
Szakmai beszámoló a 2021. évről 

Pályázati támogatás 

 

 

Az Életünk folyóirat 2021. évi 8 önálló és 2 összevont számának megjelentetése 

 

 

Az Életünk, irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat elsődleges célja a minőségi szépirodalom 

közlése/közvetítése; olyan válogatás mentén, amely kizárólag az irodalmi művek önértékeire 

figyel, s minden más, az irodalom hétköznapi létét gyakorta veszélyeztető külső szempontot 

figyelmen kívül hagy. A szépirodalmi közlések mellett természetesen az Életünk fóruma az 

irodalomtörténetnek, irodalomtudománynak és a társművészeteknek. Közléseinkkel 

kapcsolódtunk a térség irodalomtörténeti múltjával kapcsolatos rendezvényekhez. 

Esszé- és tanulmányrovatunk jelentősen erősödött az elmúlt években, 2021-ben e színvonalat 

továbbra is megtartottuk, s egyben közléseinket tematikusan az irodalmi tárgyú munkák 

mellett a kultúr- és művelődéstörténet felé bővítettük is. Az elmúlt évek gyakorlatának 

megfelelően 2021-ben lapszámainkban bemutattuk egy-egy kortárs képzőművész alkotásait 

(fényképész, grafikus, festőművész, szobrász). Új műfajként jelentek meg eddig publikálatlan 

irodalmi szövegek a hozzájuk kapcsolódó elemzésekkel. 
 

Az Életünk továbbra is feladatának tekinti a szűkebb-tágabb régió históriai-kulturális 

hagyományainak képviseletét. 2021-ben egy tematikus szám jelent meg (március-április), a 

szombathelyi kőszínház átadásának 140. évfordulója kapcsán, és ugyanekkor „ünnepelte” 

160. születésnapját Szombathely híres szülötte, Márkus Emília színművésznő. A szám 

visszarepíti az olvasót az időben, hogy körbejárja és bemutassa a szombathelyi színjátszás 

történetének legfontosabb állomásait. 
 

Szépirodalmi közléseinket 2021. évben is a művek önértékei alapján válogattuk. Elismert 

alkotók (Zalán Tibor, Fábián László, Patak Márta, Száraz Miklós György) mellett fiatal 

költők is teret kaptak műveikhez. 
 

Az Életünk terjesztése országos, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. segítségével, a helyi 

érdeklődést intézményi előfizetések szolgálják ki. Az utóbbi olvasóközönség különösen 

szívesen fogadja az irodalmi eszközökkel feldolgozott helytörténeti témákat. Könyvtárunk 

Facebook oldalán ismertetett számokhoz bejegyzésben is véleményt mondanak a lap olvasói. 

A lap korábbi évfolyamai a Hungaricana adatbázisban, 2015-től a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

honlapján és az OSZK EPA (http://epa.oszk.hu/03100/03119 ) archívumában teljes szöveggel 

elérhetők.  

 

Az Életünk folyóirat feltárása a MATARKA adatbázisban is naprakészen feldolgozott: 

https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=2026 

 

Megvalósult lapszámok a könyvtár honlapján: 

https://www.bdmk.hu/Konyvtarhasznalat_es_szolgaltatasok/Kiadvanyok/eletunk.html 

 

http://epa.oszk.hu/03100/03119
https://matarka.hu/szam_list.php?fsz=2026
https://www.bdmk.hu/Konyvtarhasznalat_es_szolgaltatasok/Kiadvanyok/eletunk.html


Az Életünk remittenda példányait visszagyűjti a Könyvtár és rendezvényein ingyenesen 

kapják a megjelentek. 

 

 

 

 

    Terv Tény 

10. 

Nyomtatott példányok száma: 

(db/év) 4600 4600 

11. Értékesített példány száma (db/év) 3500 3325 

12. 

Ingyenesen átadott példányok száma: 

(db/év) 650 783 

13. Remittenda: (db/év) 450 492 

14. 

Átlagos, példányonkénti fogyasztói 

ár: (Ft/db) 680 680 

15. 

Egy kinyomtatott példány bekerülési 

költsége: (Ft) 1817 1817 

16. Egy lap átlagos oldalszáma: 84 84 

 

 

 

 

Szombathely, 2022. január 18. 

 

 

Dr. Baráthné Molnár Mónika 

könyvtárigazgató,  

pályázati felelős 


