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Mint arról már bizonyára többen értesül-
tek, a Pécsi Tudományegyetem Pollack
Mihály Mûszaki Fõiskolai Kar Könyvtá-
ra elsõ ízben vett részt az immár hatodik
alkalommal megrendezett Pollack Ex-
pón.

Amikor elhatároztuk, hogy mi is „ki-
települünk” három cél vezérelt bennün-
ket: Jelen lenni a kar életében, hiszen ez
egy találkozási pont a dél-dunántúli és
országos mûszaki cégek és a képzést biz-
tosító közép- és felsõfokú iskolák között.
A kiállításokat szinte az összes hallgató
és oktató megnézi. Felhívni a figyelmet a
szolgáltatásainkra. Frissíteni a gyûjtemé-
nyünkben lévõ tervezési segédleteket.

Az elsõ lépés az alkudozás volt, hi-
szen egy stand ára százötvenezer forint
plusz áfa volt. Mivel a marketingre hatal-
mas összegek nem állnak rendelkezé-
sünkre, azzal dolgoztunk, amink volt:
plakátot nyomtattunk, szórólapokat ké-
szítettünk, könyvtári totót állítottunk ösz-
sze, és megjelentünk a Facebookon.

Be kell vallanom, a megjelenésünk
egy kissé felemásra sikeredett. A szóró-
anyagaink a többi kiállítóhoz képest egy-
szerûbbnek tûntek (azok is voltak), és a
plakátunk is jóval kisebb volt a többi ki-
állítóénál.

Az elsõ lépéseket azonban megtettük.
Megjelentünk. Volt, aki ismerõsként üd-
vözölt, és volt, aki csodálkozott. Megle-
petés voltunk, nem kis homlokráncolást
okozva a kiállítás némely látogatójának,
aki végigolvasta a nevünket.

A könyvtári totónk népszerû volt, sok
megfejtést kaptunk, s a megfejtések fele
jó is volt! Egyesek szerint nagyon nehéz
volt, szinte az összes szolgáltatásunkat
számba vettük a kérdésekben.

Rengeteg ajándékot kaptunk a kiállí-
tóktól, könyveket és tervezési segédlete-
ket, amiket a hallgatóink tudnak majd
használni.

Sikerült a diplomadíjasok kiállítását 
a könyvtárba csábítanunk.

Mindezekrõl a honlapunkon és a
Facebookon is hírt adtunk.

Tanulságok: Mindenképp jó volt,
hogy kimentünk, sokan észrevették, hogy
egyáltalán létezünk. Jövõre sokkal pro-
fibb marketinggel kell készülnünk. Mivel
pénzünk nem sok van, a kreativitásunkra
kell hagyatkoznunk, olcsó de nagyon lát-
ványos megjelenés kell. Addig is
ötletelünk, tervezgetünk, és készülünk a
jövõ évi kiállításra, hiszen ez egy hosszú
út elsõ lépése volt. ■
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