
8360 Keszthely 
Zeppelin tér 3. 

Tel.: 83/312-446 
 

 

 

A Fejér György Városi Könyvtár 

2021. évi 

beszámolója 
 

 

 

  



Települési nyilvános könyvtárak 2021. évi beszámolója 
 

1. Rövid összefoglaló (legfeljebb 1500 karakter) 
 

a. sikerek, eredmények és trendek (használati mutatók alapján) 

A 2020. évhez képest a könyvtárat aktívan használók 49, a könyvtárhasználatok 37,6, a 
honlaplátogatások száma 93,8, a tartalomfrissítés 156,1, a könyvkölcsönzés 5,9, az időszaki 
kiadvány kölcsönzése 158,9, az irodalomkutatások 62,5, a rendezvények száma 272,5 %-kal 
nőtt. A tárgyévi regisztrált használók 6,6, a tárgyévi látogatók száma 13,2 %-kal csökkent. 

b. tárgyévi fejlesztések, innovatív lépések 

Új tájékoztató táblák kerültek épületeink bejáratához, elkészült új honlapunk, Instagram oldalt 
nyitottunk, bevezettük a rendezvények plakátjait, könyvtári híreket tartalmazó e-mailes 
hírlevelet. Bővítettük honlapunkon a Keszthelyi Digitális Gyűjteményt. Zárva tartás alatt online 
vetélkedőket, előadást, kisfilmet nézhettek olvasóink, a facebook oldalon többször hívtuk fel 
figyelmüket egy-egy jeles világnapra, mely az olvasáshoz, vagy könyvtárunk szellemiségéhez 
kapcsolható. Verspályázatot is hirdettünk, könyv, olvasás tematikában. Beszereztünk egy 
számítógépet. 

c. az eredményeket jelentősen befolyásoló (pozitív vagy negatív) körülmények 

2021-ben is csaknem 4,5 hónapig voltunk zárva, két héttel kevesebbet, mint az előző évben, 
viszont nem két részletben, hanem egybefüggően. Ez az egyciklusban zajló bezárás jobb 
mutatókat eredményez az előző évi 2 ciklusosnál, így összességében sikeres évet zártunk. 
Pozitív eredménynek könyvelhetjük el, hogy február 1. felében megnyithattuk a 
„Könyvtárablak”-ot. A szolgáltatás népszerű volt. A regisztrált használók és a tárgyévi 
látogatók száma a járványnak tudható be. Sokan nem mernek még közösségbe, könyvtárba 
járni, főleg az idősek, bár aki igen, az aktívabb. 

 
2. Stratégiai célok végrehajtása (legfeljebb 1000 karakter) 

 
a. az intézményi stratégiai célok időarányos teljesülése a tárgyévi munka által 

Új honlapunk, Instagram oldalunk, hírlevelünk lett, bővítettük szolgáltatásainkat. Technikai 
beszerzések történtek. A környezettudatos nevelést folytattuk. Fiataloknak szervezett 
programjainkat bővítettük. Folytattuk a helytörténeti gyűjtemény feltárását. Bővítettük a 
digitalizált dokumentumokat és a digitális tartalmak körét. A honlapon naprakészen tesszük 
közé híreinket. Aktívabbak lettünk a közösségi felületeken. Online fizetési lehetőséget 
vezettünk be. Újabb civil szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodást. 2 könyvet 
adtunk ki. Lépések történtek a turizmushoz kapcsolódás területén. 2 kolléga szerzett 
szakképesítést, képzéseken is vettek részt. Új kolléga felvétele történt. Felülvizsgáltuk 
minőségmenedzsment dokumentumainkat, bővítettük. Elnyertük a Minősített Könyvtár címet. 

b. a pályázati tevékenység támogatta-e a stratégiai célok teljesülését 

Pályázatból valósítottunk meg rendezvényt, a 2 könyvtárépület bejáratainál az új információs 
táblákat s az új, modern, informatív, okoseszközön is elérhető honlapot. 



3. Szervezet (legfeljebb 1000 karakter) 

Az engedélyezett létszám 13 fő. 2021-ben a hiányzó 2 fő dolgozóból év közben egyet sikerült 
pótolni. A másik hiányzó fő az igazgató. A fenntartó pályázatot írt ki igazgatói pozícióra, a 
pályázat azonban eredménytelen lett. Így az előző évhez hasonlóan az igazgatóhelyettes kapott 
megbízást az intézmény vezetésére. A könyvtár munkáját 1 fő közfoglalkozott segítette. IKSZ-
es diákokat is fogadtunk, 30 főt, többségük a strandkönyvtárban tevékenykedett. 2 önkéntes is 
dolgozott 1-1 hónapig. 

 

4. Infrastruktúra (legfeljebb 1000 karakter) 
 

a. fizikai terek állapotának változása 

A szükséges karbantartási, felújítási munkák a pandémia miatti lehetőségek miatt még váratnak 
magukra. Járólap-felpúposodás történt, ami kijavításra került. 

b. infokommunikációs (IKT) eszközpark állapotának változása 

Az egyik számítógépünk javíthatatlanná vált. Egy számítógép került a költségvetésből 
beszerzésre, az érdekeltségnövelő támogatásból pedig egy okostelefon. 

c. egyéb infrastruktúra 

Bankkártya-leolvasót terveztünk beszerezni. A bankunk kihelyez ilyen eszközöket, viszont a 
könyvtár kis bevétele miatt nem volt erre lehetőség. Így online fizetési applikációhoz 
csatlakoztunk. 

 

5. Gyűjteményi információk (legfeljebb 2000 karakter) 
 

a. gyűjteményelhelyezés és gyűjteményfejlesztés 

A felnőtt könyvtár a székhelyintézményben, a gyermekkönyvtár egy közeli telephelyen 
található. A gyarapításra fordított összeg 4,5m Ft költségvetésből, és közel 1m Ft 
érdekeltségnövelő támogatásból. A beszerzésnél éltünk pályázati lehetőségekkel, részt vettünk 
a Márai-programban. Az új beszerzésű könyvek száma 33,5 %-kal nőtt. A könyveken túl a 
hangoskönyv- és DVD-állomány is gyarapodott 105 db-bal. A gyermekkönyvtárba történő új 
beszerzések száma 55,7 %-kal nőtt, a helytörténeti dokumentumok esetében 106,6 %-kal. Össz. 
6 napilap, a felnőtt könyvtárban 120, a gyermekkönyvtárban 7 folyóirat állt az olvasók 
rendelkezésére. 57 db-ot az NKA biztosított. Előfizettünk a következő évre a Laptapír online 
folyóirat-szolgáltatásra. A strandkönyvtárba 300 szépirodalmi kötetet és 45 folyóiratot, ill. 
napilapot vittünk le. A pandémia miatti bezárás alatt a gyermekkönyvtár állományát selejteztük. 

b. gyűjteményfeltárás 

Az épített elektronikus katalógusokba rögzített rekordok száma 4,1 %-kal nőtt az előző évihez 
képest. A beérkezett dokumentumok max. 5 nap alatt az olvasók rendelkezésére álltak. 
Folytatódott, kis mértékben, a helytörténeti tematikájú kötetek analitikus feltárása, 
tárgyszavazása. 



c. állományvédelem 

A megőrzésre szánt napilapokat és folyóiratokat beköttettük, a köttetésre nem szánt, de 
megőrzött folyóiratokat szalagos irományfedélbe helyezve tároljuk. 

d. digitalizálás 

2 könyvet digitalizáltunk s helyeztünk el honlapunkon a Keszthelyi Digitális Gyűjteményben: 
Névadónk, Fejér György verseskötetét, valamint könyvtárunk 50 éves jubileumi emlékkönyvét.  
Mellette 2 digitális tartalom is felkerült, szintén névadónkhoz s évfordulójának 
megünnepléséhez kapcsolódó tartalommal. 

 

6. Szolgáltatások (változások, trendek) (legfeljebb 3000 karakter) 
 

a. célcsoportok számára (gyermekek, hátrányos helyzetűek, nemzetiségek, zenét 
kedvelők stb.) kialakított szolgáltatások eredményei 

A programok az év eleji bezárás alatt az online térre korlátozódtak, nyitás után a felnőtt 
könyvtárban is kínáltunk gyermekeknek programot. Mozgássérültek részére ismét rendeztünk 
szellemi sportvetélkedőt. A gyengén látók részére tovább bővítettük hangoskönyv-
gyűjteményünket. A nyugdíjaskorúak szervezete számára meghirdetett koncerten való 
részvételt nem merték a tagok bevállalni, le kellett mondanunk. Adventi koncertünket a térség 
könyvtárlátogatói számára hirdettük meg, megtartottuk a hagyományos Évfordulós 
zeneszerzők nyomában elnevezésű előadást is. Mint korábban, a nem kifejezetten fiataloknak, 
gyerekeknek meghirdetett rendezvényeken az idősebbek és a nők képviseltetik magukat 
leginkább. Időskorúaknak hirdettünk chatoktatást és még 2 előadást, 107 fő részvételével. 

b. helyben elérhető szolgáltatások 

A számítógép-részleg, a folyóirat- és napilapolvasó a pandémia miatti lépcsőzetes újranyitás 
révén később nyitott, az időszaki kiadványok olvasása az év végére sem érte el a régi aktivitást. 
A számítógép-használat igen, de csak a gépek egy része van használatban, a megfelelő 
védőtávolság betartása végett. A rendezvények és általában a könyvtár látogatottsága az éppen 
aktuális pandémiás helyzetnek megfelelően ingadozott. 

c. távolról elérhető szolgáltatások 

Az Arcanum adatbázist és a CD jogtárat előfizettük olvasóinknak. NAVA pont is vagyunk, a 
MaNDA programhoz is csatlakoztunk már korábban. E-mailes előjelző és késésre 
figyelmeztető üzenetet küldünk ki az ezt igénylő olvasók számára. A távhasználat lehet 
telefonos, e-mailes, honlap- és OPAC használat. 24 órás szolgáltatásunk a katalógusban 
keresés, böngészés, olvasói állapot lekérdezés, hosszabbítás, előjegyzés, foglalás, regisztráció, 
adatmódosítás és a chat, melynek használatáról idősek részére képzést is szerveztünk, de 
olvasóink mégis szívesebben használják az e-mailes, telefonos és személyes kapcsolatfelvételt. 

d. közösségi szolgáltatások: rendezvények, klubok, képzések, kiállítások 

Növeltük a kiállítások számát 114,2 %-kal, az összes rendezvény száma 272,5 %-kal nőtt. A 
civil közösségek a pandémia miatt kevesebb összejövetelt tartottak, van, aki szünetelteti is 
tevékenységét, de a TKM Kőrösi Csoma Sándor klubjával bonyolítottunk le 2, a Szép Magyar 



Beszédért Alapítvánnyal 1 közös rendezvényt. KSZR könyvtárosaink részére alapfokú 
tanfolyamot, valamint TextLib használói képzést tartottunk. 

e. online felületek (honlap, közösségi média) 

Megújítottuk honlapunkat, ami okoseszközre is optimatizált. Instagram oldalt nyitottunk. 
Bővítettük honlapunkon a digitalizált műveket, egyéb digitális tartalmakat helyeztünk fel, 
rendszeresen frissülnek a rendezvények és az egyéb hírek. A névadónkról szóló online előadást, 
akárcsak a könyvtár munkatársainak magyar kultúra napi kisfilmjét, valamint a 
katalógushasználatot oktató filmeket, elérhetővé tettük a YouTube csatornánkon. Egy felnőtt 
és egy gyermekkönyvtári Facebook oldalt kezelünk. A facebook oldalon többször hívtuk fel a 
figyelmet egy-egy jeles világnapra, mely az olvasáshoz, vagy könyvtárunk szellemiségéhez 
kapcsolható, rendszeresen közzétesszük rendezvényeink plakátjait, a programokról készült 
felvételeket, egyéb híradásokat. 

 

7. Minőségirányítás (legfeljebb 1000 karakter) 
 

a. használói elégedettségmérés 

2021-ben elégedettségmérést végeztünk a Könyvtárablak szolgáltatásról, a strandkönyvtárról, 
a partneri kapcsolatokról. Terveztünk a folyóiratigényekről is, azonban a lépcsőzetes újranyitás, 
a hosszú ideig tartó korlátozás miatt a folyóiratolvasó nem érte el az év második felében sem 
régi látogatottságát, ezért a következő évben végezzük el. 

b. önértékelés 

Rendszeresek a MIT ülések, olykor kibővítve tartottuk meg. Elkészítettük új stratégiai 
tervünket, felülvizsgáltuk szabályzatainkat és minőségmenedzsment dokumentumainkat, s 
átdolgoztuk, ill. újakat is hoztunk létre. Sok új ötlet született meg, amelyekre volt lehetőség, 
meg is valósítottuk. Több képzésen és online szakmai fórumon is részt vettek a kollégák. A 
Minősített Könyvtár címre beadandó pályázathoz elvégeztük önértékelésünket. 

c. megyei hatókörű városi könyvtár segítő szerepe a minőségirányítás 
előkészítésében (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 66 §. j) pontja alapján) 

A Minősített Könyvtár cím beadásakor tanácsokat, szakmai iránymutatást kértünk és kaptunk 
a megyei könyvtártól. 

 

8. Tudományos kutatás és kiadványok (legfeljebb 1000 karakter) 

Tárgyévben 2 kötetet adott ki könyvtárunk, mindkettőnek nyomdai előkészítését is elvégeztük, 
egyiknek az anyagi fedezetét is mi álltuk. a másiknak a szerző. Folyamatosan gyűjtjük az 
anyagot a már korábban megjelenő köteteinkhez egy jövőbeli bővített kiadáshoz, illetve 
tervezett kötetekhez is. 

9. Partnerségi együttműködések (legfeljebb 1000 karakter) 
 



a. kiemelt téma: könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, közoktatási 
együttműködés és az önkéntesség 

Együttműködünk a megyei és a megyében található többi városi könyvtárral, de több megyén 
kívüli könyvtárral is jó kapcsolatot ápolunk, tanácsokat kérünk és adunk, konzultálunk. A 
lengyel testvérvárossal megrendezendő konferencia a pandémia miatt ismét elmaradt. Tagja 
vagyunk az újjáalakult Kulturális Kerekasztalnak. Szoros a kapcsolatunk a város többi 
kulturális intézményével. Rendezvényeink időpontját az ütközések elkerülése végett közös 
Drive táblázatban rögzítjük. A civil szervezetekkel történő együttműködési megállapodások 
számát eggyel bővítettük (NAKE). A helyi és környékbeli oktatási intézményekkel is jó 
kapcsolatban vagyunk. Iskolai Közösségi Szolgálat végzésére 3 új intézménnyel kötöttünk a 
megállapodást. 2021-ben 2 fő önkéntest is fogadtunk. 

 

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei (legfeljebb 1000 karakter) 
 

a. a könyvtár megjelenése médiumokban 

Könyvtári eseményeinkről rendszeresen tájékoztatjuk a médiát, akik ezekről tudósítanak is, úgy 
a rádió, mint a televízió, írott és online sajtó. Strandkönyvtárunkról országos médiában is 
tudósítottak. Online régiós felületeken is megjelenünk, ahol frissítettük is adatainkat. Régiós 
lapba, szakmai folyóiratba kollégáink is publikáltak. Új kollégánk újságíró is, több könyvtári 
rendezvényünkkel kapcsolatos cikke jelent meg a megyei napilapban. Médiamegjelenéseink 
száma 79,6 %-kal nőtt. 

b. lépések az intézményről alkotott kép pozitív formálásához (pl. arculat, 
kommunikáció) 

Minden fontos eseményről, fejlesztésről, szolgáltatásról, az intézményt érintő változásról, 
gyarapodásról értesítjük a médiát, és hírlevélben olvasóinkat is, ez is elősegíti a lakosság, illetve 
intézmények, hivatalok körében is pozitív megítélésünket. Szabályzatainkat egységes 
arculatban készítjük el. Rendelkezünk logóval, s a Minősített Könyvtár cím logóját is 
használjuk. Munkatársaink egységes kitűzőt viselnek. 

 

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által (legfeljebb 1500 karakter) 
 

a. a megye területén működő könyvtárak együttműködésének szervezésével 
kapcsolatos tevékenységének intézményre gyakorolt pozitív hatásairól, 

A megyei könyvtár KSZR hálózatában megállapodás alapján 41 kistelepülés könyvtári ellátását 
végezzük, dokumentumokkal, eszközökkel, játékokkal, bútorzattal. Könyvtári rendezvényeket 
is szervezünk részükre. A megyei könyvtár is szervez online irodalmi vetélkedőket. A megyei 
könyvtár szervezi, koordinálja, ellenőrzi a megyében működő könyvtárak statisztikai 
adatszolgáltatását, melyhez kitöltési segítséget is nyújt. 

b. a könyvtár tevékenységét segítő 2021-ben nyújtott szolgáltatásairól, 

Évente kétszer a könyvtári szolgáltatások megvalósításával kapcsolatos információs szakmai 
napot szervez a megye területén működő nyilvános könyvtárak részére. Segíti a települési 



nyilvános könyvtárakat a beszámoló és munkaterv elkészítéséhez szükséges sablon 
eljuttatásával, kitöltési segédlettel. A beszámolókat elemzi, a konkluziót szakmai programok 
keretében ismerteti, megvitatja, jó gyakorlatokat mutat be. A települési nyilvános könyvtárak 
éves szakmai beszámolóját és munkatervét elektronikusan megőrzi, honlapján közzé teszi. 
Segítséget és szakvéleményt ad pályázatokhoz, fel is hívja a figyelmet pályázatokra. 
Megszervezi az Internet Fiesta és az Országos Könyvtári Napok megyei programjait, megírja 
és lebonyolítja a pályázatot. 

c. a települési könyvtár fejlesztésével kapcsolatosan végzett koordináció 
keretében a fenntartónak megtett javaslatokról, 

- 

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról (legfeljebb 1500 karakter) 
 

a. a pandémia hatására kialakított új szolgáltatások milyen mértékben 
befolyásolták a szolgáltatási környezetet és ezek milyen módon voltak 
fenntarthatóak a 2021-es évben?  

2020-ban a lépcsőzetes újranyitás jegyében, melynek keretében eleinte idő- és létszámkorlátot 
is alkalmaztunk, vezettük be az online kérőlapot, meggyorsítandó a kölcsönzést, csökkenve az 
egyszerre egy légtérben tartózkodók számát. Az új szolgáltatásnak pozitív visszhangja volt 
olvasóink körében. Bár a korlátozások csökkenése után visszaesett a használata, továbbra is 
fenntartottuk, bevettük állandó szolgáltatásaink közé. Bár csökkent a forgalma, néhány olvasó 
rendszeresen használja. A kérőlapra történő kölcsönzés, valamint a 2021. év elején megnyíló 
Könyvtárablak szolgáltatás is több könyvtárosi munkát igényelt, de az olvasók igényeinek 
kielégítése céljából fontos szerepük volt. Az első pandémiás év bezárása alatt online tartalmakat 
bővítettünk, illetve hoztunk létre a honlapon, s digitális másolatokat készítettünk, 
irodalomkutatást is végeztünk s küldtünk e-mailben. 

b. hogyan befolyásolta a világjárvány az intézmény meglévő stratégiáját, illetve a 
középtávú stratégiai tervezést? 

Előző stratégiai tervünk a 2020. év végéig volt érvényben, a szűk nyitvatartási idő alatt az 
igények kielégítése volt a legfontosabb cél. 2021-ben készült el az új 5 éves ciklusra szóló 
stratégiánk, bár felmerült, hogy rövid és hosszú távú célokat különböztessünk meg, 
változatlanul csak rangsort állítottunk fel a különböző fejlesztendő területek között, hisz nem 
volt belátható előre, nem kényszerülnek-e még a könyvtárak további bezárásokra, ami akadályt 
gördít a célok megvalósításában is – így minden egységesen az 5 év alatt megvalósítandóként 
szerepel benne. 

 

 

 

Összesen legfeljebb 16.500 karakter 

Az egyes fejezetek összefoglalásaképpen lehetőség van az azokhoz kapcsolódó, legfeljebb 
egy oldal terjedelmű releváns infografika beszámolóba / munkatervbe illesztésére. (max. 
12 infografika)  



Intézmény Mutatók Számadatok
Fejér György Városi 

Könyvtár I. Szolgáltatási feladatok
1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) 37,00
2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 2273,00
2.1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma 59183,00
2.2. A tárgyévi regisztrált használók száma 3104,00
2.3. A tárgyévi látogatók száma 17249,00
3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra) 34627,00
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el 1,00
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 15,00
6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen 251,00

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma
0,00

8. A könyvtárban használható, nem nyílt hozzáférésű adatbázisok száma 1,00
9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma 4,00
9.1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 10237,00
10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 112844,00

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma
4,00

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
12.1. Könyv 32356,00
12.2. Időszaki kiadvány 479,00
12.3. AV-dokumentum 95,00
12.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón) 0,00
12.5. Elektronikus dokumentum (digitálisan) 39,00
13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 26,00
14. A megyei hatókörű városi könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai (megyei, illetve országos szintű) 
tanácsadások száma

10,00

15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma 4,00
15.1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma 14,00
16. A könyvtár által szervezett

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma
71,00

16.1.1. a képzéseken résztvevők száma 1337,00

16.2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma
11,00

16.2.1. a képzéseken résztvevők száma 175,00
16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma 0,00
16.3.1. a képzéseken résztvevők száma 0,00
16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma 32,00
16.4.1. a résztvevők száma 598,00
16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 
szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok

0,00

16.5.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
16.6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma 0,00
16.6.1. a programok résztvevőinek száma 0,00
16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 3,00
16.7.1. a programok résztvevőinek száma 44,00
16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő 
programok, foglalkozások és az azokon résztvevők száma

104,00

16.8.1. a programok résztvevőinek száma 2040,00
16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 3,00
16.9.1. a programok résztvevőinek száma 107,00
17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0,00
18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 44,00
19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 185,00
20. A használói elégedettség-mérések száma 2,00
20.1 A válaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 56,00

21. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma
0,00

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött megállapodások száma

30+3

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 2,00
24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 1,00
25. A megyei hatókörű városi könyvtár által biztosított nemzetiségi dokumentumok száma 0,00
II. Gyűjteményfejlesztés
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként
1.1. Könyv (db) 2859,00
1.2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 10,00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 0,00
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00
1.5. Hangdokumentum (db) 0,00
1.6. Képdokumentum (db) 0,00



Intézmény Mutatók Számadatok

1.7. Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 105,00
1.8. E-könyv (db) 0,00
Egyéb dokumentum (db) 0,00
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként
Könyv (db) 1253,00
Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00
Kartográfiai dokumentum (db) 0,00
Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00
Hangdokumentum (db) 0,00
Képdokumentum (db) 0,00
Elektronikus (digitális) dokumentum (db) 1,00
E-könyv (db) 0,00
Egyéb dokumentum (db) 0,00
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma 0,00
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma 1131,00
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 96,00
6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 0,00
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma 0,00
8.1. Százalékos aránya a teljes állományhoz képest 0,00
III. Gyűjteményfeltárás
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma 3010,00
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 0,00

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek száma
0,00

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött rekordok száma 0,00
5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 0,50

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve
5,00

7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a 
gyűjtemény egészének %-ában)

100,00

IV. Tudományos kutatás
1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) 0,00
2. Tudományos kutatások száma 0,00
3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 
elektronikus formában megjelent publikációk száma

0,00

4. Idegen nyelvű publikációk száma 0,00
5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma 0,00
6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 2,00
7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 0,00
8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői tevékenységek száma 0,00
9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az azokon résztvevők száma 0,00
10. A könyvtár szakembereinek konferencián való részvételének száma 38,00
11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók száma 6,00
V. Rendezvény, kiállítás
1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények 
száma összesen

190,00

1.1. a résztvevők száma 4712,00
2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma 0,00
2.1. a résztvevők száma 0,00
3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 15,00
3.1. a látogatók száma 1154,00
4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma 18,00
4.1. a résztvevők száma 283,00

5. A megyei hatókörű városi könyvtár esetében az általa ellátott kistelepüléseken szervezett rendezvények száma
0,00

5.1. a résztvevők száma 0,00
6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 3275,00
VI. Állományvédelem
1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 
intézkedésben részesült dokumentumok száma

0,00

2. Muzeális dokumentumok száma 0,00
3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0,00
4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma 0,00
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma 0,00
6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma 0,00



Intézmény Rendezvény neve Helyszín
Beszámoló 

szerinti típus
Fejér György Városi 

Könyvtár

Felnőtt részleg
A magyar kultúra napja 2021 – online rendezvény, az FGYVK munkatársainak 
kisfilmje online

5

Kultúra napi online vetélkedő online 5
Verspályázat „A magyar költészet napja” alkalmából online 5
Magyar sajtó napja online vetélkedő online 5
Internet Fiesta – Etikett és protokoll a digitális világban + Körültekintve 
közlekedjünk a világhálón a biztonság érdekében + Keszthelyi kvíz online

5

Internet Fiesta – Keszthelyi kvíz
Zöld Zala – online vetélkedő 1. forduló online 5
Zöld Zala – online vetélkedő 2. forduló online 5

Online előadás a városi könyvtárban: „Örök tiszteletét érdemli meg e hazának”. 
Emlékbeszéd 2021. április 23-án, Fejér György születésének 255. évfordulóján. 
Ea.: Dr. Csider Sándor online

5

Fejér György-vetélkedő (online) online 5
Németh István Péter Vaslármából fuvolaszó c., Vasadi Péterről szóló kötetének 
bemutatója. Beszélgetőtárs: Kocsondiné Eisenkorb Györgyi Vitrin

5

Utazók, felfedezők, kalandorok. Előadó: Tircsné dr. Propper Valéria Vitrin 5

Balatoni képek - Bihari Puhl Levente és Bihari Puhl Andrea festménykiállítása Olvasóterem 3

„Meghódítjuk a várat!” – Schenk játékkatona- és várkiállítás. Megnyitja: Horváth 
Csaba játékgyűjtő Vitrin

3

Balatonkeresztúr napközi táboros kisdiákjai részére nyári tárlatvezetés 1. turnus: 
Balatoni képek és „Meghódítjuk a várat!” – Schenk játékkatona- és várkiállítás

Olvasóterem és 
Vitrin

3

Balatonkeresztúr napközi táboros kisdiákjai részére nyári tárlatvezetés 2. turnus: 
Balatoni képek és „Meghódítjuk a várat!” – Schenk játékkatona- és várkiállítás

Olvasóterem és 
Vitrin

3

Aktív strand – Motivációs beszélgetés: Beszélgetés Paksy Tímea világ- és Európa-
bajnok kajakossal. Beszélgetőtárs: Lendvai Bianka. (Strandkönyvtár)

Strandkönyvtár
5

Aktív strand – Motivációs beszélgetés: Beszélgetés Major Veronika olimpikonnal, 
Európa-bajnok sportlövővel. Beszélgetőtárs: Dr. Iglódi Endre. Strandkönyvtár 5

Aktív strand – Motivációs beszélgetés: Beszélgetés Kőszegi Kornéllal, korosztályos 
magyar duatlon bajnokkal. Beszélgetőtárs: Lendvai Bianka. Strandkönyvtár

5

Aktív strand – Motivációs beszélgetés: Beszélgetés Csahóczi Kamilla atlétával, U14-
es országos bajnokkal. Beszélgetőtárs: Lendvai Bianka. Strandkönyvtár

5

Ünnepi Könyvhét – Németh István Péter Virágok világánál c. kötetének 
bemutatója. A kötetet bemutatja: dr. Hegedüs György fotóművész, a kötet 
kiadója. Vendég: Ménkű Judit Evelin, a könyv illusztrátora Olvasóterem

5

„L-Égi szemmel” – Füzesi Zoltán fotókiállítása Olvasóterem 3
Csik Ferenc hagyatékának átadása Galéria 5

Író-olvasó találkozó Ákody Zsuzsannával – Beszélgetőtárs: Lendvai Bianka Olvasóterem
5

Wildner Judit kertészmérnök „Víruson innen, víruson túl!” – az immunrendszer 
természetes megerősítése c. előadása Olvasóterem

5

Balogh Ádám a nevem..." – Pillanatképek Béri Balogh Ádám kalandos életéből.  
Előadó: Kériné Ódor Orsolya Olvasóterem

5

Csengey Dénes vers- és prózamondó verseny – keszthelyi középiskolások részére
Olvasóterem

1

Bartusz-Dobosi László Csengey Dénes c. kötetének bemutatója. Közreműködik: 
Csengey Balázs Olvasóterem

5

OKN – Tapodi Brigitta: A hajtű c. regényének könyvbemutatója. Beszélgetőtárs: 
Hegedüs Éva Olvasóterem

5

OKN – „Olvasd magad egészségesre!" – egészséges életmódról szóló könyvek 
kiállítása Galéria 

3

OKN – „Szülőhelyem regénye" – író-olvasó találkozó Bauer Barbarával Olvasóterem 5



OKN – Évfordulós zeneszerzők nyomában. Előadó: Kiss Tamás karnagy. 
Közreműködnek: Kiss Tamás és tanítványai. A Kőrösi Csoma Sándor Klubbal közös 
rendezvény Olvasóterem

5

OKN – „Csetelj velünk!” – cseteléstanítás időseknek Olvasóterem 5
OKN – Könyves Vasárnap – Családi nap. Neked mennyit ér? könyvakció. Könyvtári 
legek köszöntése Olvasóterem

1

OKN – Könyves Vasárnap – Családi nap. Kiállítás olvasók alkotásaiból
Olvasóterem + 
kölcsönző

3

Szép Magyar Beszédért vers- és prózamondó verseny Olvasóterem 5
Megemlékezés Bartók Béla születésének 140. évfordulójáról Olvasóterem 5

Adorján Péter természetfotó-kiállítása Olvasóterem
5

Az utak ideje” – Iván Csaba útinaplójának bemutatója Olvasóterem 5
Szenior Örömtánc csoport bemutatkozója Olvasóterem 5

Pilinszky 100. „Mozdulatlan elkötelezettség” címmel a Kertész Intézet kiállítása Olvasóterem
3

„A mélypont ünnepélye”. Gondolatok a 100 éve született Pilinszky János 
költészetéről. Előadó: Soós Attila Olvasóterem

5

Természetbarát kert – Sáringer-Kenyeres Marcell interaktív előadása általános 
iskolai osztálynak Olvasóterem

5

Utazó Digitális Élményközpont – 3D nyomtató, LEGO robot-szenzorok, 
rádióvezérlés és VR készlet bemutatója iskolásoknak 1. csop. Olvasóterem

1

Utazó Digitális Élményközpont – 3D nyomtató, LEGO robot-szenzorok, 
rádióvezérlés és VR készlet bemutatója iskolásoknak 2. csop. Olvasóterem

1

Utazó Digitális Élményközpont – 3D nyomtató, LEGO robot-szenzorok, 
rádióvezérlés és VR készlet bemutatója iskolásoknak 3. csop. Olvasóterem

1

Csengey Dénes Három monodráma c. posztumuszkötetének bemutatója. A 
kötetet bemutatja Csengey Balázs, a könyv szerkesztője Olvasóterem

5

Könyvtárhasználati óra Vajda J. Gimn. 9. C Olvasóterem 1
Góth László Utcák, házak, lakosok és emlékek c. kötetének bemutatója Olvasóterem 5
Dosztojevszkij 200 – Előadó: Dr. Kosztolányi-Bugovits Valéria .A Kőrösi Csoma 
Sándor Klubbal közös rendezvény Olvasóterem

5

Játékautó-kiállítás – A Lemezárugyár játékai Horváth Csaba gyűjteményéből Vitrin
3

Adventi hangverseny a Musica Antiqua együttessel. Művészeti vezető: Varga 
Endre Olvasóterem

5

Csik Ferenc és öröksége – Vetélkedő civil közösségeknek (KESOTE, Mozgássérültek 
Zala Megyei Egyesülete keszthelyi csoportja, Keszthely Város Idősügyi Tanácsa)

Olvasóterem
5

„Ékes-Édes ajándékok” – Vargáné Orbán Anikó mézeskalácskészítő és tortadíszítő 
kiállítása Olvasóterem

3

E-közigazgatási ismeretek - Vajda J. Gimn. 11. C Olvasóterem 1
E-közigazgatási ismeretek - Vajda J. Gimn. 11. C Olvasóterem 1
Nyugat-balatoni Kalendárium 2022 – könyvbemutató Olvasóterem 5
Az Életút kívül és belül – Németh Antalné önéletrajza Petánovics Katalin két 
tanulmányával c. kötet bemutatója. A kötetet bemutatja: Dr. Petánovics Katalin és 
Kocsondiné Eisenkorb Györgyi Olvasóterem

5

„Karácsonyi csodák” – a keszthelyi Család- és Gyermekjóléti Központ által 
meghirdetett karácsonyi rajzpályázat kiállítása és eredményhirdetése Olvasóterem

3

Gyermekrészleg 85 éve született Lázár Ervin: online játék életéből és műveiből online 5

József Attila Megyei Versmondó Verseny Területi Fordulója – Online formában
online

5

Online rejtvény Csukás István életéből online 5

Puszirablók – Gyermeknapi interaktív foglalkozás Vig Balázs íróval Gyermekkönyvtár
5

Schenk-figurák kiállításmegnyitója
Gyermekkönyvtár

3

Schenk online játék online 5
Könyvmoly Klub – Ismét együtt! Interaktív beszélgetés – Új könyvek – Schenk 
kiállítás Gyermekkönyvtár

5

Könyvmoly Klub – Nyári könyvajánló Gyermekkönyvtár
5



Varázslatos karosszék – kézműves foglalkozás, gumikarkötő készítése Gyermekkönyvtár
5

Könyvmoly Klub – könyvvel könnyebb Gyermekkönyvtár
5

Csipkerózsika: papírszínházas előadás+interaktív foglalkozás Gyermekkönyvtár
5

85 éve született Lázár Ervin – rajzkiállítás
Gyermekkönyvtár

3

Könyvmoly Klub – Új könyvek színcsíkozása
Gyermekkönyvtár

5

Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár őszi díszbe öltöztetése Gyermekkönyvtár
5

Kincses Keszthely – Csengei Ágota könyvbemutatója
Gyermekkönyvtár

5

Könyvmoly Klub - könyvvel könnyebb, könyvajánló
Gyermekkönyvtár

5

Régi kedvencek - Folytad a főcímdalt! (online játék) Gyermekkönyvtár
5

Saláta Sára – Kiállítás az egészséges életmódról
Gyermekkönyvtár

3

„Gyermektörténetek régen és most" – Író-olvasó találkozó Harcos Bálinttal Gyermekkönyvtár 5

Régi játékok találkozása – Kiállítás Horváth Csaba magángyűjteményéből
Gyermekkönyvtár

3

Díszítsünk közösen! – Őszi ajtódísz készítése Gyermekkönyvtár
5

Könyvmoly Klub
Gyermekkönyvtár

5

Sillinger Nikolett Nagy motiválókönyvem bemutatója
Gyermekkönyvtár

4

Alkossunk együtt az őszi szünetben!
Gyermekkönyvtár

5

Barátom, a fa – Szókimondó Ökomesék
Gyermekkönyvtár

5

Könyvmolyklub – adventi könyvajánló
Gyermekkönyvtár

5

Dallamos készülődés az ünnepekre
Gyermekkönyvtár

4

Mese-Vár – Mesedélután
Gyermekkönyvtár

4

A csillag nyomán – Adventi kiállítás
Gyermekkönyvtár

3

Rendkívüli varázslatos karosszék: A könyvtár téli, adventi díszbe öltöztetése
Gyermekkönyvtár

5

Ünnepi hangolódás – adventi kézműves-foglalkozás
Gyermekkönyvtár

5

Könyvmoly Klub Új könyvek felfedezése és színcsíkozása
Gyermekkönyvtár

5

Közös karácsonyfa díszítése
Gyermekkönyvtár

5

Könyvmoly Klub - karácsonyi meglepetés
Gyermekkönyvtár

5

Könyvtárhasználati és -bemutató órák iskolai és óvodai csoportoknak 95 db Gyermekkönyvtár 1



Intézmény Sajtómegjelenés, publikáció címe Online elérhetősége (ha van)
Fejér György Városi 

Könyvtár

Bebútorozták Rezi könyvtárát = Balatoni Futár 2021. január (28. évf.) 1. sz. 
p. 7.

Kisfilmmel ünnepelt a Fejér György Városi Könyvtár = Keszthelyi Televízió 
2021.01.22.

https://tvkeszthely.hu/hirek/7757-
kisfilmmel-unnepelt-a-fejer-gyorgy-
varosi-konyvtar 

Lázár Ervin emlékére = Zalai Hírlap 2021. 01.26. (77. évf.) 21. sz. p. 2.

Magyar Kultúra napi verstúra Cserszegtomajon 2021. 01.22. 
https://www.youtube.com/watch?v=
EdZpiwcy5WQ

Készül a nyitásra a Fejér György Városi Könyvtár / Lendvai Bianka = 
Keszthelyi Televízió 2021.01.29.

https://tvkeszthely.hu/hirek/7775-
keszul-a-nyitasra-a-fejer-gyorgy-
varosi-konyvtar 

Zárt ajtók mögött: készül a nyitásra a Fejér György Városi Könyvtár, addig is 
a bibliotéka online játékot indított! = Keszthelyi Televízió Híradó 2021.01.29. https://tvkeszthely.hu/hiradok

Évforduló: Idén ünnepelnénk Lázár Ervin 85. születésnapját, ez alkalomból 
hirdetett online játékot a Gyermekkönyvtár! https://tvkeszthely.hu/hiradok
Keszthelyi Kalendárium 2020-ból / Kocsondiné Eisenkorb Györgyi, Verebélyi 
Judit = Zalai Könyvtári Levelező 2020/2. sz. p. 21-23.

Készül a nyitásra a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár (TV Keszthely) = 
Hírbalaton 2021.01.30. 

https://www.hirbalaton.hu/keszul-a-
nyitasra-a-keszthelyi-fejer-gyorgy-
varosi-konyvtar-tv-keszthely/

Online játékra hívják a gyermekeket / Hegedüs Éva = Keszthelyi Televízió 
2021. 02.01. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7780-
online-jatekra-hivjak-a-gyermekeket

Évforduló: idén ünnepelnénk Lázár Ervin 85. születésnapját, ez alkalomból 
hirdetett online játékot a Gyermekkönyvtár = Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.02.01. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0201

Könyvtári Lázár-játék, az író születési évfordulójára = Szuperinfó 
2021.02.04. (31. évf.) 5. sz. p. 5.
Interjú Rádió1 02.05. 13 óra

Könyvtárablak nyílik = Zalai Hírlap 2021.02.05. (77. évf.) 30. sz. p. 16.

Megnyílt a könyvtárablak Keszthelyen / Lendvai Bianka = Keszthelyi 
Televízió 2021.02.09. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7801-
megnyilt-a-konyvtarablak-
keszthelyen

Kölcsönzés: A Fejér György Városi Könyvtár olvasótermének ablakán 
keresztül vehetik igénybe a szolgáltatásokat az olvasók! = Keszthelyi 
Televízió 2021. 02.09. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0209

Írjanak verset! = Zalai Hírlap 2021.02.19. (77. évf.) 41. sz. p. 2.
Fejér György Városi Könyvtár: könyvtárablak szolgáltatás, programok = 
Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.02.23. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-02-23

Lázár Ervin vetélkedő  = Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.02.23. 

 
https://tvkeszthely.hu/magazinok
/szignatura-2021-02-
23y.hu/magazinok/szignatura-
2021-02-23

Verselj a költészet napjára! = Szuperinfó 2021.02.25. (31. évf.) 8. sz. p. 2.

Rádió interjú 02.25.

Értékelt a könyvtár = Balatoni Krónika 2021.02.26. (7. évf.) 4. sz. p. 13. 

Lázár Ervinre emlékeznek= Zalai Hírlap 2021.03.01.(77. évf.) 50. sz. p. 11.

Lázár Ervinre emlékeznek a Fejér György Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárban 

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-
kultura/lazar-ervinre-emlekeznek-a-
fejer-gyorgy-varosi-konyvtar-
gyermekkonyvtarban-4984084/



Költeményeket várnak/Keszey Ágnes = Zalai Hírlap 2021. 03.04 (77. évf.) 53. 
sz. p. 2.
Rajzolj Lázár Ervin 85. születésnapi évfordulójára= Szuperinfó 
2021.03.04.(31. évf.) 9. sz. p. 2.

Verseket és Lázár Ervinnel kapcsolatos alkotásokat várnak a könyvtárosok / 
Lendvai Bianka = Keszthelyi Televízió 2021.03.05. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7868-
verseket-es-lazar-ervinnel-
kapcsolatos-alkotasokat-varnak-a-
konyvtarosok

Lázár Ervinnel kapcsolatos alkotásokat várnak a könyvtárosok = Keszthelyi 
Televízió Híradó 2021.03.05. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0305

Lázár Ervin születésének 85. évfordulójáról: interjú Magyar Szilvia = Rádió 1 
Keszthelyi Mozaik 2021.03.06.

Netikett és várostörténeti kvíz az Internet Fiestán / Hársfalvi Ákos = 
Keszthelyi Televízió 2021.03.24.

https://tvkeszthely.hu/hirek/7912-
netikett-es-varostorteneti-kviz-az-
internet-fiestan 

Zöld Zala vetélkedő = Szuperinfó 2021.04.01. (31. évf.) 13. sz. p. 5.

Hétfőtől lehet szavazni a versíró pályázat alkotásaira = Keszthelyi Televízió 
2021.04.06 .

https://tvkeszthely.hu/hirek/7949-
hetfotol-lehet-szavazni-a-versiro-
palyazat-alkotasaira 

Minden korosztálynak ajánlott a Zöld Zala vetélkedő/Lendvai Bianka = 
Keszthelyi Televízió 2021.04.08. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7956-
minden-korosztalynak-ajanlott-a-zold-
zala-vetelkedo

Zöld Zala: idén is online térben rendezik meg a vetélkedőt, és számos 
érdekes tartalmat is közzétesznek a könyvtár munkatársai! = Keszthelyi 
Televízió Híradó 2021.04.08. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0408

23 vers közül kerül ki a közönségdíjas / Lendvai Bianka = Keszthelyi Televízió 
2021.04.12. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7961-23-
vers-kozul-kerul-ki-a-kozonsegdijas

Írói pályázat: 23 alkotásra lehet szavazni április végéig a Fejér György Városi 
Könyvtár által meghirdetett versenyen! = Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.04.12. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0412

Névadója születésének évfordulójára készül a könyvtár = Keszthelyi 
Televízió 2021.04.16. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7977-
nevadoja-szuletesenk_evfordulojara-
keszul (letöltés 

Az idősek is kaptak a könyvadományból / Hegedüs Éva = Keszthelyi Televízió 
2021.04.22. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7989-az-
idosek-is-kaptak-a-konyvadomanybol 
(

Könyveket kaptak Keszthely intézményei / Keszey Ágnes = Zalai Hírlap 
2021.04.22. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/konyveket-kaptak-keszthely-
intezmenyei-5140849/ 

Ajándékba 500 könvy / Keszey Ágnes = Zalai Hírlap 2021.04.23. (77. évf.) 93. 
sz. p. 16.

Fejér György előadással készült a könyvtár = Keszthelyi Televízió 
2021.04.23. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/7992-
fejer-gyorgy-eloadassal-keszult-a-
konyvtar 

Évforduló: 255 éve született Fejér György, a kanonok-történetíróra online 
előadással és koszorúzással emlékezett a nevét viselő városi könyvtár! = 
Keszthelyi Televízió 2021.04.23. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0423

Keresik a legjobb verset = Balatoni Krónika 2021. 04.23. (7. évf.) 8. sz. p. 11.

Fejér Györgyre emlékezés = Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.04.27. 
https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-04-27

255 éve született és 170 éve hunyt el Fejér György / Kocsondiné Eisenkorb 
Györgyi = Balatoni Futár 2021.április (28. évf.) 4. sz. p. 19.
Könyvtárújítás Cserszegtomajon = Szuperinfó 2021. 04.29. (31. évf.) 17. sz. 
p. 6. 
Könyveket kapott Keszthely = Balatoni Krónika 2021.05.07 (7. évf.) 9. sz. p. 
8.

Sikeres volt a könyvtár versíró pályázata / Lendvai Bianka = Keszthelyi 
Televízió 2021. 05.11. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8033-
sikeres-volt-a-konyvtar-versiro-
palyazata



Szakaszosan nyit újra a könyvtár / Lendvai Bianka = Keszthelyi Televízió 
2021.05.13

https://tvkeszthely.hu/hirek/8042-
szakaszosan-nyit-ujra-a-konyvtar

Sikeres volt a versíró pályázat = Balatoni Krónika 2021.05.21. (7. évf.) 10. sz. 
p. 11.

Kilenc helyszínen kínáltak programokat a gyermekeknek / Regman Karola = 
Keszthelyi Televízió 2021.05.31. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8091-
kilenc-helyszinen-kinaltak-
programokat-a-gyermekeknek

Könyvtári nyitás, nyári aktualitások = Rádió 1 interjú 2021.06.05.
Régi fürdőélet (Bihari Puhl Levente kiállítása) = Szuperinfó 2021.06.10. (31. 
évf.) 23. sz. p. 4.
Vaslármából fuvolaszó / Smidhoffer Eszter = Zalai Hírlap 2021.06.19.(77. 
évf.) 140.sz. p. 13. 

Tanulmánykötet tiszteleg Vasadi Péter költő emléke előtt = Zalai Hírlap 
online 2021.06.19. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/tanulmanykotet-tiszteleg-
vasadi-peter-kolto-emleke-elott-
5328053/

Vasadi Péter emlékkkötet: Németh István Péter új kötetének bemutatója = 
Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.06.22 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-06-22 

Ismét népszerűek a Schenk katonák = Zalai Hírlap online 2021.06.29.

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-
kultura/ismet-nepszeruek-a-schenk-
katonak-
5356772/?utm_source=hirkereso&ut
m_medium=referral&utm_campaign
=hiraggregator 

Kalandorok és utazók nyomában / Shidhoffer Eszter = Zalai Hírlap 
2021.07.06. (77. évf.) 154. sz. p. 12. 
Schenk Károly katonái ma is népszerűek/ Smidhoffer Eszter = Zalai Hírlap 
2021.07.06. (77. évf.) 154. sz. p. 12. 
A Balaton ezernyi arca / Smidhoffer Eszter = Zalai Hírlap 2021.07.06. (77. 
évf.) 154. sz. p. 12. 
Balatoni festményekből nyílt kiállítás a keszthelyi könyvtárban / Smidhoffer 
Eszter 

https://www.zaol.hu/regio/keszthely
/page/4/

Schenk Károly katonái még ma is népszerűek / Smidhoffer Eszter = Zalai 
Hírlap online 2021.07.06. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/schenk-karoly-katonai-meg-
ma-is-nepszeruek-5379257/

Kalandorok és utazók nyomában – Tircsné dr. Propper Valéria 
irodalomtörténész tartott előadást Keszthelyen / Smidhoffer Eszter = Zalai 
Hírlap online 2021.07.06. 

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-
kultura/kalandorok-es-utazok-
nyomaban-tircsne-dr-propper-valeria-
irodalomtortenesz-tartott-eloadast-
keszthelyen-5379260/ (letöltés 

Tircsné Dr. Propper Valéria előadása = Keszthelyi Televízió Szignatúra 
2021.07.13. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura

Ribizli a strandon nyitja könyvvel teli bőröndjét / Horányi Árpád = 
Szuperinfó 2021.07.15. (31. évf.) 28. sz. p. 4. 
Strandkönyvtári megnyitó = Rádió 1. 2021.07.16.

Telefonnyomkodás helyett: könyvolvasás / Tüskés Balázs 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8264-
telefonnyomkodas-helyett-
konyvolvasas

Könyvtár hírek = Cserszegtomaji Krónika 2021. július (11. évf.) 7. sz. p. 13.

Olvasni mindenhol jó: idén is megnyitotta kapiut a Strandkönyvtár a Városi 
Strandon. A kötetek mellett napilapok is kölcsönözhetők! = Keszthelyi 
Televízió Híradó 07.29. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0729 

85 éve lett olimpiai bajnok Csik Ferenc / Hársfalvi Ákos = Keszthelyi Televízió 
08.09. 

ttps://tvkeszthely.hu/hirek/8295-
85-eve-lett-olimpiai-bajnok-csik-
ferenc

Évforduló: 85 évvel ezelőtt lett olimpiai bajnok Csik Ferenc 100 méteres 
férfi gyorsúszásban a berlini ötkarikás játékokon!= Keszthelyi Televízió 
Híradó 08.09. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0809



Aktív strand: motivációs beszélgetések és bajnokságok várták a nyaralókat a 
keszthelyi Városi Strandon! = Keszthelyi Televízió Híradó 08.09 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0809

Strandkönyvtári riport = Duna Televízió Nyár 21 08.09.

Schenk kiállítás = Keszthelyi Televízió Szignatúra 08.10. 
https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-08-10

Strandkönyvtár (plakát) = Balatoni Krónika 2021. augusztus 13. (7. évf.) 15. 
sz. p. 2.

A város támogató légköre is segíti Major Veronikát / Hársfalvi Ákos = 
Keszthelyi Televízió 08.17. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8322-a-
varos-tamogato-legkore-is-segiti-
major-veronikat ( letöltés 2021. 
08.18.)

Megérkezett Keszthelyre Csik Ferenc hagyatéka = Keszthelyi Televízió 
2021.08.25. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8350-
megerkezett-keszthelyre-csik-ferenc-
hagyateka

Az aktív strand vendégeként = Balatoni Krónika 2021.08.27. (7. évf.) 16. sz. 
p. 12. 
Ünnepi Könyvhét: Németh István Péter lesz a vendég = Zalai Hírlap 09.01. 
(77. évf.) 202. sz. p. 3.
Virágok világánál a keszthelyi könyvtárban = Szuperinfó 2021.09.02. 31. 
évf.) 35. sz. p. 3.

Bemutatták a Virágok Világánál kötetet = Keszthelyi Televízió 09.03 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8378-
bemutattak-a-viragok-vilaganal-
kotetet 

Füzesi Zoltán képeiből nyílik kiállítás Keszthelyen = Zalai Hírlap 09.05 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/fuzesi-zoltan-fotoibol-nyilik-
kiallitas-keszthelyen-5552228/

Virágok világánál című kötet bemutatása = Keszthelyi Televízió Szignatúra 
09.07 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-09-07

Átadták a Csik Ferenc emléksarkot / Regman Karola = Keszthelyi Televízió 
09.07. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8388-
atadtak-a-csik-ferenc-emleksarkot

Emlékszoba: Csik Ferenc hagyatékának egy része érkezett Keszthelyre a 
Fejér György Városi Könyvtárba!= Keszthelyi Televízió Híradó 09.07. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0907

Emléksarok nyílt Csik Ferenc tiszteletére Keszthelyen / Péter Árpád = Zalai 
Hírlap 09.07 
Emléksarok Csik Ferenc tiszteletére / PBÁ= Zalai Hírlap 09.08.(77. évf.) 208. 
sz. p. 13. 

Ünnepi Könyvhét bemutatóval = Szuperinfó 09.09 (31. évf.) 36. sz. p. 11. 
Interjú Kocsondiné Eisenkorb Györgyivel = Rádió1 09.09

„Mindig könyvek között éltem” / Regman Karola= Keszthelyi Televízió 09.09 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8396-
mindig-konyvek-kozott-eltem

Ismerkedés: Ákody Zsuzsa Keszthelyen élő alkotó író-olvasó találkozójára 
várták az érdeklődőket a Fejér György Városi Könyvtárba! = Keszthelyi 
Televízió Híradó 09.09. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0909

Kiállítással kezdődött a könyvtári program / Hegedüs Éva = Keszthelyi 
Televízió 09.09. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8398-
kiallitassal-kezdodott-a-konyvtari-
program

Felsőpáhoki író-olvasó találkozó R. Kelényi Angelikával = InfoRégió Nyugat-
Balaton 09.14. (6. évf.) 9. szám p. 7. 

Tárlat olvasói kiállításokból / Lendvai Bianka = Keszthelyi Televízió 09.17. https://tvkeszthely.hu/hirek/8421-
tarlat-olvasoi-alkotasokbol

Mesés fotók hazai tájakról / Smidhoffer Eszter = Zalai Hírlap 09.22. (77. évf.) 
220. sz. p. 5. 

Mesés fotók hazai tájakról / Smidhoffer Eszter = Zalai Hírlap online 09.22 

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-
kultura/meses-fotok-hazai-tajakrol-
fuzesi-zoltan-kiallitasa-keszthelyen-
5608754/

Csik Ferenc keszthelyi emlékére / Horányi Árpád = Szuperinfó 09.23. (31. 
évf.) 38. sz.



Emléksarok Csik Ferencnek = Balatoni Krónika 09.24. (7. évf.) 18. sz. p. 13. 

Egy író hagyatéka / Hársfalvi Ákos = Keszthelyi Televízió 09.24. 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8444-
egy-iro-hagyateka

Hagyaték: a Fejér György Városi Könyvtárnak ajándékozta írói 
munkásságának fontos emlékeit, tárgyait Pálfalvi Nándor!= Keszthelyi 
Televízió Híradó 09.24. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0924

Keszthelyen is megemlékeznek a 140 éve született Bartók Béláról = 
Keszthelyi Televízió Híradó 09.28

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0928

Füzesi Zoltán kiállítása = Keszthelyi Televízió Szignatúra 09.28
https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-09-28

Elkezdődött, és jövő tavaszig tart a keszthelyi emlékév / Keszey Ágnes = 
Zalai Hírlap online 09.29. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-
kozelet/elkezdodott-es-jovo-tavaszig-
tart-a-keszthelyi-emlekev-5631956/ 

Bartók munkássága előtt tisztelegnek / Keszey Ágnes = Zalai Hírlap 09.29. 
(77. évf.) 226. sz. p. 4. 
Bartók emlékév Keszthelyen = Szuperinfó 09.30.(31. évf.) 39. sz. p. 3.

Csengey Dénesre emlékeztek a könyvtárban / Tüskés Balázs = Keszthelyi 
Televízió 09.30 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8459-
csengey-denesre-emlekeztek-a-
konyvtarban (letöltés 10.26.)

Csengey Dénes művei hangzottak el a könyvtár vers-és prózamondó 
versenyén = Keszthelyi Televízió Híradó 09.30. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
0930

Könyvtári hírek= Cserszegtomaji Krónika szeptember (11. évf.) 9. sz. p. 9.

Országos Könyvtári Napok – Keszthelyen könyvbemutatóval kezdődött / 
Tüskés Balázs = Keszthelyi Televízió 2021.10.05.

https://tvkeszthely.hu/hirek/8477-
orszagos-konyvtari-napok-
keszthelyen-konyvbemutatoval-
kezdodott 

Könyvtári napok: könyvbemutatók, író-olvasó találkozók és 
gyermekprogramok színesítik a városi könyvtár kínálatát! = Keszthelyi 
Televízió Híradó 2021.10.05. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1005

Harcos Bálint a könyvtárban = Zalai Hírlap 2021.10.06 (77. évf.) 232. sz. p. 2.

Szerzők nyomában: évfordulós történetek sok zenével / PBÁ = Zalai Hírlap 
2021.10.11. (77. évf.) 256. sz. p. 3. 

Az olvasóké volt vasárnap a könyvtár / Hegedüs Éva = Keszthelyi Televízió 
2021.10.11 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8497-az-
olvasoke-volt-vasarnap-a-konyvtar

Könyves vasárnap: köszöntötték a legrégebbi és a legtöbbet olvasót, de 
könyvvásárt is tartottak a városi bibliotékában! = Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.10.11. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1011

25 éve a szép magyar beszédért / Hársfalvi Ákos = Keszthelyi Televízió 
2021.10.12. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8501-25-
eve-a-szep-magyar-beszedert

Irodalom: 25 éves jubileumot ünnepeltek a Szép Magyar Beszédért 
Szavalóversenyen, 49 diák állt a zsűri elé! = Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.10.12. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1012

Tapodi Brigitta: A hajtű című kötetének bemutatója = Keszthelyi Televízió 
Szignatúra 2021.10.12 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-10-12

Természetfotók a könyvtárban = Szuperinfó 2021.10.14. (31. évf.) 41. sz. p. 
5.

Bartók fonográffelvételeinek másolatát kapta meg a város / Lendvai Bianka 
= Keszthelyi Televízió 2021.10.18. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8519-
bartok-fonograffelveteleinek-
masolatat-kapta-meg-a-varos 

Bartók év: a neves zeneszerző Keszthelyen gyűjtött népdalainak fonográf 
felvételeit adták át a városi könyvtárnak!= Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.10.18. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1018

Szép magyar beszédért = Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.10.19. 
https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-10-19

Természetfotókat láthat a közönség a könyvtárban / Lendvai Bianka = 
Keszthelyi Televízió 2021.10.20. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8526-
termeszetfotokat-lathat-a-kozonseg-
a-konyvtarban 



Jubilált a Szép Magyar Beszédért szavalóverseny = Balatoni Krónika 
2021.10.22.(7. évf.) 20. sz. p. 10. 
Harcos Bálinttal találkozhattak a gyermekkönyvtárban = Keszthelyi Televízió 
Szignatúra 2021.10.26. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-10-26

Az utak ideje / Regman Karola = Keszthelyi Televízió 2021.10.28. 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8555-az-
utak-ideje

Élménydús délelőtt Harcos Bálinttal / SESZ = Zalai Hírlap 2021.10.30. (77. 
évf.) 252. sz. p. 8. 
Interjú a 90 éves Pálfalvi Nándorral = Keszthelyi Televízió Szignatúra 
2021.11.02. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-02

Bartók évforduló a könyvtárban = Keszthelyi Televízió Szignatúra 
2021.11.02. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-02

25 éves versengő verselés = Szuperinfó 2021.11.04.((31. évf.) 44. sz. p. 2.

Keszthely mesés kincsei kötetben (kötetbemutató a gyermekkönyvtárban) / 
Horányi Árpád = Szuperinfó 2021.11.04. (31. évf.) 44. sz. p. 4. 

Légiutas-kísérőből népszerű tollforgató / Smidhoffer Eszter = Zalai Hírlap 
online 2021.11.04. 

https://www.zaol.hu/helyi-
kultura/2021/11/legiutas-kiserobol-
tollforgato-bauer-barbara-volt-a-
keszthelyi-iro-olvaso-talalkozo-
diszvendege 

Légiutas-kísérőből népszerű tollforgató / SESZ = Zalai Hírlap 2021. 11.05. 
(77. évf.) 255. sz. p. 12. 
Határon túli költők verseit szavalták el / SESZ = Zalai Hírlap 2021. 1.05.(77. 
évf.) 255. sz. p. 12. (

Határon túli költők verseit szavalták el / Smidhoffer Eszter = Zalai Hírlap 
online 2021.11.04.

https://www.zaol.hu/helyi-
kultura/2021/11/hataron-tuli-koltok-
verseit-szavaltak-el-kulondijakat-is-
osztottak-a-keszthelyi-versenyen 

Bartók fonográffelvételeit is átadták = Balatoni Krónika 2021.11.05. (7. évf.) 
21. sz. p. 13.
A könyvtár vendége Bauer Barbara írónő volt = Keszthelyi Televízió 
Szignatúra 2021.11.09. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-09

Évfordulós zeneszerzők nyomában: Kiss Tamás karnagy és tanítványai = 
Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.11.09. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-09 

100 éve született Pilinszky János / Regman Karola = Keszthelyi Televízió 
2021.11.10 .

https://tvkeszthely.hu/hirek/8586-
100-eve-szuletett-pilinszky-janos

Gyerekek motiválása / SESZ = Zalai Hírlap 2021.11.10. (77. évf.) 260. sz. p. 
12. 
Testközelben az erdő lakói (Adorján Péter kiállítása) / SESZ = Zalai Hírlap 
2021.11.11. (77. évf.) 261. sz. p. 12.

November végéig látható Adorján Péter természetfotós kiállítása 
Keszthelyen/Smidhoffer Eszter= Zalai Hírlap online 2021.11.11. 

https://www.zaol.hu/helyi-
kultura/2021/11/november-vegeig-
lathato-adorjan-peter-termeszetfotos-
kiallitasa-keszthelyen

Állatvilág a kertünkben / Regman Karola = Keszthelyi Televízió 2021.11.12. 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8592-
allatvilag-a-kertunkben

Szemléletformálás: a Család iskolásoknak tartottak rendhagyó órát a 
könyvtárban a természetbarát kertről! = Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.11.12. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1112

A legújabb technológiákkal ismerkedhettek a gyerekek / Regman Karola = 
Keszthelyi Televízió 2021.11.15. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8598-a-
legujabb-technologiakkal-
ismerkedhettek-a-gyerekek

Digitális Élményközpont: drónt reptethettek és VR szemüveget próbálhattak 
ki a gyerekek a Fejér György Városi Könyvtárban! = Keszthelyi Televízió 
Híradó 2021.11.15. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1115

Csengey Dénes három monodrámája / AHZS = Zalai Hírlap 2021.11.15. (77. 
évf.) 264. sz. p. 16.
Iván Csaba: Utak ideje című kötetének bemutatása = Keszthelyi Televízió 
Szignatúra 2021. 11.16. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-16



Három monodráma / Hegedüs Éva = Keszthelyi Televízió 2021.11.19. 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8608-
harom-monodrama

Három monodráma: önálló kötetben jelent meg három színpadi műve a 30 
éve elhunyt Csengey Dénesnek! = Keszthelyi Televízió Híradó 2021.11.19. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1119

Természetbarát kert előadás említése In: Zöldpolitika Keszthelyen: vendég 
Sáringer-Kenyeres Marcell önkormányzati képviselő, természetvédelmi 
mérnök = Keszthelyi Televízió Keszthelyi Szemmel 2021.11.22. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/ke
szthelyi-szemmel-2021-11-22

Pilinszky 100: kiállítás és előadás a könyvtárban = Keszthelyi Televízió 
Szignatúra 2021.11.23. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-23

Adorján Péter természetfotóinak kiállítása = Keszthelyi Televízió Szignatúra 
2021.11.23. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-23

Utcák, házak, lakosok, emlékek / Hársfalvi Ákos = Keszthelyi Televízió 
2021.11.24. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8625-
utcak-hazak-lakosok-emlekek

Utcák, házak, lakosok: a 20. századi keszthelyi belváros emlékeit mutatja be 
Góth László hamarosan megjelenő kötete! = Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.11.24

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1124

Turisztikai tervek és felkészülés a télre-ülésezett a képviselő-testület (utolsó 
napirendi pont a könyvtárral kapcsolatos) / Hársfalvi Ákos = Keszthelyi 
Televízió 2021.11.25. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8631-
turisztikai-tervek-es-felkeszules-a-
telre-ulesezett-a-kepviselotestulet 

Szeretünk olvasni: a televízió vendége 2 olvasónk = Keszthelyi Televízió Más-
kép(p) 2021.11.26. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/m
askepp-2021-11-26

Dosztojevszkij 200 = Zalai Hírlap 2021.11.26.(77. évf.) 274. sz. 

Dosztojevszkij 200 / Hegedüs Éva = Keszthelyi Televízió 2021.11.30. 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8640-
dosztojevszkij-200 

Történelem: 200 évvel ezelőtt született Dosztojevszkij, a világirodalom 
neves képviselőjéről tartottak előadást a könyvtárban! = Keszthelyi Televízió 
Híradó 2021.11.30. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1130

Góth László: Utcák, házak, lakosok, emlékek = Keszthelyi Televízió 
Szignatúra 2021.11.30. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-30

Csengey Dénes: Három monodráma = Keszthelyi Televízió Szignatúra 
2021.11.30. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-11-30

Az élővilág a kertünkig ér: szemléletformáló előadássorozat a könyvtárban 
általános iskolásoknak / PBÁ = Zalai Hírlap 2021.12.01 (77. évf.) 278. sz. p. 
4.(

Az élővilág a kertünkig ér – előadássorozat iskolásoknak Keszthelyen / Péter 
B. Árpád = Zalai Hírlap online 2021. 12.01

https://www.zaol.hu/helyi-
kozelet/2021/12/az-elovilag-a-
kertunkig-er-eloadassorozat-
iskolasoknak-keszthelyen 

Jön a Nyugat-Balatoni Kalendárium = Szuperinfó 2021. 12.02. (31. évf.) 48. 
sz. p. 2

Játékautó-kiállítás nyílt a könyvtárban = Keszthelyi Televízió 2021.12.02. 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8650-
jatekautokiallitas-nyilt-a-konyvtarban

Már olvasható Csengey Dénes három monodrámája = Balatoni Krónika 
2021.12.03. (7. évf.) 23. sz. p. 7.

Csik Ferenc sporttörténeti vetélkedő / HegedüsÉva = Keszthelyi Televízió 
2021.12.07. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8660-
csik-ferenc-sporttorteneti-vetelkedo

A könyvtári is készül adventi programokkal / Lendvai Bianka = Keszthelyi 
Televízió 2021.12.07 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8664-a-
konyvtar-is-keszul-adventi-
programokkal 

Adventi koncert: a Musica Antiqua Együttes lépett fel a Fejér György Városi 
Könyvtárban, idén még több program lesz a bibliotékában! = Keszthelyi 
Televízió Híradó 2021.12.07. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1207 

Dosztojevszkij 200: előadás = Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.12.07. 
https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-12-07

Megjelent a 2022-es Nyugat-balatoni Kalendárium / Hársfalvi Ákos = 
Keszthelyi Televízió 2021.12.10 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8676-
megjelent-a-2022es-nyugatbalatoni-
kalendarium



Nyugat-Balatoni Kalendárium: a Balaton és Hullám Szálló története, a rezi 
barlangok és érdekes személyek is szerepelnek a kötetben! = Keszthelyi 
Televízió 2021.12.10. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1210

Adventi koncert a könyvtárban = Keszthelyi Televízió Szignatúra 2021.12.14. 
https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-12-14

Adventi készülődés a gyermekkönyvtárban = Keszthelyi Televízió Szignatúra 
2021.12.14. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-12-14

Itt a Nyugat-balatoni Kalendárium 2022 / H.Á. = Info Régió 2021.12.14.(7. 
évf.) 12. sz. p. 12. 

Életút kívül és belül/Hegedüs Éva = Keszthelyi Televízió 2021.12.15. 
https://tvkeszthely.hu/hirek/8685-
eletut-kivul-es-belul

Életút: a keszthelyi Németh Antalné önéletrajzát, álomfejtéseit tartalmazó 
könyvét mutatták be a Fejér György Városi Könyvtárban! = Keszthelyi 
Televízió Híradó 2021.12.15. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1215

Játékautó-kiállítás nyílt a könyvtárban = Balatoni Krónika 2021.12.17. (7. 
évf.) 24. sz. p. 11.

„Karácsonyi csodák”– a gyermekek szemével / Tüskés Balázs = Keszthelyi 
Televízió 2021.12.20. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8700-
karacsonyi-csodak-a-gyermekek-
szemevel

Karácsonyi csodák: 44 gyermek jelentkezett a Keszthelyi Család- és 
Gyermekjóléti Központ ünnepi rajzpályázatára! = Keszthelyi Televízió Híradó 
2021.12.20. 

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1220

Bemutatták a Nyugat-balatoni Kalendáriumot / H.Á. = Szuperinfó 
2021.12.22. (31. évf.) 51. sz. p. 3. 

Kincseket is találhatunk a Neked mennyit ér? akció keretében / Lendvai 
Bianka = Keszthelyi Televízió 2021.12.24. 

https://tvkeszthely.hu/hirek/8715-
kincseket-is-talalhatunk-a-neked-
mennyit-er-akcio-kereteben 

Neked mennyit ér: január 8-ig böngészhetnek az érdeklődők a városi 
bibliotéka olvasótermébe kihelyezett könyvek közül! = Keszthelyi Televízió 
Híradó 2021.12.24

https://tvkeszthely.hu/hiradok/2021
1224

Mélységből forrásvíz – Csider Sándor Forrás című kötetét ajánljuk = 
vaskarika.hu

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/2
1497/melysegbol_forrasviz_csider_sa
ndor_forras_cimu_kotetet_ajanljuk/

Bemutatták a Nyugat-Balatoni Kalendárium 2022. című kötetet = Keszthelyi 
Televízió Szignatúra 2021.12.28. 

https://tvkeszthely.hu/magazinok/szi
gnatura-2021-12-28



Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2021. évi tény
Az intézmény finanszírozási bevételei
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 64342000
– ebből fenntartói támogatás 18667000
– ebből felhasznált maradvány 338000
– ebből központi költségvetési  támogatás 45675000
– ebből kistelepülési kiegészítő(KSZR) támogatás 0
– ebből pályázati támogatás 932000
– a pályázati támogatásból EU-támogatás 0
Az intézmény működési bevételei
Szolgáltatásokhoz köthető bevétel 4622000
Egyéb bevétel 0
Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként
Személyi juttatás 42520000
Munkaadókat terhelő összes járulék 6495000
Dologi kiadás    10712000
Egyéb kiadás 67790000



Munkaügyi adatok 2021. január 1-i állapot szerint 2022. január 1-i állapot szerint
Összlétszám 11 12
Ebből vezető vagy magasabb vezető 1 1
Távollévők
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak
Könyvtáros szakképesítéssel 5 5
Középfokú szakképesítéssel 2 4
Egyéb felsőfokú végzettséggel 0 0
Egyéb munkakörben foglalkozatottak
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel 0 0
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel 3 2

1 1

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek


