
 A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, partnerségben a 

Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületével 2018. augusztus 30-31-én első alkalommal rendezte 

meg "A jövő könyvtára" - magyar könyvtárosok nemzetközi együttműködése elnevezésű szakmai 

konferenciáját, melynek célja az aktuális szakmai témák megbeszélésén túl a kapcsolatépítés, a saját 

intézmény tevékenységének bemutatása volt. A remek hangulatú konferenciát a város 

alpolgármestere és a megyei közgyűlés alelnöke a városháza gyönyörű dísztermében (Szent István 

terem) köszöntötte. A konferenciára mintegy 70 vendég érkezett, képviselve a Kárpát-medence 

magyar könyvtárügyét. Az előadások foglalkoztak a gyermekolvasók ellátásával, az 

irodalomterápiával, az e-biblioterápiával, valamint a magyarországi „Az én könyvtáram” projekttel. 

Az előadások sorát Szőcs Endre igazgató könyvtárbemutatója zárta. A címe szándékosan 

meghökkentő: „Bármi is lehet könyvtár?” Az előadás a választ is megadta: szigorú szabályok, 

következetesség, az olvasói igények és a könyvtár mint minőség megtartása mellett valóban bármi is 

lehet könyvtár. Ehhez persze át kellett alakulni szemléletben, gondolkodásban, hozzáállásban, 

eszközökben, fizikai feltételekben egyaránt. A napi 11 órát, szombaton 4 órát nyitva tartó 

intézményben az elmúlt években ez az átalakulás megtörtént. A fizikai fejlesztés pályázati forrásokból 

valósult meg, a munkatársak pedig egymást támogatták az ide vezető innovatív úton.  

Speciális szolgáltatásaik: 

 Bibliográfiák összeállítása 

 Könyvkötészeti munkálatok 

 Egyedi születésnapi kiadvány 

 Színes és szürkeárnyalatos fénymásolás, nyomtatás, szkennelés akár A3-as formátumban 

 Kép- és hanganyag digitalizálása 

 Mozgókönyvtár idősek, betegek és mozgáskorlátozottak számára 

 Könyvtár a kórházban 
Rendszeres rendezvényeik: 

 Író-olvasó találkozók 

 Kiállítások  

 Olvasóklub felnőtteknek 

 Quilling (papírcsík) szakkör 

 Filmklub 

 3D (filmvetítés, nyomtatás, szkennelés) 

 Sakkoktatás felnőtteknek és gyerekeknek 

 Társasjátékozás 

 Olvasótáborok 

 Vakációs gyerekfoglalkozások 

 Kvíz verseny iskolák között 
Igényelhető programjaik: 

 Tematikus könyvtári foglalkozások számtalan témakörben 

 Könyvtárlátogatás, élménytúra 

 Papírszínház 

 Fényírda. A fényképezés története és bemutatása 

 Drón szolgáltatások, légifelvételek készítése 

 Meteorológia mindenkinek (AnywhereWeather) 



 A Világmindenség – éjszakai távcsöves megfigyelés 

 A Nap a legjobb barátunk – a Nap megfigyelése távcső segítségével 

 Óriás sakk és élő sakk 

 Csoportos filmvetítés 3D-ben is 

 Csillagképek bemutatása 

 Nyomdatörténelem 
 
A könyvtár mindehhez számtalan „kütyüvel” és egyéb fizikai feltétellel rendelkezik, amivel el tudják 
varázsolni a betérő vendégeket, olvasókat, csapatépítő tréningre érkezőket, iskolai csoportokat. Ma 
még szinte mindenki megcsodálja a 3D szkennert és printert, mellyel nem mellesleg már többször 
végeztek tényleges alkatrésznyomtatást, a drónt, amivel nem játszanak, hanem légifelvételek 
szolgálatába állították, a speciális csillagászati eszközöket (pl. naptávcső), mellyel egy örök igény, az 
ég iránti hódolat elégíthető ki, a fitnessz labdákat és taposókat, az ingyenes fénymásolókat, a 
speciális nagyítókat, telefon gyorstöltőket. 
 
De a legnagyobb ámulat a Varázsteremben és a Szabaduló szobákban éri az idelátogatókat. A 
Varázsterem kialakítása lehetővé teszi az éjszakai égbolt ismertetése mellett számos fizikai kísérlet 
bemutatását, speciális elektromos eszközök, szuper mágnesek, fényforrások, lézerek segítségével. A 
szabadulószobák pedig rejtélyes kihívást jelentenek kicsiknek és nagyoknak, csapatépítő tréningen 
résztvevőknek egyaránt. 
 
Az átalakult intézményben sem mások az ismert könyvtári trendek. Itt is csökken a kölcsönzött 
kötetek száma. A látogatók és látogatások száma azonban ugrásszerűen megnőtt! Új partnerek 
jelentek meg. Például cégek, akik csapatépítés céljából veszik igénybe a könyvtárat. Mindez új 
támogatókat hozott. Az új támogatókkal új reklámfelületek váltak elérhetővé. A könyvtár a város 
mindennapjaiban mindenkié lett, beépült az emberek életébe. S hogy ez valóban így legyen: 
 

 Felújították a gyermekrészleget, barátságos, aktivitásra ösztönző teret alakítottak ki 

 Befogadnak születésnaposokat, bulit szerveznek, de másként! 

 Matematika oktatást kezdtek nemlátók számára 

 Rendszeres az angol nyelvtanítás a gyerekeknek, román nyelvoktatás a felnőtteknek 

 A könyvtár belső lépcsőit színessé tették  

 Az épület ablakaiban kívülről látható éjszakai hangulatvilágítást építettek ki 

 Bevezették karácsonykor az angyalváró gyerekmegőrzést 

 Gyűjtik a telefonhulladékot  

 Kölcsönözhető eszközöket tartanak 

 Nem riadnak vissza a lakodalmi fényképezéstől sem 
 
A sor bizonyosan folytatódni fog. Sőt már most folytatódik, hiszen a könyvtár megújította marketing 
stratégiáját is. Plakát és meghívó helyett, melyek nem bizonyultak hatékonynak, szórólapokat 
nyomtatnak. A könyvtár falán hatalmas méretű molinóval reklámozzák az eseményeket. Promóciós 
termékekkel lepik meg a résztvevőket, Használják a színeket, a virágokat, a hangulatvilágítást. A 
beiratkozó pulttal szemben gyönyörű akvárium kelt kellemes hangulatot. A facebook és az instagram 
állandó felület a kapcsolattartásban. De nem riadnak meg a reklámfilmek készítésétől sem. Könyvtár. 
Városi könyvtár. Jó ide betérni.  

 


