: 618 fő 

 Csoportok (korosztály szerint bele vannak számolva a fenti statisztikákba): 

száma: 8 csoport 

összes csoportos látogató: 239 fő 

Állandó kiállítás látogatói összesen 2022-ben: 2.046 fő 

Időszaki kiállítás látogatói összesen 2022-ben: 1.901 fő 

Látogatók összesen 2022-ben: 2.165 fő 
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4. MÓDOSÍTOTT NYITVATARTÁS (ENERGIAHASZNÁLAT MIATT) 

Országosan több közintézmény is nehéz helyzetbe került az egekbe szökő energiaárak miatt, 

így minket sem kerültek le az energia használatát mérséklő intézkedések. 

4.1. Kálmán Imre Emlékház 

2022. október 1-jével módosult a Kálmán Imre Emlékház látogathatósága. Az intézmény 

fizikailag bezárt, de előre bejelentkezve bárki által látogatható maradt. Telefonon, illetve e-

mailes megkeresések után a kollégák akár tárlatvezetéssel is tudják fogadni az érdeklődőket, 

csoportokat. A fűtés hőfokát mérsékeltük az épületben.  

Az Emlékház zárva tartása május 31-ig lett a fenntartó által meghatározva, de a fűtési idény 

lezártával nyitni szeretnénk, mert komoly forgalomvisszaesés történt a félreértett információ 

miatt. 

4.2. BRTK Könyvtár 

2022. október 17-től a könyvtár nyitvatartási ideje napi 1 órával csökkent. Ennek értelmében 

hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 9–17 óra között fogadjuk az olvasókat. Az intézmény 

20 fokos hőmérséklet biztosításával működik.  

2022. december 22. – 2023. január 8. között mindkét intézmény zárva tartott, ahogy a fenntartó 

Önkormányzat, és több önkormányzati intézmény is a városban. 

5. KARBANTARTÁS 

Karbantartási munkák 2022-ben: 

 festések (az épület Fő téri homlokzata, a gyermekkönyvtár teraszán a pergolák, 

Strandkönyvtár, Kálmán Imre Emlékház egyik terme, két vitrin), 

 új homlokzati vitrinek felhelyezése az épületre, 

 klíma karbantartása, 

 ablakok egy részének javítása, beállítása, 

 zsaluziák javítása (több éve nem működtek az árnyékolók). 
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6. RENDEZVÉNYEINK 

6.1. BRTK Könyvtár 

6.1.1. Kiállítások a könyvtárban 

Kószó András: Képekbe zárt természet – A természet és a világ kicsit másképp egy fotós 

szemével 

2022. május 27. – augusztus 25. 

Mondén hangulatban 

Fürdőélet Kálmán Imre korában 

2022. október 5. – december 23. 

6.1.2. Rendezvények, író-olvasó találkozók 

Muzsikaszó: Somogyi népköltészet 

Dokumentumfilm-vetítés Együd Árpád munkásságáról 

2022. március 22. 

Holl József: Életképeim! 

Könyvbemutató 

2022. április 8. 

Bemutatkozik a Krista Porta 

Előadás, interaktív minitárlat és termékkóstolás 

2022. április 20. 

Egy korty derű V. Kulcsár Ildikóval 

Szerzői est 

2022. április 22. 

dr. Völgyi Ildikó – Lédikó: Fényszövő 

Könyvbemutató 

2022. április 28. 

Zolcer János: Gorbacsov titkai 

Könyvbemutató 

2022. május 9. 
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Antal Évi: Így lettem hiperfogyasztóból környezetvédő 

Előadás 

2022. május 16. 

A 19–20. sz. magyar erődítései és ezek katonai alkalmazásai 

Előadássorozat 

2022. május 20. 

Ünnepi Könyvhét: 2022. június 8–10. 

 2022. június 8.: Mesterházy Balázs könyvbemutatója és Károlyi Zsuzsanna kiállítása 

 2022. június 9.: Író-olvasó találkozó Nemere Istvánnal 

 2022. június 10.: Sándor Anikó: El Camino – Ahol a csodák tényleg megtörténnek! 

Egészségexpo – Magyar Vöröskereszt 

Előadások, tanácsadások és véradás 

2022. június 12. 

Úton… Séta a SzüléSzületéS minőségéért 

Előadások, beszélgetések 

2022. június 30. 

Endrei Judit: Anno az én tévén 

Előadás 

2022. szeptember 8. 

Születés hete Siófok Életkezdet Perinatális Alapítvány 

2022. szeptember 15-17. 

Nagy Réka Ökoanyu: Kicsivel zöldebben 

Előadás 

2022. szeptember 22. 

Ress Zoltán: Az elfogyó regiment 

Előadás 

2022. szeptember 29. 

Országos Könyvtári Napok: 2022. október 3–7. 

 2022. október 5.: Mondén hangulatban: Fürdőélet Kálmán Imre korában – 

kiállításmegnyitó 

 2022. október 6.: Takács Katalin: A karma igazsága – okok és miértek 

 Zsákbamacska könyvek 
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Cey-Bert Róbert Gyula: Atilla sólyma 

Könyvbemutató 

2022. október 12. 

Lendvai-Nagy Andrea: Gyermekfejlesztés magas fokon 

Előadás 

2022. október 14. 

Siófok – XX. századi történetek 

Könyvbemutató 

2022. november 17. 

Siófoki médiák a rendszerváltás évtizedeiben 

Könyvbemutató 

2022. december 15. 

Sola Scriptura  Teológiai Főiskola szabadfőiskolai kurzusai: 

 2022. február 7.: Gondolkodásmódunk és testi egészségünk néhány összefüggése 

 2022. február 21.: Hogyan lelhetünk lelki békét egy zaklatott világban? 

 2022. március 7.: Meddig lehet tűrni, elfogadni? 

 2022. március 21.: Megszabadulhatunk a megbántottságtól? 

 2022. április 4.: Lelki egészségünk alapja: ragaszkodás a valósághoz 

 2022. október 24.: Válságok kora – Mióta beszélhetünk erről? Korunk válságainak 

okai, gyökerei 

 2022. november 7.: Válság és felemelkedés – A Biblia történelemszemlélete 

 2022. november 21.: Hogyan beszélt Jézus korunk válságáról? 

 2022. december 5.: Reménység a válság idején – Mi lehet a kiút? 

6.2 BRTK Könyvtár, gyermekrészleg 

6.1.3. Lépcsőmesék – papírszínház 

2022. június 21.: Maros Krisztine: Egy pöttyös nap 

2022. július 26.: Yannick Lefrancois: Sipirc! 

2022. augusztus 9.: Séverin Vidal: Farkas doktor 
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6.1.4. Papírszínház 

2022. január 27.: A kisbárány meg a találmány 

2022. február 24.: Holle anyó 

2022. március 31.: Vízcsepp 

2022. április 21.: Bertalan és Barnabás  

2022. május 19.: A csillagszemű juhász 

2022. november 24.: Fellőtték a pizsamát! 

2022. december 19.: Fenyőlegenda  

2022. december 21.: Vízcsepp karácsonya 

6.1.5. Ké(s)zcsodák 

2022. január 20.: Fenyőfák 

2022. február 3.: Farsangi álarcok 

2022. február 17.: A tavasz első virágai 

2022. február 24.: Holle anyó 

2022. március 3.: Madaras ajtódíszek 

2022. április 7.: Tavaszi szélcsengő 

2022. április 28.: Tavaszi virágok 

2022. június 20.: Dinnye legyezők 

2022. június 23.: Kukacolunk 

2022. június 27.: Világítótornyok 

2022. június 30.: Űrbéli séták 

2022. július 11.: Kavicsokat festünk 

2022. július 14.: Képeslapok 

2022. július 18.: Csikóhalaink 

2022. július 21.: Nyár gyümölcsei 

2022. július 25.: Papírsárkányok 

2022. július 28.: Sárkányhajók 

2022. augusztus 1.: Repülőink 

2022. augusztus 4.: Hajgumik, karkötők 

2022. augusztus 8.: Emlék hűtőmágnes 

2022. augusztus 11.: Ceruzatartók 

2022. augusztus 15.: Nyári élményeim 

2022. augusztus 18.: Órarend 

2022. augusztus 22.: Nyárzáró kézműves party 
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2022. augusztus 25.: Nyárzáró kézműves party 

2022. szeptember 22.: Első őszi levelek 

2022. szeptember 29.: Csipkés könyvjelzők 

6.1.6.  Egyéb rendezvények 

Farsangi bál 

2022. február 10. 

Óperenciás tárlat 

2022. február 10. – március 12. 

Megnyitó: 2022. február 10. 

Társasjátékos családi nap 

2022. február 26. 

Hercegnőképző 

I. alkalom: 2022. március 24. 

II. alkalom: 2022. május 5.  

III. alkalom: 2022. május 26. 

Bodó Iván: Kukkantás a víz alá 

2022. március 31. 

Algaritmus: Anyaghasználat és fenntarthatóság 

2022. április 14. 

Áprily Géza: Gitárzenés tavaszköszöntő 

2022. május 19. 

Kárász István: Az élet őrzőinek világa 

2022. május 20. 

Családi mesevárépítés 

2022. május 21. 

Nyári karnevál 

2022. augusztus 4. 
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A magyar népmese hete: 

 2022. szeptember 26.: Meseerdő Bábszínház: Szegény legény szerencséje 

 2022. szeptember 28.: Népmesei öltöztető – kézműves foglalkozás 

 2022. szeptember 29.: Balatonendrédi csipkeverők bemutatója, Ké(s)zcsodák és 

Papírszínház 

Az álhírek játéka 

2022. október 5. 

Országos Könyvtári Napok: 2022. október 3–7. 

 2022. október 5.: Csillagsodrás – előadás 

 2022. október 6.: Boszorkalandok: Író-olvasó találkozó Fodor-Nemes Erzsébettel 

 2022. október 7.: Bodó Iván: Kukkantás a halásztanyára 

 2022. október 7.: A sukorói Vadmadárkórház élőmadaras bemutatója 

Sárkánytanoda 

I. alkalom: 2022. október 13. 

II. alkalom: 2022. november 10.  

III. alkalom: 2022. december 1. 

Különleges mesedélután 

2022. október 20. 

Kreatív lámpás délután 

2022. október 27. 

Kézműves adventi hangolódás a családdal 

2022. november 5. 

Ali Baba és a negyven rabló – misztikus mese hangjátékkal 

2022. november 17. 

Játékos hangfürdő 

2022. november 26. 

Készítsünk együtt karácsonyi mesefalut! 

2022. december 3. 

Apropók Táncház a Balaton Táncegyüttes és a BRTK Könyvtár közös szervezése 

2022. november 5.  

2022. december 3.  
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Könyvklub 

2022. november 4. 

2022. december 16. 

Egy húron pendülünk 

2022. április 30. 

2022. május 28. 

2022. június 25. – augusztus 27. között minden szombaton 

2022. szeptember 24. 

Gyermekjóga 

Iskolaidőben hétfőként és szerdánként 

Játékos angol foglalkozás 

2022. szeptember 8-tól minden csütörtökön és pénteken 

I. Polcról polcra olvasótábor 

2022. július 4–8. 

6.1.7. Rajzpályázatok 

Rajzpályázat: Mikulásrajzok kiállítás 

Nők Együtt Egyesület és a BRTK Könyvtár közös szervezésében 

2022. november 21. – december 6. 

6.2. Kálmán Imre Emlékház 

6.2.1. Időszaki kiállítások 

 EGYÜD 100: a 100 éve született Együd Árpád néprajzkutató 

2021. szeptember 17-től kiállítás a Kálmán Imre Emlékházban 2022. április 9-ig 

 Az élet írta, Kálmán Imre komponálta – Kálmán Imre 140. 

2022. május 13-tól kiállítás a Kálmán Imre Emlékházban 2022. december  17-ig 

6.2.2. Országos rendezvények 

Múzeumok Éjszakája: 2022. június 25. 

Kulturális Örökség Napjai: 2022. szeptember 17–18. 
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6.2.3. Siófoki séták – tematikus városnéző séták 

2022. május 21.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2022. június 14.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2022. június 18.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. június 24.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. június 28.: VILLÁK, SZOBROK, SZÍNPADOK: A kulturális élet elindulása Siófokon 

2022. július 1.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. július 8.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. július 12.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2022. július 15.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. július 19.: FÉMBE ÖNTÖTT SORSOK: Varga Imre szobrainak nyomában 

2022. július 26.: VILLÁK, SZOBROK, SZÍNPADOK: A kulturális élet elindulása Siófokon 

2022. augusztus 5.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. augusztus 9.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2022. augusztus 12.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. augusztus 23.: VILLÁK, SZOBROK, SZÍNPADOK: A kulturális élet elindulása Siófokon 

2022. augusztus 27.: SIÓFOK NEVEZETESSÉGEI: városnéző séta 

2022. augusztus 30.: A BALATON – A RIVIÉRA: A fürdőélet kezdetei Siófokon 

2022. szeptember 8.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2022. október 25.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

6.2.4. Mesefoglalkozások 

2022. január 11.: Volt egyszer egy… 

2022. február 8.: Volt egyszer egy…farsang 

2022. március 8.: Volt egyszer egy…királykisasszony 

2022. április 5.: Volt egyszer egy…tavasz 

2022. szeptember 26.: Az Operettkirályfi 

6.2.5. Játékestek 

2022. január 18.: Munkás bingó 

2022. február 15.: Emlékházfoglaló 

2022. március 22.: Emlékházfoglaló 

2022. április 26.: Kvízdélután 
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2022. május 17.: Bingó 

2022. június 22.: Emlékházfoglaló 

2022. július 27.: Bingó 

2022. augusztus 24.: Emlékházfoglaló 

2022. szeptember 14.: Bingó 

6.2.6. Egyéb rendezvények 

2022. május 13.: Az élet írta, Kálmán Imre komponálta – kiállításmegnyitó 

A Kálmán Imre Emlékház új időszaki kiállításának megnyitója 

2022. augusztus 3.: Történetek kottára fűzva 

Kálmán Imre legszebb dalai és anekdoták az Operettkirályról 

2022. október 26.: Tiboldi Mária: Művészbejáró 

A művésznővel Gajdó Tamás beszélgetett 

7. MÉDIAMEGJELENÉSEK 

Tündérkönyvtáros. 2022. január 22-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/tunderkonyvtaros?fbclid=IwAR0-

I4Z7BopdFFA7UFp1EiRtO0C8riCcpX0LgVBMjyKXvCi59GPdXZchDho 

Aludoboz, műanyag, papír, elem, gyógyszer: a szép, tiszta Siófokért. 2022. február 13-i 

megtekintés 

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2022-febr.pdf 

Siófoki programok: Óperenciás tárlat a BRTK Könyvtár gyermekrészlegén. 2022. február 15-i 

megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-operencias-tarlat-a-brtk-konyvtar-

gyermekreszlegen/ 

Egy héten át tartó Kálmán-fesztivál és Kálmán-desszert. 2022. március 21-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/msite/177/sh-2022-marcius.pdf 

Egész éven át színes programsorozattal várja Siófok az operett szerelmeseit. 2022. március 25-i 

megtekintés 

https://kapos.hu/hirek/kultura/2022-03-

25/egesz_even_at_szines_programsorozattal_varja_siofok_az_operett_szerelmeseit.html 

  

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/tunderkonyvtaros?fbclid=IwAR0-I4Z7BopdFFA7UFp1EiRtO0C8riCcpX0LgVBMjyKXvCi59GPdXZchDho
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/tunderkonyvtaros?fbclid=IwAR0-I4Z7BopdFFA7UFp1EiRtO0C8riCcpX0LgVBMjyKXvCi59GPdXZchDho
https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2022-febr.pdf
https://www.siofok.hu/msite/177/sh-2022-marcius.pdf
https://kapos.hu/hirek/kultura/2022-03-25/egesz_even_at_szines_programsorozattal_varja_siofok_az_operett_szerelmeseit.html
https://kapos.hu/hirek/kultura/2022-03-25/egesz_even_at_szines_programsorozattal_varja_siofok_az_operett_szerelmeseit.html
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Kálmán Imre emlékév. 2022. március 29-i megtekintés 

https://www.facebook.com/pannon.televizio/videos/513552770223849 

Pusztai Fruzsina: Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében II. In SiópArt 2021. 4. sz. 

http://torteneti.konyvtar-siofok.hu/img/gallery/files/Pusztai_Fruzsina_konyvtartortenet_2.pdf 

Bezárta kapuit a Legendagyár. 2022. április 26-i megtekintés 

http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2022-04-26/bezarta-kapuit-a-legendagyar.html 

A csillagokban születtek Lédikó versei. 2022. április 30-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/a-csillagokban-szulettek-lediko-versei 

Civil Akadémia. Siófoki Hírek XXXV. évf. 5. szám 8. p. 

„Kerüljük a műanyagot, támogassuk a helyi termelőket!” Siófoki Hírek XXXV. évf. 5. szám 13. p. 

Csak magyar muzsikát tudott írni. 2022. május 25-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/csak-magyar-muzsikat-tudott-irni 

https://www.facebook.com/Si%C3%B3foki-H%C3%ADrek-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-

lapja-103808174439439/photos/pcb.553430362810549/553428319477420/ 

Hercegnőképző. 2022. május 25-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/hercegnokepzo 

https://www.facebook.com/Si%C3%B3foki-H%C3%ADrek-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-

lapja-103808174439439/photos/pcb.555963615890557/555962925890626 

Kószó András az M5 Librettóban (Képekbe zárt természet c. kiállítása kapcsán). 2022. május 25-

i megtekintés 

https://mediaklikk.hu/video/libretto-2022-05-25-i-adas/# 

Penészes isten – Mesterházy Balázs visszatérése. 2022. június 17-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/peneszes-isten-mesterhazy-balazs-visszaterese 

Kószó András a családbarát c. műsorban (Képekbe zárt természet c. kiállítása kapcsán) 2022. 

június 17-i megtekintés 

https://mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2022/06/10/kepekbe-zart-termeszet-

kiallitas-koszo-andras-fotoibol/ 

Kálmán Imréről és az emlékházi kiállításról szóló cikk. Siófoki Hírek XXXV. évf. 6. szám 16. p. 

Hercegnőképző. Siófoki Hírek XXXV. évf. 6. szám 18. p. 

Civil Akadémia. Siófoki Hírek XXXV. évf. 6. szám 18. p 

https://www.facebook.com/pannon.televizio/videos/513552770223849
http://torteneti.konyvtar-siofok.hu/img/gallery/files/Pusztai_Fruzsina_konyvtartortenet_2.pdf
http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2022-04-26/bezarta-kapuit-a-legendagyar.html
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/a-csillagokban-szulettek-lediko-versei
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/csak-magyar-muzsikat-tudott-irni
https://www.facebook.com/Si%C3%B3foki-H%C3%ADrek-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-lapja-103808174439439/photos/pcb.553430362810549/553428319477420/
https://www.facebook.com/Si%C3%B3foki-H%C3%ADrek-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-lapja-103808174439439/photos/pcb.553430362810549/553428319477420/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/hercegnokepzo
https://www.facebook.com/Si%C3%B3foki-H%C3%ADrek-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-lapja-103808174439439/photos/pcb.555963615890557/555962925890626
https://www.facebook.com/Si%C3%B3foki-H%C3%ADrek-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-lapja-103808174439439/photos/pcb.555963615890557/555962925890626
https://mediaklikk.hu/video/libretto-2022-05-25-i-adas/%23
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/peneszes-isten-mesterhazy-balazs-visszaterese
https://mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2022/06/10/kepekbe-zart-termeszet-kiallitas-koszo-andras-fotoibol/
https://mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2022/06/10/kepekbe-zart-termeszet-kiallitas-koszo-andras-fotoibol/
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Siófoké a nyári főváros kulcsa, kezdődhet a szezon! Siófoki Hírek XXXV. évf. 6. szám 4-5. p 

Kószó András: Képekbe zárt természet – A természet és a világ kicsit másképp, egy fotós 

szemével. 2022. június 17-i megtekintés 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/programok/koszo-andras-kepekbe-zart-termeszet-a-

termeszet-es-a-vilag-kicsit-maskepp-egy-fotos-szemevel/ 

Író-olvasó találkozó Nemere Istvánnal. 2022. június 17-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-iro-olvaso-talalkozo-nemere-istvannal/ 

Megnyílt a Strandkönyvtár. 2022. június 24-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/megnyilt-a-strandkonyvtar 

Jóga a vízen. 2022. június 27-i megtekintés 

https://www.youtube.com/watch?v=fXzc4Pbcbqg 

Mindent Kálmán Imréről. 2022. június 29-i megtekintés 

https://fb.watch/eqrcnPIXE_/  

https://youtu.be/cxj4ra-8GwI 

Penészes isten – Mesterházy Balázs visszatérése. 2022. június 30-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/peneszes-isten-mesterhazy-balazs-visszaterese 

Strandkönyvtár is vár Siófokon. 2022. július 01-i megtekintés 

https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/hireink/strandkony

vtar-is-var-siofokon-245387/ 

Balatoni strandkönyvtár-ajánló – Ha nem csak a lángost, hanem a betűket is falnád a strandon. 

2022. július 01-i megtekintés 

https://helloveb.hu/hir/balatoni-strandkonyvtar-ajanlo 

Strand és könyvtár vár egy helyen. Siófokon 2022. július 01-i megtekintés 

https://www.travelo.hu/balaton/20220701-magyarorszag-siofok-balaton-strand-konyvtar-

olvasas.html 

Strandkönyvtár nyílt Siófokon. 2022. július 03-i megtekintés 

https://www.hirbalaton.hu/strandkonyvtar-nyilt-siofokon-24-hu/ 

Strandkönyvtár nyílt a siófoki strandon. 2022. július 07-i megtekintés 

https://hvg.hu/napi_merites/20110707_strandkonyvtar_siofok_balaton 

Strandkönyvtár nyílt Siófokon. 2022. július 08-i megtekintés 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2022/07/03/strandkonyvtar-siofok-ujhelyi-strand/ 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/programok/koszo-andras-kepekbe-zart-termeszet-a-termeszet-es-a-vilag-kicsit-maskepp-egy-fotos-szemevel/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/programok/koszo-andras-kepekbe-zart-termeszet-a-termeszet-es-a-vilag-kicsit-maskepp-egy-fotos-szemevel/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-iro-olvaso-talalkozo-nemere-istvannal/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/megnyilt-a-strandkonyvtar
https://www.youtube.com/watch?v=fXzc4Pbcbqg
https://fb.watch/eqrcnPIXE_/
https://youtu.be/cxj4ra-8GwI
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/hireink/strandkonyvtar-is-var-siofokon-245387/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/hireink/strandkonyvtar-is-var-siofokon-245387/
https://helloveb.hu/hir/balatoni-strandkonyvtar-ajanlo
https://www.hirbalaton.hu/strandkonyvtar-nyilt-siofokon-24-hu/
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Séta a szülészületés minőségéért. 2022. július 08-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/seta-a-szuleszuletes-minosegeert 

Megnyitott a strandkönyvtár Siófokon. 2022. július 08-i megtekintés 

https://www.sonline.hu/helyi-kozelet/2022/06/megnyitott-a-strandkonyvtar-siofokon-hir 

Penészes isten. Siófoki Hírek XXXV. évf. 7. szám 17. p 

Csodálatos Balaton: Strandkönyvtár Siófokon. 2022. július 23-i megtekintés 

https://www.youtube.com/watch?v=jStqKkzUUYM 

Nyáron is népszerű az emlékház. 2022. augusztus 03-i megtekintés 

https://www.youtube.com/watch?v=tVzgka8VTv8 

Csodálatos Balaton: strandkönyvtár. 2022. augusztus 13-i megtekintés 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2022-08-13-i-adas-11/ 

Rejtvényfejtők. Siófoki Hírek XXXV. évf. 9. szám 8. p 

Születés Hete. Siófoki Hírek XXXV. évf. 9. szám 9. p 

Bezár az Emlékház, lekapcsolják a díszkivilágításokat. 2022. szeptember 20-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/bezar-az-emlekhaz-lekapcsoljak-a-diszkivilagitasokat 

Kálmán Imre Emlékház speciális nyitvatartás. 2022. szeptember 26-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imre-emlekhaz-specialis-nyitvatartas 

Népszámlálás 2022. 2022. október 04-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/nepszamlalas-2022-333072 

Kártyarazzia volt Siófokon és egy pesti színésznő is eltűnt. 2022. október 11-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kartyarazzia-volt-siofokon-es-egy-pesti-szineszno-is-

eltunt 

Kálmán Imre Emléknapok Siófokon. 2022. október 19-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imre-emleknapok-siofokon-333106 

Közel százan a Nőklub rummikub-versenyén. 2022. november 05-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kozel-szazan-a-noklub-rummikub-versenyen 

Álmok álmodói: Kálmán Imre. 2022. november 7-i megtekintés 

https://mediaklikk.hu/video/almok-almodoi-kalman-imre/ 

  

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/seta-a-szuleszuletes-minosegeert
https://www.youtube.com/watch?v=jStqKkzUUYM
https://www.youtube.com/watch?v=tVzgka8VTv8
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2022-08-13-i-adas-11/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/bezar-az-emlekhaz-lekapcsoljak-a-diszkivilagitasokat
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imre-emlekhaz-specialis-nyitvatartas
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/nepszamlalas-2022-333072
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kartyarazzia-volt-siofokon-es-egy-pesti-szineszno-is-eltunt
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kartyarazzia-volt-siofokon-es-egy-pesti-szineszno-is-eltunt
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imre-emleknapok-siofokon-333106
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kozel-szazan-a-noklub-rummikub-versenyen
https://mediaklikk.hu/video/almok-almodoi-kalman-imre/
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Rezsi válságstáb: bezárt az emlékház. 2022. november 7-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2022.-oktober.pdf 

Siófoki történetek a könyvespolcra. 2022. november 16-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/siofoki-tortenetek-a-konyvespolcra 

„Siófok? az nem is Magyarország!” 2022. november 19-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/siofok-az-nem-is-magyarorszag 

Máig nem találták meg a rejtélyes röpiratok szerzőit. Somogyi Hírlap 2022. november 22.  

Boldog Békeidők. Siófoki Hírek, XXIX. évf. 12. szám 13. p. 

„Siófok? az nem is Magyarország!” Siófoki Hírek, XXIX. évf. 12. szám 14. p. 

84 játékos. Siófoki Hírek, XXIX. évf. 12. szám 20. p. 

A média aranykora, ahogy a siófoki „médiamunkások” átélték. 2022. december 17-i 

megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/a-media-aranykora-ahogy-a-siofoki-mediamunkasok-

ateltek 

Siófok XX. századi történetek. Balatoni Futár XXIX. évf. 12. szám  

 

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2022.-oktober.pdf
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/siofoki-tortenetek-a-konyvespolcra
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/siofok-az-nem-is-magyarorszag
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/a-media-aranykora-ahogy-a-siofoki-mediamunkasok-ateltek
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/a-media-aranykora-ahogy-a-siofoki-mediamunkasok-ateltek



