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KESZTHELYI KALENDÁRIUM 2020-BÓL 

AVAGY A VÁLTOZÁSOK ÉVE 

„A világ változik, és mostanában egyre gyorsabbak a változások. Felgyorsult a tempó, és ezt 

ki kell használni. Új horizontok nyílnak.” 

(Agatha Christie) 

Amikor elindult a 2020. év a hagyományos módon, nem is sejtettük, mekkora fordulatok, 

mennyi változás és kihívás elé nézünk. Írásunk egyrészt rövid áttekintő, beszámoló, másrészt 

számadás az előző év tapasztalatairól, tevékenységeinkről. 

A január a hagyományok jegyében telt: méltóképpen megemlékeztünk a Magyar Kultúra 

Napjáról az Igricek Trió segítségével, valamint bemutattuk nagy érdeklődés mellett dr. Müller 

Róbert: Keszthely város története című kötetét. 

Februárban egy különleges estével vártuk olvasóinkat, Prykril József Venesz-díjas 

mesterszakácsot láttuk vendégül, aki mesélt nekünk legújabb kötetei megszületéséről, melyek 

a Zalai, vasi paraszti ételek és A dödölle címet kapták. Beszélgetőtársa Kövérné Kalmár 

Mónika, a MaiMóni blog szerzője volt. A hónapban megnyitottuk Gécseg András kiállítását 

is. Megemlékeztünk a Magyar Széppróza Napjáról: rendhagyó irodalomórára invitáltuk a 

Vajda János Gimnázium tanulóit. A Magyar Írószövetség Nyugat-Dunántúli Írócsoportjának 

segítségével érkezett hozzánk Király Farkas Bella István-díjas író. 

Március elején négy kollégánk vett részt Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei és Városi 

Könyvtárban a Konfliktuskezelés és hatékony tárgyalási technikák elnevezésű tanfolyamon. 

Könyvtárunkban előadást hallgathattunk a krimi koronázatlan királynőjéről, Agatha Christie-

ről. A hónap első napjaiban érkezett meg a Móra Kiadó Janikovszky Éva Emlékkiállítása, 

melynek nagyon örültek olvasóink, diákcsoportok is megtekintették. Sajnos, azonban az élet 

átrendezte a körülöttünk lévő világot, melynek következtében március közepétől – mint 

megannyi más intézmény – könyvtárunkat bezárni kényszerültünk, így sokan lemaradtak erről 

a nagyon érdekes és szemléletes vándorkiállításról. 

Előállt egy váratlan helyzet, gyorsan kellett ezeket a változásokat menedzselni, megfelelni új 

kihívásoknak. Megismerkedtünk a Home Office munkavégzés „örömeivel és bánataival”. A 

kényszerleállás alatt olyan feladatokat végezhettünk el, amire máskor kevés idő jut. Mit is? 

Könyvajánlókat fogalmaztunk, amelyek majd az új honlapra kerülnek fel, a következő évben 

esedékes új stratégiai terv alapjainak megírásába ástuk bele magunkat, ötleteltünk új típusú 

könyvtárhasználati órák tervezetein. Online rajzpályázatot hirdettünk kedvenc versekről, az 

alkotásokat honlapunkon és a facebook oldalunkon is megtekinthetővé tettük. Átrendeztük az 

olvasótermi állományt: sok könyvet töröltünk az állományból, többet kölcsönözhetővé tettünk 

az olvasók számára, s új feliratokat helyeztünk el. Közreműködtünk a Keszthely, ahol élünk c. 

helyismereti tananyag létrejöttében, ami könyvtárunk honlapján is elérhető. Ennek 

köszönhetően bővült digitális gyűjteményünk, gyermekkönyvtáros kollégáink pedig online 

helytörténeti vetélkedőt bonyolítottak e kiadvány felhasználásával. Home office keretén belül 

online tájékoztatás, diákok segítése zajlott. Honlapunkon frissítettük a Hasznos helyek 

menüpontunkat, kiegészítve tanulást segítő oldalak, adatbázisok, katalógusok linkjeivel. 

Hangoskönyv-jegyzékünket aktualizáltuk. Bővítettük a helyismereti gyűjteményi állomány 

tárgyszavait a keresőrendszerben. Az online térben zajlott le a Zöld Zala elnevezésű 

környezetvédelmi vetélkedőnk (erről a Zalai Könyvtári Levelező 2020/1. sz. olvasható egy 

rövid beszámoló), ennek kidolgozása és összeállítása szintén Home office-ban történt. A 

bezárás alatt folytatódott az új dokumentumok beszerzése nemcsak a helyi, hanem a területi 

ellátásban is. Fenntartónkkal való együttműködés keretén belül informatikus kollégánk a helyi 
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önkormányzati rendeleteket közzétette a honlapunkon, ezzel segítve a lakosság információhoz 

való hozzájutását. Munkatársaink részt vettek a járvány ideje alatt a városi önkéntesek 

munkájában: gyógyszert szállítottak, bevásároltak a rászorulóknak. Egy alkalommal pedig a 

helyi kórház kérésére könyveket adományoztunk. A bezárás ideje alatt elvégzett munkánkról 

kisfilmet forgattunk, amelyről nemcsak a honlapunkon keresztül értesülhettek, hanem a 

közösségi média felületén is. Sajnos, a járványveszély következtében pénzügyi elvonások is 

érintették az intézményt, mely a munkában kényszerpihenőt jelentett több munkatársunk 

számára. 

2020 júniusában átadtunk egy új közösségi teret: 48,6 millió Ft-ból a Széchenyi 2020 pályázat 

keretén belül épült meg az olvasóudvarban egy 40 m2-es interaktív közösségi és oktató tér. Az 

uniós projektből és önkormányzati támogatásból megvalósuló beruházásnak köszönhetően 

kialakított modern épületrészben nemcsak a diákok nem formális oktatása valósulhat meg, de 

felnőttek számára is új lehetőséget nyújt. E pályázat révén eszközparkkal is bővült 

könyvtárunk: oktatási és közösségi funkciókhoz illeszkedő bútorok, valamint informatikai és 

audiovizuális eszközök megvásárlására került sor. A Városvédő Egyesület, a TC Informatika 

Kft. és a Magnolia Art Kertépítő Kft. jóvoltából és segítségével elkészült a pihenőkert, 

mellyel létrejött egy hívogató, üde rekreációs tér.  

Júniusban a járványveszély feloldásával könyvtárunk megnyílt olvasóink előtt, igaz, nem 

teljes körű nyitvatartással és szolgáltatásokkal. Ha nyár, akkor Balaton, és az idei évben sokak 

számára tényleg ez jelentette a Riviérát, ezért nagyon örültünk, hogy ismét megnyithattuk 

strandkönyvtári szolgáltatásunkat, s ebben az évben párhuzamosan működtek a 

szolgáltatásaink mind a főépületben, mind a Városi strandon, ami komoly tervezést és 

munkaszervezést igényelt. 2020-ban új helyet kaptunk a strandon: a főbejárat mellett egy 

kisebb, de komfortosabb épületet egy félig nyitott, félig zárt terasszal. Munkakörülményeinket 

tekintve ez jó helynek számított, hiszen a polcunkat nem kellett naponta ki-be cipelni, és a 

főbejárat az egyik legforgalmasabb hely a strand területén, bár ez nem mindig állt 

összhangban a forgalmi statisztikánkkal. A szolgáltatási igények elég széles skálájával 

találkozhattunk: nyugágykölcsönzéstől hajójegy-vásárlásig, de akadt, aki áramot szeretett 

volna kölcsönözni tőlünk a telefonja feltöltéséhez. Több alkalommal elsősegélyt nyújtottunk. 

Munkánkat ismét segítették középiskolás diákok, akik az IKSZ keretén belül dolgoztak 

nálunk. 

Szeptember 1-jétől visszaállt a „régi rend”: szokásos nyitvatartással és szolgáltatásokkal 

vártuk olvasóinkat, újra elindult a tanév, könyvtárbemutató órákat tartottunk, valamint 

alapfokú könyvtárosi és Textlib használói képzést bonyolítottunk le a községi könyvtárosok 

számára. E hónapban hallhattunk előadást gróf Festetics Leóról. A júniusban elmaradt Ünnepi 

Könyvhét alkalmából is szerveztünk programot: rendhagyó irodalomórára vittük el a 

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Keszthelyi Közgazdasági Technikum 2 osztályába 

Szurovecz Kitti írónőt, aki egymás után két nagyon nyitott és érdekes óra keretén belül 

mutatkozott be a diákoknak, délután pedig könyvtárunk új közösségi terében irodalmi 

teadélutánra invitáltuk a felnőtt érdeklődőket. 

Az október mindig az országos nagy szakmai összefogásról, az Országos Könyvtári Napokról 

és a Könyves Vasárnapról szól. A 15. alkalommal megrendezett átfogó programsorozat több 

rendezvényt is kínált olvasóinknak: Bemutattuk Kovács Emőke Balatoni impressziók című 

kötetét, amelyhez a Balatoni Értékmentés facebook-csoport által meghirdetett pályázat 

képeiből nyitottunk kiállítást. Kiállítást láthattak még olvasóink könyvtári retróságokból, s 

alkotásaikkal megmutatkoztak kollégáink. Zenei élményt nyújtott Kiss Tamás karnagy, 

zenetanár, az új épületben Természetbarát kert címmel interaktív környezetvédelmi előadást 

tartott kisdiákoknak Sáringer Marcell, a gyermekkönyvtárban Botka Dóra drámapedagógus 

foglalkozása nyújtott élményeket, de köszönthettünk köreinkben Ugron Zsolna írónőt is. Író-
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olvasó találkozóra vártuk Hartmann Miklóst, aki Örömóda c. kötetével ismertetett meg 

bennünket. Ebben a hónapban mutattuk be a Keszthely, ahol élünk c. tananyagot egy előadás 

keretében, valamint a Mozgáskorlátozottak és a KESOTE tagjainak helytörténeti vetélkedőt 

rendeztünk Kocsondiné Eisenkorb Györgyi és Verebélyi Judit aktív közreműködésével. 

Könyvtárunk tagja a Digitális Jólét Programnak. Mentoraink szervezésével különleges 

élményben lehetett részünk: megérkezett hozzánk az Utazó Digitális Élményközpont. Az új 

közösségi terünkben 3 iskola közel 100 tanulója ismerkedhetett meg új digitális 

technológiákkal, 3D nyomtatóval, LEGO-robotokkal, VR szemüveggel.  

Pályázati forrásból valósult meg az olvasószolgálati pult plexi fala.  

Az év utolsó rendezvényeként november 3-án Wildner Judit előadása hangzott el „Víruson 

innen, víruson túl”: az immunrendszer erősítése természetesen címmel. Sok érdekességgel és 

aktualitással szolgált, hiszen november 11-től ismét lezárásra kerültünk a járványveszély 

erősödése miatt.  

Az október 31-ével megszűnt közalkalmazotti jogviszony miatt november 1-től a Munka 

Törvénykönyve alá esnek a könyvtár dolgozói is. A hónap elejétől komoly személyi változás 

történt: a könyvtárat új vezetés irányítja: Kocsondiné Eisenkorb Györgyi – aki október 

közepétől igazgatóhelyettes – látja el az intézmény vezetését. Ebben segítője Kalmárné 

Amberg Xénia olvasószolgálati csoportvezető. Első nagy feladatuk az új munkaköri leírások 

megírása volt. Új munkatársunk lett Gyapay Vera a DFMVK-ból, aki nagy lelkesedéssel 

vágott bele a szintén nagy kihívást jelentő KSZR feladatok elvégzésébe. Az újbóli 

kényszerpihenő ideje alatt nagytakarítási munkálatokra, a folyóirat-állományunk rendezésére, 

nyilvántartásának frissítésére került sor. November 18-tól december 28-ig pedig 

állományellenőrzést végeztünk a Gyermekkönyvtárban. 

Olvasóinkat a honlapunkon és a közösségi média felületeinken folyamatosan tájékoztatjuk az 

aktuális helyzetről. Online tájékoztatás folyik, digitális szolgáltatásaink működnek, diákok 

tanulását segítjük, amihez nagy segítség az Arcanum Digitális Tudománytár adatbázis. 

Több rendezvényünk elmaradt 2020-ban, és a felhasználói tanfolyamainkat sem tudtuk 

megtartani. 

A 2020-as év nem teljesen a tervek szerint alakult, de legyünk büszkék magunkra és 

munkatársainkra, akikkel közösen dolgoztuk végig az évet, és közösen vághatunk bele a jövő 

feladataiba és kihívásaiba. 

Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, Verebélyi Judit 




