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1. Bevezető

2017.  októberében  pályázatot  nyújtottunk  be  a  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közgyűjtemények

Kollégiumához a Justh Zsigmond Városi Könyvtár arculatának kialakítására. Szakmai indoklásunk

a következő volt: 

„Bár nincs egységes arculati tervünk, de arra törekszünk, hogy az általunk használt elemek üzenete

legyen  egyértelmű,  hívószavai  a  vitalitást,  a  korszerűséget  és  a  letisztultságot  tükrözzék,

természetesen  legyenek  összhangban  intézményünk  alapvetéseivel.  Leginkább  a  honlapunk

www.justhvk.hu oldalain  tudjuk  tükrözni  szándékunkat,  hiszen  saját  fejlesztésű,  amelynek

eredménye, hogy folyamatos a tartalom frissítése és a lehetőségekhez mérten a megjelenési formája

is  az  általunk megfogalmazottak szerinti.  Nagyon fontos  lenne,  hogy a Justh  Zsigmond Városi

Könyvtár  egységes  arculattal  jelenjen  meg,  mind  a  belső  terekben,  mind  az  intézményi

kommunikációban és  felületeken.  Szeretnénk elérni,  hogy a  hozzánk bármilyen felületen  eljutó

használó harmonikus, ismerős környezettel, képpel találkozzon, amely biztonságot nyújt számára,

segít  eligazodni.  Nekünk  pedig  további  lehetőséget  teremt  az  átgondolt  információközlésre.

Könyvtárunk  egységes  arculata  erősítené  használóinkban  a  közösséghez  való  tartozás  élményét

azáltal,  hogy  kulturális  és  információszolgáltató  intézményként  beazonosíthatóak  vagyunk.

Számunkra pedig megjeleníti azt a célt és szolgálatot, amely szerint a könyvtári szolgáltatásaink,

tevékenységünk hozzáadott értéket képvisel a szakszerű és felhasználóbarát információellátásban,

közösségi  munkában.  Programjainkkal  kapcsolatosan  számtalan  külső  fórumon is  megjelenünk,

azokról hírt adunk, megjelenünk internetes portálokon. Az egységes arculat biztosítaná, hogy már

az olvasás előtt felismerhetőek és beazonosíthatóak legyünk, melynek következtében a könyvtár

eredményessége  összeadódik,  hatványozódik.  Megkönnyítené  a  munkánkat,  ha  kész  struktúrát

használhatnánk,  amelyet  „csak”  tartalommal  kell  megtölteni.  A kollégák  kreativitására  éppen  e

tartalom  összeállításában  van  szükség,  hogy  érdekes,  figyelmet  felkeltő  legyen.  Igyekeztünk/

igyekszünk mindent  megtenni,  hogy könyvtárunk megjelenési  formái  viszonylag  egységesek és

könnyen megjegyezhetőek legyenek. Most viszont elérkeztünk egy olyan pontra, ahol már kevés a

belső erőforrások mozgósítása, hiszen az egységes, minden felületen megjelenő intézményi arculat

profi  tervezést  igényel.  Szeretnénk  egy  külső  szakember  segítségével  kialakítani  az  egységes

arculatunkat. Ennek a munkának az elvégzése már anyagi feltételt is igényel, de túl a tervezésen

egyes arculati elemek előállítása is költségekkel jár, ha ezt megfelelő, igényes, esztétikus kivitelben

szeretnénk előállítani. Szerencsére van munkatársunk, aki a kiadványszerkesztésben kicsit jártas,

tudunk használni nyílt forrású szoftvereket. De ez még nem elég ahhoz, hogy az arculati elemek

formában és kivitelezésben minőségiek legyenek.” 

A Közgyűjtemények  Kollégiuma  013/204/17  számú  döntése  értelmében  az  NKA Igazgatósága
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493.465,- Forint összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított a könyvtárunknak, így minden

előzetes elképzelésünket meg tudtuk valósítani. 

Jelen  beszámoló  megtalálható  a  könyvtárunk  honlapján  (http://www.justhvk.hu/),  valamint

feltöltöttük a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra is (https://hungaricana.hu/). 

2. A megvalósítás 

A pályázattal tehát elsődleges célunk az volt, hogy a Justh Zsigmond Városi Könyvtár arculatát

megterveztessük  egy  szakemberrel,  az  arculati  elemeket  igényesen  megvalósítsuk,  majd  a

megvalósítást  követően új,  egységes megjelenéssel segítsük a könyvtárhasználókat.  Az egységes

megjelenés érdekében terveink között szerepelt többek között, hogy 

• minden könyvtáros saját logós passztartót kapjon,

• nagyobb rendezvényeken lehetőség legyen a könyvtári logóval ellátott pólók viselésére,

• kitűzőkkel népszerűsíthessük a könyvtárat,

• új kiadványban mutathassuk be a könyvtár értékeit,

• új roll-up segítse a könyvtár beazonosítását külső helyszíneken is,

• padlómatrica segítsen az eligazodásban az előtérben,

• a  Petőfi  Művekődési  Központ  főbejáratánál  –  tekintve,  hogy  a  könyvtár  a  művelődési

központ első emeletén van – valamint a könyvtár bejáratainál is ablakmatrica tájékoztassa a

használókat,

• a polcokon új feliratok segítsék a tájékozódást, 

• a könyvek közöti régi elválasztó fülek helyett új, modern megjelenésű kiírások jelenjenek

meg a betűknek, szakjelzeteknek, 

• az  új  megjelenés  köszönjön  vissza  a  könyvtár  mindennapjaiban,  így  a  levélpapíron,  a

plakátokon, a honlapon, a közösségi oldalakon vagy az olvasójegyen is. 

Az előzetes tervekhez képest új elemként 

• megjelentek a falra felhelyezhető habkarton betűk is, melyek segítségével sokkal könnyeb

lett  az  eligazodás,  ráadásul  látványában  is  nagyon  sokat  javított  a  könyvtár  belső

megjelenésén, 

• új logót kapott a könyvtár, ezáltal teljesen megújult az arculatunk. 

A pályázat megírásakor még leginkább arculati elemekben - kiírások a polcokon, olvasójegy stb. -

gondolkoztunk, ekkor még nem volt biztos, hogy logót is változtatni akarunk. Azonban a már az

előkészületekben is sokat segítő tervezők, Bogdán Szandra és Hornyák Ádám felajánlották ennek a
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lehetőségét is. A régi logónkat, Mihály László alkotását nagyon szerettük, ám az nagyon a könyvre

fókuszált, ami 2002-ben még teljesen helytálló is volt. Mára már viszont jelentősen bővült, változott

a  könyvtár  szolgáltatási  köre.  Ráadásul  bizonyos  időközönként  kell,  hogy  frissüljön  egy  cég,

intézmény arculata, 16 év pedig már ilyen szempontból jelentős időszaknak számít. 

A  sikeres  pályázatról  szóló  értesítést  követően  bemutattuk  a  tervezőknek  a  könyvtár  tereit,

beszéltünk a szolgáltatásainkról, a csoportjainkról, és jeleztük, hogy a jelmondatunkhoz - ami 2016-

os keletkezésű - mindenképpen ragaszkodunk. “Justh Zsigmond Városi Könyvtár - Ahol az olvasó

terem(t)” - a jelmondat eleve három jelentéssel bír: utal a helyre (olvasóterem), a könyvtárban folyó

alkotói munkára (értékek, közösségek, tárgyak teremtése) és az olvasóvá nevelés folyamatára (itt

válnak a gyerekekből olvasó gyerekek). Első körben hét tervet kaptunk, ezeket közösen elemeztük,

javasoltunk változtatásokat, futottunk neki újra és újra, mígnem kialakult a végső, új logónk.  

Az új logóról a tervezők a következőket tartották fontosnak kiemelni: 

• Egyszerre modern és időtálló

• Megtartotta a klasszikus elemeket, de egyúttal reflektál az aktuális trendekre

• Rugalmas  -  többféle  formában,  elrendezésben  lehet  alkalmazni  felhasználási  területtől

függően 

• Tipográf – betűvel, magával a monogrammal való logótervezés

• Negatív, üres terekkel való tervezés - légiessé teszik a logót, különleges vizuális hatást érünk

el vele

Az arculat elsődleges színei a sárga, a fekete és a fehér. A sárga a napsütés színe, meleg hatást

kölcsönöz,  örömmel,  boldogsággal,  és  energiával  kötik  össze,  egyben  az  intellektus  színe  is,

elősegíti a gondolkodást és igazán figyelemkeltő. Az embléma felépítése három elemből áll össze

egy  egésszé:  a  J  betű  a  névadó  Justh  Zsigmond  kezdőbetűje,  a  könyvjelző,  mint  az  olvasás

szimbóluma és a kör, ami pedig alapvető geometrikus forma. A tervezők számos logóváltozatot

készítettek, melyek különböző helyzetekben használhatóak. Minden logóváltozat megtalálható az

Arculati kézikönyvben, mely jelen beszámoló melléklete is, de a honlapunkról is letölthető: http://

www.justhvk.hu/blog/wp-content/uploads/2018/10/Arculati-kezikonyv_2018.pdf 

Fontos  megjegyezni,  hogy  olyan  partnereket  vontunk  be  a  megvalósításba,  akik  kötődnek  a

városhoz, a könyvtárhoz. Igaz ez a tervezőkre, és igaz a kivitelezőre, az orosházi Bézier Stúdióra is.

A helyi  média  folyamatosan  beszámolt  a  pályázat  megvalósításának  szakaszairól  (lásd  1.  sz.

melléklet): jelent meg cikk és televíziós interjú a tervekről rögtön a pályázati támogatás értesítését

követően,  majd fizetett hirdetés a megvalósítás végén, a konkrét tervek ismeretében, végül több
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beszámoló is, amikor a nyilvánosság előtt is bemutattuk az új arculatunkat. 

Az új arculat hivatalos átadását az Országos Könyvtári Napokra időzítettük. Öröm volt számunkra

az  ünnepség  minden  pillanata,  annál  is  inkább,  mert  sok  barátunk,  partnerünk  –  a  fenntartó

képviselői, támogatók, a sajtó munkatársai, szakmai partnerek más könyvtárakból, más kulturális

intézményekből,  a  könyvtárban  működő  csoportok  képviselői,  és  persze  jó  néhány

könyvtárhasználó  –  is  együtt  örült  velünk.  A pályázat  megvalósításának  körülményeiről  Buzai

Csaba könyvtárigazgató számolt be a hallgatóságnak, majd Rakonczás Szilvia,  a Békés Megyei

Könyvtár igazgatója tartott egy rövid előadást a jelen és a jövő könyvtáráról. Az új megjelenést

Dávid Zoltán, Orosháza város polgármestere leplezte le, majd Bogdán Szandra tervező beszélt az új

arculat részleteiről.  

3. Köszönetnyilvánítás

Végezetül következzék néhány hozzászólás, melyet az új megjelenés kapott a könyvtár Facebook-

oldalán: 

• „Nekem tetszik, elegáns és modern.” 

• „Ötletes, modern....” 

• „Nagyon tetszik, jo ez a szinosszeallitas.” 

• „Nekem a "J" betűről egy könyvjelző jutott az eszembe és talán nem is véletlenül. Nagyon

jó !!” 

Köszönjük  a  Nemzeti  Kulturális  Alapnak,  hogy  támogatta  a  Justh  Zsigmond  Városi  Könyvtár

arculatának megújítását. Az új megjelenés első visszajelzései a könyvtárhasználók részéről mind

pozitívak voltak, bízunk benne, hogy ez a szimpátia megmarad a továbbiakban is. 

Orosháza, 2018. október 19. 

Buzai Csaba 

könyvtárigazgató
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