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A 2016-os esztendő a változások évének tekinthető az intézmény életében. A Balatoni 

Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház élén bekövetkezett 

változás nagy hatással volt az intézményre. 

2016. január 1-től a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán 

Imre Emlékház vezetését megbízott intézményvezető látta el egészen 2016. május 31-ig. 

Feladat a stabilitás megőrzése volt. A pénzügyi feltételek a működéshez az önkormányzat 

segítségével biztosítva volt.  

2016. június 1-től új vezető került a BRTKK élére, akinek személye a könyvtár 

állományából került megválasztásra. Az új vezetőnek a szervezeti, működési biztonságot 

kellett kialakítania. Visszaállítani az olvasók számára megszokott környezetet, és 

megteremteni egy nyugodt légkört.  

Első feladat volt a működéshez szükséges szabályzatok elkészítése: 

Szervezeti és Működési Szabályzat,  

Ügyrendi Szabályzat, Ügyrend Gazdálkodási Szabályzat,  

Gyűjtőköri Szabályzat,  

Gyűjtőköri Szabályzat Történeti Gyűjtemény,  

Közalkalmazotti Szabályzat,  

Esélyegyenlőségi Melléklet,  

Könyvtárhasználati Szabályzat, 

Könyvtárhasználati Szabályzat Szolgáltatások, Díjszabások melléklet  

Gyakornoki Szabályzat. 

A Minőségbiztosítási Szabályzat elkészítése a 2017. év egyik feladata. 

A szervezeti átalakítások részeként módosításra és javításra kerültek a munkaköri leírások, és 

rendeződtek a munkaügyi kérdések. Ezzel együtt a hiányzó okmányok is pótlásra kerültek a 

közalkalmazottak munkaügyi anyagába. 
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Az ősz folyamán elkezdődött a Történeti Gyűjtemény szervezeti, személyi átalakítása 

is, amely 2017-ben folytatódik. A Történeti Gyűjtemény állományának átalakításához, a 

hagyatékok pontos, korszerű rögzítése 2017. évben kezdődik meg. Ezen állományrész 

átalakításának előzménye a Gyűjtőköri Szabályzat Történeti Gyűjtemény elkészítése.  Az 

ebben rögzített szempontok alapján gyarapodik, alakul tovább a gyűjtemény. 

Megkezdődött a tömörraktári állomány vonalkóddal történő ellátása, és az állomány 

lelőhelyezése. A felnőttrészleg olvasószolgálati tevékenységénél nagyon fontos, hogy 

pontosan tudja tájékoztatni az olvasót egy-egy könyv meglétéről, helyéről. Témakörök 

keresésénél nemcsak a sokrétűség, a hatékonyság a szempont, hanem a gyors, rugalmas 

kiszolgálás is. 

Ezt segíti elő a lelőhelyek pontos megjelölése a Corvina Integrált Adatbázisban. 

2017. év feladata az állományellenőrzés is. A Történeti Gyűjtemény részleges 

ellenőrzése előzi meg tavasszal.  

Teljes állományellenőrzés elvégzése nem halogatható tovább a 3/1975. (VIII. 17.) 

KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az 

állományból történő törlésről szóló szabályzatnak megfelelően  

- a 75001-250 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 8 évenként kötelesek 

elvégezni. 

A BRTKK állományának teljes körű ellenőrzése 2006-ban volt, ez indokolttá teszi ennek 

elvégzését. 

Ahhoz, hogy ez a munkálat gyorsan, hatékonyan pontosan legyen végrehajtva szükséges a 

Corvina Integrált Adatbázisában a leltározási, állományellenőrzési modul használatának az 

alapos ismerete. Ehhez az előkészületi munkálatok megkezdődtek. 

Gyűjteményszervezés 

Folyóirat beszerzés  

A hazai kiadású folyóiratok előfizetése gyarapodott az olvasók által keresett 

folyóiratokkal, napilapokkal. Két folyóirat online úton is elérhetik a használók. A folyóirat 

rendeléseknél a költségvetést szem előtt tartva figyelembe vettük a felhasználói igényeket, és 

a meglévő folyóiratok használatát.  
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2016-ban a könyvek gyarapítása a központi költségvetésből, NKA könyvtámogatási 

keretből és a Márai Program keretéből történt. Az új könyvek beszerzésével kapcsolatban 

kedvező feltételekkel szerződéskötésre került sor a Líra Könyvkiadó Zrt.-vel, a könyv-, a cd-, 

hangoskönyvek beszerzését illetően. Ez a szerződés több szempontból előnyösnek tekinthető. 

A szerződésben rögzített feltételekben szerepel három szerzővel író-olvasó találkozó, 

melynek költségei a Líra könyvkiadó Zrt.-t terhelik. Ez mellett 1% könyvvásárlási utalványt 

ad a kiadó a következő év elején, a beszerzések összegének függvényében. A szerződésben 

foglalt pozitív feltételek mellett fontos szempont, hogy a könyvek beszerzése, szállítása 

helyből, Siófokról történik a Balaton Könyvesbolt által.  

A könyvtár üzemeltetésével kapcsolatos kiadások csökkentése érdekében átgondoltan, 

az ésszerűség figyelembevételével átszerveztük a világítótestek használatát, igénybevételét. 

Kiiktatásra kerültek a feleslegesen használatba levő lámpatestek. Folyamatosan keressük a 

zavartalan működés mellett a költségkímélő üzemeltetési lehetőségeket 

A szervezeti és működési feladatokkal párhuzamosan a BRTKK mindent elkövetett, 

hogy Siófok kulturális életében tevékenyen részt vegyen. A könyvtár fizikai környezetében 

bekövetkezett változások, bútorok visszaállítás eredeti helyükre, a folyóiratolvasó 

barátságosabbá tétele bevonzotta az olvasókat. A felnőttrészleg igényes, barátságos 

kialakításával, időszerű események azonnali megjelentetése, emlékezések szerzőkre 

könyveikkel, rövid életrajzi bemutatókkal várja az olvasókat. Igényes szóróanyagok, plakátok 

hívják fel a figyelmet a rendezvényekre, előadásokra. A programok láthatóak a Könyvtár 

honlapján és a közösségi oldalakon is. Rendezvényeinkről a helyi sajtó is tájékoztatja a 

lakosságot. 

Nyáron tovább folytatódtak a Gyermekrészlegen a foglalkozások. Ezen 

gyermekprogramok iránti érdeklődés nem csappant, sokan vettek részt a térítésmentes 

kézműves, és játékos alkalmakon. A sokszínű, sokrétű foglalkozások családoknak, 

gyermekcsoportoknak kiváló lehetőség a szabadidő eltöltésére. Hozadéka a látogatottság 

emelkedése, és a beiratkozott olvasói létszám növekedése. 

A Strandkönyvtár nagy népszerűségnek örvendett. A kihelyezett állomány rendszeres 

használatba volt.  
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Könyvtárunk csatlakozott azon intézményekhez, amelyek az Iskolai Közösségi 

Szolgálat program keretében középiskolás diákokat fogadnak. A 2016-os évben is több diák 

töltötte le a kötelező óráit a könyvtárunkban. Rendkívül népszerű a könyvtár a diákok 

körében, a rájuk bízott feladatot maximálisan, megbízhatóan végzik. 

 

Rendezvények 2016. május 31-ig: 

- Hazajáró filmvetítés és közönségtalálkozó. 

- Takács Katalin, kineziológus előadása. 

- Az egészség titkai. 

- Természetgyógyászati előadás. 

- Hangodi László előadása. 

- A Balatonról dióhéjban című előadás. 

- Sudár Annamária előadása. 

- Kellei György könyvbemutató. 

- Halmos Mónika előadása. 

- Grecsó Krisztián könyvbemutató (Líra könyvkiadó Zrt.-vel közös rendezvény). 

- Hullan Zsuzsa: Bakancskoptató c. előadása. 

 

2016-ban is tevékenyen részt vállaltunk országos programsorozatokban. Ide tartozott 

az InternetFiesta, az Összefogás könyvtári rendezvénysorozata. Az országos rendezvények 

közül az Ünnepi Könyvhét és az Országos Gyermekkönyvnapok eseményeihez csatlakoztunk 

siófoki, balatoni szerzők Balatonról szóló művekkel, és gyermekeknek rajzos-verses 

foglalkozással.  
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InternetFiesta könyvtári program: 

- virtuális könyvbemutató, 

- online tesztek könyvekről, könyvtárról. 

Összefogás könyvtári rendezvény: 

- Zenés könyves kavalkád Csimadia Mária Judit könyvbemutatója. 

- „Tűz és jég szigete”: izlandi útibeszámoló Heiling Zsolttal. 

- Operaszeretet - Ambrus Ákos operaénekes operanépszerűsítő bemutatója 

   gyerekeknek. 

- „Mink már összetanultunk…” – foglalkozás a Tüskevár birodalmában. 

- Mesés vízivilág zenével: foglalkozás óvodásoknak. 

- LEGnagyobb balatoni hal – közös játékkal szülőkkel. 

- Egész héten kvízjátékok, fejtőrök várták a felnőtteket, gyerekeket. 

 

Az Összefogás keretén belül meghívott előadók költségeit NKA pályázat terhére valósítottuk 

meg. 

 

87. Ünnepi Könyvhét és 15. Gyermekkönyvnapok eseményei Siófokon: 

 

- Király Levente író, költő interaktív rajzos könyvbemutatója.  

- Horváth Iván Boglár partjainál című könyvének a bemutatója. 

- Totth Benedek megismerteti az olvasókkal első írását felolvasás keretében. 

- Régi Balaton – dr. Kovács Emőke könyvbemutatója. 

 

A rendezvények színességét a Krúdy Gyula Szakközépiskola Irodalmi Színpad, a Perczel mór 

Gimnázium Irodalmi Színpad és a Kálmán Imre Műhely előadása fokozta. 

Különlegesség volt a könyvekből szerkesztett Balaton, Víztorony és Könyvtár épülete 

puzzlekirakó formájában.  
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„Hőseink” – a Balatoni Regionális Történeti Jutatóintézet, Könyvtár és Kálmán 

Imre Emlékház pályázata: 

A BRTKK is csatlakozott az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 

programjaihoz. 1956-os Emlékbizottság által - 1956-os emlékév alkalmából - kiírt pályázaton. 

2.000.000,-Ft összegű támogatást nyertünk rendezvények, kiállítás, filmvetítés, rendhagyó 

történelemóra és vetélkedő rendezésére. A pályázatban az országos események, szereplők 

mellett megemlékeztünk a siófoki ’56-os hősökre is.  

Célunk tisztességes, hiteles emléket állítani 1956-nak, és az előadásokkal pedig a mai 

generáció felé bemutatni az a történelmi korszakot a történelem, a művészet, a jog és a kultúra 

területéből.  

A pályázat 2016-ban megvalósult rendezvényei: 

Rendhagyó történelemóra a LógóÜveg Kultkocsmában. 

Dr. Antal Miklós Az 1956-os forradalom és szabadságharc katona- és politikatörténete 

címmel tarott előadása. 

Dr. Horváth Attila, jogtörténész – Az 1956-os forradalmárok „jogai”. 

Dr. Kovács Emőke, történész – ’56-os filmek. 

Páskándiné Sebők Anna, 1956-os események résztvevője – Erdély ’56 című előadása. 

Filmvetítések az adott kor történelmi eseményeiről, sorsokról, életutakról. 

Folyamatos plakát kiállítás eredeti 1956 eseményeit megörökítő angol nyelvű újságból. 

1956 év siófoki szereplőiről, az adott történelmi kor eseményeinek irodalma, újságok, 

folyóiratok tekinthetők meg a pályázat keretében külön honlapon egészen 2017. november 

közepéig. 

A Kálmán Imre Emléknapok keretében filmvetítés, operett-történeti előadás várta a 

felnőtteket. A Kálmán Imre Emlékázban zenés-kézműves foglakozás várta a gyermekeket. 

A felnőtt közönséget a BRTKK felnőttrészlege a Te, Rongyos élet filmet nézhették, és Gajdó 

Tamás Az operett történetének új fejezete – Kálmán Imre színháza című előadását 

hallgathatták meg. 
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A Balatoni Gőzhajózás 107. évfordulója alkalmából a hajózásról, és Széchenyi István 

gondolatainak érvényességéről a 21. században tartottak előadást. 

A felnőtt olvasók számára szervezett előadásokkal igyekeztünk minden korosztályt 

megérinteni.  

Az előadásainkra a hívott előadók mellett hangsúlyt helyeztünk a helyi szerzők, alkotók 

bemutatására.  

A Gyermekrészlegen tovább folytatódtak a pénteki foglalkozások a Máltai Szeretetszolgálat 

gyermekeivel péntek délelőttönként. Rendszeres látogatóink voltak óvodás csoportok, és 

hetente voltak szövegértési, könyvtárismertető foglalkozások. A Gyermekrészleg igyekszik 

azt a munkát tovább folytatni, amelyet 2003 óta végez.  

A Kálmán Imre Emlékházban az állandó kiállítás mellett időszaki kiállítások várták a 

látogatókat.  

 - Dr. Molnár János kiállítás 2016. február 8.- 2016. március 20. 

 - Fekti Vera képzőművészeti kiállítás 2016. április 6. – 2016. 2016. június 16. 

 - Üdvözlet Siófokról helytörténeti kiállítás 2016. július 4. – 2016. augusztus 31. 

 - Éljen a szerelem Csárdáskirálynő 100 2016. november 3.- 2017. január 15. 

A Múzeumok Éjszakája programsorozatban rendkívüli nyitva tartás mellett 9-23 óráig 

filmvetítés, ingyenes látogatási lehetőség, tárlatvezetés, a gyermekeknek kézműves 

foglalkozással fogadta az Emlékház a látogatóit. 
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Összegzés: 

A 2016. év tükrében leszögezhető, hogy a jövőben ránk váró feladat összetett, és 

felelősségteljesen kell ellátni.  

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

kevés intézmény közé tartozik, ahol „összművészeti tevékenységről” van szó, hiszen az 

irodalom, a zene, a képzőművészet egyazon intézményen belül összpontosul. Ez egyfelől 

nagy előny, másfelől komplex és szép feladat, vállalás.  

A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház kulturális koncepciójában, a jövőbeni tervek 

elkészítésében a fő hangsúly a minőségi kultúra népszerűsítésén, magas szintű szervezeti 

felépítés kialakításán van. 

Szeretném, ha a BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház színvonalas programjaival, 

rendezvényeivel, kiállításaival a jövőben is hozzájárulhatna Siófok és a Balaton régió 

kulturális eseményeihez.  

 

 

Siófok, 2017. január 30. 

 

 

      __________________________ 

          Laki Judit 

       intézményvezető 

 




