Szakmai beszámoló a 204139/00194 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati
cél támogatásáról
A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár intézményi imázsának erősítését
szolgáló projektek megvalósítására

Minősített
könyvtárként
szervezetünk
működését
nagyban
meghatározzák
könyvtárhasználóink és partnereink igényei. Naprakész, minőségi tájékoztatásuk fontos
pillére annak, hogy felhasználócentrikus könyvtári szolgáltatásainkat működtetni tudjuk, és új
szolgáltatásokat dolgozhassunk ki számukra. A többrétű tájékoztatás és annak fejlesztése
így mindennapi munkánk része.
A program megvalósítása során az alábbi területeken történtek fejlesztések:
●

információs kiadványok, tájékoztatók, könyvtárismertetők

●

honlap

●

tájékoztató rendszerek, feliratok

Az így megvalósuló komplex információs rendszer alkalmas arra, hogy az intézmény külső
kommunikációjának célcsoportjait elérje.
Megvalósult kiadványok
•

Könyvtárhasználati tájékoztató:
A4-es méretű kétoldalas szórólap göngyölt hajtással (leporelló, 99x210 mm).
Az intézményi beiratkozást és regisztrációt választó olvasók, illetve az érdeklődő
látogatók számára készült kiadvány, amely közérthetően megfogalmazva, a
befogadást vizuális elemekkel támogatva ad tájékoztatást a Berzsenyi Dániel
Könyvtár alapvető adatairól, elérhetőségeiről, nyitvatartásáról, tereiről és az igénybe
vehető szolgáltatásokról. Praktikus, a könyvtárlátogatók eligazodását támogató,
hasznos információforrás. A kiadvány az intézmény egységes arculati elemeit
alkalmazva tükrözi a “Tudás, élmény, találkozás” szlogen sűrített mondanivalóját.

•

Könyvtárismertető brossúra
A6-os méretű (100x210 mm) irkafűzött brossúra 16 oldal + borító.
A vizualitást előtérbe helyező, a lényegre törő információkat látványosan megjelenítő
kiadvány, amely azok számára is megfogalmazza a Berzsenyi Dániel Könyvtár
értékőrző, közösségépítő, nyitott intézményi attitűdjét, akik távolabbról szemlélik
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működését. A kiadvány alkalmas arra, hogy a meglévő és potenciális használók
mellett a fenntartó, a gazdasági szereplők, a civil szervezetek és más társadalmi
partnerek felé is közvetítse az intézmény küldetésének esszenciáját, tükrözi a
“Tudás, élmény, találkozás” szlogen mondanivalóját.
A honlapfejlesztés elemei
A honlappal kapcsolatos célkitűzéseink voltak: legyen gyors, felhasználóbarát, egyszerű,
mértéktartó, tartalmilag hiteles, reszponzív, szép és persze informatív.
A megújult honlapunk rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

grafikailag jól megtervezett, a könyvtár arculatához illeszkedő,
funkcionálisan specifikus dinamikus weboldal,
többszintű, egyedileg bővíthető navigációs szerkezetű,
a felhasználók számára érthető, tanulható, használóbarát,
reszponzív, mobileszközökre optimalizált,
az ISO/IEC 40500:2012 szabvány és W3C WCAG ajánlás szerint kialakított,
akadálymentes,
a digitalizált (meglévő és a közeljövőben készülő) tartalmainkat átláthatóan és
könnyen kezelhetően megjelenítő,
programnaptár funkcióval rendelkező,
chat funkcióval rendelkező,
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•
•
•
•

képgalériával rendelkező - nem szerepel jelenleg a menüszerkezetben, de
megoldható, kialakítható,
statisztikai modullal rendelkező (Google Analytics fut az oldalban),
szabadszavas honlap kereső funkcióval és külső katalógus keresővel rendelkező,
az admin felülete könnyen kezelhető.

A könyvtár tájékoztató rendszere
A pályázat keretében elkészült az intézmény arculati kézikönyve, rögzítve vizuális
szabályrendszerünket, a már alkalmazott arculatunkat felfrissítve tükrözi az intézmény
hitvallását.
Könyvtári feliratok
A 2018-as önértékelésünkkor fejlesztendő területként jelöltük meg a felhasználók szélesebb
körű elérését, a használók számára hozzáférhető útmutatók átgondoltabb kezelését. Annak
érdekében, hogy a közzétett információk elérjenek a célközönséghez, minden térben elhelyezünk aktuális tájékoztatóinkból, továbbá az egyes terekben aktualizáltuk és
kiegészítettük a feliratokat, hogy azok informatívak és könnyen értelmezhetőek legyenek.
A program során a már meglévő egyedi designba és a könyvtár arculatához illeszkedő
formában a könyvtári térben való könnyebb eligazodást segítő feliratok elhelyezését
valósítottuk meg gondos, apró részletekre kiterjedő tervezéssel, fóliavágással, helyszíni
felragasztással:
•

Piktogrammal kombinált irányító felirat a mosdók felé vezető kijáratok felett, 4
helyszínen.
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•

Az első és a második emelet ugyanezen pontján, ahol minden látogató
megfordul, a szemmagasságban rendelkezésre álló üvegfelületeken az
olvasás, a könyvtárba járás szeretetének üzenetét hordozó szlogenünk
elhelyezését valósítottuk meg.

A grafikus, aki a Berzsenyi Dániel Könyvtár arculata alakításának segítő szakértője volt,
Sellyei Tamás Ottó grafikus, könyvtervező. Feladatköre az alábbiakat ölelte fel:
•
•

•

•

•

•

Védjegy grafikai átdolgozása, arculatfrissítés, koncepcióterv
Irodai papíráru:
➢ névjegyek, levélpapír, boríték 3 változatban
➢ Kísérőkártya
➢ A4 szerkeszthető lay-out (szabályzatok, jelentések készítéséhez)
Formaruha:
➢ Névkitűző (szerkeszthető minta)
➢ Kártyatartó szalag
Kiadványok:
➢ LA4, 6 oldal, 4+4 szín
➢ LA4, 16 oldal, 4+4 szín
Hirdetés:
➢ Citylight image-hirdetés
➢ Reklámzászló (strandzászló)
➢ Roll-up
PR
➢ Prezentáció nyitóoldal
➢ Külső-belső információs rendszer: beltéri táblák aktualizálása, újak tervezése
➢ Ajándéktárgyak
➢ Üdvözlőlap mutáció
➢ Hálózati kommunikáció: honlap szlogenes nyitókép, közösségi médiafelületek
egységesítése, profil- és borítóképek

Példák
•

Keresés a könyvtár katalógusában, a Szikla kereső fejléce:
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•

a közösségi médiában használandó emblémás grafikai elem:

•

prezentáció nyitólap

A szakmai beszámoló honlapon való megjelenése:
https://www.bdmk.hu/Kozerdeku_adatok/Palyazataink/Nemzeti_Kulturalis_Alap_palyazatok.h
tml
A szakmai beszámoló Hungaricana Közgyűjteményi Portálon való megjelenése:
https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/2021/

A projekt megvalósításához való hozzájárulást köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumának.
Szombathely, 2021. július 20.

Dr. Baráthné Molnár Mónika
könyvtárigazgató
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