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Előszó
„Az egyéniségétől megszabaduló ember nem úgy mindentudó, hogy meg bírná
mondani, mennyi pénz van egy csukott pénztárcában, s hogy a holnapi hírlapot
már ma ismerné, s hogy akármilyen kérdésedre biztosan tudna felelni. Ami az
embereknek mindentudásként tűnne: véghetetlen adat-tár; a mindentudás
nem halmaz, csak éppen annak tudása, mely az „egy”-nél is egyszerűbb.
Nem úgy mindenható, hogy a kenyeret kaláccsá bírná változtatni; s talán meg
sem emelheti azt a zsákot, melyet egy zsákhordó könnyen cipel. Ami az
embereknek mindenhatóságként tűnne: az életbeli sikeresség véghetetlenné
növelése. Úgy mindenható, hogy amíg hétköznapi munkáját végzi, lényének
mélyén az Isten tett-nélküli, teljes működését viseli.”
Weöres Sándor: Mindentudó, mindenható, mindenütt-jelenvaló
A 2019. évre megtervezett, és folyamatosan erősödő alapértékeink nem változnak
2020-ban. Észlelve és tapasztalást nyerve az intézményben dolgozó munkatársak
lojalitását az intézmény és a vezető felé, 2020-ban az egyének egységességé válása
várható.
A korábbi években lefektetett humán erőforrás „magok”, 2019-ben elkezdtek
zöldelleni, és 2020-ra már virágokba borultak. Tudásunkat és emberi
hozzáállásunkat adva, reméljük, hogy

2021-ben már az eddig befektetett

tevekénységünk „gyümölcsét” szüretelhetjük le a „képzeletbeli Fáról.”
A 2017-ben elhatározott, 2018-ban elindított új látásmód, az alakulóban levő
erkölcsi értékek előtérbe helyezése, a munkánk iránti szemlélet változása,
munkastílus, gondolkodásmód, az emberi viszonyok stabilitása, mint alappilléreket
a 2020-as évben is erősíteni kell. Munkánk alapját, a közösség „szolgálatát” csak úgy
tudjuk nívósan, és mindenki számára teljes elégedettséget nyújtva, ha az alapok
rendben vannak.

BALATONI REGIONÁLIS TÖRTÉNETI KUTATÓINTÉZET KÖNYVTÁR
ÉS KÁLMÁN IMRE EMLÉKHÁZ
8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 2/A.
WWW.KONYVTAR-SIOFOK.HU

2

A kitűzött célokat még nem értük el. Közeledünk feléjük, így a 2020-as évben ismételten
sok teendőt tartogat.
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.
Talán lassan, de mindenki számára az intézményben elfogadottá válik
azon gondolatiság, mely lényege a másság jó értelembe vett kihangsúlyozása, hogy
nem követni kell mások szokásait, hanem újakat próbálni, vállalva annak előnyét és
hátrányát. 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.
Továbbra is a a megrögzött gondolatom, hogy csak jól képzett, emberileg,
erkölcsileg és szakmailag is helyüket megálló munkatársakkal vagyunk képesek a
folyamatos fejlődésre és az olvasók, a használók felé a legjobbat nyújtani.

„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
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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 2020-as év egyik feladata, hogy mind a három rész, a szervezet egységeként, de különkülön is fejlődjön, ezáltal erősítve magát az intézménykoplexumot.

„Az emberiség eddigi története, ahogyan ismerjük, nem más, mint az
emberiség egyre nagyobb és nagyobb összefogásra való törekvése. Ez az
egység különböző eszközökkel valósul meg, és nem csak azokat szolgálja, akik
ezért dolgoznak, hanem még azokat is, akik ellene vannak.”
Lev Tolsztoj
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Könyvtár

A 2018-as évtől elkezdődött a felkészülés a Minősített Könyvtári Címre,
melyre a pályázatot a 2020-as évben nyújtjuk be. Ez mindenkitől folyamatos
felkészülést, felkészültséget igényelt, és igényel 2020. május végéig. Addigra kell
teljesen összeállnia a beadandó anyagnak a Minősített Könyvtári Címre.
E felkészülés vége felé közeledve 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 is. A felkészülés szakmai koordinátor segítségével történt, és
zárul 2020-ban.
A beadandó anyagok több terv mellett - stratégiai, továbbképzési,
kommunikációs – mellett 17-20 műveleti folyamatábra leírással, társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatos beszámolók, esélyegyenlőség, médiaszerepések,
minőségpolitikai nyilatkozat.
Ezek összeállítása, rendezése, a hiányosságok elvégzése a legfőbb feladata a
2020-as év első felében.

Ezzel párhuzamosan tovább folytatódik a Zöld Könyvtár címre való
folyamatos felkészülés. 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.
2018-ban elindítottuk, az intézményen belüli szelektív hulladékgyűjtés, és a
zöld növények kulturált megjelenítését, melyet 2020-ban folytatni szándékozunk.
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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.
Az intézmény 2019-ben indította először könyvtárosok számára a Kék
Balaton – Zöld környezet előadássorozatot. Ezt 2020-ban szimpózium beszélgetés
formájában akarjuk megvalósítani szakemberek bevonásával.
A könyvtári alapfeladatainkat az elkövetkezendő évben is színvonalasan, az
olvasók elégedettségét figyelembevéve fogjuk végezni. Az

állomány bővítése

szempontjából, az igényes tartalmú, kivitelű dokumentumok beszerzése marad a fő
célkitűzésünk. A könyvrendelések területén partnereink a Líra Könyvkiadó Kft, a Kello, a
Semmelweis Kiadó, a Tinta Kiadó és kisebb kiadók. Új források, kiadók feltérképezésével
igyekszünk szélesíteni a könyv, a folyóirat, hangzó dokumentumok palettáját. Kiemelt
szempont a minőség mellett az ár, a gyorsaság és a pontosság.
A Történeti Gyűjtemény könyvállományának bővítésére kapcsolatot építettünk ki több
antikváriummal. Ezekből a gyűjtőkörünkhöz tartozó kiadványok beszerzését kívánjuk
elvégezni, és törekszünk hiánypótló művek beszerzésére.

Tovább folytatódnak a könyvárosok által közzétett új információforrások ismertetése a
közösségia média, a honlap és a nyomtatott formátumban a könyvtár épületében.
Minden

hónapban

más

könyvtáros

munkatárs

kínál

olvasmányokat,

hangoskönyveket, sajtótermékeket.
A 2019. évben elindított fejlődés 2020-ban is lényeges szerepet játszik, és az azt
követő években is. Emberi, könyvtári és digitalizáció szempontjából is. A már megkezdett
munkafolyamatok továbbvitele, finomítása, csiszolása mellett a könyvtáros emberi
oldalának, munkavégzés során tanúsított magatartásformák megmutatása kerül előtérbe.
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A könyvtáros és az Emlékházban munkálkodó munkatársak is a lehetőségekhez
mérten továbbképzéseken, szakmai fejlődésüket segítő előadásokon vesznek majd részt.
Tovább szeretnénk mind az emberi, mind a szakmai kapcsolatot építeni a könyvtáros és
a múzeumi intézményekkel, szervezetekkel.
A képzésekre elkészült az intézmény öt éves periódusára a továbbképzési terv, ezen belül
részletezve a 2020. évre tervezett továbbképzések.
2019-ben az Országos Széchenyi Könyvtárral közösen az intézmény egy a Könyvtári
Intézet által indított képzésen adott helyszínt. Az együttműködést továbbra is folytatni
kívánjuk, és örömmel adunk helyet könyvtárszakmai továbbképzéseknek. Emellett a
könyvtáros munkatársak folyamatos önképzéseikkel erősítik tudásukat. Személyre
szabva, céltudatosan a

szakmájuk

ellátásához

szükséges

továbbképzéseken,

tanfolyamokon való részvétel biztosítása.

Továbbra is célunk:
 Könyvtáros, múzeumi szervezetekkel a kapcsolatok ápolása, szorosabbá tétele.
 Részvétel könyvtáros, múzeumi szakmai konferenciákon, eseményeken.

Könyvtár épületgépészeti, könyvtár állagmegóvása érdekében tervezett
teendők:
 Nyílászárók javítása: ablakok, ajtók pántjainak megerősítése, ajtó behúzó javítása,
cseréje.
 Felnőttrészleg külső reluxáit üzemeltető motorok átnézése, javítása.
 Könyvtárban működő légkondicionáló berendezések átnézése a mennyezeti
helyeken. A szükséges javítások felmérése, feltárása. Szakvélemény készítése.
 Könyvtár külső bejárati ajtó kilincsének cseréje.
 Felnőttrészleg

olvasók

értékei

számára

elhelyezett

ajtók

zárcseréje

elhelyezésére

kiegészítő,

pénzbedobásos rendszerre (20 forintos).
 A

megnövekedett

könyvállomány

olvasótermi

ugyanazon színű, stílusú polcok készítése.
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Könyvtáros tevékenységek, feladatok:
Minősített Könyvtári Címhez szükséges további

dokumentumok elkészítése, a

összefésülés, egyesítések, javítások 2020. május hónap végéig.

Népmese gyűjtemények (magyar- és világ népei) analitikus feltárásának megkezdése.
Határidő: 2020. január hónaptól folyamatos ellenőrzés mellett. Meghatározott betű: A – G
állomány. Ezen állomány feltárása: 2020. december 31-ig. Ebben a tevékenységben a
gyermekkönyvtáros munkatárs mellett a közösségi szolgálati órájukat a könyvtárban
letöltő diákokra is számítunk.
A 800-as (magyar irodalom, világirodalom, nyelvtudomány) szakterület átnézése, és a
könyvtári szabályzatnak megfelelve selejtezése. Elvégzése: 2020. szeptember hónap –
2020. november hónap. Felelősei a munkaköri leírás alapján, a szakterületet gondozó
könyvtáros munkatársak.
A számítástechnika szaktudomány állományának átnézése, a könyvtári szabályzatnak
megfelelve selejtezése.
Elvégzése: 2020. július – 2020. augusztus.

Felelősei a munkaköri leírás alapján, a

szakterületet gondozó könyvtáros munkatársak.

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.
Felkészülés megkezdése a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és
Kálmán Imre Emlékház 10 éves fennállásának megemlékezésére 2021-ben.

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.
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A Gyermekrészleg munkája 2006 óta folyamatosan kiemelkedik a könyvtári
munkafolyamatok közül, és joggal állítom, hogy országosan is elismert a tevékenysége.
Emberileg, szakmailag megfelelő emberek ültek a gyermekkönyvtárosi „székben”, és
ügyelték a gyerekek olvasási szokásait, figyelték jókedvüket vagy éppen morcosságukat.
Kiegészítették az iskolai órákat foglalkozásokkal, mosollyal, játékkal lazán, kötetlenül. A
játékosságba nagyon sok ismeret csúszott be a gyerekek kobakjába, és óhatatlanul
tájékozottabbá váltak. A kezek ügyességének „tesztelése” már több éve népszerű
tevékenysége a gyermekrészlegnek. Nagyon sok olyan „kisfelnőtt”, és már felnőtt jár
vissza testvérrel, rokonnal vagy a gyermekével, akik ezeken a „barkácsolásos” alkalmakon
részt vettek. Mert ezek sokkal többek, kapcsolatok, megnyilvánulások, érzelmek
megjelenítése a számunkra a munkájukkal, a beszélgetéseinkkel, a nevetéseinkkel.
Kötődnek hozzánk, és mi is kötődünk hozzájuk.
A Gyermekrészleg az elkövetkezendő években is részt vállal országos könyvtári
projektek közreműködőjeként, és kivitelezőjeként.
A Líra Könyvkiadó Zrt.-vel kötött megállapodás (2019-es) alapján három szerző
térítési díját vállalja fel. Ezt a 2020-as évben is szeretnénk megvalósítani, és
gyermekírókra, szerzőkre fókuszálva igényelni.
Továbbra is megvalósulnak a megszokott gyermekkönyvtári rendezvények:
 Százszorszép Kezek: jeles napokhoz, aktuális témához kötődve, havonta 5-6 alkalom
csütörtöki és szombati napokon.
 Papírszínházas délután: Papírszínház és foglalkozás minden hónap 2. szerdáján.
 Szünidős társajáték délutánok.
 Nyári szünidei foglalkozások.
 Foglalkozások óvodások, iskolások számára korosztályuknak megfelelően.
 Olvasási vetélkedő korosztályoknak megfelelő irodalommal.
 Legendagyár (országos pályazati projekt): tavaszi és őszi alkalommal, középiskolás
diákokkal.
 Játékos, szórakoztató és könyvtárnépszerűsítő alkalmak.
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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 is vállalkozom rá, inkább a
jövőbe tekintést, fejlesztését tartom hatékonynak. Egy más látással, kommunikációval
szeretnénk visszanyerni a bizalmat.
Szeretnénk, ha a város lakói megbíznának a város történetének bent lévő anyagát kezelő,
tároló, óvó, védő munkatársaimban és bennem is.
A fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy erre a területre csak az kerül be, aki
a vezető bizalmát élvezi, és elfogulatlan tekintettel és szakmai tudással bír.

A 2020-as év tervezett teendői:
Rendszerezés folytatása. A szétválogatott történeti anyagok (levelek, fényképfelvételek,
prospektusok, stb.) rögzítése manuális módon adattárban, és rögzítése a digitális
Múzeumi Adatbázisban.
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.

Az eddig rendszerezett digitalizált képek mentése külső meghajtóra is.
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2020-ban tovább folytatódik a digitálisan rögzített fényképek azonosítása (hely, idő,
személy). Gyűjtemény folyamatos feltárása, rendszerezése a szakszerűség, pontosság,
hitelesség elvén.

Az állományban található régi dokumentumok, fényképek megóvása, megőrzése.
A Kenedy Ferenc gyűjtemény átnézése, válogatás és rögzítése külön adattári naplóba a
másolati példányok, és külön rögzíteni az eredeti példányokat.
Munka kezdésének ideje: 2020. július 1.
Folyamatos ellenőrzés mellett, befejezés: 2021. december 31.

Eredeti dokumentumok tárolása savmentes papírokba, dobozokba.
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.
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Kutatóintézet

Az intézményen belül a kutatóintézet státusz a legtöbb támadást kapó részterülete az
intézménynek. 2020-ig anyaggyűjtések történtek, és történnek továbbra. A kutatói
terület fejlesztését és létjogosultságát 2020. évtől be szeretnénk bizonyítani. 2019-ben
már tárgyalások kezdődtek, és folynak történeti kutatásokat folytató intézmények
munkatársaival, vezetőivel. A megbeszélések tovább folytatódnak 2020-ban is. A 2020as évre már meghatározott kutatási feladatmegbízást kapnának az intézmény által
megbízott történészek. Azt vallom, hogy a város múltjának hiteles, objektív, belső érzelmi
attitűdöktől mentesen

kell feltárni, és hiteles dokumentumok alapján rögzíteni.

Természetesen a helyi polgárok visszaemlékezései is fontosak, de nem elegendőek.
Ezeket ki kell egészíteni a levéltárak, és egyéb történeti források anyagával.

A 2020-as évben, kerek évforduló kapcsán az 1919-1920-as évek történelmi, társadalmi
és művelődéstörténeti események feltárása, rögzítésére, publikálására, egy kiadványban
történő megjelenés formájában és zárásként egy szimbózium beszélgetés formájában a
szélesebb közönség számára bemutatni .
Ezen időszak Siófok történetéből kihagyhatatlan, és a legújabb kutatásokat
figyelembevéve egy külső, objektív látásmód alapján elvégezni ezt a feladatot. Ezen
kutatás a történeti hatásokat, a társadalomban bekövezetett változásokat és az emberi
mentalitás

összefüggéseit együttesen vizsgálná, természetesen Siófok és a Balaton

elsődlegesen előtérbe helyezve.
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A megbízott kutatók vállalnák:
 havonta beszámolnak az intézményvezetőnek a kutatások helyzetéről,
 negyedévente a témában publikálnak a szakfolyóiratokban, az intézmény
honlapján,
 megjelennek olyan rendezvényeken, melyek témája az általuk is kutatott terület,
képviselve az intézményt és a várost,
 2020 végére egy kiadvány formájában kerül összegzésre a munkájuk,
 2020 végén egy előadás, vagy több előadó által szervezett beszélgetés formájában
szóban is bemutatják a kutatási eredményeiket.
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Kálmán Imre Emlékház

A 2018-ban megkezdett irattári feldatok egy része 2019-ben megtörtént, de még vannak
rögzítendő

anyagok.

Ezek

rögzítése

online

rendszerben

történik,

ahonnan

visszakereshetők. Felvitelük részletes, mindenre kiterjedően történt, történik. Az régebbi
iratok felvitele 2020 tavaszára fejeződik be.
A múzeumi adatbázisban, az Országos Színháztörténeti Intézet főosztályvezető asszonya
irányításával megkezdték a munkatársak a Kálmán Imre dokumentumok, prospektusok,
fényképek és egyéb anyagok, tárgyak felvitelét. Az adatbázisban történő rögzítés mellett
két évig manuálisan, adattárba is felvitelre kerülnek.
Az anyagok felvétele, a papíralapú dokumentumok szkennelése folyamatos. A teljes
befejezésre 2020 évvégére tehető.
A 2019-ben a népművészeti gyűjtemény manuálisan és digitálisan is rögzítésre került.
Ezeket 2020-ban a tárgyakról készített fényképfelvételekkel kell kiegészíteni.
A 2020-as évben is folyamatosak lesznek az időszaki kiállítások az emeleti részen.
Tematikájukat tekintve a képzőművészet mellett, helytörténeti, vallástörténeti témájú
tárlatok kerülnek bemutatásra.
Továbbra is tervezzük könyvbemutatókat, zenés beszélgetéseket, művészeti előadásokat,
melyek illeszkednek a Kálmán Imre Emlékház gondolatiságához.
Az elkezdett, és nagy sikerű múzeumpedagógiai foglalkozások további folytatása. Ezek a
foglalkozások Kálmán Imre élete, munkássága mellett ráépülnek egy-egy időszaki
kiállításra.
Továbbra is megrendezésre kerülnek, és egy új programmal kiegészülnek az állandó
programok.
 Múzeumok Éjszakája,
 Kulturális Örökség Napja,
 Festészet Napja,
 Kávéházas

Emlékház

(új)

zenével,

irodalommal

beszélgetésekkel.
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2020-ban három festmény átvizsgálási, és szükség szerinti restaurálási munkálatai.
Az épület állagmegóvása érdekében az emeleti kiállítótermek falaink felújítása, festése és
új galériasínek felhelyezése lenne szükséges.

Kiállítási tervezet 2020-as évben:
2020. január hónapban:
 Zsidó kulturális kiállítás nyitása.
Költségei: a kiállítási anyaga elhozatala Zalaegerszegről,
szállásköltség biztosítása,
kiállítást megnyitó személy költsége,
reprezentációs költség

2020. március vége:
 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.

2020. május közepe:
 Szőke György grafikus kiállítása.
 Költségei: kiállítást megnyitó személy költsége,
reprezentációs költség.
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2020. július eleje - Múzeumok Éjszakája nulladik napján:
 I. Inaurem – Siófok ékkövei: helytörténeti kiállítás.
A kiállítás első alkalommal három Siófokon született, Siófokhoz köthető (élete
jelentős részét töltötte a városban, és tette le a névjegyét) bemutatása emberi
oldalról. A kiállítás évente változó tematikával ismerteti meg a nyári főszezon
idején a Siófok emberi ékköveit.
Az első kiállításon bemutatásra kerül: Csiszár Elek, Muzsinszki Nagy Endre és
Varga Imre.
 Költségei: kiállítást megnyitó személy költsége,
reprezentációs költség.

2020. október – Festészet Napjához igazítva:
 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.
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Kultúra

2020-ben sem változik a kultúra irányvonala. 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 alant felsoroltak ezek
szemelvényei a tervezett rendezvényeinknek.
Ennek függvényében szervezzük rendezvényeinket 2020-es esztendőben is Vannak már
realizált programjaink, és vannak egyeztetés alatt álló rendezvényeink.
A felsorolt programokhoz hozzátartoznak a gyermekrészeg rendszeres rendezvényei is,
mint:
 minden hónap első szombati napján tartandó Apropók Táncháza,
 tanév ideje alatti gyermekjóga,
 a heti rendszerességgel tartott kézműves családi programok,
 a havonta szervezett Papírszínházi alkalmak.
Természetesen az intézmény kulturális programjai egyetemlegesen érthetők. Mint,
minden tevékenységünkben így ezen a téren is a két, fizikailag különálló épült valójában
EGY, EGYSÉG-et képvisel.
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Programok:

2020. január
Benedek István Gábor Kálmán Imre zeneszerzőről írt
regényének bemutatója.
Helyszín: Kálmán Imre Emlékház

2020. február
Kék Balaton - Zöld környezet - kerekasztal
beszélgetés a Balaton környezetvédelméről.
Helyszín: BRTKK, FElnőttrészleg

2020. március
Ablonczay Balázs történész előadása Trianonról, az
első világháború zárásáról.
Író-olvasó találkozó.

2020. április
Költészet Napja előadás. KlasszikLasszó
Helszín: Helyszín: BRTKK, FElnőttrészleg

2020. május
Siófok és a Balaton története a középkorban, csaták
szárazon és vízen.
Dr. Végh Ferenc történész előadása.
Helyszín: BRTKK, Felnőttrészleg

2020. június
Ünnepi Könyvhét
Múzeumok Éjszakája a Könyvtárban.
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2020. július
Nyári nyitva tartás a Gyermekrészlegen. Unaloműző
foglalkozások, táborok.
KlasszAparton programok

2020. augusztus
Nyári nyitva tartás a Gyermekrészlegen. Unaloműző
foglalkozások, táborok.
KlasszAparton programok

2020. szeptember
Kulturális Örökség Napok - raktári előadás

2020. október
Faludy György est
Magyar Festészet Napja - előadás.

2020. november
Író-olvasó találkozó.
Szent korona előadás diákoknak.

2020. december
Beszélgetés 1919-1920-as évek siófoki eseményeiről.
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
az intézményvezető feladata 2020-ban is. A 2020-as is szeretnénk az eddigi jó
munkakapcsolatokat az önkormányzat megfelelő osztályaival tovább mélyíteni, segíteni
evvel az ő és a mi munkánkat is.
A 2019-es évben megkezdett számítástechnikai rendszerek 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.
Ismételve a 2019-es év munkabeszámolóban írt idézetet:

„A pénz nem minden, de behozhatatlan előnnyel vezet minden más előtt.”
(német közmondás)
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PR marketing és kommunikáció
Hétköznapi szavakkal mondj rendkívüli dolgokat.
(Arthur Scopenhauer)
Ez a tevékenységi kör folyamatos fejlesztéseken meg át. Igyekszünk a papír alapú
információ átadást az online csatornák felé terelni, de tekintettel a látogatók változó
életkorára, nem hagyjuk el. A szóróanyagok, a hirdetmények alapstílusa kialakult, erre
épülnek fel a különböző programok adatai.
Hírlevelünk átalakításra került, terjesztése azok felé, akik hozzájárultak havi két
alkalommal történik, hónap elején és közepén tájékoztatjuk őket eseményeinkről.
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
intézmény vezetőjének a kommunikációja, kapcsolata, kapcsolatrendszere. Folyamatos
kommunikáció folytatása, személyes kontakt az olvasókkal, felhasználókkal, más
intézmények vezetőivel.
A feladatok nem változnak az előző évhez képest, csak koncentráltabban kerülnek
kezelésre. Nagyobb hangsúlyt kap a könyvtásorok, muzeológusok egyénisége, mely az
intézmény egyediségéhez mindenképpen hozzájárul.
Megjelenésünkkel az intézmény promotálásán túl, Siófok városát, a Balaton
népszerűsíteni minden fórumon.
Továbbra is megjelenünk olyan kiállításokon, melyek nemcsak az intézmény
számára fontosak, de a város megismerését is szolgáljak (pl. egyetemi könyvtári napok).
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Zárásként

Exupérí gondolata érvényes a 2020-as évre is:

„Ha hajót akarsz építeni, ne azért trombitáld össze az embereket, hogy fát szerezzenek,
kioszd nekik a feladatokat és irányítsd a munkát, hanem tanítsd meg őket sóvárogni a
végtelen tenger után.”
Ez az idézet magába sűrít minden fontos tényezőt, ami inspirációként hat az intézmény
munkatársaira. Intézményvezetőként elindítottam egy folyamatot, mely során
megtanultak együtt dolgozni, gondolkodni, és saját céljaik mellett az a hely is fontossá,
értékessé vált számukra, amelyben napjak zömét töltik.
Egy intézmény (elindulhat) elindult megvalósítani céljait, és sikeressé válhat.
De, még mindig: Emberek vagyunk, és ennek kell minden körülmény közt megfelelni.

A munkaterv keretét Weöres Sándor és 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
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