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Szakmai beszámoló 

 

 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár az alapszolgáltatásain kívül az év minden 

hónapjában kínál 3-4 kulturális programot: író-olvasó találkozót, kiállítást, vetélkedőt, 

szavalóversenyt, koncertet, vagy éppen történelmi-irodalmi estet kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt. Ezeken a rendezvényeken, érdeklődési körüknek megfelelően a város polgárai nagy 

létszámban vesznek részt. 

Keszthely város turisztikájának szempontjából az alábbi 2 pontban lehet fontos a 2018.évben 

végzett munkánk: 

 

 

1. A Fejér György Városi Könyvtár 2017-ben megpályázta és elnyerte a Magyar 

Könyvtárosok Egyesületének 50., jubileumi vándorgyűlésének megszervezését és annak teljes 

lebonyolítását 2018 évre. 

Ezt a munkát egy éves előkészítési feladat előzte meg, együttműködve a fenntartóval, 

munkatársakkal, több oktatási és közművelődési intézménnyel, civil szervezetekkel, a MKE 

Zala megyei Szervezet tagjaival, vállalkozókkal, médiával, önkéntesekkel. 

A 4 napos szakmai konferencia idejére 2018. július 3-6 között városunkba 805 fő magyar és 

határainkon túl élő és dolgozó vendég érkezett, akik a jól szervezett és lebonyolított napok 

alatt – utólagos minősítéssel – kiválóra értékelték a munkánkat. Az ideérkező vendégek a 

szakmai előadásokon, konferenciákon nagy létszámban részt vettek, az egyéb kulturális 

programokon pl. templomi, színházi koncerten, múzeumi és könyvtárlátogatásokon, 

kirándulásokon jól érezték magukat. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy az a 805 fő vendég, akik ezen a 4 napon részt vettek 

városunkban, ők a történelmi-kulturális gyönyörű városunk jó hírnevét is elvitték. 

 

 

2. A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár 10. alkalommal szervezte meg a 

Strandkönyvtári szolgáltatást a városi strandon. 2018. július 23- augusztus 20-a között 4 héten 

keresztül mindennap 10-17 óra között voltunk nyitva. A több, mint 500 db magyar nyelvű, 

többségében szépirodalmi köteteken kívül lehetőséget adtunk a strandoló vendégeknek a 

nagyszámú, 79 fajta napi-heti-havilap olvasására is. A gyermekek részére mesekönyvekkel, 

leporellokkal, ifjúsági irodalommal készültünk, de rajzolhattak is a kicsik a könyvtárunkban a 

strandon. Emellett lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a „Neked mennyit ér?” 

programunkban magyar és idegennyelvű könyveket megvásárolhassanak az érdeklődők. 

Statisztikai adataink 2018-ban: 3766 fő látogatónk volt a strandkönyvtárban, 165 fő új 

beiratkozó olvasót köszönthettünk, 900 alkalommal helyben használták a szolgáltatást, és 

1056 db volt az összes kölcsönzésünk. Ebben az évben a 4 hét minden napján – köszönhetően 

a megfelelő időjárásnak – nyitva tudtunk lenni. Munkánkat segítik évek óta a közösségi 

szolgálatos középiskolás diákok, akik váltott műszakban, örömmel dolgoznak nálunk. 

4. sz. melléklet



 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a 2009-ben, az országban 2. helyszínként városunkban 

elindított Strandkönyvtári szolgáltatás eredményes és mindenképpen folytatást igényel. A 

helyi médiában való megmutatkozásunkon túl érdeklődésre tartott számot a M1 műsorán 

nyaranta indított „Balatoni nyár” c. műsorban való megmutatkozási lehetőség is. 
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