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Bevezető 
 

 
 

„A jövőnek sok neve van:  

a gyenge úgy hívja, elérhetetlen,  

a gyáva úgy, hogy ismeretlen,  

a bátor lehetőségnek nevezi.”  

 

Victor Hugo 
 
 

A 2021-es évre a bizakodás jegyével kell nézni. A 2020-as évet megélve kell bízni abban, 

hogy 2021-ben megoldás születik a kialakult egészségügyi helyzetre. Az intézmény a 

könyvek, a kultúra eszközeivel és emberi hozzáállással igyekszik a jövőben is ezt a feszült 

időszakot oldani tenni.  

A 2021-es év legfontosabb feladatai: 

 egészség megóvása mind a munkatársak, mind pedig a látogatóké, olvasóké, 

 biztonságos körülmények fenntartása, 

 betartatni a régi és az új egészségünk, biztonságunk érdekében hozott és az 

intézményre vonatkoztató jogszabályokat. 

Az emberi élet védelmének betartása mellett kell működni, és kialakítani a 2021. év 

programjait, szakmai feladatait. A kitűzött célokat még nem értük el. Közeledtünk feléjük 

2020-ban, de a járvány megakadályozta az elérését.  

Legfontosabb tényező, mint mindig maga az Ember. Az eddigi években megkezdett 

teendők kiindulója, motorja, meghatározója és teljesítője maga a KÖZÖSSÉG, a CSAPAT, 

mely összeforrottá vált szép lassan, sok-sok munkával. Csak így lehetett elültetni azt a 

szemléleteket, melyek fontosak a további célok elérése érdekében, és önmagunk 

érdekében is.  

Attól válunk valódi „kulturális erőtérré”, ha belehelyezzük, emberi mivoltunkat, 

erőségeinket, gyengeségeinket, a tudásunkat, a hivatásunk szeretetét és a tiszteletét, az 

EMBER szeretetet. Tisztelet, a végső szó. A minőségi munka ezen attítűdökre állva képes 

kialakulni, és évről évre meghatározóvá válni az intézményben. 

Legyünk tisztában cselekedeteink fontosságával, súlyával és akkor is vállaljuk fel, ha nem 

egyenes vonalon jutunk el a célhoz. Ez pedig nem változott, nem is fog. 
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A céljaink eléréshez csak jól képzett, emberileg, erkölcsileg és szakmailag is helyüket 

megálló munkatársakkal lehet eljutni. 

 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre 

Emlékház munkatársai a szervezett működés érdekében: 

 Heti egy alkalommal (hétfő) nap munkaértekezleten kapják meg a feladataikat, 

határidős és munkaköri leírás alapján is. Ezek az információk papír alapon is a 

munkavállalóhoz kerülnek, melyet aláírásukkal kell ellátniuk. 

 Különleges esetekben ez kiegészül rendkívüli értekezlettel. 

 A munkatársaknak minden hónap 10. napig beszámolói kötelezettségük van a 

határidős és a munkaköri leírásban rögzített munkavégzésről. Ezek a beszámolók 

a belső email rendszeren kerülnek küldésre a vezető részére. A beszámolók csak 

az intézményvezető által hozzáférhető szerveren a munkavállalók nevével ellátott 

mappába kerülnek tárolásra. 

 

„Egy olyan hegyet, mint az Everest, nem úgy mászik meg az ember, hogy saját feje 

szerint lohol előre, vagy hogy mindenáron verseng a bajtársaival. Lassan, gondosan, 

elővigyázatosan, önzetlen csapatmunkával lehet csak nagy hegyeket mászni.” 

James Ramsey Ullman 
 
Ez a hegy előttünk magasodik. Csak együttes erővel tudunk a csúcsra jutni. 
 
 A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház három 

funkciójú egységes szervezet. Három olyan egysége van, együtt nagyon erős, határozott 

és egyedi a Balaton térségében. Részekre bontva elveszíti az erősségét és az egyediségét.  

Ez három egység: a könyvtár, a kutatóintézet és a Kálmán Imre Emlékház. 

A 2021-as év egyik feladata, hogy mind a három rész, a szervezet egységeként, de külön-

külön is fejlődjön, ezáltal erősítve magát az intézménykoplexumot. 

 

„Ha összejövünk, az a kezdet, 

ha összetartunk, az a haladás, 

ha összefogunk, az a siker.” 

Henry Ford 
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Könyvtár 
 

 
 
 

 

2018-ban indult a Minősített Könyvtári Cím felkészülése.  Ez a  folyamat 

2020-ban került volna befejezésre, de a járványügyi helyzet ezt megakadályozta.  A 

felkészülés, - és a pandémiás helyzet miatti kényszerű otthon maradás ideje alatt is 

megmutatkozott az intézményben dolgozó összes munkatárs tudása, az egymás felé 

történő viszonyulásuk, kommunikáció, emberi magatartásuk. A munkafolyamatban 

mindenki részt vett és vesz, a könyvtáros, az adminisztrátor, a muzeológus, a 

takarítónő és a négy órás közalkalmazottak  

A beadandó anyagok több terv mellett - stratégiai, továbbképzési, 

kommunikációs – mellett 17-20 műveleti folyamatábra leírással, társadalmi 

felelősségvállalással kapcsolatos beszámolók, esélyegyenlőség, médiaszerepések, 

minőségpolitikai nyilatkozat.   

2020-ban nem sikerült elég statisztikai adatot gyűjteni ezért, a dokumentumok 

beadása 2021 év tavaszán történik. 

Igazodva a megteremtődött helyzethez tovább folytatódnak a már megkezdett 

projektek.  

Ilyen a Zöld Könyvtár elérése. Környezetünk, természeti életterünk, a 

Balaton védelme, a flórájának és élővilágának bemutatása és védelmére felhívni a 

figyelmet, a hangsúlyt fontos feladat. Úgy gondoljuk, hogy a Balaton nemcsak, mint 

kulturális, történeti, kulináris, művészeti értékeket hordoz, hanem természeti 

értéket is, sőt az képviseli az első helyet. Ezeknek az értékeknek a bemutatása, 

könyvajánló és irodalomajánlóval kerül ki a közösségi média felületére. Felhívjuk a 

figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, melyet gyakorlatban mi is 

képviselünk. A zöld növények kulturált megjelenítését az intézményben tovább 

szeretnénk folytatni.  
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A környezetvédelem, a természetvédelem fontosságára rendeződött be a 

Felnőttrészleg olvasótermében, az Ökosarok. E rész folyamatosan bővül 

szakirodalmi dokumentumokkal, emellett a gyermekrészlegen a gyermekirodalom 

segítségével szeretnénk a gyermekeket, szüleiket, tanáraikat a környezetvédelem, 

természetvédelem elkötelezett hívévé tenni. A 2019-ben elkezdett Kék Balaton – 

Zöld környezet előadássorozatot következő fórumát 2021 év elején csak akkor 

fogjuk megtartani, ha erre a kialakult egészségügyi helyzet lehetőséget ad. 

A 2020-as évben több volt az online, a közösségi médián történő megjelenés, 

melynek végeredménye pozitív fogadtatás volt. Bebizonyosodott, hogy a tavaszi 

zárás alatt is igény támadt a kultúra közvetítésére, a pozitív gondolatokra, a 

történeti gyűjtemény anyagából választott érdekességekre, könyvajánlókra.   

2021-ben is törekszünk arra, hogy gyakran jelenjünk meg hasonlóan érdekes 

tartalmakkal a közösségi oldalakon.  

A könyvtári alapfeladatok ellátásának fontossága, igényessége 2021-ben sem változik. Az 

állomány bővítése szempontjából, az igényes tartalmú, kivitelű dokumentumok 

beszerzése marad a fő célkitűzés. Kiemelt szempont a minőség mellett az ár, a gyorsaság 

és a pontosság. 

A Történeti Gyűjtemény könyvállományának bővítésére további online antikvárium 

felkutatása, kapcsolatfelvétel célszerű a történeti gyűjtemény állományának bővítése 

céljából.  

2020-ban számos továbbképzés, szakmai előadás maradt el, illetve biztonsági 

okokból a személyes megjelenéstől távol maradtak a munkatársak.  Az online szakmai 

fórumokon részt vett az intézmény. Remélhető, hogy 2021-ben lesz mód arra, hogy 

személyes részvételre a munkát, a szakmai fejlődést segítő továbbképzéseken, 

előadásokon. De, ha nem akkor az online közvetítéseken vesz részt az intézmény.  

A 2020-ban meghiúsult kapcsolatteremtést szeretnénk megvalósítani a könyvtári és a 

múzeumi intézményekkel, szervezetekkel.  
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A képzésekre elkészült az intézmény öt éves periódusára a továbbképzési terv, ezen belül 

részletezve a 2021. évre tervezett továbbképzések, melyek megvalósulását befolyásolni 

fogja a 2020-as évben elmaradottak pótlása. 

2019-ben az Országos Széchenyi Könyvtárral közösen az intézmény egy a Könyvtári 

Intézet által indított képzésen adott helyszínt. Erre 2021-ben csak a sokat ismételt helyzet 

pozitív változása esetén lesz mód. 

Emellett a könyvtáros munkatársak folyamatos önképzéseikkel erősítik tudásukat.  

 

Célok: 

 Könyvtáros, múzeumi szervezetekkel a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele. 

 Részvétel könyvtáros, múzeumi szakmai konferenciákon, eseményeken. 

 

Könyvtáros tevékenységek, feladatok: 
 

 Minősített Könyvtári Címhez szükséges további dokumentumok elkészítése, az 

anyagok átnézése, egyesítése, frissítése. Határidő: 2021. március közepe. 

 Népmese gyűjtemények (magyar- és világ népei) analitikus feltárásának 

megkezdése. Határidő: 2021. január hónaptól folyamatos ellenőrzés mellett. 

Meghatározott betű: A – G állomány.  

Ezen állomány feltárása: 2021. december 31-ig. A tevékenységben a 

gyermekkönyvtáros munkatárs mellett a közösségi szolgálati órájukat a 

könyvtárban letöltő diákokra is részt vesznek. 

 A 2020-ban összegyűjtött Balaton tartalmú gyermekversek biblográfiája, képes 

kiegészítéssel történő megjelentetése, papír és online formában. 

 A 2020-ban elkezdett SER (folyóirat) modul használatának élesítése, mellyel az 

online keresési felületen elérhetővé válik az intézmény periódika állománya.   

 Közösségi felület kezelése, könyvajánlók, cd-k, periódikumok ajánlása. Minden 

hónapban más és más könyvtáros tesz könyvajánlót, periódikumot és hangzó 

dokumentumot. 

 Kiállítások rendezése a könyvtárban helytörténeti, könyvtárral kapcsolatos 

témákban. 
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 2011-ben, 10 éve költözött a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár 

és Kálmán Imre Emlékház új épületbe. A jubileum évére tekintettel kiállítás, 

programok szervezésére kerül sor az év második felében. 

 

Felnőttrészleg állománygyarapítási tervei:  

 

A BRTKK nagy figyelmet fordít a gyűjtemény fejlesztésére. A szerzeményezett, és 

feldolgozott dokumentumokat igyekszik minél hamarabb, pontosan, szakszerűen 

tartalmilag feltárva elérhető lenni bárki számára. 

Az állomány gyarapításánál a legfőbb szempont, hogy minden olvasói igénynek megfelelő 

és magas színvonalú gyűjteményt kerüljön a használók felé.  

 A szépirodalmi gyűjtőkör bővítésénél kiemelkedő figyelmet szentelendők magyar 

szerzők munkái felé. A magyar klasszikus írók műveit teljességre törekvően 

kerülnek a polcokra.  

 Kiemelt terület: klasszikus és kortárs magyar és világirodalom (regények, drámák, 

líra, vers).  

 A teljesség igénye nélkül kerül gyűjtésre külföldi klasszikus szerzők művei.  

 Kiemelt figyelmet fordítunk az első szerzős magyar szépirodalmi művek 

vásárlására. Teljességre törekedve gyűjtjük a kortárs külföldi szerzők magyar 

nyelven megjelent irodalmát.  

 Beszerezzük a forrásértékű kiadványokat, irodalomtörténetileg értékes 

sorozatokat. Olvasói differenciáltság miatt az állománygyarapítás kiterjed az 

irodalomtörténetileg és művészileg értékes művektől egészen az igényesebb 

színvonalú „betseller” stílusú irodalomig. Ez a kör magába foglalja a fantasztikus és 

a krimi műfaját is.  

 Az alap- és középfokú oktatás kötelező irodalmát teljességgel, a felsőfokú oktatás 

számára lehetőség szerint a legszélesebb körben biztosítva vannak a szépirodalmi 

műveket.  

 Teljes körben gyűjtünk a Balatonnal kapcsolatos felnőtt, gyermek és ifjúság 

számára írt műveket.  
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 A felnőttszépirodalom gyűjtése területén a helyi szerzők, a balatoni szerzők 

(Balaton vonzáskörzetéhez tartozó települések szülöttei és itt élő szerzők,  Siófok 

város szülöttei és itt élő szerző) művei. Ezek az alkotások a Történeti Gyűjtemény 

polcain kapnak helyet annyi példányszámban, hogy kölcsönözhető példány is 

legyen belőlük. 

 

Olvasószolgálat, tájékoztatás: 

 Olvasók tájékoztatásának érdekében még több adatbázis, honlap ismeretének 

szélesítése. (egyetemi könyvtárak, levéltárak, múzeumok adattárai, online 

források,) 

 Könyvtári állomány mélyebb ismerete a teljes körű tájékoztatás érdekében. 

 Kortárs irodalom ismerete (online forrásokból akár). 

 Könyvajánlások készítése. 

 Hangoskönyek, cd-k ajánlása. 

 

Gyermekrészleg 
 

 Gyermekkönyvtári rendezvények, író-olvasó találkozó szervezése a helyzet 

függvényében. 

 Papírszínházas alkalmak. 

 Nyári szünidei foglalkozások. 

 Foglalkozások, vetélkedők szervezése iskolások számára korosztályuknak 

megfelelően. 

 Vetélkedő a Balaton témájú gyermek- és ifjúsági irodalom és szépirodalom 

témakörből általános- és középiskolások számára. 

 Mesék vándorai mesevetélkedő sorozat újra indítása 2021 őszétől. 

 Legendagyár Siófok, a Balaton témában tavaszi és őszi alkalommal, középiskolás 

diákokkal. 

 Játékos, szórakoztató és könyvtárnépszerűsítő alkalmak. 
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Épületgépészeti, állagmegóvó terveik 2021-ben:  

 
 Nyílászárók javítása: ablakok, ajtók pántjainak megerősítése, ajtó behúzó javítása, 

cseréje, kilincs csere. 

 Felnőttrészleg külső reluxáit üzemeltető motorok átnézése, javítása. 

 A megnövekedett könyvállomány olvasótermi elhelyezésére kiegészítő, 

ugyanazon színű, stílusú polcok készítése. 

 Savmentes papíranyagok beszerzése. 

 Múzeumi tárolóeszközök beszerzése eredeti fotók, képeslapok, kéziratok stb. 

tárolására. 
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Történeti Gyűjtemény 
 

 

 

A Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 

már oly sokszor hangoztatott egysége a Történeti Gyűjtemény. Ezt nem kell sokszor szóban 

kinyilvánítani. Meggyőződésem, és ez 2018-ban kezdetét vette, halkan, csendesen, 

szerényen, de annál erőteljesebben dolgozni ezen a területen. Ez az a gyűjtemény rész, 

mely most már világos, hogy a legnagyobb bizalomvesztést szenvedte el a siófoki polgárok 

részéről. Ennek a fejtegetése hasztalan dolog lenne, nem kell rá vállalkozni, inkább a 

jövőbe tekintést a hatékony. Egy más látással, kommunikációval kell visszanyerni a 

bizalmat. Ennek vannak már látszódnak a „gyümölcsei2. 

Cél, hogy a város és a Balaton környékén lakók, élők megbíznának a város történetének 

bent lévő anyagát kezelő, tároló, óvó, védő munkatársakban és a vezetőben. 

Ezért hangsúlyos az a vezetői szemlélet, hogy erre a területre csak az kerül be, aki a vezető 

bizalmát élvezi a tudása alapján. 

 

A 2021-es év tervezett feladatok: 

 Rendszerezés folytatása. A szétválogatott történeti anyagok (levelek, 

fényképfelvételek, prospektusok, stb.) rögzítése manuális módon adattárban, és 

rögzítése a Múzeumi Adatbázisban. 

 Az újonnan bekerülő gyűjtemény rendszerezése, feltárása és adatbázisban 

rögzítése. 

 A Történeti Gyűjtemény könyvállománya a Corvina Adatbázisba kerül rögzítésre. 

A manuális leltározása a többi dokumentummal egyetemben történik az egyedi 

leltárkönyvben „Helytörténet” jelöléssel. Az adatbázisban is ezt a jelölést kapják 

összefogóan. 

 Folyamatos fejlesztés. Anyagok gyűjtése.  

 2021-ben tovább folytatódik a digitálisan rögzített fényképek azonosítása (hely, 

idő, személy), feltárása, rendszerezése a szakszerűség, pontosság, hitelesség elvén. 
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 Múzeumi adatbázisba rögzítendő állományok felvitele, könyvtári és múzeumi 

szempontok figyelembevételével. Az adatbázisban a felvitt anyagok életének 

minden egyes mozzanata nyomon követhető. A bekerülés első pillanatától kezdve 

mutatja bármelyik tárgy „sorsát”. Az adatbázissal az intézmény eddig még fel nem 

tárt anyagai elérhetővé válnak bárki számára. Emellett láthatóvá tesszük, azt a 

gyűjteményt, melyre büszkének kell lennünk. 

 Újabb Balaton, Siófok témájú könyvek és egyéb anyagok gyűjtése, beszerzése. 

 Helytörténeti tematikus vetélkedők összeállítása több generáció számára. 

Együttműködve a Kálmán Imre Emlékházzal, a könyvtárosokkal és a 

gyermekkönyvtárossal. 
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Kutatóintézet 
 

 

 

2020-ban az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Legenda Közművelődési 

Egyesülettel és a Clio Történettudományi Intézettel Siófok 1919-es szerepének feltárásól, 

a város két világháború közti történelmi, társadalmi hatásai Siófokra és környékére.  A 

2020-as évre már meghatározott kutatási feladatmegbízást kaptak a megállapodást aláíró 

egyesület és az intézet történészei. A város múltjának hiteles, objektív, belső érzelmi 

attitűdöktől mentesen kell feltárni, és hiteles dokumentumok alapján rögzíteni. 

Természetesen a helyi polgárok visszaemlékezései is fontos adalékok, de nem elegendők.  

Ezeket ki kell egészíteni a levéltárak, és egyéb történeti források anyagával.  

Sajnos a vírushelyzet ezt a munkát is akadályozta, akadályozza. A levéltári kutatások 

nehézkesek, és a keresett dokumentumokhoz való hozzáférés jelen körülmények közt 

nehezen kivitelezhető. Reméljük, hogy 2021-ben változik ez a helyzet. 

Az ő kutatásaik mellé az első világháborúban elhunyt hősi halottak élettörténetének a 

felkutatása és feltárása lesz a kutatóintézet tevékenysége.  
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Kálmán Imre Emlékház 
 

 

 

Folyamatosan történik a Kálmán Imre Emlékház régi irattári anyagának a válogatása és 

rögzítése.  

A múzeumi adatbázis használata. Kálmán Imre dokumentumok, prospektusok, fényképek 

és egyéb anyagok, tárgyak felvitelét. Az adatbázisban történő rögzítés mellett két évig 

manuálisan, adattárba is felvitelre kerülnek.  

A 2020-as évben elhalasztott időszaki kiállítások az emeleti részen. Tematikájukat 

tekintve a képzőművészet mellett, helytörténeti, vallástörténeti témájú tárlatok kerülnek 

bemutatásra.  

Az elkezdett, és nagy sikerű múzeumpedagógiai foglalkozások további folytatása. Ezek a 

foglalkozások Kálmán Imre élete, munkássága mellett ráépülnek egy-egy időszaki 

kiállításra. 

Városi séták szervezése. Kálmán Imre, Varga Imre, Karinthy Frigyes és várostörténeti 

tematikákkal.  

Továbbra is megrendezésre kerülnek, és egy új programmal kiegészülnek az eddigi 

országos programok: 

 Múzeumok Éjszakája,  

 Kulturális Örökség Napja,  

 Festészet Napja,  

 Kávéházas EmlékházEstek zenével, irodalommal és művészettel és 

beszélgetésekkel. 

2021-ban két festmény átvizsgálási, és szükség szerinti restaurálási munkálatai. 
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Kiállítási tervezet 2021-ben: 

Lieber Erzsébet képzőművész, a Kaposvári Egyetem Rippl Rónai Művészeti Kar egyetemi 

docensének miniatűr kiállítása. 

 Költségei: a kiállítási anyaga elhozatala Kaposvárról, 

                  kiállítást megnyitó személy költsége, 

                  reprezentációs költség. 

Szőke György grafikus kiállítása. 

 Költsége: reprezentációs költség. 

Siófok ékkövei II.: 

Együd Árpád élete és munkássága. 

Révész (Rothauser) Géza élete és munkássága. 

 Költségei: kiállítást megnyitó személy költsége, 

 reklámköltségek, 

 kiállítás vezető füzet, 

 reprezentációs költség. 

Könyv Kata festőművész, képzőművész kiállítása. 

 Költségei: kiállítást megnyitó személy költsége, 

                    reprezentációs költség. 

 

Minden egyes kiállításhoz hozzá tartozik a meghívók, szóróanyagok, plakátok készítése. 

Ezen kiállítások, rendezvények online úton, és hirdetésforma mellett meghívók 

formájában is küldésre kerülnek.  

A programok mellé könyvjelzők készülnek az adott kiállításról. 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

Technikai fejlesztések állagmegóvás- és gyűjteményvédelmi szempontból: 

A Kálmán Imre Emlékház gyűjteményének védelme érdekében történtek már lépéseket 

(külső nyílászárók cseréje, az időszaki kiállítóterem esztétikai- és higiéniai festése, a 

papíralapú dokumentumok savmentes anyagokba történő tárolása), de ezeket ki kell 

egészíteni, bővíteni. 2020-ban az intézmény pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális 

Alap felé állag megóvó eszközök, tárolók beszerzésére. Ezen eszközök mobil 

légkondicionáló levegőszűrővel múzeumi környezetbe, papíralapú dokumetumok 

tárolására alkalmas múzeumi szekrények, festmények megóvására alkalmas textiliák.  

Reméljük, hogy 2021-ben sikerül beszerezni ezekből az eszközökből. 
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Kultúra 

 

 
„Kultúrát ajándékozni (...) azt jelenti, hogy szomjúságot ajándékozol.” 

Antoine de Saint-Exupéry 
 

 
Exupéry idézetével élve mindenkit ezzel a szomjúság érzéssel kell megajándékozni! 

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

magas színvonalú kultúra elkötelezett híve. Az irányvonalat követve, egyedi stílusú 

előadókat, előadásokat szeretnénk közvetíteni mindenki felé. Minden egyes szegletét a 

kultúrának és a tudománynak szeretnénk „test-és lélekközelségbe” hozni.  

Az intézmény kulturális programjai egyetemlegesen érthetők. Mint, minden 

tevékenységünkben így ezen a téren is a két, fizikailag különálló épült valójában EGY, 

EGYSÉG-et képvisel. 

2021-ben az elmaradt programoka egy részét célszerű lenne megvalósítani, amennyiben 

a körülmények pozitív irányba alakulnak. Minden esetben, mint mindig az érvényben levő 

jogszabályok, önkormányzati rendeletek fogják meghatározni ezt a tevékenységet. 

 

Tervek: 

 
 

 

2021. január

Magyar Kultúra Napja - online megjelenés

2021. február

Szerelmesek Napja - ingyenes beiratkozási 
lehetőség egy meghatározott napon.

2021. március

Író-olvasó találkozó.
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2021. július

Nyári nyitva tartás a Gyermekrészlegen. 
Unaloműző foglalkozások, táborok. 
KlasszAparton programok

2021. augusztus

Balaton Múlt&Jövő konferencia két napos
konferencia. NKA pályázatra benyújtva 2020-ban.

2021. szeptember

Kulturális Örökség Napok - raktári előadás a 
tudomány témakörében

2021. április

Költészet Napja - élő rendezvény 

vagy online megjelenés

2021. május

Zöld hónap - természtvédelem, 
környezetvédelem. 

2021. június

Író-olvasó találkozó. Ünnepi Könyvhét
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2021. október

Magyar Festészet Napja - előadás.

Vers est.

2021. november

Író-olvasó találkozó.
Szent korona előadás diákoknak.

2021. december

Karácsony előszobájában zenés-vers est.
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Financiális háttér 
 

 

 

Az intézmény finanszírozási hátterét, mint minden évben az adott évben, a város 

képviselő-testülete által jóváhagyott költségvetés határozza meg. Ennek kialakítása az 

ésszerűség, a fejlesztési tervek, a programok költségei, a beépítendő kockázati tényezők 

felmérése alapján történik. A 2021-ben is cél, hogy az elmúlt évek jó együttműködést, 

munkakapcsolat az önkormányzat megfelelő osztályaival tartani és szorosabbá tenni. 

A 2021-ben a megkezdett számítástechnikai géppark modernizálását, fejlesztését 

a költségvetés függvényében, és pályázati lehetősége kiaknázásával lehet tovább folytatni. 

Pályázat esetén nagyobb mértékben, máskülönben a pénzügyi mutatókat figyelembe 

véve. 

2018 óta elsődleges cél, hogy az energiahordozók költségeit csökkentsük. Ennek 

megoldása nem teljeskörű, az elkövetkezendő években is komoly hangsúlyt fektetünk e 

probléma megoldására. Célszerű lenne, napkollektorok segítségével, a napenergiát 

felhasználva csökkenteni a közüzemi költségeket, elsősorban a fűtés és villany 

költségeket. Pályázati segítéséggel megvalósítható beruházás. 

 

Továbbra is az ésszerű, de innovációt segítő gazdálkodás folyamatát követjük. 

2021-es évre is érvényes:  

 
„A pénz nem minden, de behozhatatlan előnnyel vezet minden más előtt.” 

(német közmondás) 
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PR marketing és kommunikáció 
 

 

„A legkifinomultabb nyelvet többnyire egyszerű, jelentéktelen szavak alkotják.” 
(George Eliot) 

 
Ez a tevékenységi kör folyamatos fejlesztéseket él meg, és egészül ki új és új 

információkkal, közlési módokkal. Törekedés van a papír alapú információ átadásának 

formáját átterelni az online csatornák felé. De, a papír alapú kommunikáció tekintettel a 

látogatók változó életkorára, nem hagyható el. A szóróanyagok, a hirdetmények 

alapstílusa kialakult, erre épülnek fel a különböző programok adatai. 

A hírlevél átalakításra került, terjesztése azok felé, akik hozzájárultak havi két alkalommal 

történik, hónap elején és közepén tájékoztatást kapnak. 

Még rendszerezettebbé tenni az információk szórását, terjesztését mind az online 

felületeken, mind a papír alapú meghívók, szóróanyagok tekintetében. Célzott 

megkeresésekkel felhívni a figyelmet az intézményre. 

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

vezető kommunikációja, kapcsolata, kapcsolatrendszere. Folyamatos kommunikáció 

folytatása, személyes kontakt az olvasókkal, felhasználókkal, más intézmények vezetőivel. 

A könyvtáros munkatársak az olvasók, a látogatók felé közvetítik az intézmény 

változásait. Felhívják a lehetőségekre a figyelmet, ú, friss irodalmat ajánlanak. 

A feladatok nem változnak az előző évhez képest, csak koncentráltabban kerülnek 

kezelésre. Nagyobb hangsúlyt kap a könyvtárosok, muzeológusok egyénisége, mely az 

intézmény egyediségéhez mindenképpen hozzájárul. 

A megjelenéssel az intézmény promotálásán túl, Siófok városát, a Balaton 

népszerűsíteni minden fórumon. 

2021-ben ismét meg kell jelenni olyan rendezvényeken, melyek nemcsak az 

intézmény számára fontosak, de a város megismerését is szolgáljak (pl. egyetemi 

könyvtári napok).
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Zárszó  
 

 
 
 

A 2021-es év előre nem kiszámítható tényezőket hozhat. De, 2020-ban az intézmény 

bizonyította, hogy együttesen, összefogva rugalmasan képes kezelni a váratlan 

szituációkat. 

Ez annak a folyamatnak a „majdnem” végpontja, mely során megtanultak együtt dolgozni, 

gondolkodni, és saját céljaik mellett az a hely is fontossá, értékessé vált számukra, 

amelyben napjak zömét töltik. 

Egy intézmény elindult megvalósítani céljait, és sikeressé válni. 

De mindig: Emberek vagyunk, és ennek kell minden körülmény közt megfelelni. 

 

A munkaterv zárósorait Márai Sándor szolgáltatta:  

 

 

„Nem tudhatod, meddig élsz, s egyáltalán lesz-e időd eljutni utad 

végcéljához, lelked és az isteni megismeréshez? Ezért menj 

mindennap tovább, sebes lábakkal és szegényen is.  

Mert vándor vagy.” 

 

Márai Sándor: Arról, hogy mindennap tovább kell menned 

 


