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SZAKMA| BESZÁMOLÓ
,,A marketing és PR lehetőségei a könyvtárakban" szakmai továbbképzés
szewezésérőI
(a beszámoló megtalálható a wl,vw.nvlkvat.bu honlapon)
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Könyr,.tárunk a fenti azonosítő számmal elnyerte aKözgyfiteményi Kollégium támogatását a
,,Marketing és PR lehetőségei a könyvtárakban" témában tartandó szakmai napta)

továbbképzésre. Mivel eleve a könyvtarosok megkérdezésealapjan válasáottuk ezt a témát,
szerettük volna, ha minél több könyvtárost, minél nagyobb területi lefedettséggel tudunk

megszólítani. Főként a megyei és varosi könfiárban dolgozók voltak a célközönség, de
mindenki előu nyitott volt a lehetőség. Sokan érkeáek is a megyén kívülről; jellemzően a
Drrnantúlról.

A

felkért előadókkal egyeztetve válasáottuk 2019. április I6-át a szakmai nap dátumául.
Helyszínt a Takáts Gyula Megyei és Varosi Könyvtrár első emeleténta|álható kölcsönzőitér
nyújtott, remélve, hogy arrrryi résztvevő jön el, hogy a kisebb terem nem lenne elég.
Szerettük volna a kollégrák szakmai ismereteit tágitaní a szolgáItatások népszerűsítésének
a marketingkommunikáció minél gyakorlatiasabb
újszerű módszereiről,
felhasználhatőságárőI, a marketing és PR eszközök tudatos hasznáIatéről.

A

program meghirdetésekor kialakítottunk a honlapunkon egy regisárációs felületet, így ott

Iáthatő volt, hogy hány résztvevőre számíthatrrnk.

A

szakmai napot Horváth Péter, a Takáts Gyula Megyei és Városi
nyitotta meg köszöntőj ével.

Könfiár

igazgatőja

Ezt követően dr. Prónay Szabolcs, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságttldományi Kar
Marketing - Menedzsment Szakcsoportjának adjunktusa következett. Előadásának címe; ,f
marketingről a közintézményekben, la;lanas fukintettel a könyvtáralrra - ismeretlen területek
és tévhitek". Általános tévképzetekkel indított, amelyek a könywtármarketing fogalméfrloz
kapcsolódnak. Többek közt, hogy egy kozintézménynek afogyasztők tömegéhezkell szőInía,
vagy, hogy a kön1,"r,tármarketing a könyvekről szól. Előadásában levezette, hogy a marketing
egy szemléletmód, amellyel megtaláljuk azt az egyedi értéket,amtért minket váIasztanak.
Lényeges, hogy a megfelelő célcsoportnak valódi értéketnyújtsunk, hatékonyan és célzottan.
Tudatos legyen a kommunikációnk.

Második előadónk Andóczi Balogh Eva volt, aki a szegedi Somogyi Károly Városi és
Megyei Könyr,.tárbőI érkezett. Hogyan építsük fel a könyvtár PR-ját című előadásában soksok gyakorlati és nagyon hasznos tanáccsal Iátta eI a könfiárosokat: menrryire fontos a
kétiranyú,kölcsönös kommunikáció, melyet a könyvtámak kell kiépíteniepartnereivel.
Próbáljunk meg a másik fél fejével gondolkodni. Mutassuk fel a partner szárnéra hasznos
erősségeinket. Példanak hozta fel a szegedi szirlhén, azipatkarrtaía, a Pick Szalámigyar, stb.
kapcsolatát a szegedi könyvtárral. A könyr,.tár igyekszik bekapcsolódni a varos által szewezelt"
nagyszabásűrendezvényekbe: HénasságHete, Hungarikum Fesáivál, Tíszai Halfesztivál, stb.
Nyitottak más jellegű programokra is, évek óta náluk rendezik meg a városban a képregényfesztivált. Szerveztek egy klubot ,,Önfelfedező szinglik klubja" néven, indítottak
kamaszoknak egy ,,Olvasni jó!" programot. Végül kiemelte, hogy a szponzorok áItalában
olyan partnert választanak, aki közismert, sikeres, kitartó PR munkát végez,jó a sajtója. De
mindehhez szükséges egy összetartó csapat is, hogy ezeket meg lehessen valósítani.

Eá

követően Buzai Csaba, az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyr,,tlár igazgatőja beszélt a
könyvtar és a sajtó kapcsolataról. Saját könyvtara példájan mutatva be, hogy mindez milyen

jól

múködhet. Kiindulva a könyvtár kommunikációs stratégiájábőI, bemutatta a könfiar
külső és belső kommunikáciőját. (Honlap, Facebook, Twitter, hirdetőtábla, online naptar).
Nagy hangsúlyt fektettek a könyvtár egységes arculatának megtervezósére. A
sajtóvisszhangot a ,,Veszíts el egy könlwet!" projekt kapcsán mutatta be. A könyvtrár
ingyenessé tételónek promóciój áv aI zárta előadását.

Utoljéra, de nem utolsó sorban, Varga Dávid, könyvtárunk munkatársa beszélt a könfiar
promóciós kiadványainak megtervezésérőI,,,Ötlettől a megvalósulásig" címmel. Az előadás a
hatásos, figyelemfelkeltő plakátok és meghívók tervezésénekalapszabélyaira és fortélyaira
hílta fel a figyelmet. Kollégánk gyakorlati tanácsokkal segítette, hogy a gyakorló
könyvtárosoknak se jelentsen problémát egy egyszetű plakéí.,vagy meghívó megtervezése és
kivitelezése.
Összességében a szakmai nap gyakorlatcentrikus előadásai minden résávevő szélmára
hasznos, a mindennapokban is felhasznáIbatő információkkal, tapasáalatokkal gazdagították
a résztvevőket. Ebben az eseményt követően hozzfutk eljutott visszajelzések is megerősítettek
bennünket.
Támo gatásukat kö szönj ük
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Tisztelettel:

Kaposvár, 2019.06.13.
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igazgatő

Pillanatképek a szakmai napról:

Prónay Szabolcs

Buzai Csaba

Andóczi Balogh Éva

Varga Dávid
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