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ELSTARTOLT A DEÁK BLOG! 
 

Ahogy azt már olvasóink megszokhatták, könyvtárunkban mindig történik valami. Modern 
társadalmunkban megszoktuk, hogy pillanatok alatt elérhetőek a legfrissebb hírek. Az 
információ, az adat lett az új olaj. Az információs szupersztráda gazdagsága mellett 
felgyorsult világunkban nagyon fontosnak tartjuk a hiteles és minőségi hírek kommunikálását. 
Mindezt olyan formában, ami kötetlen időbeosztást enged meg olvasóinknak. A mai könyvtári 
trendekhez csatlakozva a szolgáltatásainkról, dokumentum újdonságainkról, programjainkról 
mi is igyekszünk a legszélesebb kommunikációs csatornákon eljutni a könyvtár és 
könyvszerető közönségünkhöz. Az internet lehetőséget biztosít, hogy többféle digitális 
platformon is megjelenhessünk, és érdekes, a közönségünk érdeklődésére számot tartó 
irodalmi, kulturális programokra, eseményekre, ajánlókra hívjuk fel a figyelmet. Emellett 
fontosnak tartjuk azt is, hogy a saját házunk táján megjelenő helyi híreket is megosszuk az 
olvasóinkkal. 
 
A blog, mint lehetőség… 

Szolgáltatásaink fejlesztése örök Főnix madár - mindig megújulva, vagy újjászületve szolgálja 
a közönségét. Kollégáinkkal együtt a már meglévő website, Facebook, Instagram platformunk 
mellé megszületett március első hetében könyvtárunk kreatív internetes naplója, a Deák blog 
(https://deak.blog.hu). Három fős blogger könyvtáros team (Bálint István Ábrahám, Herbai 
Anikó, Szűcs Katalin) végzik az oldal szerkesztését, frissítését. A blog alapvető célja, hogy a 
könyvtárunkba megérkező könyvekről, aktuális folyóirat tartalmakról, DVD-kről készülő 
ajánlókat tegyünk közzé. Emellett szerettük volna felhívni a figyelmet a város irodalmi és 
kulturális programjaira, valamint zalai szerzők megjelent műveire, művészeink új alkotásaira, 
fiatal tehetséges szárnypróbálgatásaira. Ezekhez a tartalmakhoz további linkeket, 
hivatkozásokat kapcsolhatunk az országos irodalmi és kulturális kínálatból (pl. a 27. 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál eseményei, mely április 23-26. között került volna 
megrendezésre). 

A tartalomról bővebben… 

A Deák blog tematikus tartalma felöleli a könyvekről, irodalomról, kultúráról, az irodalmi élet 
szereplőiről szóló írásokat, szubjektív ajánlókat közöl könyveinkből, folyóiratainkból és 
audiovizuális dokumentumainkból válogatva; emellett közzé tesz kulturális eseményekről 
szóló tájékoztatókat könyvtáraink vagy a város programjairól, illetve országos kulturális 
rendezvényekről is. Kitekintőt nyújt hasonló témájú oldalakról. Ismertetőt közöl könyvekhez 
kapcsolódó érdekességekről, irodalmi díjátadókról. Utalunk társoldalainkra, pl. a Deák+kert 
online irodalmi és kulturális portál tartalmai. 

Aki szereti a változatos hírtartalmakat, az most a blogon csemegézve megtalálhatja legújabb 
kreatív ötletünk megvalósulását, A kis herceg könyvtárosok által felolvasott hangoskönyvét. 
Emellett tavaszi könyvajánlót, természettel kapcsolatos folyóiratokat, földrajzi utazási 
magazinok ajánlóit, és persze játékot is. A krimi műfajt kedvelőknek kvízjáték, az olvasást 
kedvelőknek könyvbingó is elérhető. Emellett a helyi hírekből válogatva ajánlónkban 
olvasható a Göcseji Múzeum - Élet Zalaegerszegen a koronavírus járvány idején c. 
gyűjtemény gyarapító projektje. Meg kell még említenünk a Göcseji Falumúzeum 
családfakutatás kezdeményezését (ez a felhívás megmozgatja, együttműködésre ösztönözheti 
a különböző generációkat) valamint a pedagógusok érdeklődésére is számot tartható 
múzeumpedagógiai online gyűjteményt. A felnőtteknek szóló ajánlóink mellett a 
gyermekirodalom friss híreiből is találhatnak bejegyzéseket olvasóink.  
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A járvány hatása… 

A koronavírus járványhelyzet ezt a helyi ajánló tevékenységünket átalakította, mert 
rendezvényeinket, kötetbemutatóinkat elhalasztottuk, de a lapszám megjelenések (ld. Pannon 
Tükör) is az online térbe tevődtek át. Így mi is alkalmazkodunk az új helyzethez és 
tartalmainkat online eseményekkel színesítjük. Posztjainkban igyekszünk humoros, érdekes és 
minőségi irodalmi-kulturális bejegyzéseket közzé tenni.  

Terveink… 

A veszélyhelyzet elmúltával, az élet normális kerékvágásba való visszatértével szeretnénk 
ismét beemelni ajánlataink közé a könyvtár állományában megtalálható könyvek, és egyéb 
dokumentumok ajánlóit, helyi programokat, eseményeket. Ezek mellett továbbra is 
megtartanánk az országos vagy a nagyvilág színes híreit, mert a változatosság is bővítheti 
ismereteinket, és tágíthatja rálátásunkat az irodalmi, könyvtári vagy a kulturális élet 
gyöngyszemeire. Blogunkon a korábbi posztok folyamatosan elérhetőek, tartalmuk nem vész 
el, később elővéve ötleteket adhatnak (pl. könyvajánlók). Reméljük, hogy hamarosan helyi 
programokról is tudósíthatunk, és ezzel is olvasóink szolgálatába állhatunk. 

Ne feledjék: https://deak.blog.hu/ - az oldal megosztható, kedvelhető, sőt követhető!  

 

 
 

Tóth Renáta 
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