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Könyvtári imázsunk nem konkrétan megfogható dolog, egy belső kép, amely az olvasó- ban 

alakul ki magáról a könyvtárról, szolgáltatásairól. Kialakulását nagyon sok minden 

befolyásolhatja. Egyrészt természetesen az az arculat, amelyben megjelenik. Másrészt 

viszont minden olyan dolog, amelyet a könyvtárral kapcsolatban hall, lát, olvas, észlel az 

ember. 

Minden szervezetnek szüksége van egységes vizuális megjelenésre, amely egyértelműen 

azonosítja őt partnerei és környezete felé, továbbá minőségével és kialakításával kiegészí- ti és 

teljessé teszi élő megjelenését is. Az első benyomás, amit egy arculat tesz, minden további 

lépés előfeltétele. 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával könyvtárunk arculatához illeszkedő elemekkel 

egészítettük ki a 2021-ben felújított épület tájékoztató tábláit, feliratait, tájékoztató eszközeit.  

 

A tárgyi környezet megfelelő érzékeléséhez, a környezettel való kommunikáció-hoz jól 

használható, a felújított olvasói terekben elhelyezendő esztétikus információs rendszerekre 

van szükségünk, ezért ezek kivitelezéséhez, gyártásához is támogatást igényelünk. A 

könyvtárhasználók tájékoztatását, eligazítását szolgáló arculatba helyezett információs 

táblák, feliratok megvalósítását az infografika eszközeivel terveztük: rugalmasan 

felhasználható, kevés munkával könnyedén átszabható oszlop- és polcfeliratok, szófelhők 

logóval, padlómatricák, tájékoztató falfeliratok, falra applikált idézetek használatával. 

Az információs táblák tervezésekor figyelembe vettük, hogy falra vágott méretük és a 

környezetben való elhelyezkedésük nagyban befolyásolja az olvashatóságot, illetve a 

hatékonyságot. Az épített környezetben való elhelyezésükre is ügyeltünk: 

 alaprajzi elhelyezkedésre (a tábla pozíciója) 

 magassági elhelyezkedés 

Az épületben található táblák céljukat tekintve két kategóriába sorolhatók: 

 irányjelző táblák: a fő közlekedési irányokat, az egyes funkciókhoz vezető út- vonalakat 

jelző táblák, 

 funkciójelző táblák: az adott funkció helyét jelző táblák. 
 

A tárgyi környezetben, azaz az épületekben levő táblák, információs felületek ki- alakításánál 

szintén nagy gondot fordítottunk az infokommunikációs akadály- mentesség szempontjaira. 

A TiniZug kialakításánál a fiatalok körében fókuszcsoportos kutatást végeztünk, ennek 

eredményeit felújított olvasótereinkben is hasznosítani kívántuk: egyik részük színes, 

figyelemfelkeltő falakat szeretett volna, a másik részük a fehér és a pasztell színeket preferálta, 

mi ez utóbbinál maradtunk, figyelembe véve a Nagypréposti palota elegáns környezetét. Azzal 

indokolták meg a véleményüket, hogy a világos falak még inkább kiemelik a színesebb 

könyveket, így egyértelműen az olvasmányokon lenne a hangsúly. A polcok mindenképp 

könnyen elérhetők, alacsonyak legyenek, színes vagy mobil, esetenként lengőpolcokról is szó 

esett. A falakat és a polcok oldalait egyaránt könyves világba öltöztettük. Itt megjelentek a 

kedvenc olvasmányaikból vett idézetek, fanartok, vagyis a könyves szereplők modelljei. A 
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bensőséges hangulatot az épített dobogó belső megvilágításával tettük különlegessé.  

Elkezdtünk játszani a színekkel és a formákkal. Megtartottuk régi dizájnelemeinket, melyek a 

városi arculaton alapulnak, de új színeket is becsempésztünk környezetünkbe: egyedi 

bútorokkal, a fal-, szekrény- és bútormatricákkal. A képeken, feliratokon megjelenő bordó 

árnyalatai jelenthetnek erőt, szeretetet, hatalmat, melegebbé, meghittebbé varázsolják a 

helyiségeket.  

A szürke átmeneti szín fekete és fehér között, tökéletes visszafogott alapot ad a többi szín 

használatához. A mustársárga fotelek szintén melegséget, kényelmet, elégedettséget 

árasztanak. Hatásos kontrasztként szolgálnak a szőnyeg, a teremfeliratok és a fali idézetek 

szürkéjéhez.  

Gondolatok az olvasásról, könyvtárról – régen és ma: Eger ikonikus írójának, Gárdonyi Gézának 

és az 5 éven át oly nagy sikerrel lebonyolított A Nagy Könyves Beavatás országos játékunk 

fiataljainak idézetei díszítik lépcsőházunkat.  

A közlekedők eleganciáját kiemelő szürke szőnyeg pöttyei hívták életre az irányító padlónyilak, 

a termek számozásának és a földszinti kölcsönzőtér üvegajtaján a homokfúvott felirat kör-

dizájnját. 

A fekete a fehérrel párosítva remekül néz ki, a faldekoráció klasszikus kontrasztja jól kiegészíti 

a Gyermekkuckó színes könyvestárát. Ideális lapozgató és játszóhely, a mini Bródy Palota pedig 

izgalmas búvóhely a legkisebbek számára, míg a szülők olvasgatnak vagy lapozgatnak a 

könyves térben. 

 

Az irány- és funkciójelző táblákat a következőképpen terveztük: 

 a bejárattól padlóra laminált nyilakkal segítjük az olvasói terekben való eligazodást, 

ugyanezt a célt szolgálja a ruhatárral szemben elhelyezendő információs tábla a könyvtár 

alaprajzával, a szolgáltató terek funkcionális megnevezésével (mágnestábla 

piktogramokkal), 

 az emeleti olvasóterek megkülönböztetésére, azonosítására egységes nagyméretű 

információs matricákat helyeztünk el. A táblákra tervezett információk, feliratok az 

arculatunk meleg színvilágát tükrözik vissza, 

 a könyvtári fogadótérben, az emeleti folyosón és a szakirodalmi kölcsönzőben, 

valamint a TiniZugban falra applikált    matricákkal, idézetekkel hívjuk fel a figyelmet az 

olvasás fontosságára,  

 a szolgáltatóterekben falmatricákkal jelöljük a 

szolgáltatások helyét, tudnivalóit, 

 polcfeliratokkal szófelhő matricákkal tájékoztatjuk 

olvasóinkat az egyes állományrészekről, ugyanezt a célt 

szolgálja az információs könyvtámaszok használata a 

szakirodalmi olvasói tér polcain (piktogramokkal, arculati 

színekbe öltöztetett szövegekkel. 

 a hagyományos és digitális állomány és eszközök használatára kibővítettük és a 

földszinten helyeztük el helyismereti részlegünket, itt kapott helyett a folyóirat-olvasó is. 

Falait, boltíveit a gyűjtemény anyagából vett fotók, képeslapok díszítik. 

A könyvtár látogatóinak visszajelzése alapján a felújítás, az épület könyvtári berendezése és a 

tájékoztató feliratok, design elemek egységet alkotva egészítik ki egymást.  
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Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását a megvalósult átalakításhoz, melyet az 

alábbi képekkel illusztrálunk. 

Eger, 2021. június 30. 
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