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1. A könyvtár története, bemutatása 
 

1.1. Történet 
 

Szentgotthárd városban 1954-ben jött létre a jelenlegi könyvtár elődje, miután 1948-ban 

megkapta a létrehozáshoz szükséges tőkét a képviselő testülettől. Ez elejétől fogva kielégíti a 

helyi lakosok olvasási igényeit, és egyben irányítja a járás könyvtárait is. 

Az alapítás óta sok 

minden változott a könyvtár 

életében, kezdve az 1960-as 

helyszínváltással, amikor 

jelenlegi helyére a Széll 

Kálmán térre költözött.  

1990-ben pedig helyet kapott 

az épületben a 

gyermekkönyvtár is, aminek 

2002-ben történt a felújítása. 

1996 óta működik a 

részlegeken információs 

rendszer, számítógépek is 

használhatók a nyitva tartás alatt a főkönyvtárban és a fiókkönyvtárakban is.  

 

1.2. Szolgáltatások 
 

A könyvtár hivatalos formájában középszintű ellátást nyújt, egy általános gyűjtőkörű 

közkönyvtár, a nemzetiségi dokumentumszolgáltatás terén pedig alapszintű szolgáltatást nyújt. 

A főkönyvtáron kívül 3 városrészen működik fiókkönyvtár (Rábafüzes, Rábatótfalu, Farkasfa) 

és 14 további városkörnyéki településen végzik a községi könyvtárak hálózati gondozását. 

Összességében 60 ezer könyv, 1800 folyóitat, 3500 képdokumentum, 3700 hangzó, - és 500 

elektronikus dokumentum áll a lakosság rendelkezésére.  

1. ábra forrás: https://mfvk.hu/ 

https://mfvk.hu/
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A Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülete 

minden évben készít egy kutatást a 

könyvolvasási és könyvvásárlási 

szokásokról. A 2020-as felmérésük 

alapján az online kérdőív kitöltői 

átlagosan 37 könyvet olvasnak egy 

évben (Bernát és Hudácskó, 2020). 

Egy átlagos kartonált borítójú 

könyv bolti ára ma 3000 és 4000 Ft 

között alakul. A könyvtár beiratkozási díja 2000 Ft egy évre egy aktív munkaállományban lévő 

felnőtt számára. Tételezzük fel, hogy egy átlagos felnőtt képes elolvasni a könyvtár teljes 

könyvállományát, ami 60 000 könyvből áll. Ez azt jeleni, hogy egy könyv 0,033 Ft-ba kerül. 

Ha úgy számolunk, hogy egy ember beiratkozik a könyvtárba és elolvas 37 könyvet egy évben 

az azt jeleni, hogy egy könyv 54 Ft-ba került számára.  És most csak a könyvekről volt szó, de 

a vannak egyéb igénybe vehető szolgáltatásai is az intézménynek, mint például a 

folyóiratkölcsönzés, kép-és hangzó dokumentumok kölcsönzése, számítógéphasználat. 

Ezeken kívül a könyvtár aktívan kiveszi a részét a város közösségi életének fellendítésében 

különböző programokkal és eseményekkel kicsiknek és nagyoknak egyaránt, amik mind a 

lakosság kulturális fejlődéséhez járulnak hozzá. A könyvtár célja, hogy hozzájáruljon a 

használói egyéni fejlődéséhez, és segítse a szabadidejük hasznos eltöltését azzal, hogy 

mindenkinek biztosítja az akadálytalan és korlátozás nélküli hozzáférést a könyvekhez és egyéb 

dokumentumokhoz. Továbbá a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár által felajánlott 

programok, rendezvények kiválasztásában is segítséget nyújtanak. 

Az új dokumentumok 

beszerzése, állomány-

nyilvántartásba vétele a 

SZIKLA21 könyvtári integrált 

rendszerben, a beleltározott 

dokumentumok csoportos 

megoszlásának 

dokumentálása, teljesítési igazolás elkészítése, elküldése a megyei könyvtárnak, a 

dokumentumok szétosztása, az igények felmérése folyamatos. 

2. ábra forrás: https://www.inc.com/christina-desmarais/21-books-

to-read-if-you-want-to-get-ahead-in-business-life.html 

3. ábra forrás: https://uj.konyvtar.kispest.hu/ 

https://www.inc.com/christina-desmarais/21-books-to-read-if-you-want-to-get-ahead-in-business-life.html
https://www.inc.com/christina-desmarais/21-books-to-read-if-you-want-to-get-ahead-in-business-life.html
https://uj.konyvtar.kispest.hu/
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1.2.1. Kistérségi könyvtárak 
 

Szentgotthárd vonzáskörzetében 14 ellátórendszeri szolgáltatóhely működik 

(Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, 

Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály). Feladatuk 

e könyvtárak módszertani segítése, rendezvényekről való tájékoztatás, dokumentumok cseréje, 

a felmerülő problémák megoldása, szolgáltatások körének bővítése. Folyamatosan gondozzák 

a kihelyezett állományt, leválogatják az elavult és a rongált műveket, ezeket selejtezik. A 

dokumentum-ellátás mellett segítik a helyi lakosság információs igényeinek kielégítését.  

Szolgáltatóhelyeken helyben lévő állománnyal ki nem elégíthető használói igények teljesítése 

érdekében szervezik a könyvtárközi kölcsönzést. 

 

 

  

4. ábra forrás: https://mfvk.hu/kisterseg2/kistersegi 

https://mfvk.hu/kisterseg2/kistersegi
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2. Jelenlegi helyzet számokban 
 

2.1. Főkönyvtár 
 

2020 és 2021 között csökkent a beiratkozott tagok száma 1156-ról 979-re. Az alábbi 

diagrammokon (5. és 6. ábra) látható a beiratkozottak korcsoport szerinti megoszlása mindkét 

évben. Egy év alatt kiemelkedően sokat nem változott a beiratkozottak megoszlása. Jelentős 

különbség csak a 14 éven alatti és a 65 év feletti korcsoportoknál figyelhető meg. Ugyanis a 14 

év alatti tagok aránya 3%-kal csökkent 2020-ról 2021-re, míg a 65 év feletti tagok aránya 

ugyanennyivel nőtt.  

2020 és 2021 között a könyvtárhasználatok száma nem mutatott jelentős mértékű 

csökkenést. Ellenben a kölcsönzések száma közel 2000-rel megnövekedett 2021-ben.  

 

 

5. ábra Beiratkozott tagok aránya 2020 (forrás: 2020. évi beszámoló) 
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6. ábra Beiratkozott tagok aránya 2021 (forrás: 2021. évi beszámoló) 

 

2.2. Fiókkönyvtárak 

 

2.2.1. Rábatótfalu 
 

A rábatótfalusi fiókkönyvtárban 2021-ben összesen 51 beiratkozott tag volt. Ebben az 

évben összesen 203 könyvtárlátogatást és ugyanennyi kölcsönzést számoltak a könyvtárosok. 

A biratkozottak aránya korcsoport szerint a 7. ábrán látható módon oszlik meg. Itt viszonylag 

egyenletesen oszlanak meg a látogatók korcsoport szerint, nem tapasztalható szignifikáns 

kiugrás egyik korcsoportban sem. Látható, hogy a két legnagyobb számban a 14 évnél 

fiatalabbak és a 30és 54 közötti felhasználók látogatják a könyvtárat.  
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7. ábra Beiratkozott tagok aránya Rábatótfalu 2021 (forrás: 2021. évi beszámoló) 

2.2.2. Farkasfa 

 

A 8. ábrán látható, hogy a farkasfai könyvtár adatai alapján ezen a településen máshogy 

oszlik meg a látogatók életkora. A legtöbb, közel az összes beiratkozott tag fele, 2021-ben 30 

és 54 év közötti lakos volt. Ezután pedig a legfiatalabb korosztály következik a sorban, a 14 év 

alattiak. Kijelenthetjük tehát, hogy a farkasfai könyvtár fő célközönsége valójában a 18 és 54 

év közötti korosztály, hiszen ők teszik ki a beiratkozottak körülbelül ¾ részét. Ezért a 

fiókkönyvtárnak ezt a korcsoportot kell megcéloznia a kommunikációjában. 

 

 

8. ábra Beiratkozott tagok aránya Farkasfa 2021 (forrás: 2021. évi beszámoló) 
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2.2.3. Rábafüzes 

 

A rábafüzesi fiókkönyvtár esetében azt láthatjuk a 9. ábrán, hogy jelentős többségben 

vannak a 14 évnél fiatalabb gyerekek és a középkorú korosztály az 55 és 65 év közöttiek. A 

beiratkozottak ¼-e 14 év alatti, ami azt jeleni, hogy a kommunikáció oroszlánrészét rájuk kell 

fordítani. Olyan tartalmakra van szükség azokon a platformokon, illetve helyszíneken, ahol ők 

megtalálhatók. 

 

 

9. ábra Beiratkozott tagok aránya Rábafüzes 2021 (forrás: 2021. évi beszámoló) 
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3. Jelenlegi kommunikáció 
 

3.1. Offline 
 

Jelenleg a könyvtár viszonylag sok helyen megjelenik offline. A Vas Népében és a 

Szentgotthárd város újságban is megjelennek folyamatos tudósításokkal a rendezvényekről. 

Ezen kívül a városi TV-ben is havonta készítenek könyvajánlókat. Továbbá megtalálhatók a 

Széll Kálmán téri gyógyszertár épületén elhelyezett Led-falon különböző tartalmakkal.  

Valamint a város rendezvényein is megtalálhatók a könyvtár dolgozói könyvekkel. Az 

egyik legfontosabb tevékenységük viszont a saját 

szervezésű rendezvények, például a havi Könyvklub 

a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel, vagy a 

Ringató az Egészségfejlesztési Irodával kezdetben 

együttműködve. Ezek a programok jelentősen 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a résztvevők később is 

visszatérjenek a könyvtárba kölcsönözni vagy a többi 

szolgáltatást igénybe venni. Az író-olvasó találkozók 

is sokat hozzátesznek a könyvtárlátogatók számának 

növeléséhez. 

 

 

 

 

 

3.2. Online 
 

A könyvtár rendelkezik Facebook oldallal, ahova rendszeresen kerülnek fel friss 

tartalmak. Legtöbbször az újonnan érkezett könyvekről, különböző témájú könyvajánlókról és 

a rendezvényekről kerülnek fel posztok az oldalra. Hatalmas pozitívum, hogy folyamatosan 

tájékoztatják a követőket az aktuális nyitva tartásról, hiszen ünnepek alkalmával is változik és, 

10. ábra forrás: 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=177516741

604970&set=a.164061689617142 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=177516741604970&set=a.164061689617142
https://www.facebook.com/photo/?fbid=177516741604970&set=a.164061689617142
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amikor rendezvény van, fontos, hogy a látogatók tisztában legyenek azzal, mikor tudnak menni 

kölcsönözni új könyveket vagy visszahozni a kölcsönzötteket 

A honlapon folyamatosan frissítve vannak az ajánlók, és a hírek a különböző 

eseményekről, rendezvényekről. Mindig megjelenik itt is a nyitva tartás változása. Ezen kívül 

megtalálható minden fontos információ a könyvtárról, egyéb érdekességekkel együtt. Nagyon 

fontos, hogy nem csak könyveket lehet kölcsönözni a könyvtárban, ezért a dolgozók készülnek 

mindig új CD, DVD, hangoskönyv, folyóirat és diafilm ajánlóval is. 
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4. Javaslatok 
 

A fő cél az, hogy a fiókkönyvtárak beiratkozóinak számát növelni tudja a könyvtár 

különböző marketing eszközök használatával. Ehhez számos lehetősége van a vezetőségnek 

mind offline, mind az online térben. 

Fontos tényező, hogy a városban nem működik könyvesbolt, tehát a könyvtárnak nem 

kell közvetlen versenytárssal szembenéznie. Ezért is lenne fontos, hogy ennek ellenére legyen 

aktív kommunikáció a lakosok felé a könyvtár részéről. 

4.1. Offline 
 

Az első és legfontosabb az lenne, hogy egy cégér kerüljön ki a fiókkönyvtárak épületére, 

ami jelzi az arra járó lakosoknak, hogy azon a helyen egy könyvtár működik. Hiszen, ha tudják 

is, hogy működik könyvtár a településen nem feltétlen fogják tudni a pontos helyszínt is. Ez 

különösképpen az idősebb, nyugdíjas korosztály számára nagyon fontos, hiszen a fiatalabbak 

már megnézik az interneten, de nem minden nyugdíjas korú tudja használni a számítógépet, 

okostelefonokat, ha rendelkeznek egyáltalán velük. Számukra a fő információforrás a cégér 

mellett az újság. Ezért nem csak a rendezvényekről kellene a Vas Népében és a Szentgotthárd 

város újságban tudósítást adni, hanem például a Vas Népéhez minden héten egy nap egy 

szórólap, ami az aktuális heti könyvajánlókat tartalmazza és azt, hogy az adott könyvet 

megtalálják a fiókkönyvtárban az adott címen. 

Kifejezetten fontos célja egy 

könyvtárnak, hogy minél fiatalabb életkorban 

megismertesse és megszerettesse a gyerekekkel 

a könyveket. Ezért úgy gondolom, hogy 

mindenképpen szükség lenne az iskolákban 

népszerűsíteni a fiókkönyvtárak létezését, 

különös tekintettel azokra a diákokra, akik az 

adott térségben laknak. Ezt egy részről 

személyes előadásokkal, prezentációkkal lehet 

megoldani az iskolákban. Másrészről több olyan rendezvénnyel, amik kifejezetten a 

fiókkönyvtárak településein élő gyerekeknek szólnak és a könyvtár épületében kerülnek 

megrendezésre, ezzel is elősegítve, hogy hozzászokjanak a gyerekek a könyvekhez a 

11. ábra forrás: 

https://www.joniandfriends.org/summer-reading/ 

https://www.joniandfriends.org/summer-reading/
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környezetükben. Különböző vetélkedőket, pályázatokat lehetne hirdetni számukra, amiknek 

köze van a könyvekhez vagy éppen magához a könyvtárhoz, és amikkel könyveket nyerhetnek 

vagy egyéb olvasással kapcsolatos élményt. Ezeket a pályázatokat és eseményeket pedig 

plakátokon és az interneten lehetne legeffektívebben hirdetni. 

Ezen kívül érdemes lenne különböző városi eseményekre kitelepülni egy standdal. Egy 

falu legtöbb embert összehozó eseménye általában a falunap, amikor a falu apraja-nagyja 

összegyűlik. Célszerű lenne a fiókkönyvtáraknak megjelenni ezeken a falunapokon különböző 

programokkal, leselejtezett eladó könyvekkel és/vagy egy a Libri-Bookline „Lapozó” nevű 

kezdeményezéséhez (12. ábra) hasonló lehetőséggel, amikor az emberek hozhatnak egy 

könyvet, amiért cserébe vihetnek egy másikat. Ezzel is be lehetne vezetni a köztudatba, hogy a 

településen működik egy könyvtár és buzdítani a lakosokat, hogy látogassák nyitvatartási 

időben. 

 

 

 

 

 

12. ábra forrás: http://www.deszy-konyv.hu/2021/07/konyvcsere-pontokat-

letesit-bookline.html 

http://www.deszy-konyv.hu/2021/07/konyvcsere-pontokat-letesit-bookline.html
http://www.deszy-konyv.hu/2021/07/konyvcsere-pontokat-letesit-bookline.html
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4.2. Online 
 

A főkönyvtár rendelkezik honlappal, Facebook oldallal és YouTube csatornával is, de 

ez a fiókkönyvtárakról nem mondható el. A honlapon megtalálhatók a fiókkönyvtár hírei és az 

eseményekről a beszámolók, és minden adat megtalálható a fiókkönyvtárakról.  

Mégis úgy gondolom, célszerű lenne a fiókkönyvtárak számára is legalább egy 

Facebook oldalt üzemeltetni, ahova közzétehetők a különböző programok információi, 

könyvajánlók, nyitva tartásbeli változások és minden egyéb információ, amire a lakosoknak 

szüksége van ahhoz, hogy képben legyenek a könyvtárral kapcsolatban. 

A Facebook oldalon megjelenő tartalmaknak érdekesnek, figyelemfelkeltőnek kell 

lenniük. A Facebook posztok célja az, hogy minél több emberhez eljussanak az információk, 

ez pedig az egyik legkönnyebben a hashtagek használatával érhető el. A könyvtár esetében 

például a #könyvajánló #olvasás #azolvasásmenő #mfvk #újkönyvek #könyv hashtagek 

használata az előnyére válna. Minden könyvajánlóhoz, ami felkerül lehet írni egy rövid 

felvezető szöveget akár a könyv hátulján lévő fülszövegből egy kis részletet, ami felkelti az 

olvasók figyelmét és elindítja a természetes emberi kíváncsiságot. Ez után következhet a 

YouTube link, amiben elhangzik a könyv részletes ismertetése, vagy pedig a honlap linkje, ahol 

le vannak írva részletesebben is a könyv adatai, mit érdemes tudni, róla, miről szól, kiknek 

ajánlják elsősorban. 

Az online térben elsősorban a fiatalabb 

generáció érhető el nagyon könnyen, akik 

folyamatosan a közösségi médián lógnak. Ez 

azért különösen fontos, hiszen a beiratkozott 

tagok adatai alapján kiderült, hogy a 

fiókkönyvtárakat legnagyobb részt a fiatalabb 

korosztálytól a középkorosztályig használják 

legtöbben. 

Ezeket a csoportokat pedig ma már az interneten, főként a közösségi médiában lehet a 

legkönnyebben elérni. Ez azt indikálja, hogy a fiókkönyvtáraknak is fel kell venniük a fonalat 

az új platformok használatában, az új kommunikációs csatornák kiaknázásában. Ezen 

platformok közé tartozik az Instagram és a TikTok. 

13. ábra forrás: https://1000logos.net/tiktok-

logo/  

https://1000logos.net/tiktok-logo/
https://1000logos.net/tiktok-logo/
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Manapság a TikTok egy nagyon népszerű közösségi média platform, a Z generáció 

gyűjtőhelye. Különböző izgalmas tartalmakkal könnyen el lehet érni őket, és arra buzdítani, 

hogy jöjjenek könyvtárba, nem is kell messze menni, hiszen itt van a faluban. A YouTube 

csatornához hasonlóan lehet készíteni rövid könyvajánlókat, amikor csak a minimális 

információt közlik a könyvről annak érdekében, hogy felkeltsék az olvasó figyelmét.  
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