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1. BEVEZETŐ 

A közintézmények életét a 2021-es évben, hasonlóan a megelőző évhez, a koronavírus járvány 

határozta meg. A változásoknak megfelelően újra kellett gondolnunk céljainkat és 

megvalósítási lehetőségeinket. 

A 2021-es év első felében intézményeink zárva tartottak. Az épületen belüli munkák napi 8 

órában továbbra is folytatódtak. 

Májusi nyitást követően fokozatosan indult újra az élet, első lépcsőben a védettségi 

igazolvánnyal rendelkezők léphettek az intézményekbe, s vehették igénybe az összes 

szolgáltatást a járványügyi intézkedéseket szem előtt tartva. 

Július elejétől minden korlátozást feloldottak, így a pandémia előtt megszokott módon 

látogathatták intézményeinket. Szinte az összes szolgáltatásunk ekkor már újra működött. 

A koronavírus-járvány nehéz helyzetbe sodorta a könyvtárakat. Az eddig működő szolgáltatási 

struktúra átmenetileg ellehetetlenült, a könyvtárak lépéskényszerbe kerültek. Újraértékelték 

feladataikat, a szolgáltatási folyamatokat, a szolgáltatások fizikai és virtuális tereit és a 

dokumentumok, információk eljuttatására alkalmazott kommunikációs formákat, eszközöket. 

Elsődleges célunk volt, hogy az olvasóinkkal a kapcsolatot meg tudjuk őrizni, a szolgáltatásokat 

– ha új formájukban is, de – működtetni tudjuk. 

Új ötletekkel, az online tér maximális kihasználásával a meglévő szolgáltatásainkat a helyzethez 

alakítottuk és működtettük tovább. Online kölcsönzési lehetőséget, könyvcsomag 

összeállítását (SióPakk) egyre többen vették igénybe az előző évben kialakított formában. 

Részben online katalógusunkból választva, részben e-mailben elküldött listák, tematikus kérések 

vagy telefonos megkeresések alapján kerültek összeállításra a könyvcsomagok. Ugyanakkor 

az olvasók, érdeklődők, kutatók már a zárva tartás alatt megkeresték könyvtárunkat 

irodalomkutatást, tájékoztatást kérve. 

 SióPakk (könyvcsomag összekészítése): 421 (telefon vagy e-mail)  

 Könyvcsomag: 421 db csomag – 2.095 kölcsönzött könyv 

Online rendezvényeink a zárva tartás ideje alatt:   

 2021. január 22.: A magyar kultúra napja – kvízek és nyereményjáték – 21 résztvevő 

 2021. február 14.: Valentin-napi kvízek és nyereményjáték – 12 résztvevő 

 2021. március 5.: Nyáry Krisztián könyvbemutatója – 65 megtekintés               

 2021. április 9.: Dragomán György és Szabó T. Anna könyvbemutatója – 43 

megtekintés 
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Online tartalomgyártás: 

 Rovatok: Motiváló idézetek, Évfordulók, Portrék, Könyvajánló, Nincs időm olvasni 

kihívás, Helytörténet, Öko tippek, Zenei ajánló – átlag 20 reakció, átlag 500-2.000 

elérés 

 Videók: A magyar kultúra napja (465 megtekintés), Március 15. (606), A magyar 

költészet napja (671), A vakvezető kutyák világnapja (272), Anyák napja (183), 

Gyermeknap (179), Garfield 43 éves! (107), Mesefal festése a gyermekrészlegen 

(200), Így használd a könyvbedobó ládát (874), Könyvajánlók (átlag 40), Siófoki 

hősök 1956-ból (148), Siófoki könyvtártörténet (324), Adventi meseolvasás (a négy 

mesére összesen 863) 

2021. július 1-től vezetőváltás történt a BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékházban. 

Szakmailag komoly nehézségekkel indultunk, mert sok hivatalos okirat létezésével, egészen 

pontosan azok létének hiányával csak később szembesültünk. Pár kellemetlen helyzeten 

átlendülve lelkesen folytattuk a korábban bevált gyakorlatokat, és sok-sok újítást is 

bevezettünk.  

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, 

továbbá a gazdasági recesszió még csak ezután mutatja meg majd a hatását. Sajnos az aktív 

használók, az adott évben beiratkozott olvasók létszámának csökkenése látható a 2020-2021-

es évben is.  

Igyekeztünk kedvezni a koronavírus-járvány kapcsán az abban aktívan résztvevő egészségügyi 

dolgozóknak: ingyenes beiratkozási lehetőséggel vártuk őket egész júliusban. 

Olvasószolgálati, könyvtárhasználati statisztikák 2021-ben: 

Beiratkozott olvasók száma: 

 Felnőtt részleg: 3.405  

 Gyermekkönyvtár: 705 
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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 
697 239 219 584 199 507 2.445 

 

Internethasználat: 98 

Látogatók: 1.915 felnőtt + 4.879 gyerek = 6.794 

 

Nyitvatartási napok: 167 nap 

Kölcsönzött példányok száma: 27.249 db 

Hosszabbított dokumentumok száma: 31.652 db 

Referensz kérdések száma:  3.591 felnőtt + 668 gyerek = 4.259 

Előjegyzések száma: 217 db – 105 fő 

Könyvtárközi kölcsönzés: 1 adott (tőlünk kérték), 65 küldött kérés (eredetiben kapott: 46, 

digitálisan kapott: 11,  összesen: 57 – 8 kérést csak több könyvtáron keresztül sikerült teljesíteni) 

 

Helytörténeti kutatás: 33 db 

Irodalomkutatás: 668 db 

Távhasználat  telefon, e-mail: 3.527 felnőtt + 605 gyerek = 4.132 alkalom 

 

Webopac használat: 36.359 keresés 

Honlap látogatottság: 30.230 látogató 

 

Helyben használt dokumentumok: 6.334 db 

2.1. Állománygyarapítás  

2.1.1. Könyvek 

Az állománnyal kapcsolatos gyarapítás, valamint állományvédelmi feladatok elvégzése 2021-

ben a megszokott keretek között zajlott. Könyveinket elsősorban szerződéses partnereinktől 

szereztük be:  

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

 KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) 
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A fő beszerzési forrásunk a Líra-Móra Könyváruház volt. Ennek oka, hogy az év elején a 

dokumentumszerzési keretből 6.000.000 Ft lekötésre került a velük kötött megállapodásban, 

melyben a szépirodalmi dokumentumok beszerzésére vásárlásaink során 36% kedvezményt, 

míg szakkönyvek esetében 10 %-ot biztosítottak. Ezen kívül két író-olvasó találkozót szerveztünk 

velük közösen az általuk meghatározott szerzők közül kiválasztva a számunkra érdekeseket (Finy 

Petra, Zajácz D. Zoltán).  

A KELLO egységesen 33% kedvezményt biztosított. 

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: 

Könyvet könyvtáraknak program I.: 

2021-ben ingyenesen hozzáférhető könyvekkel segíti az iskolai könyvtárak és a vidéki 

közkönyvtárak állományfejlesztő munkáját a Petőfi Irodalmi Ügynökség megbízásából a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. Könyvtárunk is részt vehetett ebben a programban, melynek az 

elnevezése „Könyvet a könyvtáraknak”. A program keretén belül egy megadott listából 

választhattunk. 

Állományadatok: 

Beszerzett könyvek: 

2.684 db (ebből ajándék: 366 db, vásárlás: 2.318 db) 

7.162.469 Ft (ajándék értéke: 1.052.205 Ft, vásárlás: 6.110.264 Ft) 

Részlegek szerinti megoszlás:  

Helytörténet: 104 db 

Gyermekkönyvtár: 778 db 

Felnőtt szakirodalom: 778 db (nem elírás, ugyanannyi, mint a gyerek) 

Felnőtt szépirodalom: 1.024 db 
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Beszerzett folyóiratok: 

Folyóiratok félesége: 207 db 

Folyóiratok darabszáma: 210 db 

Elektronikus: 1 db 

Beszerzett hangzó dokumentumok: 

CD: 28 db (84.720 Ft értékben) 

Hangoskönyv: 34 db (82.339 Ft értékben) 

Érdekeltségnövelő támogatás 2021-ben: 1.170.000 Ft volt. 

2.1.2. Folyóiratok  

A papíralapú, valamint a digitális folyóiratok kínálatára, a terjesztésre jelentősen hatott a 

koronavírus-járvány. A KELLO mellett fő terjesztő a Posta volt, de sok folyóiratot a Mediaworks 

vett át, amely számos nehézséget, problémát okozott, sok esetben kellett reklamálni, a 

folyóiratok nem jutottak el időben az olvasókhoz. Emellett még kiadóktól, illetve a Librotrade 

Kft.-től is rendeltünk. Az előfizetett folyóiratok száma is csökkent, több periodika megszűnt, vagy 

késedelmesen jelenik meg. 

Folyóiratolvasási szokásokkal kapcsolatos igényfelmérést végeztünk 2021. november-

decemberben.  

NKA folyóirat támogatás: 

A 12 éve folyamatosan zajló projekt megvalósításával 356 könyvtár számára 70 féle folyóirat 

eljuttatására van lehetőség, az eltelt évek alatt ez 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. 
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2.1.2.1. Folyóirat- és hírlapolvasási szokásokkal kapcsolatos közvélemény-

kutatás 

Célja – a használói szokások megismerése mellett – a folyóiratok és hírlapok 

szerzeményezéséhez, a megőrzési terv aktualizálásához információk gyűjtése. 

 

A válaszadók nagy része járt már a könyvtár folyóiratolvasójában és használja is azt (65,2%), 

vagy tud a létezéséről és esetleg tervezi, hogy majd beül olvasgatni, csak most nincs ideje, 

illetve a vírushelyzet miatt nem jön (26,2%). Kevesen vannak azok, akik egyáltalán nem voltak 

még (4,3%) és azok is, akik nem érdeklődnek (4,3%) a szolgáltatás iránt. 
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Az olvasók leginkább a szabadidő hasznos eltöltésének tekinti a folyóiratok olvasását (54,3%) 

és az érdeklődési körüknek megfelelő magazinokat választják, vagy a munkájukhoz szükséges 

irodalmat keresik (17,4%). A friss hírek miatt sokan olvassák a napilapokat is (37%). 

 

 

 

A népszerűségi lista élén az ismeretterjesztő kiadványok állnak (19). A kertészkedéssel (17), 

környezetvédelemmel (12), lakberendezéssel (14), barkácsolással (12), gasztronómiával (12) és 

egészséggel (11) kapcsolatos magazinok mellett a kulturális folyóiratok (15), a szakfolyóiratok 

(12) illetve a női lapok (12) a legkeresettebbek. De a válaszadók megjelölték még a politikai 

tartalmú (8), az idegen nyelvű (7), a sporttal (6), kézimunkával (5) és a vallással (4) kapcsolatos 

kiadványokat is. 
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A könyvtárlátogatók általában tudják, hogy a magazinok egy része kölcsönözhető (74%), bár 

közülük sokan még soha nem kölcsönöztek folyóiratot (37%). Akik nem tudtak róla (26%), azok 

többségükben igényelnék a szolgáltatást (19,6%), tehát fontos lenne a népszerűsítése. 

 

 

 

A szakfolyóiratok csak helyben olvashatók, és ezt a látogatók nagy része (71,7%) tudja is. Ezen 

lehetne változtatni, hiszen a szakcikket több időbe telik elolvasgatni és ezért lehet, hogy 

szívesen kölcsönöznék. 
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A könyvtárhasználók 30,4%-a rendszeresen olvas szakfolyóiratot, 26,1%-a régebben olvasott, és 

további 28,3%-a pedig lehet, hogy ezentúl fog olvasni. 15,2%-a viszont nem érdeklődik a 

szakfolyóiratok iránt. 

 

 

 

A válaszadók több mint fele (54,4%) olvassa a helytörténeti folyóiratokat, vagy legalábbis tud 

a létezésükről (8,7%). Viszont sokan (36,9%) nem tudták, hogy vannak ilyen jellegű lapok a 

könyvtárban, de esetleg érdekelné őket (32,6%). Mivel ezek a kiadványok nagyobbrészt a 

helytörténeti gyűjteményben találhatók, ezért lehet, hogy elkerüli azok figyelmét, akik csak a 

folyóiratolvasóban nézelődnek. 
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Akik csak kölcsönözni szoktak folyóiratokat, és nem ülnek be olvasgatni, kevesen vannak (4,3%), 

viszont sokan meg csak helyben olvasnak (45,7%). Legtöbben azonban mindkét lehetőséggel 

élnek (50%). 

 

 

 

 

A könyvtár folyóiratválasztékával majdnem mindenki elégedett volt. Akik nem, azok majd 

remélhetőleg jelzik felénk, hogy milyen lapokat olvasnának még szívesen. 
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Az online folyóiratolvasást jóval kevesebben kedvelik (32,6%), mint a kézzel fogható lapokat 

(67,4%). A komolyabb kutatómunka esetében azonban elkerülhetetlen az online cikk-keresés. 

 

 

 

Az idegen nyelvű folyóiratok közül az angol és a német a legkeresettebb, ezek meg is 

találhatók a kínálatunkban (Time, Stern). Francia nyelvű magazinunk az Art & Decoration. 

Ezeken kívül még orosz nyelvű folyóiratot olvasnának többen az egyéb idegennyelvű újságok 

mellett. 
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Az olvasók nagyobb része jelezné (58,7%) vagy már jelezte is (13%), hogy milyen lapokat 

olvasna szívesen. Ezeket a kéréseket - lehetőségeinkhez mérten - igyekszünk teljesíteni. 

 

 

 

A gyermekfolyóiratok a gyermekkönyvtárban találhatóak, így valószínűleg inkább azok tudják, 

hogy vannak, akik járnak oda gyermekükkel. 
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Akik nem akartak gyermeküknek folyóiratot kölcsönözni (36,8%), vagy nem tudtak róla, hogy 

lehet (18,4%), valamivel többen vannak (ö.: 55,2%), mint azok, aki néha (39,5%) vagy 

rendszeresen (5,3%) szoktak kölcsönözni (ö.:44,8%). Nagyjából fele-fele arányban oszlanak 

meg. (A gyermekújságokban általában sok a kitöltős vagy színezős feladat, ami miatt talán 

érdemesebb megvenni a gyermekeknek, mint kölcsönözni.) 

Összegzés:  

A kérdőívek kitöltőinek nagyobb része ismeri és igénybe is veszi a könyvtár folyóiratokkal 

kapcsolatos szolgáltatásait. Leginkább a szabadidő hasznos eltöltésének tekintik a 

folyóiratolvasást. Az ismeretterjesztő kiadványok a legnépszerűbbek.  

A folyóiratokat főként helyben olvassák, de sokan haza is viszik, ugyanakkor vannak, akik nem 

tudnak arról, hogy lehet kölcsönözni, de igénybe vennék ezt a szolgáltatást, így érdemes lenne 

jobban „reklámozni”. Továbbá lehetne nyitni az olvasók felé azzal, hogy a szakfolyóiratok egy 

része legalább kölcsönözhető legyen (pl. irodalmi folyóiratok).  

A könyvtár folyóiratkínálatával általában elégedettek az olvasók, és jelzik felénk igényeiket is, 

amit igyekszünk teljesíteni. A helytörténeti folyóiratokra is fel lehetne hívni az olvasók figyelmét 

azzal, hogy teszünk ki belőlük a folyóiratolvasóba, és talán a zenei-, színházi- és filmes 

magazinokat is jobban forgatnák, ha szintén egy helyre kerülnének a többi újsággal. 

A kérdőív elkészítése azért is hasznos volt, mert néhány olvasó ezen keresztül jutott új 

információkhoz a könyvtár szolgáltatásairól. 
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2.2. Olvasói elégedettségmérés 

A zárva tartás ideje alatt olvasói elégedettségmérés nem volt. 

A vélemények feltérképezéséhez a nyitást követően 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. 

Fókuszcsoportos interjúk1 

A fókuszcsoportos interjú egy 2 évvel ezelőtti igénykutatás megismétlése volt, amelyben több 

könyvtár – így könyvtárunk is – részt vett. Egy projekt keretében középiskolásokkal folytattunk 

célzott igénykutatást annak felderítésére, hogy ők mit várnának el a könyvtártól, mit kellene 

tennünk, hogy jól érezzék magukat nálunk. Mivel a tini célcsoportból kevesen használói a 

könyvtárunknak, szerettük volna tudni, történt-e változás az elmúlt 2 évben (ebben az 

időszakban mindenkinek fokozott nehézséget jelentett a koronavírus-járvány, így a diákok 

életét is megnehezítette). Számos ötletet, javaslatot kaptunk tőlük arra vonatkozóan, hogyan 

alakítsunk ki számukra olyan helyet, ahol pihenhetnek és jól érezhetik magukat, milyen 

programokat, rendezvényeket látogatnának szívesen. Reagálva a kérésükre tinisarkot 

(kamaszkuckó) hozunk létre, ahol a korosztályuk számára ajánlott olvasmányokat helyezünk el, 

babzsákfoteleket szerzünk be, valamint elvonulási lehetőséget alakítunk ki számukra. 

27 interjút készítettünk on-line a pandémia miatt (e-mailben is elküldték a diákok), 11 

hangfelvételt rögzítettünk, 4 gépelt változat van szóbeli beszélgetés alapján. 42 interjú vár 

összegzésre. 

  

                                                      

1Én könyvtáram projekt: Csépányi Zoltán A digitális kor gyermekei a holnap könyvtárában 

http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49234/Csepanyi_Zoltan_A_digitalis_kor_gyermekei_a_holnap_kon

yvtaraban.pdf/9e211a9e-802c-47f6-84f9-9bb8e87b79f0 

 

http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49234/Csepanyi_Zoltan_A_digitalis_kor_gyermekei_a_holnap_konyvtaraban.pdf/9e211a9e-802c-47f6-84f9-9bb8e87b79f0
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49234/Csepanyi_Zoltan_A_digitalis_kor_gyermekei_a_holnap_konyvtaraban.pdf/9e211a9e-802c-47f6-84f9-9bb8e87b79f0
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2.3. Gyűjteményfeltárás  

A 2020-ban beszerzett, kicsivel több mint 2.700 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: 6.466 (ebből 2.807 a bibliográfiai). 

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 

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-al megerősítettük. 

2.4.2. Selejtezés:  

2021-ben nagyarányú selejtezési munkákat végeztünk. Jóval több könyvet selejteztünk le, mint 

2019-ben (2020-ban a selejtezési munka elindult, de lezárása nem történt meg). Ennek oka az, 

hogy a felnőtt szakirodalom egy része annyira elavult és rossz állapotban volt, hogy frissítenünk 

kellett ezt az állományrészt. A selejtezést az egyre súlyosbodó helyhiány is szükségessé teszi. 

A járvány miatti bezárás lehetőséget nyújtott arra, hogy a munkát pontosan elvégezzük, 

valamint további selejtezést végezzünk a felnőtt szabadpolcos és a raktári  állományban.  

Selejtezett állományadatok: 

Törlés oka: Rongálódás (1-1/2021.) 

1.016 db 

287.234 Ft értékben 
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Törlés oka: Rongálódás (1-2/2021.) 

2.444 db 

2.115.022 Ft értékben 

Törlés oka: Rongálódás (1-3/2021.) 

1.628 db 

1.014.820 Ft értékben 

Törlés oka: Rongálódás (1-4/2021.) 

252 db 

147.125 Ft értékben 

2.5. Informatikai szolgáltatások, online jelenlét, közösségi felületek 

Könyvtárunk kiterjedt szolgáltatási rendszerében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a digitális 

és online szolgáltatások bővítésére és korszerűsítésére. 

Az olvasókkal való kommunikációban ugyancsak felerősödött az online jelenlét igénye, így a 

könyvtár közösségi oldalait, online hírlevelét olvasó használóink egyre több információhoz 

jutnak ezeken a felületeken. 

A statisztikai adatok is ezt a tendenciát igazolják. A honlapon, emailen keresztül történő 

könyvtári távhasználat még mindig nagyon fontos eleme a szolgáltatási palettánknak, de 

mellette egyre fontosabbá válik a közösségi oldalakon történő kommunikáció is.  Az 

informatikai szolgáltatások fejlesztésének külön lökést adott a koronavírus-járvány miatti 

bezárás. Új szolgáltatásokat kellett bevezetni, meglévőket online térbe helyezni.  

Elkezdődött a tervezett új honlapunk megjelenésének kidolgozása. 

Közösségi oldalainkon a megjelenéseink látogatottsága kimondottan erősödött. Ez köszönhető 

az új, átgondoltabb, igényesebb online jelenlétünknek. A kollégák minőségi tartalmakat 

állítanak össze. Kimondottan figyeljük és megtervezzük, hogy mikor menjenek ki az adott 

posztok, mikor melyik korosztályt célozzuk meg az ismertséget növelő, információs és 

szórakoztató tartalmainkkal. A plakátjaink ízlésesek, informatívak, figyelemfelkeltőek. Ezen a 

vonalon igyekszünk tovább haladni, mert a visszacsatolásokból látszik, hogy van értelme. 

YouTube-csatornánkat is újra életre szeretnénk kelteni, szeretnénk aktívan jelen lenni ezen a 

felületen is. Emellett tavaly regisztráltunk a TikTokra is. 
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Minderről számokban: 

Honlap látogatottság: 30.230 

Webopac látogatottság: 36.359 

 

Közösségi oldalak látogatottsága: 

Facebook-oldal: 

Az oldal követőinek száma: 

 2020. végén: 1.936 követés 

 2021. végén: 2.265 követés 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 2.000 fő 

Átlagos reakciószám (bejegyzésre kattintások): 70 

Átlagos hozzászólásszám: 4 

Átlagos megosztásszám: 10 

Oldalmegtekintések átlaga havonta: 30 

Instagram-profil: 

A profil követőinek száma: 

 2020. végén: 182 követés 

 2021. végén: 297 követés 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 100 

Átlagos bejegyzéskedvelés: 6 

2.6. Partnerkapcsolatok 

Új együttműködési megállapodások születtek 2021-ben, és lehetőségeink szerint ezt az irányt 

folytatjuk 2022-ben 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 

 RLG Rebat Hungary Non-Profit Kft. (elemgyűjtés) 
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Közösségi szolgálatosoknak biztosítunk lehetőséget az intézményeinkben. Eddig 27 oktatási 

intézménnyel kötöttünk megállapodást. 2021-ben 51 diák végzett közösségi szolgálatot nálunk. 

Szakmai gyakorlatát 1 diák töltötte a könyvtárban, míg diákmunka keretében 6-an dolgoztak 

a nyáron. 

Részvétel szakmai szervezetekben: 

 Informatikai Könyvtári Szövetség (IKSZ) 

 Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somogy Megyei Szervezet. 

Több munkatárs is részt vett a Somogy Megyei Szervezet szakmai útján. A program a 

tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár megtekintésével kezdődött, majd ezt 

követően az úticél Tata városa volt. 

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. 

Célul tűztük ki a Minősített Könyvtár cím megszerzését. A pályázat előkészítését 2018-ban 

kezdtük meg, 2022-ben szeretnénk benyújtani.   

Könyvtári minőségmenedzser szakember bevonásával 2018-ban megalakult és megkezdte 

működését a Minőségirányítási Tanács (MIT), majd a Folyamatszabályozó és az 

Elégedettségmérési munkacsoport. Célunk egy olyan minőségirányítási rendszer bevezetése 

volt, melynek működtetése a vezetőség és minden munkatársunk minőség iránti teljes 

elköteleződésén alapul, és a könyvtár tevékenységének folyamatos javításával partnereink 

teljeskörű megelégedését eredményezi.  

A munkacsoportok 2021-ben is a korábban megkezdett munkát folytatták a kitűzött célok 

megvalósulásának érdekében. 2021-ben a pályázati jelentkezés benyújtásra került, de a június 

1-jei igazgatóváltást követően a minőségügyben részt vevő munkatársak (könyvtárosok) 

mentorunkkal együtt úgy vélték, hogy ilyen formában a meglévő dokumentumok jelentős része 

nem vállalható, a munkát új alapokra kell helyeznünk. Így 2021-ben új lendületet kapott a 

minőségirányítási munka. 

A munkatársak közötti munka szorosabbá vált, nem egymás mellett, hanem együtt kezdtük el 

a feladatok elvégzését. 
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A minőségirányítással kapcsolatos tevékenységek: 

 a MIT vezetésével a PDCA rendszerszerű alkalmazása, fókuszcsoportok 

működtetése és elemzések, vizsgálatok: PGTTJ, SWOT, használói, munkatársi 

igényfelmérések végzése, 

 a Stratégiai terv megalkotása, összhangban a kormányzati vagy ágazati 

stratégiával, 

 a minőségpolitika meghatározása, a Minőségpolitikai nyilatkozat megalkotása,   

 továbbképzési tervek készítése, 

 külső és belső kommunikációs tervek készítése, 

 a minőséggel kapcsolatos tevékenységek, elemzések és vizsgálatok 

dokumentumainak összeszerkesztése, a Minőségirányítási kézikönyv átdolgozása. 

A munkatársak  a meglévő alapdokumentumok felülvizsgálatát, valamint KMÉR szerinti 

kötelező dokumentumok előkészítését, a meglévők átnézését, szükség esetén 

átdolgozását  végezték. 

Közös munkával elkészítettük a könyvtár önértékelését, a munkatársak, a szervezeti kultúra 

felmérést (2021-ben online módon), valamint a könyvtárigazgató a munkatársak értékelését. 

2.8. Zöld könyvtár 

Intézményünkben már évekkel korábban jelentkezett a munkatársak körében egy belső igény 

a zöld törekvésekre, ezek népszerűsítésére. Ahogy egyre környezettudatosabbá váltunk a 

mindennapokban, a magánéletünkben, úgy igyekeztünk környezetbarát ötleteink, 

elképzeléseink zömét egymással megosztani és közösen megvalósítani a munkahelyen is, mind 

a könyvtárban, mind pedig a Kálmán Imre Emlékházban. Mindenki hozzátette a magáét. 

Szívügyünkké vált a környezeti nevelés, az ismeretterjesztés. Mindezzel párhuzamosan a 

könyvtári trendekben is megjelentek, majd egyre fontosabbá, hangsúlyosabbá váltak a 

fenntarthatósággal, zöld szemlélettel kapcsolatos elképzelések, ami csak erősítette bennünk 

azt az érzést, hogy jó úton haladunk. Rendkívül fontos ezen a területen is a folyamatos 

tájékozódás, inspirálódás, a szakmai tapasztalatcsere. 

Először az irodákban, a teraszokon törekedtünk a zöldítésre, az energiatakarékosságra, az 

újrahasznosításra és a szelektív hulladékgyűjtésre, majd a könyvtári terekbe is egyre jobban 

begyűrűztek ezek a tevékenységek, többek között a gyermekkönyvtári kézműves 

foglalkozások során. Mind személyes példamutatással, mind online térben törekszünk a 

szemléletformálásra.  
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Ökosarkot hoztunk létre a könyvtárban. Rendszeresen öko tippeket teszünk közzé – egyebek 

mellett a szelektív hulladékgyűjtésről –, és felhívjuk a figyelmet a zöld jeles napokra is. 

Könyvajánlókkal is támogatjuk az ökotudatosság erősítését. Mindennapi tevékenységeinkbe 

egyre több jó gyakorlatot építünk be. Papírpoharakat szereztünk be a vízautomatához a 

műanyag poharak helyett, majd a szelektív hulladékgyűjtők (papír, műanyag) is megjelentek 

az olvasói terekben. A korábbi évekhez képest jelenleg – a támogatóbb vezetői hozzáállás 

következtében – még tudatosabbak vagyunk ezen a téren, még nagyobb hangsúlyt 

helyezünk a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra. Elemgyűjtőt is igényeltünk már 

korábban, a 2020-as év folyamán sikertelenül. 2022-ben végre megvalósulhatott ez is egy 

újonnan kötött együttműködés keretében. Könyvállományunk gyarapításánál, programjaink, 

továbbképzéseink szervezésénél is egyre inkább érvényesül ez a beállítottság. Közösségi 

felületeinken rendszeresen posztolunk a témában (Zöld jeles napok, Öko tippek). Sőt 

rendeltünk már karbonsemleges nyomdai gyártással készült folyóiratot is az idei, 2022-es évre a 

tudatos vásárlói magatartást szem előtt tartva! Határozott terveink vannak a jövőt illetően, 

hiszen minden lépés számít! 

 Terveink: 

 a papír alapú adminisztráció csökkentése, 

 víz- és energiatakarékosságra való törekvések fokozása, 

 napenergia kihasználása, 

 esővízgyűjtő beszerzése, 

 komposztáló a teraszra vagy beltérre, 

 fűszerkert létrehozása, 

 vegyszerek kiváltása környezetbarát tisztítószerekre, mosogatószerekre. 

2.9. Képzések, továbbképzések, konferenciák 

 2021. január 28.: Győztesek konferenciája2 (5 fő) 

 2021. február 9-12.: Az internet archiválása mint közgyűjteményi feladat (akkreditált 

képzés, 2 fő) 

 2021. március: Könyvbemutató a Könyvtári Intézet és a Hamvas Béla Pest Megyei 

Könyvtár szervezésében (Tóth Máté: Könyvtár-Minőség-Menedzsment) (5 fő) 

 2021. október 20.: 3 lépésben a társadalmi felelősségvállalásról című konferencia (5 

fő) 

                                                      

2 A Minősített Könyvtár cím kapcsán 
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 2021. november 18.: 3 lépésben konferenciasorozat harmadik alkalma: Adatalapú 

döntéshozatalt előkészítő adatgyűjtés, adatfeldolgozás és adatvizualizáció 

konferencia (5 fő) 

 2021. november 22.: Szinháztörténeti gyűjtemények találkozója (2 fő) 

 2021. szeptember-december: Könyvtári vezetési ismeretek (1 fő) 

2.10. Pályázatok 2021-ben 

 Állományvédelmi és restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és 

eszközök beszerzésére  

(Adatlap azonosító: A2025/N6528 Pályázati azonosító: 204105/03448) 

Igényelt támogatási összeg: 1.500.000 Ft 

Megítélt támogatási összeg: 1.100.000 Ft 

2020-ban lett benyújtva, a megvalósítása, lezárása 2021-ben történt meg. 

 

 Kálmán Imre kottáinak restaurálására 

2021-ben benyújtott nyertes pályázat  (a megítélt összeg lényegesen kevesebb volt 

az igényeltnél, ezért a pályázati cél csak részben valósult meg (a célként megjelölt 

három Kálmán Imre-kotta helyett csak egyet sikerült restaurálni az összegből). 

(Adatlap azonosító: A2026/N8663 Pályázati azonosító: 209111/00003) 

Igényelt támogatási összeg: 1.500.000 Ft 

Megítélt támogatási összeg: 500.000 Ft 

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.  

A könyvet házhoz szolgáltatás idősek számára még csupán tervként merült fel, de a bababarát 

helyiség fenntartása már megvalósult.  
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Sikeresen elértük a Családbarát Munkahely/Szolgáltató Hely tanúsító védjegy minősítést. 

A Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékkal élők Nappali Intézményének (napközijének) fiataljait az 

elmúlt években péntekenként kézműves foglalkozással várta intézményünk. A könyvtár 

légköre, az ott zajló foglalkozások, ismeretterjesztő filmek nagyon népszerűek voltak az 

ellátottak körében, de 2021-ben sajnos a napközi szigorú járványügyi szabályozása nem tette 

lehetővé a foglalkozásokat, de már nagyon várják, hogy ismét részt vehessenek rajtuk. Pár 

ellátott így is ellátogat hozzánk egy könyvkölcsönzés erejéig (vagy gondozójuk válogat 

számukra olvasmányt). 

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 már ismét él az együttműködés. 

A vesebetegek, cukorbetegek, mozgáskorlátozottak, vakok és gyengénlátók, daganatos 

betegek szervezeteivel volt kapcsolatunk, voltak közös rendezvények, bemutattuk 

tevékenységüket. Ez 2021-ben sajnos meghiúsult, de reményeink szerint 2022-ben változhat a 

helyzet. 

Ezen a területen lehetőségeihez mérten könyvtárunk igyekszik helytállni. 

Társadalmi szerepvállalás 

A munkatársak társadalmi szerepvállalása:  

 részvétel a Tour de Hongrie3 2021. május 11-12-ei lebonyolításában, 

 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, 

 állatmenhely támogatása (munkatársi közösség nagyobb adománnyal, egyénileg 

állateledellel, állatmentéssel), 

 zöld tevékenységek szervezése, résztvevője: zöld könyvtári tevékenységek, 

faültetés, szemétszedés családi, baráti társasággal, madárbarát tevékenységek, 

                                                      

3 Országúti kerékpáros körverseny 



MUNKABESZÁMOLÓ  

2021     

   

 

26 / 45 

 

 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:  

 Ötletláda és Olvasói észrevételek füzete, 

 térátalakítás, berendezés korszerűsítése, 

 kiállítótér kialakítása, 

 új polcok, 

 könyvbedobó láda, 

 mesefal a gyermekrészlegen, 

 motiváló idézetek a lépcsőkön, 

 Lépcsőmesék. 

2.13. Közösségépítés  

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

Egyesület, túllépve a város határait versenyeket is szervez (ősszel és télen 16 alkalommal jöttek, 

alkalmanként 20-25 fő részvételével). 

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) várja az olvasni szeretőket a könyvtárba középiskolás kortól. 

Gyermekjóga hetente kétszer van ovisoknak, illetve kisiskolásoknak. 2021-ben 12x2 alkalommal 

volt 10-13 fő átlagos létszámmal. (2021-től a kollégák testi-lelki egészségének megőrzése 

érdekében heti egy jógaórán térítésmentesen résztvehet, aki szeretne). 
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2.14. Gyermekrészleg 

2021-ben megtörtént a folyóiratok átnézése, selejtezése, feldolgozásra kerültek a tékázott 

kötetek. A meseantológiák tartalmának adatbázisba rögzítése befejeződött. A 

leporellóállomány átnézésre, a felesleges, rossz állapotú példányok selejtezésre kerültek, 

ahogyan a gyermekrészleg szerzős meséi, meseantológiái és a gyermekversek is.  A raktárt 

átrendeztük, az állományból kivont könyveket, folyóiratokat elpakoltuk. A hibás vagy raktárijel-

cserés könyveket javítottuk.  

A gyermekkönyvtáros kolléganő több online konferencián „jelen volt”.  

Eseménynaptár készült, hogy könnyebben tudjuk megtervezni az éves programokat.  

Nyáron a gyermekkönyvtáros feladata volt a Strandkönyvtár összekészítése, kipakolása, 

elpakolása, valamint az itt segédkező közösségi szolgálatos diákok beosztásának kezelése. 

Bár a járványhelyzet miatt kevesebb csoportot tudtunk fogadni az elmúlt év során, az előző 

évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolákkal, óvodákkal való 

együttműködésre. Ahogy megnyithatott a könyvtár, iskolai csoportokat, nyári napközi 

csoportokat fogadtunk, kézműves-, könyvtárhasználati-, filmnézős délelőttöket tartottunk 

(Papírszínház előadásaink nyáron Lépcsőmesék formájában voltak megtartva a főbejáratnál 

található lépcsősoron, szabadtéren). 

2021-ben kicsit megújítottuk a gyermekrészleg arculatát: a lépcsőkre motivációs mondatok 

kerültek, a falakra pedig csodás festmények, amelyeket önkéntesek készítettek. 

Több rajzpályázatnak adtunk otthont, segítettük a díjazottak ajándékainak összeállítását. A 

pályamunkákat a gyermekkönyvtárban állítottuk ki, hogy a családtagok is megtekinthessék 

azokat. 

Elkezdtük a fókuszcsoportos feladatokat, melyek kiértékelése 2022-ben történik. 

2021 júniusában a Percel Mór Gimnázium 13. osztályos tanulóival folytatódott a Legendagyár 

projekt. A diákok lelkesen vettek részt a 2021-es év programjában, aminek tavalyi témája 

gasztronómiai volt:  az Ízek városa – a település gasztronómiájának kutatása, bemutatása – 

könyvtárhasználati gyűjtőmunka saját recept kitalálásával. 

Könyvcsomagok összeállítását a gyermekrészlegen is igényelték: 2021. június 15-ig 62 fő kérte 

ezt a szolgáltatást átlagban 4-5 kötettel. A nyár és az ősz folyamán pedig 8 alkalommal kértek 

a gyermekrészlegből könyvcsomagot. 
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2021-ben gyermekkönyvtáros kolléganőnk, a könyvtárat látogató gyermekek ajánlásának 

köszönhetően, elnyerte a Tündérkönyvtáros4 elismerést! 

2.15. Helytörténet (Történeti 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. 

2021-ben a feladataink voltak: 

A helyismereti kronológia összeállítását megkezdtük. Az 1989-ben kiadott Siófok monográfiából 

elkezdték az adatokat kigyűjteni a közösségi szolgálatot végző helyismereti érdeklődésű 

középiskolások.  

A 2021. évi évfordulókat összegyűjtöttük, mely honlapunk történeti oldalára került fel. 

A Kálmán Imre Emlékház munkáját is segítettók: helyismereti dokumentumokkal, 

információkkal, tartalmakkal főként rendezvényeikhez kapcsolódóan (tematikus séták, 

előadások). 

Beleltározásra váró hagyatékok, fontosnak ítélt dokumentumok állományba vétele, feltárása 

is történt. 

2021-ben a Böjti-hagyatékot vettük állományba, ennek jelentős része feldolgozásra került a 

Corvina IKR-ben. 

2021-ben állományba vételre kerültek a  2020. év végén vásárolt SIOTOUR gyűjtemény 

dokumentumai  (összesen 4.957 dokumentum: folyóiratok, sajtófigyelés, térképek, fotók, 

                                                      

4 A kitüntető címet Bosnyák Viktória írónő Tündérboszorkány című trilógiája ihlette. 
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fotónegatívok, plakátok, képeslapok, aprónyomtatványok, kéziratok, gépiratok,  

munkaanyagok, tárgyak stb.) 

A Varga Ferenc-hagyatékról teljes körű, igen részletes lista készült az Ajándékozási szerződés 

mellékleteként. 

A könyvtárban helyismereti témájú kiállításokat, író-olvasó találkozókat szerveztünk. 

Részt vettünk a Települési Étéktár5 munkájában: az előterjesztők munkáját segítettük 

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

elfogadott javaslatok: 

 Siófoki Zsinagóga 

 Dr. Révész (Rothauser) Medárd Géza pszichológus munkássága 

 Zachemski Ferenc munkássága 

 Dr. Böjti Béla meteorológus életműve 

 Dr. Varga Ferenc életműve 

 Siófoki színészet, a Színkör 

További esetben segítettük az előterjesztők munkáját irodalomkutatással, anyaggyűjtéssel: 

 Dr. Iby András tanár, költő, író munkássága 

 Kaáli Nagy Dezső (a balatoni kikötők megálmodója) életműve 

 Balatoni kikötők, 1945. decemberétől Balatoni Kikötők Állami Felügyelősége 

 Siófok szobrai 

 Siófok  médiatörténete (előkészítés) 

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. 

                                                      

5 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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2.15.1. Állomány 

A gyűjtemény 2021-ben 104 db könyvvel gyarapodott.  

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

jegyzőkönyveket rendszeresen megkapjuk, az önkormányzati dokumentumokat elektronikus 

formában is letöltjük. 

A Varga Ferenc-hagyaték 2021-ben került könyvtárunkba (könyv, fotó, levelezés, egyéb 

gépelt, illetve kézírásos irat, videó). Ennek állományba vétele, feltárása a következő időszak 

feladata lesz. 

A dokumentumok feldolgozásánál a teljes körű rögzítésre törekszünk.  

Németh Gábortól, a Zeneiskola volt igazgatójától megkaptuk az intézményről szóló 

szakdolgozatának digitális változatát a helytörténeti részlegünkbe. 

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. 

2.15.3. Kutatómunka 

2.15.3.1. Kutatási tevékenységünk 

2021-ben helytörténész kolléganőnk Könyv, könyvtár, kultúra Siófokon a sajtó tükrében I. című 

tanulmánya megjelent a SiópArt folyóiratban. 2022-ben jelenik meg a tanulmány második 

része. 

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, kutatásainak eredményeit pedig szeretné a 

közeljövőben könyv formájában megjelentetni. Mások írásaival, mások kutatásainak 

eredményeivel együtt szeretné saját témáit publikálni azzal a céllal, hogy a kiadvány minél 

átfogóbb képet nyújtson az érdeklődők számára a XX. századi Siófokról. Tudományos 

igényességgel, de olvasmányosan megírt szövegeket szeretne kötetbe foglalni. Az 



MUNKABESZÁMOLÓ  

2021     

   

 

31 / 45 

 

irodalomkutatás, anyaggyűjtés, dokumentumok előkészítése mellett segítettünk a kutatónak 

felvenni a kapcsolatot a helyi kutatókkal, helytörténészekkel. 

Rózsa Tibor összeállította Siófok labdarúgásának 100 évét bemutató kötetét, mely 2021-ben 

kiadásra került. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk egy helyi kutatótanárral. Intézményünk vállalta, 

hogy támogatást nyújt kutatótanári programjának folytatása esetén és az alábbi területeken 

támogatást nyújtunk számára:  

 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). 

2.15.3.3. Irodalomkutatás, dokumentumok előkészítése 

2021-ben 33 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. 

2021-ben digitalizált helytörténeti dokumentumok száma: 

 616 dokumentum .pdf formátumban, 
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 562 kép .jpg formátumban 

 2 db videó. 

2.15.5. Online tartalmak 

 Rovatok: Helytörténet (Múltidéző), több esetben 10.000 feletti elérés 

 Videók: Siófoki hősök 1956-ból (148 megtekintés), Siófoki könyvtártörténet (324)  

2.15.6. Strandkönyvtár 

Több év szünet után 2021-ben újra kinyitott a Strandkönyvtárunk július 7. – augusztus 19. között 

az Újhelyi strandon, ahol több száz könyv közül ingyen válogathattak azok, akik napozás 

közben olvasgatni szerettek volna. A gyermekeket foglalkozások, rajzolási lehetőség, 

kézműveskedés várta.  

A strandon diákok segítették munkánkat (diákmunkások, közösségi szolgálatukat töltő 

középiskolások).  

A strandkönyvtári látogatottság 197 fő volt 32 nap kitelepüléssel. 

2.16. Rendezvények, kiállítások 

A hosszú zárva tartás után nyáron – korábbi tapasztalatok alapján – inkább a 

gyermekrészlegen szerveztünk különböző programokat a visszatérő látogatóknak. A felnőtt 

részlegen az első rendezvényünk az augusztusi Bujtor-est volt, mely nagy örömünkre igazi siker 

lett. Az ősz első felében tartott író-olvasó találkozók igen látogatottak voltak, de ahogy kezdett 

felerősödni a járványhelyzet, ismét érezhető volt a távolságtartás. Ennek eredményeként a 

2022. év első negyedévében még nem kezdünk könyvbemutatókat szervezni. 

Újítás a könyvtár életében az új kiállítótér kialakítása. 2021-ben Matyikó Sebestyén Józsefre 

emlékeztünk egy szép és tartalmas tárlattal, majd a Balatoni Hajózás 175 évét mutattuk be. 

Közben a könyvtári évfordulóink kapcsán eddig nem látott fotóinkból készítettünk egy igen 

informatív kiállítássorozatot. 
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3. KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ 

Az év elején elkezdődött az adattári anyagok feldolgozása. A meglévő anyagokat a 

munkatársak összevetették a leltárkönyvben leírtakkal és javították, ahol eltérést tapasztaltak. 

Az anyag ellenőrzése során derült ki, hogy a beleltározott tételek jelentős része (kb. 50-55%-a) 

hiányzik. A meglévő anyagok átnézésével láthatóvá vált, hogy egy része nem adattári 

dokumentum, ezért a későbbiekben az újraleltározás alkalmával ezek más gyűjteményi 

egységbe kerülnek. Az állományba vett anyagon kívül többszáz oldalnyi dokumentum van 

még, ezek rendszerezését is elkezdték, feldolgozását az év folyamán folytatják. Az adattári 

anyagok a függőmappa szekrényben lettek elhelyezve. 

Fontos feladat Kálmán Imre élete, tevékenysége, művei és a vele kapcsolatos szakirodalom 

gyűjtése, rendszerezése. 

A Kálmán-anyagok átleltározása: a régi, hiányos leltárkönyvből új leltárszámmal kerültek át az 

anyagok az új leltárkönyvbe. Elsőként a kottás kiadványok, az aprónyomtatványok, később a 

fényképek. Ezek a térképtartó szekrényben lettek elhelyezve. 

Az ősz folyamán, amikor már rendelkezésre állt a vászon anyag, a legsürgősebb a műanyag 

buborékos fóliába csomagolt, valamint a falon lévő festmények vászonba csomagolása volt. 

A képekhez jelölő cédula is készült. A következő lépés a papírba csomagolt képek vászonba 

csomagolása és az összes festmény átleltározása lesz. 

Nyáron hetente tartottak a kollégák városnéző tematikus sétákat, valamint lehetőséget 

biztosítottunk, hogy ezeket a sétákat külön időpontban is kérhessék az Emlékház nyitvatartási 

idejében. 2022-ben további témákkal szeretnék színesíteni a sétákat: egy általános, de 

hosszabb időtartamú, a városközpontot magában foglaló sétát, valamint rövidebb tematikus 

sétákat terveznek.  

Ősszel A Siófoki fürdőélet kezdetei című előadást hallgathattak meg az érdeklődők. Ebben 

nemcsak azokról az épületekről volt szó, amit ma is láthatunk a városban, hanem olyanokról is, 

amelyek korábban járultak hozzá a fürdőélet fejlődéséhez. Az előadáson korabeli 

újságcikkeket és számos képet és képeslapot is megmutattunk a résztvevőknek. 

A közösségi média felületeire rendszeresen kerülnek ki ismeretterjesztő tartalmak, 

érdekességek, évfordulók, helytörténeti és néprajzi anyagok. 
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Online tartalmak: 

 Videók: Kálmán Imre szerelmei: Paula Dvorzak (225 megtekintés), Siófok ékkövei – 

tárlatbemutató (458), A magyar kultúra napja (206), Varga, kapja rajta! (31) 

Facebook-oldal: 

Az oldal követőinek száma: 

 2020. végén: 430 követés 

 2021. végén: 527 követés 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 230 fő 

Átlagos reakciószám (bejegyzésre kattintások): 7 

Átlagos hozzászólásszám: 1 

Átlagos megosztásszám: 2 

Oldalmegtekintések átlaga havonta: 10 

Instagram-profil: 

A profil követőinek száma: 

 2020. végén: 64 követés 

 2021. végén: 120 követés 

Becsült átlagos bejegyzéselérés: 70 

Átlagos bejegyzéskedvelés: 7 

Szeptemberben új időszaki kiállítást nyitottunk EGYÜD 100 címmel, melynek szervezési munkáit, 

az anyagok kölcsönzését és a kiállítás berendezését több munkatársunk közösen végezte. Az 

anyagok a kaposvári múzeumból, Együd Zsolttól és a Balaton Táncegyüttestől lettek 

kölcsönözve. Ezen kívül Együd Árpád több tanítványával és barátjával készült interjú, ennek 

részletei olvashatók a kiállításban. 

Az intézmény Kiss Tündétől, Együd Árpád menyétől három festményt kapott ajándékba. 

Új, szabadtéri játékot is készítettünk Imrék nyomában címmel. Ez a városban játszható felfedező 

játék, ami Kálmán Imréhez és Varga Imréhez kapcsolódik. 

Látogatói statisztikák: 

 Teljesárú: 

állandó kiállítás: 303 fő 

időszaki kiállítás: 148 fő 

összesen: 319 fő 
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 Kedvezményes: 

állandó kiállítás: 483 fő 

időszaki kiállítás: 264 fő 

összesen: 523 fő 

 Ingyenes: 

állandó kiállítás: 226 fő 

időszaki kiállítás: 115 fő 

összesen: 242 fő 

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

száma: 8 csoport 

összes csoportos látogató: 239 fő 

Állandó kiállítás látogatói összesen 2021-ben: 1012 fő 

Időszaki kiállítás látogatói összesen 2021-ben: 527 fő 

Látogatók összesen 2021-ben: 1112 fő 

Rendezvény statisztikák: 

 Séták: 

száma: 16  

résztvevők összesen: 172 fő 

 Nyitott tárlatvezetés: 

száma: 3 

résztvevők összesen: 23 fő 

 Kiállításmegnyitó: 

száma: 1 

résztvevők összesen: 34 fő 

 Előadás: 

száma: 1 

résztvevők összesen: 6 fő 

 Mesefoglalkozás: 

száma: 2 

résztvevők összesen: 13 fő 

 Játékest: 

száma: 1 

résztvevők összesen: 14 fő 

Rendezvények száma összesen 2021-ben: 24 

Rendezvények résztvevői összesen 2021-ben: 262 fő 
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4. KARBANTARTÁS 

 festések az épületen belül (vezetői iroda, folyosó), 

 az épület homlokzatának, a terasz díszléceinek festése, 

 klíma karbantartása (itt egy nagyobb beruházás szükséges a folyamatos problémák 

megoldása érdekében), 

 villanyszerelés (bejárati lépcső, olvasóterem), 

 tűzvédelmi rendszer javítása (akkumulátorcsere), 

 az Emlékház kazánjának folyamatos javíttatása, 

 ablakok egy részének javítása, beállítása, 

 egy új, nagy polccal is gazdagodott a felnőtt részlegünk. 

5. RENDEZVÉNYEINK 

5.1. BRTK Könyvtár 

5.1.1. Kiállítások a könyvtárban 

Könyvtári évfordulók: kiállítássorozat 10 éves a könyvtár épülete: 

 Könyvtári évfordulók I.: ÖTLETTŐL A TERVEKIG – 2021. augusztus 2–13. 

 Könyvtári évfordulók II.:  ALAPOKTÓL A MEGNYITÓIG – 2021. augusztus 16–27. 

 Könyvtári évfordulók III.: 75 éves a könyvtár (1946-1976) – 2021. augusztus 30. – 

szeptember 13. 

 Könyvtári évfordulók IV.: 75 éves a könyvtár (1976-2011) – 2021. szeptember 13. – 

október 2. 

„Én már a mindenen túlra nézek…” – Matyikó Sebestyén József emlékkiállítás 

Matyikó Sebestyén József születésének 70. évfordulója alkalmából 

2021. augusztus 16. – szeptember 18. 

175 éves a balatoni hajózás 

2021. szeptember 22. – október 29. 
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5.1.2. Rendezvények, író-olvasó találkozók 

Bujtor Istvánra emlékezünk 

Stábfotók, kulisszatitkok az Ötvös Csöpi-filmekről 

2021. augusztus 18. 

Ünnepi Könyvhét: 2021. szeptember 2–4. 

 2021. szeptember 2.: Beszélgetés Ott Annával 

 2021. szeptember 3.: Völgyi Lajos könyvbemutatója (Májbro) 

 2021. szeptember 4.: Ünnepi könyvjelzők készítése a gyermekrészlegen 

Születés hete Siófok Életkezdet Perinatális Munkacsoport 

2021. szeptember 9-11. 

Siófoki Civil Akadémia 

2021. szeptember 18. Vona Gábor könyvbemutatója: Átokból áldás 

Farkas Sándor könyvbemutatója Dr. Farkas Sándor nyugalmazott sebész főorvos Avarban c. 

könyvének könyvbemutatója 

2021. szeptember 23. 

Pintér Lajos könyvbemutató Monológ a homályos időkből: A nemzetőrparancsnok visszatekint 

2021. október 22.  

Országos Könyvtári Napok: 2021. október 4–10. 

 2021. október 4.: Takács Kata (Füves Kata): Az egészségünk óvása a természet 

erejével 

 2021. október 6.: 100 éves a siófoki futball: Rózsa Tibor: Siófoki futballkrónika I-II. 

könyvbemutató 

 Ingyenes beiratkozás egész héten, megbocsátás hete (késedelmi díjak 

elengedése), zsákbamacska könyvek, könyvkiállítás 

Sola Scriptura  Teológiai Főiskola szabadfőiskolai kurzusai: 

 2021. október 18.: Árvai Márta: Munkácsy, a festőfejedelem – Munkácsy Mihály 

Krisztus trilógiájának elemzése 

 2021. október 25.: Soós Attila bibliaoktató (a Nyitott Szemmel magazin szerkesztője): 

„A mélypont ünnepélye” – Gondolatok a 100 éve született Pilinszky János 

költészetéről 
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 2021. november 8.: Balogh Gábor vallás- és társadalomkutató: a reformáció 

korának értékei és téveszméi 

 2021. november 22.: Árvai Márta bibliai tárgyú képeinek kiállítása – megnyitotta: 

Soós Attila bibliaoktató, a Nyitott Szemmel magazin szerkesztője  

 2021. december 6.: A karácsonyi ünnepkör néprajzi és bibliai gyökerei 

Siófoki Civil Akadémia 

dr. Lengyel Róbert: Eger oroszlánja – Dobó István élettörténete 

2021. október 29.  

Fenn az égen hun nap ragyog: Cey-Bert Róbert Gyula könyvbemutatója 

2021. november 3.  

Véres Balaton: Zajácz D. Zoltán könyvbemutatója 

2021. november 10.  

5.2. BRTK Könyvtár, Gyermekrészleg 

5.2.1. Lépcsőmesék – papírszínház 

2021. június 29.: Kollár Árpád: Mire jó egy lyukas zacskó? 

2021. július 27.: Magdalena Zarebska: A Wawel sárkánya  

2021. augusztus 24.: A földesúr menyasszonya (norvég népmese) 

5.2.2. Papírszínház 

2021. október 8.: La Fontaine: A róka és a gólya; A holló meg a róka 

2021. október 28.? Marék Veronika: Kippkopp a fűben 

2021. november 25.: Medvés mesék  

5.2.3. Százszorszép kezek 

2021. június 21.: Sárkányok 

2021. június 24.: Sárkányok 

2021. június 28.: Éjszakák és nappalok 

2021. július 1.: Éjszakák és nappalok 

2021. július 5.: Karikás játék 

2021. július 8.: Karikás játék 

2021. július 12.: Csörgők 
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2021. július 15.: Csörgők 

2021. július 19.: Vidám ceruzatartók  

2021. július 22.: Vidám ceruzatartók 

2021. július 26.: Emoji kulcstartók 

2021. július 29.: Emoji kulcstartók 

2021. augusztus 2.: Limonádé és fagyi papírból 

2021. augusztus 5.: Nyári élményeim – kreatív napló 

2021. augusztus 9.: Virágokat készítünk 

2021. augusztus 12.: Gombócolunk, pálcikázunk 

2021. augusztus. 16.: Gyümölcsös ceruzatartók 

2021. augusztus 19.: Búzát fonunk 

2021. augusztus 23.: Nyárzáró parti 

2021. augusztus 26.: Nyárzáró parti 

5.2.4. Ké(s)zcsodák (korábban Százszorszép kezek) 

2021. szeptember 9.: Őszies levélfüggöny  

2021. szeptember 16.: Süni barátok 

2021. szeptember 23.: Madarakat riogatunk 

2021. október 7.: Őszi ajtódísz 

2021. október 14.: Erdei manócskák 

2021. október 21.: Termés nyakláncok 

2021. október 28.: Kreatív gesztenyés-tökös napok 

2021. október 29.: Kreatív gesztenyés-tökös napok 

2021. október 30.: Kreatív gesztenyés-tökös napok 

2021. november 4.: Színes esernyők 

2021. november 11.: Liba ujjbábok 

2021. november 18.: Apró dobozkák 

2021. november 26.: Kézműves adventi készülődés 

2021. december 2.: Kézműves adventi készülődés 

2021. december 3.: Kézműves adventi készülődés 
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5.2.5. Egyéb rendezvények 

Portéka Színpad 

2021. október 29.: Vau és Miau: mesejáték Aladár kutya és Micó cica főszereplésével  

2021. november 26.: Cecil úr kalandjai 

Gyermekjóga 

2021. szeptembertől minden hétfő és szerda délután 

Filmvetítés diákokkal 

2021. szeptember 16. 

A magyar népmese napja 

2021. szeptember 30.  

Apropók Táncház a Balaton Táncegyüttes és a BRTK Könyvtár közös szervezése 

2021. október 2.  

2021. november 6.  

Író-olvasó találkozó Finy Petrával 

2021. november 10. 

5.2.6. Rajzpályázatok 

Rajzpályázat: Balatoni halmesék kiállítás 

Siófoki Halfesztivál  

Eredményhirdetés: 2021. október 16. 

Rajzpályázat: Mikulásrajzok kiállítás 

A VI. Belvárosi Mikulásnap keretein belül 

Nők Együtt Egyesület és a BRTK Könyvtár közös szervezésében 

Eredményhirdetés: 2021. december 2. 
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5.2.7. Könyvtári rendezvényeink számokban: 

A rendezvények jellege, célcsoportja szerint: 

 száma 
összes részt 

vevő száma 

Programok, képzések  144 2874 

Kiállítás 7 350 

Vetélkedő, verseny 2 33 

Egyéb 135 2.491 

   

Olvasást és 

szövegértést fejlesztő 
14 377 

Könyvtári óra, 

könyvtárhasználati 

foglalkozás 

5 75 

Digitális 

kompetenciafejlesztő, 

információkeresési 

ismereteket nyújtó 

2 33 

Személyiségfejlesztő, 

képességfejlesztő 
76 1.142 

Egyéb 47 1.247 

   

Iskolások 

(tehetséggondozás) 
28 834 

Nyugdíjas korosztály 16 368 

Családok 50 910 

Egyéb 50 762 
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5.3. Kálmán Imre Emlékház 

5.3.1. Időszaki kiállítások 

 Siófok ékkövei I. 

Csiszár Elek, Muzsinszki Nagy Endre, Varga Imre élete és munkássága 

2020. szeptember 18. – december 31. A kiállítás meg lett hosszabbítva: 2021. 

augusztus 31-ig! 

 EGYÜD 100: a 100 éve született Együd Árpád néprajzkutató 

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

5.3.2. Országos rendezvények 

Múzeumok Éjszakája: 2021. június 26. 

Kulturális Örökség Napjai: 2021. szeptember 18–19. 

5.3.3. Siófoki séták – tematikus városnéző séták 

2021. június 25.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2021. július 2.: FÉMBE ÖNTÖTT SORSOK: Varga Imre szobrainak nyomában 

2021. július 9.: VILLÁK, SZOBROK, SZÍNPADOK: A kulturális élet elindulása Siófokon 

2021. július 16.: A BALATON – A RIVIÉRA: A fürdőélet kezdetei Siófokon 

2021. július 23.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2021. július 30.: FÉMBE ÖNTÖTT SORSOK: Varga Imre szobrainak nyomában 

2021. augusztus 6.: VILLÁK, SZOBROK, SZÍNPADOK: A kulturális élet elindulása Siófokon 

2021. augusztus 13.: A BALATON – A RIVIÉRA: A fürdőélet kezdetei Siófokon 

2021. augusztus 21.: Nyílt nap a Thanhoffer-villában 

2021. augusztus 27.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2021. szeptember 3.: FÉMBE ÖNTÖTT SORSOK: Varga Imre szobrainak nyomában 

2021. szeptember 10.: VILLÁK, SZOBROK, SZÍNPADOK: A kulturális élet elindulása Siófokon 

2021. szeptember 17.: A BALATON – A RIVIÉRA: A fürdőélet kezdetei Siófokon 

2021. október 14.: AZ OPERETTKIRÁLY: Kálmán Imre-kultusz Siófokon 

2021. október 22.: A BALATON – A RIVIÉRA: A fürdőélet kezdetei Siófokon 
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5.3.4. Egyéb rendezvények 

2021. október 26.: A siófoki fürdőélet kezdetei 

Ismeretterjesztő előadás a XIX. század második felében kialakuló siófoki fürdőéletről 

2021. november 23.: Volt egyszer egy… 

Mesefoglalkozás népmeseolvasással és népi játékokkal minden apróságnak 

2021. december 2.: Mesék a fa alól 

Mesefoglalkozás karácsonyi mesével, zenével és kézműveskedéssel minden apróságnak 

2021. december 9.: Karácsonyi bingó – a retro szerencsejáték 

Retro játékdélután 

2021. december 13.: Mennyei király születik 

Városi séta a régmúlt karácsonyok szellemében 

2021. december 17.: Szakasztó Népdalkör: Betlehem városban - karácsonyi koncert 

6. MÉDIAMEGJELENÉSEK 

Online író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal 2021. február 27-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-online-iro-olvaso-talalkozo-nyarykrisztiannal/ 

Dragomán György a BRTK könyvtárban 2021. március 14-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-dragoman-gyorgy-a-brtk-konyvtarban/ 

Új igazgató a siófoki könyvtár élén 2021. május 1-i megtekintés 

https://balatontelevizio.hu/uj-igazgato-a-siofoki-konyvtar-elen/  

Új vezetője van a siófoki könyvtárnak 2021. május 5-i megtekintés  

https://www.hirbalaton.hu/uj-vezetoje-van-a-siofoki-konyvtarnak-siofok-hu/  

Az észt nagykövet Siófokon 2021. május 28-i megtekintés  

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/az-eszt-

nagykovetsiofokon?fbclid=IwAR2vszEl5P4LyjD8sGzIfcGYKPAPgmYZLGcDlueGhMVXNGIbr1wYS

8 yn99c  

Strandkönyvtár 2021. július 6-i megtekintés  

https://www.facebook.com/familyfunsiofok/posts/1011564106046143/Papírfagyi és 

papírlimonádé a BRTK könyvtárban 2021. július 25-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-papirfagyi-es-papirlimonade-a-brtkkonyvtarban/ 

Idén is rengeteg nyári programmal készül Siófok 2021. július 25-i megtekintés 

https://vjm.hu/balaton-siofok-iden-is-rengeteg-nyari-programmal-keszul/  

  

https://malagarden.hu/siofoki-programok-online-iro-olvaso-talalkozo-nyarykrisztiannal/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-dragoman-gyorgy-a-brtk-konyvtarban/
https://balatontelevizio.hu/uj-igazgato-a-siofoki-konyvtar-elen/
https://www.hirbalaton.hu/uj-vezetoje-van-a-siofoki-konyvtarnak-siofok-hu/
https://www.facebook.com/familyfunsiofok/posts/1011564106046143/Papírfagyi
https://malagarden.hu/siofoki-programok-papirfagyi-es-papirlimonade-a-brtkkonyvtarban/
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Házhoz vinnék a könyveket 2021. július 27-i megtekintés [ 

On-line] https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/hazhoz-vinnek-a-konyveket Strandkönyvtár 

2021. augusztus 1.  

https://www.siofok.hu/msite/177/sh-2021-aug.pdf  

Siófoki séták 2021. tematikus városnéző séták siófokon 2021. augusztus 25-i megtekintés 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-siofoki-setak.html Siófoki séták 2021.  

Tematikus városnéző séták Siófokon 2021. augusztus 28-i megtekintés 

http://www.sulina.hu/2021/08/siofoki-setak-2021-tematikus-varosnezo-setaksiofokon.html  

Születés Hete 2021. augusztus 31-i megtekintés  

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/programajanlo-szuletes-hete-siofok  

Ott Annával beszélgetünk az ünnepi könyvhét alkalmából 2021. szeptember 1-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-ott-annaval-beszelgetunk-az-unnepikonyvhet-

alkalmabol/ 

Milyen egy olvasásnépszerűsítő influenszer? Ott Anna a siófoki könyvtárban 2021. szeptember 

8-i megtekintés  

http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2021-09-04/milyen-egyolvasasnepszerusito-

influenszer-ott-anna-a-siofoki-konyvtarban.html  

Matyikó Sebestyén József emlékkiállítás a könyvtárban 2021. szeptember 8-i megtekintés 

https://allevents.in/si%C3%B3fok/matyik%C3%B3-sebesty%C3%A9n-

j%C3%B3zsefeml%C3%A9kki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-

ak%C3%B6nyvt%C3%A1rban/200021464384536  

Siófoki séták - a fürdőélet kezdetei 2021. szeptember 8-i megtekintés 

https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok 

/siofoki-setak-a-furdoelet-kezdetei-208282/ 

 Siófoki séták - villák, szobrok, színpadok 2021. szeptember 8-i megtekintés 

https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok 

/siofoki-setak-villak-szobrok-szinpadok-208275/  

Együd 100: filmfelvevővel, hátán magnetofonnal járta a somogyi vidéket 2021. szeptember 

21-i megtekintés https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/egyud-100-filmfelvevovel-hatan-

magnetofonnal-jartaa-somogyi-videket  

Négy városmarketing Gyémánt Díj Siófoki Hírek, XXXIV. évf. 10. szám 6.  

Betegvizsgálat vasúti rámpán 

Siófoki Hírek, XXXIV. évf. 10. szám 18. 

Könyvbemutató Siófoki Futballkrónika I-II. Siófoki Hírek, XXXIV. évf. 10. szám 18. 

Balatoni halmesék rajzpályázat 2021. október 6-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/balatoni-halmesek-rajzpalyazat  

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/hazhoz-vinnek-a-konyveket%20Strandkönyvtár%202021.%20augusztus%201
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/hazhoz-vinnek-a-konyveket%20Strandkönyvtár%202021.%20augusztus%201
https://www.siofok.hu/msite/177/sh-2021-aug.pdf
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-siofoki-setak.html%20Siófoki%20séták%202021
http://www.sulina.hu/2021/08/siofoki-setak-2021-tematikus-varosnezo-setaksiofokon.html
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/programajanlo-szuletes-hete-siofok
https://malagarden.hu/siofoki-programok-ott-annaval-beszelgetunk-az-unnepikonyvhet-alkalmabol/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-ott-annaval-beszelgetunk-az-unnepikonyvhet-alkalmabol/
http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2021-09-04/milyen-egyolvasasnepszerusito-influenszer-ott-anna-a-siofoki-konyvtarban.html
http://www.perczel.hu/hirek/altalanos-hirek/2021-09-04/milyen-egyolvasasnepszerusito-influenszer-ott-anna-a-siofoki-konyvtarban.html
https://allevents.in/siófok/matyikó-sebestyén-józsefemlékkiállítás-akönyvtárban/200021464384536
https://allevents.in/siófok/matyikó-sebestyén-józsefemlékkiállítás-akönyvtárban/200021464384536
https://allevents.in/siófok/matyikó-sebestyén-józsefemlékkiállítás-akönyvtárban/200021464384536
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok%20/siofoki-setak-a-furdoelet-kezdetei-208282/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok%20/siofoki-setak-a-furdoelet-kezdetei-208282/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok%20/siofoki-setak-villak-szobrok-szinpadok-208275/
https://likebalaton.hu/telepules/siofok_sosto_szabadifurdo_balatonszeplak/programok%20/siofoki-setak-villak-szobrok-szinpadok-208275/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/egyud-100-filmfelvevovel-hatan-magnetofonnal-jartaa-somogyi-videket
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/egyud-100-filmfelvevovel-hatan-magnetofonnal-jartaa-somogyi-videket
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/balatoni-halmesek-rajzpalyazat
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Múzeumok őszi fesztiválja 2021 2021. október 12-i megtekintés 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/muzeumok-oszi-fesztivalja2021-

siofok/  

Változatos események a BRTK Könyvtárban 2021. október 14-i megtekintés 

https://malagarden.hu/siofoki-programok-valtozatos-esemenyek-a-brtk-konyvtarban/  

Mi történt Siófokon 1956-ban? 2021. október 24-i megtekintés  

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/mi-tortent-siofokon-1956-ban  

Kálmán Imrére emlékezik Siófok 2021. november 5-i megtekintés  

https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imrere-emlekezik-siofok  

Yvonne 2021. november 28-i megtekintés  

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2021-november.pdf  

Ezer oldal, ezer kép, száz év 2021. november 28-i megtekintés 

https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2021-november.pdf  

Használók szervezték, irányították, tartották fenn, a minőség is hozzájuk igazodott - könyvtár 

Siófokon, 1866-tól 2021. december 8-i megtekintés 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=917&kithirev=2021#a26476  

 

https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/muzeumok-oszi-fesztivalja2021-siofok/
https://csodalatosbalaton.hu/programok/fesztival-koncert/muzeumok-oszi-fesztivalja2021-siofok/
https://malagarden.hu/siofoki-programok-valtozatos-esemenyek-a-brtk-konyvtarban/
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/mi-tortent-siofokon-1956-ban
https://www.siofok.hu/hu/hir-reszletek/kalman-imrere-emlekezik-siofok
https://www.siofok.hu/msite/177/siofoki-hirek-2021-november.pdf
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=917&kithirev=2021#a2647

