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lis lehetõségei mellett elemezte a könyvtári arcu-
lat kialakításának szükségességét is. Szó volt a
jelképekrõl (könyvtári logó), névkártyákról, levél-
papírról, borítékról, kitûzõkrõl és formaruháról, a
könyvtárat és a szolgáltatásokat, programokat is-
mertetõ szórólapokról, és a különféle, a könyvtá-
rat népszerûsítõ apró ajándékokról is. Hasznos
tanácsként szólt az elektronikus (webes) vendég-
könyv szükségességérõl is.

Ferling József (a PR Szövetség elnöke) a
médiakommunikáció, kommunikáció a fenntartó-

val, szponzorszerzés témákról beszélt. Megtanul-
hattuk tõle, hogyan kell az újságírókkal tárgyalni,
a könyvtárat érintõ sajtóközleményeket elkészíte-
ni. Beszélt a szponzorszerzés hibáiról és a köve-
tendõ példákról.

Horváth Zoltánné (IQSYS RT.) a kommuni-

káció, prezentáció, tárgyalás témakörben ismer-
tette tapasztalatait. A power pointos prezentáció
elkészítésének gyakori hibái mellett felhívta fi-
gyelmünket az elõadó helyes öltözködésére, vi-
selkedésére, valamint beszédmódjára. Ismertette
a célravezetõ tárgyalási stratégiákat is.

A második témakör a sikeres könyvtár volt.
Szilágyi Andrea (kommunikációs tanácsadó,

Comprad Kft.) Különbözõ típusú rendezvények

szervezésének elmélete és gyakorlata címû elõ-
adásában a rendezvényszervezés alapjait ismer-
tette az ötlettõl a szervezés-lebonyolítás különféle
fázisain át.

Bakos Klára (könyvtárigazgató, Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem) Sikeres könyvtári

akciók az olvasó megnyerésére címû elõadásá-
ban bemutatta, hogyan lehet a könyvtár sikeres
rendezvények helyszíne, beszélt tervezett és ad-
hoc rendezvények, kiállítások, könyvbemutatók
szervezésérõl és lebonyolításáról. Kiemelte a
könyvtárismertetõ videofilm, CD, kétnyelvû pros-
pektusok fontosságát, valamint azt, hogy a ren-
dezvények a könyvtárosok tudásától, fáradhatat-
lanságától, szakmai felkészültségétõl, innova-
tivitásától és kreativitásától, vagyis a hozzáadott
értéktõl lesznek sikeresek.

Az MKE elnöksége törekszik arra, hogy éven-
te megrendezhesse a tanfolyamot, hogy a szakma
minél szélesebb körben megismerkedhessen a
könyvtárak népszerûsítésének fortélyaival.

Villám Judit

A Nagy Könyv – többen
vagy többet olvasunk?

Néhány fanyalgó vélemény ellenére érezhetõen
erõsödik a regények iránti érdeklõdés a televízi-
óban elkezdõdött egyperces reklámok hatására.
Nap mint nap találkozom valakivel, aki szavazó-
lapot szeretne, vagy megemlíti, hogy X.Y. teg-
nap a tévében ajánlotta ezt és ezt a mûvet. –
Láttad? Olvastad? Szerinted jó?

De kinek ne tûnne föl a Dobót és Bornemisszát
összehasonlítgató lányka a képernyõn? Kinek
jutott eszébe azóta, hogy kötelezõ olvasmányként
elolvasta az Egri csillagokat vagy látta a filmet,
hogy azon törje a fejét, melyikük is az õ kedven-
ce? Személyiség, bátorság, lelemény vagy külsõ?
Most már csak belegondolunk, hogy is volt az
megírva? Néhányan leemelik a polcról és belela-
poznak, páran kikapcsolják a tévét és végigolvas-
sák újra. Nem biztos, hogy most azonnal, de
készülnek a listák. Otthon a nyugdíjasok, a diá-
kok, a felnõttek gyûjtögetik, kinek mi a kedven-
ce. Netán bemennek a könyvtárba, hogy kiköl-
csönözzék, s ha nincs meg, megrendelik interneten
valamelyik könyváruházból vagy bemennek a
könyvesboltba. Megveszik, hogy majd, ha idejük
lesz, elolvassák.

Kár azt a sok milliót reklámra fordítani? Sze-
rintem nem! Senki nem erõlteti az olvasást! Az
emberek játszani való kedvét próbáljuk kihasz-
nálni. A valóságshow-k talaján megvetve lábát
az MTV is megpróbálhatja egy értelmesebb cél
érdekében a tévé képernyõje elé csalogatni a
nézõket. Talán nem lesz akkora nézettsége, talán
nem is kapnak majd annyi telefonhívást, de azért
érdemes megpróbálni!

Bevallom, nem vagyok nagy televízió-rajon-
gó. Mostanában mégis gyakran azon veszem ész-
re magam, hogy igyekszem este kilenc körül az
m1-re kapcsolni, hátha meghallom egy-egy köz-
ismert személyiség rövid beszámolóját, hogy õ
melyik regényt tartja elolvasásra méltónak. Az is
igaz, én csak egy vagyok a sok közül. A sok
könyvtáros közül. Aki abban reménykedik, hogy
szeretünk még olvasni, csak nincs idõnk, mert
dolgozunk, háztartást vezetünk, gyereket neve-
lünk…

Igaz ugyan, hogy a felsorolás végére került,
de anyaként a gyereknevelést tartom legfontosabb
feladatomnak. Neveljük gyermekeinket olvasás-
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ra, az olvasás szeretetére, mert a világ érthetõbb,
megismerhetõbb, élvezhetõbb és érdekesebb is
olvasmányaink által!

Ehhez ad segítséget ebben az évben A Nagy
Könyv játék, hisz az sem mindegy, hogy mit
olvasunk. Dolgozzunk azért, hogy belsõ igénnyé
váljon jó könyveket olvasni!

Fejes Csilla

Városi Könyvtár, Vásárosnamény

A NAGY KÖNYV
– avagy a könyvtárosok

összefogása

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Borsod Megyei Szervezete és a Városi Pedagó-
giai Intézet sikeres konferenciát tartott 2005. feb-
ruár 28-án a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyv-
tárban.

A városban mûködõ iskolai könyvtárosok is
részt vettek a programon, hisz ebben az évben
nagyon sok feladat vár ránk, erõinket összponto-
sítani kell. A József Attila centenárium, az ünne-
pi könyvhét, A Nagy Könyv – mind-mind olyan
nagyszabású rendezvény, amelyben minden
könyvtárosnak szerepet kell vállalnia.

A jelenlévõket Rubiné Merényi Ildikó, a Vá-
rosi Pedagógiai Intézet könyvtárosa és Bokrosné

Stramszky Piroska, az MKE Borsod Megyei
Szervezet elnöke köszöntötte.

Venyigéné Makrányi Margit, a II. Rákóczi
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója ismertette A
NAGY KÖNYV játékkal kapcsolatos helyi fel-
adatokat. A legfontosabb cél: az olvasás népsze-
rûsítése. A program televíziós játékai 2005. már-
cius elején indulnak és 2005. december 17-éig
tartanak. A könyvtárosok pályázatokat nyújthat-
nak be, olvasóköröket hozhatnak létre, író-olvasó
találkozókat szervezhetnek. Információs közpon-
tok legyenek a könyvtárak, ahol az olvasó min-
den segítséget megkaphat. Országos összefogás-
sal keressük meg Magyarország kedvenc regé-
nyét! Lehet szavazni interneten, szavazólapokon
– minden könyvtárban lesz gyûjtõláda –, s így
április 23-ára áll össze a „top100”-as, június 11-
ére a „top 12”-es lista. December 17-ére megta-
láljuk Magyarország kedvenc regényét. Valóban
a könyvtárosok összefogására, lelkesedésére van
szükség ahhoz, hogy elérjük a célt!

A város tanuló ifjúságának többfordulós vetél-
kedõt, irodalmi kávéházakat, fórum-színházat,
olvasóköröket és egyéb érdekes programokat szer-
vezünk.

Bokrosné Stramszky Piroska beszámolt a szer-
vezet tavalyi munkájáról, a sikeres rendezvények-
rõl, pályázatokról. A 2005. évre is sok érdekes
programot tervezünk, nemcsak a megye könyvtá-
rait ismerjük meg, de a határon túli könyvtáro-
sokkal is élõ kapcsolatunk van.

Dr. Steinerné Szûcs Éva az egyetemi könyv-
tárat mutatta be, Pálfi Erika a Miskolci Városi
Könyvtár hálózatáról beszélt, a megyei könyvtár
olvasószolgálatát B. Stramszky Piroska mutatta
be, részlegeinek munkáját az osztályvezetõk.
Rubiné Merényi Ildikó a Városi Pedagógiai Inté-
zet feladatáról beszélt. Mindannyiunknak tetszett
a megyei könyvtárat bemutató rövidfilm.

Március idusától ismét indul az Internet Fiesta.
Tavaly is sikeres programokat szerveztünk, a
Miskolci Városi Könyvtár három fiókkönyvtára
komoly pénzösszeget nyert. Reméljük az idén sem
lesz ez másképp.

Nagyon sok és szép feladatunk van ebben az
évben is – kell a megyében dolgozó könyvtáro-
sok összefogása, hogy a XXI. század kihívásaira
a könyvtárosok felkészültek legyenek.

Sztrakovicsné Szabó Klára

 könyvtáros

Internet Fiesta a Bródy
Sándor Megyei és Városi

Könyvtárban

Könyvtárunk, az egri Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár örömmel csatlakozott az im-
máron hetedik alkalommal megrendezett Internet
Fiesta programsorozathoz, mely a digitális kultú-
ra népszerûsítését szolgálja. Annál is inkább, mert
munkánk során tapasztaljuk, hogy bõven van
tennivalónk e téren. Adatok, hírek özöne zúdul
ránk nap mint nap folyamatosan tévébõl, rádió-
ból s a világhálóról. Meg kell tanulnunk, majd –
közvetítõ szerepünkbõl adódóan – meg kell taní-
tanunk másokat is, hogyan igazodjunk el ebben
az információáradatban, a következõ lépésként
pedig azt, hogyan használjuk az új technológiá-
kat a különbözõ élethelyzetekben és az ismeret-
szerzésben.


