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BEMUTATKOZÁS


könyvtárunk egy kulturális agóra része, a város központjában, a művelődési
ház, könyvtár, rendezvénytér hármasában



2017-től integrált intézményként működik, intézményegységei a művelődési
ház a városi galériával és a könyvtár a helytörténeti gyűjteménnyel



az integráció után egy státuszt vesztettünk, jelenleg 4 fő szakalkalmazott
dolgozik a megfelelő végzettséggel: 1 fő intézményegység vezető, 1 fő
olvasószolgálatos, 1 fő gyermekkönyvtáros, 1 fő gyűjteményszervező



Állomány: kb. 35 000 kötet



Beiratkozott olvasók száma: 1100 -1200 fő



Stratégiai tervünkben (2017-2021) kitűzött cél a Minősített Könyvtár cím
elnyerése



III. kategóriában nyújtottuk be a pályázatot

Könnyü László
Tamásiban született író,
tanár, költő, térképész

KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR

TÉMÁK
Előadásomban két témakörről szeretnék beszélni:
 az intézményi integráció utáni szervezeti kultúránk alakításáról
 új rendezvényszervezési stratégiánkról

SZERVEZETI KULTÚRA
integráció után cél: a könyvtárban kialakult új felállásban a minőségi munka
alapját képező stabil könyvtáros szervezeti kultúra kialakítása
 kis létszám - ésszerű feladatelosztás
 Emberi Erőforrás Stratégia: erősségek, gyengeségek, személyiségprofilok
 cél: közösen meríteni mindannyiunk tudásából, ötleteiből egy-egy kitűzött
feladat megvalósításakor, biztosítva az egyéneknek az önálló kidolgozás
lehetőségét


KIHÍVÁS és ÖSZTÖNZŐ ERŐ
„Én meg tudom tenni, amit te nem, és te meg tudod tenni, amit én nem,
együtt nagy dolgokra vagyunk képesek” (Teréz anya)
Ez az idézet 2017-ben került fel kölcsönzőpultunk belső oldalára, azóta
jelmondatunkká vált, bizonyítva, hogy a közös munkában kiegészítjük egymást.

SZERVEZETI KULTÚRA


integráció után sem indultunk problémáktól mentes, a munkában teljesen
összeszokott stabil kollektívának



1. évben: megtanultunk szembenézni önmagunkkal és egymással



ennek legfontosabb alapjai: őszinteség, tolerancia, kompromisszum készség



gyakori, építő beszélgetések, rendszeres megbeszélések, értekezletek,
ötletrohamok,
pontos, időhöz, névhez kötött iránymutatások, közös
értékelések, dicséretek, közös emberi alkalmak

EREDMÉNY: őszinte, egészséges belső kommunikáció, egyre erősödő
csapatszellem, összetartás, kreatív, innovációra nyitott alkotói légkör, az
elvégzett feladat sikerének közös öröme
Amerre haladunk: csapatorientált kultúra innovatív alaphangokkal

SZERVEZETI KULTÚRA
Csapatépítő alkalmaink:
„Egy süti, egy kávé” ( közös beszélgetés egy elvégzett feladat sikerének öröme
kapcsán, az érte járó köszönet, dicséret kiosztásának céljával, vagy egy
névnap, vagy más közösségünket érintő örömteli esemény kapcsán)
Ötletrohamok (gyakori spontán ötletelések felszabadult hangulatban, amelyek
erős motiváló erőt képviselnek, ha a felmerült ötlet közös elfogadásra talál,
általában gyors megvalósítás következik)
„Háromórai” ( mivel négyen éppen az épület négy távoli sarkában vagyunk,
délután 3 óra körül egy 10 perces uzsonna keretében összegyűlünk és ki-ki
elmondja az aznapi történéseket, kik voltak a látogatóink, volt-e különös kérés,
történt-e érdekes esemény, felmerült-e a nap folyamán valami probléma)

ÚJ RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI STRATÉGIA


Stratégiai cél: minél színesebb rendezvények szervezése, többek, új
csoportok bevonzása a könyvtárba

VÁLTOZÁSÖSZTÖNZŐ TÉNYEZŐK:


2015-től csökkenés a rendezvények számában, látogatottságában



bizonyos korosztályok aktivitása csökkent a könyvtár és a rendezvények
látogatottságát illetően



az eddig megszokott, döntően író-olvasó találkozók, helyismereti
rendezvények mellett igény formálódik újabb típusú rendezvényekre
(elégedettségi kérőívek)



jól célzott programokkal visszatérő közösségeket formálhatunk

ÚJ RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI STRATÉGIA
EZÉRT:
szakítottunk (nagy részben)a 2017 előtti rendezvényszervezési gyakorlattal
 a szervezési munkálatokhoz a PDCA-t tükröző folyamatleírást készítettünk,
pontos feladatmegjelöléssel, személyre szabva négyfelé osztottuk a
rendezvényszervezési feladatokat




megújítottuk kommunikációs stratégiánkat, sokkal több felületen juttatjuk el
az információkat közönségünkhöz (SZIKLA kommunikációs felülete,
beharangozó hírlevéllel támogatott meghívók, honlap, helyi média ( rádió,
helyi lap), megyei Tolnatáj TV, megyei lap, közösségi oldal, személyes
megkeresés)



átrendeztük belső tereinket, többféleképpen berendezhető, dekorálható,
modern technikai eszközökkel felszerelt tágas olvasótermet kaptunk,
amelyben 3 irányban alakíthatunk ki „nézőteret”



tovább vittük a pályázatok kihasználása területén bevált jó gyakorlatot

AZ ÁTRENDEZÉSSEL
DUPLÁJÁRA NÖVELTÜK
A RENDEZVÉNYEK
MEGTARTÁSÁRA
BERENDEZHETŐ TERÜLETET

TÁGAS OLVASÓTEREM

ÚJ TÍPUSÚ RENDEZVÉNYEK








babaszínház (0-3 év), meseszínház, szabadtéri gyermekkoncert
„zöld” rendezvények (együttműködés a Duna-Dráva Nemzeti Park előadójával, a
Zöldtárs Alapítvánnyal és helyi iskolákkal ( témanap, témahét) értéktár-előadások)
„helyi” rendezvények (helyi irodalmárok összefogása, támogatása könyvkiadással,
helyi helytörténészek, helyi sportolók, helyi zenekarok bemutatkozása, helyi utazók
élménybeszámolója)
közösségépítő rendezvények ( társasjáték est, Booktivity)
utazó kiállítások (Süsü és barátai, Origami, Pál utcai fiúk, Lázár Ervin mesefigurái,
Schenk katonák)(kézműves foglalkozással, felolvasással egybekötött megtekintés)
4-6 eseményből álló rendezvénysorozatok ( I. világháborús emlékév, Ady emlékév,
Szülők iskolája, Lázár Ervin mesehét, Csukás István mesehét, Petőfi emlékév, 70 éves a
könyvtár)

Az újítások mellett klasszikus könyvtári programjaink (gyermekkönyvtári rendezvények,
tematikus foglalkozások, rendhagyó tanórák, közönségtalálkozók, író-olvasó találkozók
ugyanúgy zajlanak, a meghívott vendégek színes palettájával.

A NAGY HO HO
HORGÁSZ,
A HALAK, A FŐKUKAC
ÉS A NÉGY KÖNYVTÁROS

SÜSÜ ÉS BARÁTAI KIÁLLÍTÁS

VENDÉGEINK VOLTAK 2017-2021
AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN TÖBBEK KÖZÖTT VENDÉGÜNK VOLT:

Szabó T. Anna, Dragomán György, Závada Pál, Tóth Krisztina, Fábián Janka,
Grecsó Krisztián, Borsa Brown, Lackfi János, Háy János, Spiró György, Réti
László, Bauer Barbara, Sándor Anikó, Budai Lotti, R. Kelényi Angelika, Sudár
Annamária, Endrei Judit, Agócs Gergely, Görög Ibolya, Kádár Annamária,
Zacher Gábor, Járvás Katalin, Révész Sándor, Levente Péter, Döbrentey Ildikó,
Kenyeres Oszkár, Lukács Sándor, M. Kácsor Zoltán, Vigh Balázs, Bosnyák
Viktória, Figura Ede, Fabula együttes, Dongó együttes, Kákics együttes,
Szélkiáltó együttes, Hangraforgó együttes, Lóca együttes, Szabad Ötletek
Színháza, Kezes-Lábas Babaszínház, Babszem Jankó Meseszínház, Bóbita
Bábszínház, Napraforgó Színház, Tekergő Bábszínház

RENDEZVÉNYEK SZÁMA

RÉSZTVEVŐK SZÁMA

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS
Könyvtári rendezvényeink számát és a résztvevők számát hasonlítottuk össze
hasonló nagyságú települések hasonló adottságú könyvtárainak adataival.
Könyvtárunk rendezvényeinek száma a vizsgált időszakban szinte egyenletes,
minimális emelkedés tapasztalható az utolsó években.
A rendezvényeken résztvevők száma 2017-től emelkedést mutat. A 2016-os év
számadata a következő években 60-80%-kal nőtt. Kiemelkedő a 2019-es év,
amikor vendégeink száma a 2016-os évhez viszonyítva megduplázódott.
A résztvevők számát illetően 2013-tól a tamási könyvtár értékei az összes
vizsgált könyvtáréhoz viszonyítva a legmagasabbak.
A
2017-ben
megkezdett
beavatkozások
eredményre
vittek.
A
rendezvényeinket látogatók között kialakult egy aktív mag,
érdeklődő,
visszatérő törzsközönség.

BOOKTIVITY JÁTÉK
Mivel tudnánk a középkorosztályt jobban bevonzani a könyvtárba?








JÁTÉKKAL
AKTIVITY – BOOKTIVITY
Egyedi, a könyvtárosok által kidolgozott játék könyves környezetben.
felmértük,
volna-e
rá
igény,
munkahelyi-és
baráti
közösségeket,
sportegyesületeket kerestünk meg
kidolgoztuk a játékszabályt
mutogatásra, rajzolásra, körülírásra szánt feladványokat (kizárólag: könyvcím,
irodalmi művek címe, filmcím, szólás, közmondás, dalsor, verssor, szállóige) az év
során folyamatosan gyűjtöttük, kategorizáltuk
játékvezetőt, 3 tagú zsűrit kértünk fel, a játéktér előkészítésében, a játék
lebonyolításában a könyvtárosok vettek részt(óra indítása, tábla törlése, fotózás)
több fordulós játék (selejtező elődöntők, döntő)

A VÁROSBAN MINDEN ÉV
ŐSZÉN ELURALKODIK A
BOOKTIVITY- LÁZ

A GIMNÁZIUM, A SZAKKÉPZŐ ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT CSAPATÁNAK
KÜZDELME

BOOKTIVITY ÖSSZEGZÉS


a játék 2017-ben indult, 4 évadot játszottunk, a 2020. év a pandémia miatt
kimaradt



a játékba a 4 év alatt közel 700 személyt sikerült bevonnunk játékosként,
segítőként, szurkolóként



több, mint 1500 feladványt gyűjtöttünk, kategorizáltunk, kártyákra nyomtattuk



a játék nagy többségében a célzott korosztályt mozgatta meg



több estére ( elődöntők, döntők)hoztunk össze felnőtt közösségeket, olyanokat,
akik lehet, hogy nap, mint nap találkoznak és mennek el egymás mellett az
utcán, és fel sem merül bennük, hogy a szabadidejüket együtt töltsék



minden évben történt beavatkozás a jobbítás céljával (változtattunk a
játékszabályon, a zsűri összetételén, a rablókörök szabályain, a terem
berendezésén, bővítettük a feladványok körét, vándor Booktivity- macit vettünk)



fergeteges hangulatú, óriási versenylázban játszott küzdelmeknek lehettünk
tanúi, amelyek jó hangulatú zsíroskenyér partival záródtak

BOOKTIVITY ÖSSZEGZÉS


Játékos csapataink a következő intézményekből érkeztek:

ÖNKORMÁNYZAT, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ,
ÓVÓDA, KORMÁNYHIVATAL, RENDŐRSÉG, TAMÁSI RÁDIÓ, NYUGDÍJAS KLUB,
SPORTEGYESÜLETEK ( TSZSE, KOSARASOK, KERÉKPÁROSOK, ÍJÁSZOK), VARRODA

A játék tanulsága:
A felnőttek is nehezen tudnak veszíteni.
A BOOKTIVITY ERŐS, KÖZÖSSÉGET ÖSSZEKOVÁCSOLÓ ERŐ.
„Játszani legalább ketten kell, de inkább tízen, húszan, mert a
közös játék a legnagyobb dolog az életben.” (Csukás István)

AZ AKTIVITY (BOOKTIVITY)
TÁRSASJÁTÉK DOBOZA
TORTA FORMÁBAN
2021

A GYŐZTES CSAPAT BOOKTIVITY-tortája

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN
A BIZALMAT!

ECKERT LÍVIA, IGNÁCZ ERIKA, CZOMPÓ MÁRTA, NAGY ISTVÁNNÉ
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Két tartalomrész elrendezés SmartArtábrával
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A csoport
• 1. tevékenység
• 2. tevékenység
B csoport
• 1. tevékenység
• 2. tevékenység
C csoport
• 1. tevékenység

