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Internet Fiesta 2005

Az Internet ünnepe
a Katona József Könyvtárban

Könyvtárunk hatodik éve kapcsolódik az Internet
Fiestához, az internetet népszerûsítõ nemzetközi
programhoz. Évrõl évre figyelemmel kísérjük a
nemzetközi szervezõ bizottság központi témaja-
vaslatát, és ehhez igazodó rendezvénysorozatot
szervezünk az érdeklõdõknek.

2000-tõl 2002-ig három napon át vártuk ren-
dezvényünkkel az internetet megismerni vágyó-
kat. 2003-óta kéthetes programsorozattal készü-
lünk. A kezdeti – elsõsorban felnõtteknek szánt –
bemutatóktól 2005-re eljutottunk a minden kor-
osztályt változatos programokkal megszólító ren-
dezvényekig.

Az elsõ fiestánk komoly hozománya az azóta
már rendszeressé vált, igen népszerû lakossági
internethasználói tanfolyamunk. Ennek is jelen-
tõs szerep jut évrõl évre az Internet Fiestán.

2005-ben a jelenleg columbiai székhelyû inté-
zõ bizottság az Információs és kommunikációs

technikák címû központi témát javasolta. Ehhez
igazodott a Katona József Könyvtár Internet Fi-
estája is változatos progra-
mokkal. Állandó, idõszakos
és egyszeri rendezvényekre
vártuk a felnõtteket és a gye-
rekeket.

Állandó programjaink kö-
zött a legnépszerûbbnek a
honlapunkon elérhetõ játékok
bizonyultak:

A Könyvvel Európában

címû játékkal A Nagy
Könyv programra és az
Európai Unióról szóló in-
formációk nyomtatott forrá-
saira kívántuk irányítani a
játékos kedvû látogatók fi-
gyelmét. Naponta egy-egy
újabb kérdéssel jelentkez-
tünk.

Angol és német nyelvi játékunkat a British
Council és a kecskeméti Alternative English
School nyelviskola támogatásával rendeztük meg.
Ennek során többszintû, a központi témához kap-
csolódó nyelvi teszttel próbálkozhattak az olva-
sók.

A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs
Pont játékával – EU a hálón – az érdeklõdõk
próbára tehették az unióról meglévõ, illetve a játék
során megszerzett tudásukat. A feladatokat
weboldalunkon olvashatták, a megoldásokat a
Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Alpon-
tokban, valamint az Európai Információs Ponton
elhelyezett gyûjtõládába dobhatták be.

Mindhárom játék játszható volt a rendezvény
teljes ideje alatt; a sorsolásokat az utolsó napon,
kisdiákok segítségével bonyolítottuk le. A nyer-
tesek neve megtalálható a fiesta központi
weboldalán, az egyes játékok leírásánál.

Idõszakos programjaink közül többet megis-
mételtünk, hogy az érdeklõdõk megtalálhassák a
számukra is megfelelõ idõpontot.

Már hagyományosnak mondható az általános
iskolás korosztály számára szervezett rendhagyó
tanóra. Idén „tavaszi zsongás”-ra vártuk a negye-
dik osztályosokat: az internet segítségével játékos
feladatsoron tehették próbára keresési tudásukat,
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vagy ismerkedhettek a világhálóval – ki-ki egyé-
ni képességei szerint. Két-három fõs kis csapatok
szervezõdtek, és igen lelkesen, nagy ügyességgel
oldották meg a feladatokat.

Az Internet Fiesta ideje alatt a könyvtár több
pontján kínáltunk lehetõséget a világháló megis-
merésére. A zene világát bemutató érdekes és szó-
rakoztató weboldalakkal ZENETEZÕ játékunk
során találkozhattak a rendezvény látogatói a zenei
gyûjteményben.

A Bács-Kiskun Megyei Európai Információs
Pont közép- és általános iskolás osztályokat hí-

vott virtuális
utazásra az
E u r ó p a i
Unióba. A
rendhagyó
EU-óra ke-
retében meg-
ismerkedhet-
tek a diákok

az unió hivatalos honlapjával, valamint az EU-
val kapcsolatos magyar nyelvû információforrá-

sokkal és hasznos weboldalakkal. Búcsúzóul
hasznos információkat is tartalmazó ajándékcso-
magot kaptak a résztvevõk.

Szintén középiskolások számára rendeztük
meg a városunk történetét bemutató internetes órát
– Kecskemét története az interneten címmel.
Hornyik János digitális mûvével, valamint könyv-
tári honlapunk hasznos szolgáltatásaival ismerked-
hettek meg a diákok. Az elõadás után az
Infotékában gyakorlatban is kipróbálhatták a hal-
lottakat.

Rendhagyó tanórát az internetrõl mint közös-
ségi térrõl is tartottunk. Cigány tanulók kis cso-

portját hívtuk meg; olyan gyerekeket, akik koráb-
ban már megismerkedtek a könyvtár – számukra
különösen hasznos – szolgáltatásaival. A fiestán
az Internet manana rendezvényen pedig nagy
lelkesedéssel hallgatták az elektronikus kapcso-
lattartási formákról szóló tájékoztatót. Az újon-
nan készített elektronikus postafiókjaikról buzgó
levelezésbe kezdtek – egyelõre egymás között.

Az Internet iránt komolyabban érdeklõdõ diá-
kok saját weboldal szerkesztésével próbálkozhat-

A középiskolások az Eu-órán.

Eleinte elkelt némi segítség, de az óra végé-

re szinte mindenki önállóan levelezett már.
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tak Webszerkesztõ címû programunk keretében.
A rövid, alapismereteket közlõ elõadás után a
gyakorlatban próbálhatták ki a hallottakat. A prog-
ramot elsõsorban középiskolásoknak szerveztük,
de a legizgalmasabb weboldalt mégis egy hetedik
osztályos kisdiák készítette el.

A kisebbek számára az informatika és az internet
játékos oldalát mutattuk be Az abakusztól az

internetig címû foglalkozás keretében. Negyedike-
sek birkóztak az internetes hétpróba, majd egy be-
tûjáték feladataival – nagyon lelkesen és ügyesen.

A meghívott csoportok számára rendezett fog-
lalkozások mellett tematikus weboldal-bemutató-

kat szerveztünk valamennyi, a fiestára érkezõ
látogatónknak. A témaköröket itt is a központi
témajavaslathoz igazodva alakítottuk ki. Az elekt-
ronikus ügyintézést, az interneten elérhetõ tanács-
adó szolgáltatásokat, valamint a virtuális álláske-
resést ismerhették meg oktatással egybekötött be-
mutatóinkon az érdeklõdõk. Tájékoztató munkánk
során is tapasztaltuk már, hogy jelenleg a virtuá-
lis álláskeresés az egyik legkeresettebb terület.

A bemutatókat követõen a böngészés, az in-
formációkeresés és az elektronikus kapcsolattar-
tás különbözõ formáit ismerhették, illetve tanul-
hatták meg a résztvevõk. Aki kedvet kapott az
internetes technikák komolyabb elsajátításához,
jelentkezhetett a könyvtárunkban folyó alapfokú
internethasználói tanfolyamra, vagy kipróbálhatta
térítés nélkül a Neumann János Számítógép-tu-
dományi Társaság „HáLóra magyar!” elnevezésû
oktató programját.

A könyvtárunkban megrendezett fiestára nem-
csak helybeli, hanem távolabb élõ látogatókat is
vártunk. Számukra virtuális részvételi lehetõsé-
get, a könyvtár, illetve a fiesta honlapján elérhetõ
játékokat szerveztünk. Betûkaland címû játékunk-
ra több mint harminc csapat küldte el nevezését

az ország különbözõ területeirõl. A kérdéseket a
játékosok e-mailben kapták meg, és egy megha-
tározott idõintervallumon belül vártuk válaszai-
kat. A leggyorsabban, legtöbb helyes választ
beküldõ csapatokat, játékosokat jutalmaztuk.

A rendezvénysorozat utolsó napján a Teszteld

magad! címû mûveltségi vetélkedõre hívtuk a
játékos kedvû internetezõket. A programot és a
kérdések adatbázisát könyvtárosaink állították
össze. A honlapunkon szereplõ játékra könyvtár-
ban játszó csapatok és otthonról játszó játékosok
egyaránt beneveztek – távolabbi településekrõl is.

Azok számára, akik az internet otthoni hasz-
nálatát tervezik, lehetõséget kínáltunk a helyi
internetszolgáltatókkal történõ találkozásra.
Internetbörzénken Kecskemét internetszolgáltatói
várták az érdeklõdõket személyes beszélgetésre,
informálódásra.

A gyakorlottabb internethasználók több téma-
körben – sport, média, távközlés, megyénk a vi-

lághálón – összeállított NETTOTÓ-val tehették
próbára információkeresési tudásukat.

Az Internet Fiesta ideje alatt zajlott Kecske-
méten a Zrínyi Ilona Országos Matematikaver-
seny. A résztvevõk számára az Infotéka Üzenj

haza! programjával lehetõséget adott az otthoni-
akkal történõ kapcsolattartásra.

Az Alternative English School, a Bács-Kis-
kun Megyei Európai Információs Pont, a Bri-
tish Council, az International Data Group Hun-
gary, a Karrier Továbbképzõ Bt., valamint a
Kincskeresõk Egyesülete mint a rendezvény-
sorozat támogatói járultak hozzá a programok
színvonalas lebonyolításához. Támogatásukat
ezúton is köszönjük.

2005-ben igyekeztünk több korcsoportba tar-
tozó olvasóknak, különbözõ témakörökben be-
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mutatni az internet változatos világát. A leglelke-
sebbnek ebben az évben is az általános és közép-
iskolás diákok bizonyultak. Számukra a jövõben
lehetõséget kínálunk – az olvasói tagsággal in-
gyenesen igénybe vehetõ internetezéssel – a vi-
lágháló még alaposabb megismerésére. A felnõtt
korosztály számára pedig a könyvtárunkban 2000
óta folyó alapfokú internethasználói tanfolyamunk
kínálja a világháló megismerésének, az informá-
ciós és kommunikációs technikák megtanulásá-
nak lehetõségét.

Kecskeméten nagyon népszerû az Internet
Fiesta, ezért biztos, hogy a következõ évben is
csatlakozunk a nemzetközi és hazai felhíváshoz.

Rédai Árpádné Angéla

Megtaláltuk Jászberény
kedvenc regényét

Olvasóink nagy része már csak céltudatosan az
elõírt „szakirodalmat” olvassa. A regényolvasás,
az olvasás élményéért való olvasás egyre inkább
a háttérbe szorul. Ezért is örültünk és jelentkez-
tünk A Nagy Könyv programba.

Még mielõtt az országos szavazás elkezdõdött
volna, városunkban egy önálló akciót indítottunk.
Ezt elõször a helyi Jászkürt újságban hirdettük
meg. Kíváncsiak voltunk, mi lesz városunk ked-
venc regénye. Tíz regénybõl álló listával lehetett
részt venni ebben a szavazásban, amelyet reklá-
moztunk a helyi médiában, szórólapokon, plaká-
tokon. A szavazásban részt vevõk közül egy sze-
rencsés nyertest jutalmaztunk. Tízezer forint érté-
kû könyvcsomagot vehetett át ünnepélyes kere-
tek között, a helyi kábeltévé jelenlétében.

Érdekesen alakult a szavazás Jászberény kedvelt
regényére. A magyar szerzõk közül Gárdonyi Géza

Egri csillagok címû mûve nyert. A külföldiek közül
Rovling Harry Pottere lett a kiválasztott (nem vet-
tük külön az egyes köteteket).

Nagy örömünkre szolgált Jókai Mór regénye-
inek szeretete. Sokkal többen szavaztak rájuk (67-
en), mint az elõzõ két szerzõre, csak a sok jó mû
között megoszlottak a szavazatok. A kõszívû
ember fiai 21, Az aranyember 17, az Egy magyar
nábob 8 szavazatot kapott.

A második Gárdonyi Géza lett 41 szavazattal,
amibõl a vezetõ az Egri csillagok, de kapott sza-
vazatot A láthatatlan ember (8), az Isten rabjai
(7), az Ábel és Eszter (1) címû mû is.

A harmadik helyre Fekete István került 31
szavazattal. Regényei közül a Tüskevár 12 sza-
vazatot kapott.

A ma élõ magyar szerzõk között Szabó Mag-

da 26, Kertész Imre Sorstalansága 18 szavazattal
elõkelõ helyet foglalt el.

Móricz Zsigmond 26, Mikszáth Kálmán 21,
Rejtõ Jenõ 17 szavazatos jelenléte a klasszikusok
iránti vonzalmat mutatta.

A külföldi regények és szerzõk versenyében
elõkelõ helyet ért el Robert Merle 25, Doszto-

jevszkij 14 (Bûn és bûnhõdés 11), Tolkien 13 (A
gyûrûk ura 11), Garcia Marquez 13 és Alexandre

Dumas 13 (Monte Cristo grófja 8) szavazattal.
A helyi szavazás befejezõdött, de kértünk

mindenkit, hogy szavazzon a most már folyamat-
ban lévõ országos akcióban kedvenc regényére, s
kísérje figyelemmel a további eseményeket. Több
alkalommal készült beszélgetés jászberényi lako-
sokkal általában a regényekrõl, az olvasásról, az
országos programról. Ezek olvashatók voltak a
napilapokban, hallhatók voltak a különbözõ rá-
dióadásokban is. Mindenesetre, több évtizede
dolgozó könyvtárosoknak újra élmény könyvek-
rõl, szépirodalomról, olvasásról beszélni, megosz-
tani gondolatainkat másokkal.

Mága Ágnes

könyvtáros, a program felelõse
Városi Könyvtár és Információs Központ

Jászberény

Magyarország képes
történelmi kronológiája
a Sulinet Digitális
Adatbázisban

Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a
mindennapok és az ünnepek eseményeit, tárgyi
és írásos emlékeit követhetjük nyomon a kezde-
tektõl a második évezred végéig. Az idõrendben
felsorolt szikár tényeket a tárgyi és szellemi kul-
túra emlékeivel, korabeli és késõbb született kép-
zõmûvészeti alkotásokkal illusztrálták.

A Magyarország Képes Történelmi Kronoló-
giája címû adatbázis elsõsorban az oktatás és az
ismeretterjesztés céljait szolgálja a tudományos-
ság igényével.

Az adatbázis a Széchenyi Terv Információs

Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Program
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keretében, a Miniszterelnöki Hivatal Informati-
kai Kormánybiztossága támogatásával jött lét-
re. Az adatbázis nagymértékû továbbfejleszté-
sére 2004-ben nyílt lehetõség az IHM-ITP-11-
es pályázat keretében az Informatikai és Hír-
közlési Minisztérium, az Oktatási Minisztérium
és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma anyagi és erkölcsi támogatásával.

Az újabb fejlesztési szakaszban az adatbázis
átkerült az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) szerverére és beépült annak szolgálta-
tási rendszerébe.

A tartalmi fejlesztésben is döntõ szerepet ka-
pott az Országos Széchényi Könyvtár, mivel a
digitalizálási munkái során keletkezett nagy
mennyiségû, rendkívül gazdag képanyag biz-
tosítja az adatbázis képanyagának jelentõs bõ-
vülését. Példaként említhetjük, hogy ebben az
adatbázisban került elõször nagy nyilvánosság
elé az OSZK 1956-os röplapgyûjteménye, to-
vábbá XVI–XVII. századi magyar vonatkozá-
sú nyomtatott röplapjai is. Jelentõs mennyiségû
metszet, képeslap alapján kereshetjük a magyar
vár-, város- és színháztörténet fontos helyszí-
neit is.

Az Enciklopédia Humana Egyesület és az
OSZK együttmûködése biztosítja az adatbázis
folyamatos bõvülését a magyar írásbeli kultu-
rális örökség területén. Tervek szerint további
intézmények is bekapcsolódnak a tartalmi fej-
lesztésbe.

Az adatbázis tetszõleges internetböngészõvel
megtekinthetõ (http://www.kepido.oszk.hu). A
gyûjtemény tervezett bõvítésénél figyelembe kí-
vánjuk venni a témakör iránt érdeklõdõk igé-
nyeit, kívánságait, kérdéseit. A felhasználói
körrel való kapcsolatfelvételt és folyamatos kom-
munikációt szolgálja a javaslat nyitó oldalon
felkínált lehetõsége is. A felhasználók egy ûr-
lap segítségével tehetnek javaslatot az adatbá-
zis bõvítésére. Ajánlhatnak képeket, idõponto-
kat, földrajzi elemeket. A javaslatokat negyed-
évente összeülõ bizottság értékeli és bírálja el,
majd ezután kerül sor az adatbázis tényleges
kiegészítésére.

Az adatbázis kereshetõ képek, idõpontok és
földrajzi elemek alapján is. Többféle keresési le-
hetõség biztosítja a hatékony munkát. Lehetõség
van kulcsszavas és szabadszöveges keresésre is.
Az idõrendet háromezer idõpont mellett kb. öt-
ezer esemény alkotja.

A képtárban jelenleg több mint tizenkétezer
kép található. A tezaurusz alapján mintegy ezer
kulcsszó (tárgyszavak, szerzõk, valamint egy
bizonyos eseményhez nem köthetõ képek dátu-
mai) segítségével kereshetünk. Jelenleg a ma-
gyarországi várrendszer, az adatbázisban talál-
ható város- és színháztörténeti vonatkozású ele-
mek topográfiai vetületét láthatjuk az adatbá-
zisban a Kárpát-medence domborzati és vízraj-
zi térképére vetítve. Az adatbázis tervezõi és
kivitelezõi további topográfiai elemek megjele-
nítését is tervezik.

Sulinet Digitális Tudásbázis:
http://sdt.sulinet.hu

A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) célja egy
komplett, a mûveltségi területeket minden közok-
tatási évfolyamon felölelõ elektronikus tananyag-
adatbázis és az azt kezelõ dinamikusan testre
szabható keretrendszer létrehozása. Ennek alap-
vetõ feltétele, hogy a létrehozott adatbázis képez-
ze le az iskola tantervét a különbözõ mûveltségi
területeken, és konkrét óravázlatokat, módszerta-
ni segédleteket, tananyagokat és elemi tanulási
egységeket nyújtson a pedagógusok és a tanulók
számára, amelyeket felhasználhatnak a minden-
napi tanítási-tanulási folyamatban.

2004 szeptembere óta a tudásbázis tesztverzi-
ója érhetõ el, jelenleg tizenegy mûveltségi terület-
re/tantárgyra vonatkozó digitális tananyagot tar-
talmaz. Ezek a tartalmak oktatási célra mindenki
számára szabadon és díjmenetesen elérhetõk.

A rendszer egy elektronikus tananyag-adat-
bázis és tartalomkezelõ eszköz, amely minõsé-
gileg új lehetõségeket biztosít interaktív multi-
média tartalmak eléréséhez és felhasználásához
az iskolai oktatásban. Lehetõvé teszi eddig nem
létezõ elektronikus oktatási anyagok elérését és
felhasználását a mindennapi oktatásban, illetve
támogató eszközt biztosít a pedagógusok szá-
mára az információgyûjtõ, értékelõ és problé-
mamegoldó gondolkodás magasabb szintjeire
való felkészítéshez.

Lényeges hangsúlyozni, hogy a tananyagfej-
lesztés nem fejezõdött be, hiszen ez a rendszer
nyitott, folyamatosan bõvül, egyre több digitális
tananyag fog bekerülni.

A tudásbázisba bekerülõ anyagok fejlesztõit
közbeszerzési eljárás, illetve pályázatok útján
választották ki:
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1. Digitális tananyagok és taneszközök készí-
tése (már meglévõ, akkreditált tankönyv alapú
fejlesztés tantárgyakhoz)

2. Interneten, mindenki számára elérhetõ for-
mában megjelenõ, új fejlesztésû, választható ok-
tatási modulok tananyagainak kifejlesztése és di-
gitális formában történõ elkészítése

3. Digitális oktatási segédanyagok fejlesztése
(kiegészítõ tananyagok, adatbázisok)

4. A Nemzeti Alaptanterv követelményeihez il-
leszkedõ, az interneten hozzáférhetõ digitális oktatá-
si segédanyagok forgatókönyveinek elkészítése

Az elsõ pályázat keretében elkészült munká-
kat jelenleg lektorálják, ezek javított változatai
május közepéig kerülnek a keretrendszerbe, a
második pályázat keretében elkészült pályázatok
pedig május végéig.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium-
mal közösen gondozott harmadik pályázat nyer-
tesei 2004 tavaszán kezdték el a tananyagfejlesz-
tést. Ezek a tananyagok 2005 júniusa és szeptem-
bere között folyamatosan kerülnek publikálásra.
Néhány példa az itt elkészülõ tananyagokból:

• Huszártörténelem
• Képes történelmi atlasz
• Magyar digitális várlexikon
• A formák képe – A képek formanyelve
• A magyar nép tánchagyománya, Néptánc és

tánckísérõ muzsika a közoktatásban
• Magyarország madarainak gyûjteménye
2005-ben elkészül a közismereti tárgyak 1–6.,

illetve 1–8. évfolyama. A teljes, adott tantárgy-
hoz, mûveltségi területhez tartozó tananyagok
mellett különbözõ gyûjtemények is színesíteni
fogják az SDT tartalmát:

• Feldolgozásra kerül a Magyar Távirati Iroda
által egy politika- és társadalomtörténeti képgyûj-
temény 1945-tõl napjainkig, ami tízezer képet
jelent ez év végéig.

• Az Országos Széchényi Könyvtár által elké-
szített Magyarország képes történelmi kronológi-
ája mint link májusban már elérhetõ lesz az SDT-
bõl. Ebben a képtárban található többek között a
magyar katonaviseletet bemutató képgyûjtemény is.

• Reményeink szerint az év végéig az SDT
tovább bõvül feladatokkal, példatárakkal, filmrész-
letekkel és újabb olyan, már nemzetközileg is
használt tartalmakkal, amelyek segítik a pedagó-
gusok, diákok munkáját.

• Az újabb tananyagok publikálása mellett a
Sulinet Digitális Tudásbázis rendszer továbbfej-

lesztése is folyik, és 2005 szeptemberéig a fel-
használók újabb funkciókat vehetnek birtokba.

Pedagógus-továbbképzés

Ahhoz, hogy a pedagógus használni tudja a
tanítás és a tanulás folyamatában a digitális tan-
anyagot, szükséges, hogy továbbképzésen vegyen
részt.

2004 márciusában huszonkét témában tízezer
pedagógus számára kezdõdött támogatott tovább-
képzés. A pedagógusokat pályázat útján válasz-
tották ki. 2005. május 30-áig befejezõdnek a to-
vábbképzések. A témák nagy része az IKT alap-
kompetenciákat erõsítette.

2005 májusában újabb pályázatokat írnak ki,
hozzávetõlegesen 17 ezer pedagógus számára. Itt
a cél az IKT alapismereteken kívül olyan tovább-
képzések támogatása, amelyek segítik a pedagó-
gust abban, hogy miként alkalmazza a digitális
tananyagokat az óráján, hogyan alkalmazza az
IKT eszközöket más kompetencia területen.

Amikor megérintett
a könyv szaga…

1980 márciusában születtem Budapesten. Lakó-
telepi környezetben nõttem fel, de szüleimnek
köszönhetõen nem holmi bandákba verõdve töl-
töttem el a szabadidõmet.

A békásmegyeri lakótelep nem sokkal születé-
sem elõtt épült, ezért még nem volt helyben könyv-
tár. Születésem után három évvel, 1983-ban nyílt
meg a békásmegyeri lakótelepen a gyerekek és a
szüleik legnagyobb örömére a gyermek- és
felnõttkönyvtár egyszerre, de külön épületben. A
könyvtárosok, Janovszkyné Ági, Gogel Mária és
Kócsné Ani, nagy örömmel fogadtak minket.

Kialakult a könyvtáron belül Mesekuckó és
Tini-polc egyaránt. A Mesekuckó a kicsiknek, a
Tini-polc a nagyobbaknak (iskoláskorúaknak) állt
a rendelkezésükre.

Azért volt jó, hogy külön épületben voltak a
gyerekek, mert így a felnõtteket nem zavarták, és
a gyerekeknek lehetett különbözõ vetélkedõket,
kézmûves foglalkozásokat tartani. Ezek a foglal-
kozások nem voltak kötelezõek, de mégis moti-
válták a gyerekeket különbözõ ajándékokkal, mint
például a Sebaj Tóbiás címû mesekönyv, vala-
mint kisautók és apró ajándékok. A mai napig is
megvannak azok a nyeremények, amiket kaptam.
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A nyertesek névsora kikerült a könyvtár bejárati
ajtajára, ha szerepelt a nevünk, büszkék voltunk
mi, gyerekek és a szüleink egyaránt. Sok gyerek
járt a könyvtárba, megszerettették velünk a köny-
vet és a könyvtárat. A szabadidõt kulturált körül-
mények között, jó hangulatban töltöttük el. An-
nak köszönhetõen, hogy a könyvtárban megsze-
rettették velünk a vetélkedõket, sok iskolai verse-
nyen vettem részt a késõbbiekben.

Amikor elõször jártam az Országos Széchényi
Könyvtárban a nõvéremmel, mivel õ ott dolgo-
zott, végigmentem a polcok között és „megérin-

tett a könyv szaga”, ami egy életre befolyásolta
pályaválasztásomat. A gimnáziumi évek alatt fel-
ajánlottam az iskolai könyvtárosnak, hogy segí-
tek, amiben tudok. Elmentem a Szabó Ervin
Könyvtár Fõ téri fiókkönyvtárába, ahol felaján-
lottam, hogy teljesen ingyen dolgozom, hogy
közelebbrõl megismerhessem a könyvtárosok
munkáját és életét. Élményekben gazdag heteket
töltöttem ott, és akkor határoztam el végleg, hogy
könyvtáros leszek. A nõvérem is könyvtár szakra
járt, és sokszor elmentem hozzá a könyvtárba.
Úgy látszik, a gyermekkori élmények hatására
választottuk mindketten ezt a pályát.

2000-ben érettségiztem, és mindjárt szeptem-
bertõl elvégeztem egy könyvtáros asszisztensi
tanfolyamot a Könyvtári Intézet szervezésében.
Ebben az évben kezdtem el dolgozni megbízás-
sal az Országos Széchényi Könyvtár olvasószol-
gálatán.

A szakmai egyesület tagja úgy lettem, hogy
egyik nap az ebédszünet alkalmával bóklásztam
az interneten, rátaláltam a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének honlapjára, és on-line jelentkez-
tem. Sokat köszönhetek az egyesület minden tag-
jának, mivel ilyen fiatalon bekerültem egy nagy-
szerû csapatba. 2001 májusában már részt vettem
a kassai és krakkói tanulmányúton, ahonnan él-
ményekben gazdagon tértem haza. Megtekintet-
tük a Jagelló Egyetem könyvtárát is.

A 2002 áprilisában megrendezett Nemzetközi
Könyvfesztiválon határon túli magyar könyvtá-
rosokkal találkoztam. 2003 márciusában részt
vettem a hatvani tanácskozáson, melynek közép-
pontjában az Európai Unió és a könyvtárügy állt.
2003. április végén egy csodálatosan szép tanul-
mányi kiránduláson voltam Párizsban. Jártam töb-
bek között a Sorbonne könyvtárában, ahová átla-
gos turistaként nem juthattam volna el. Látogatást
tettünk a francia nemzeti könyvtár épületében is,

ilyen monumentális és modern könyvtárt még
sohasem láttam. Júniusban Dunaszerdahelyre
utaztam az egyesülettel, ahol Hódossy Dezsõ

vezetésével megismerkedtünk a városi könyvtár-
ral. Határon túli magyar kiadók is képviseltették
magukat, és megtekintettük a Kortárs Magyar
Galériát.

Jelenleg a bajai Eötvös József Fõiskola Buda-
pesti Kihelyezett Tagozatának másodéves hall-
gatója vagyok, informatikus könyvtáros szakon.
Az év elején még gyermek- és iskolai könyvtá-
ros vagy honlapkészítõ szakirány volt választha-
tó a második évtõl. Azért is jelentkeztem, mert az
volt a célom, hogy átadjam azt a könyvszeretetet
a mai gyerekeknek, amit én kaptam annak idején
a helyi könyvtárosoktól. Az idén változás történt,
informatikus vagy marketing a könyvtárban szak-
irány indult. Az informatikus szakirányt válasz-
tottam, mivel úgy gondolom, hogy ennek van
jövõje, de azért nem mondtam le arról, hogy
gyerekekkel (iskolásokkal) foglalkozzam. Nagy
elõrelépés a könyvtárak életében is a számítógép
és az internet használata. Gyorsan, könnyen elér-
hetõvé válnak mindenki számára, még akár ott-
honról is.

Egy könyvtáros számára – legalábbis nekem
– ugyanakkor sokkal jobb érzés abba a „könyv-
szagú” könyvtárba bemenni, megkeresni, kézbe
venni, olvasni, esetleg csak átlapozni vagy néze-
getni a könyvet. Jobb érzés, mint egy képernyõn
olvasni. Ha kikapcsolódni szeretnék, akkor szí-
vesebben veszem a kezembe a könyvet. Egyál-
talán nem vagyok a fejlõdés ellen, de a könyv
mégiscsak könyv marad az idõk végezetéig.

Salamon Gábor

könyvtáros asszisztens

Legendás lények
az emberek körül

Kemény Zsuzsa Homo Pictus és a  Mózner Anna

– Horváth Ágota alkotócsoport Legendás lények
címû dupla kiállítás megnyitójára került sor má-
jus 9-én 14.00 órakor az Egyetemi Könyvtár
aulájában.

A 2005. június 3-áig megtekinthetõ kiállítást
Boldizsár Ildikó író, kritikus, néprajzkutató nyi-
totta meg.

Kemény Zsuzsa gyermekkora óta érdeklõdik
a festés-rajzolás iránt, festményeken és grafiká-
kon kívül gyakran készít illusztrációkat is kiadvá-
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nyokba. Homo Pictus címû
sorozata válogatás 2002 és
2004 között készült olajfest-
ményeibõl.

A Mózner Anna – Hor-
váth Ágota alkotócsoport té-
májának ihletõje J. K. Row-
lingnak a Harry Potter me-
seregény-sorozata mellett

kiadott Legendás állatok és
megfigyelésük címû köny-
ve. A benne ABC sorrend-
ben szereplõ mitikus állatfi-
gurák, lények képi megfor-
málása volt a cél, azért, hogy
a gyerekek és a felnõttek fes-
téssel és rajzolással örömet
szerezzenek maguknak és
környezetüknek úgy, ahogy
mások örömzenét játszanak.
Mózner Anna volt a spontán szervezõdõ alkotói
csoport mûvészeti és pedagógiai vezetõje.

Az Egyetemi Könyvtár 2005-ben húsz alkotó-
nak, alkotócsoportnak biztosít ingyenesen lehetõ-
séget munkáinak bemutatására.

Négyhetes váltásokkal december végéig szá-
mos képzõmûvészeti stílusban készült alkotást
láthatnak az érdeklõdõk, az extrémebb számító-
gépes grafika és a klasszikus olajfestmény egy-
aránt megtalálható lesz az Egyetemi Könyvtár ki-
állítás-sorozatán. A kiállítások megrendezését a
Belváros-Lipótváros Budapest Fõváros V. kerü-
leti Önkormányzat támogatta. Minden kiállítás in-
gyenesen látogatható.

Éjjel nappal könyvtár!
– A könyvtár a jövõ!

Mottó: „Mennyi titkot, lehetõséget, játékot,
tudást, élményt, szeretetet rejt a könyvtár,
mely olyan hely, ahol mindenki megtalálja
a könyvön keresztül, amit legfõképp keres
– önmagát.”

Eme figyelemfelkeltõ és jövõbelátó cím mögé bújt
a Mezõtúron, 2005. április 8-án és 9-én tartott
konferenciánk, amely a mezõtúri Móricz Zsig-
mond Könyvtár és Közösségi Ház, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elnöksége és
az MKE Gyerekkönyvtáros Szekció égisze alatt

futott. Így egymás után olvasva a két összetevõ
programsort, az jutott eszembe: ez lesz a jövõnk,
hogy éjjel-nappal? Felsejlett elõttem, hogy ez biz-
tos tetszene az olvasóknak, mert záráskor is alig
bírnak megválni bõrfoteljeiktõl, és a legváratla-
nabb idõpontokban is rángatják kilincsünket be-
bocsátásban reménykedve.

No, de vágjunk az események közepébe, va-
gyis elejébe. Egy jó konferencia olyan, mint egy
ízes saláta, sok összetevõbõl áll össze, és a próbája,
hogy elkél-e. A Mezõtúron töltött 24 óra alatt ez a
saláta kitûnõen megérett, és mondhatom, az íze is
kitûnõvé vált (minden mellék szájíz nélkül).

Adva volt hozzá egy fantasztikus, melegszívû,
tettrekész könyvtáros csapat, kibõvülve a Mûve-
lõdési Ház teljes kollektívájával, és egy vendég-
váró helyszín. Ehhez érkezett Bozóki András kul-
turális miniszterünk, aki szeretett volna látni egy
ilyen könyvtáros eseményt, ismerkedni velünk.
Kapcsolódott a programhoz az MKE elnöksége
és a Gyerekkönyvtáros Szekció gárdája, akik jó
szokásuk szerint az ország minden tájáról érkez-
tek. Ennyi összetevõbõl talán azt feltételeznénk,
hogy az események kissé kaotikussá válnak, de a
mezõtúriak kitûnõ szervezõ munkájának köszön-
hetõen minden tökéletesen mûködött.

Elõzõ este, ahogy megérkeztem, nagyot mo-
solyogtam a látványon. (Mint a régi filmen, jutott
eszembe, amikor a miniszter közölte, hogy ezt a
pálmát már látta valahol…) Még akkor festették
az elõteret, elõzõleg virágokat ültettek, és próbál-
ták eltüntetni mindazt, ami nem a köz szemének
való. Végigjártuk a helyszíneket, hogy minden
rendben legyen, így kiderült például, hogy a ki-
állított Nagy Könyv elsõ lapja azonnal kizuhant
a kinyitáskor, és jött a gyors ragasztás.

A nagy napon már tíz órakor érkeztek a gye-
rekcsoportok, és három helyszínen beindult a népi
játszóház – egyet én vezettem. Jól festettem az
elnöki dresszemben, ahogy csuhéztam. A felnõtt
könyvtárban megindult az estig tartó folyamatos
felolvasás, a nagyteremben pedig a konferencia
nyitása után egy fantasztikus drámaóra. A helyi
drámatanárnak minden elismerésem. Megkérdez-
tem, hogy beállhatnak-e a könyvtárosok is játsza-
ni. Persze – válaszolta igen meggondolatlanul. Így
negyvenketten maradtak… Jól elfáradt a végére,
de a hangulat fantasztikus volt. Én, ugye, min-
denfelé rohangáltam, és csak bekukkantottam.
Amikor épp bementem, két gyerekkönyvtáros az
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ünneplõ kosztümjében a padlaton hevert, hogy
hûen megjelenítse Rómeót és Júliát.

Délre megérkezett a miniszter. Persze innentõl
ugye már ugrásra készen. Jött Rózsa Endre or-
szággyûlési képviselõ, Koncz Erika és Skaliczki

Judit a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumából, Ramháb Mária, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram könyvtári kollégiumának elnöke,
Zalainé Kovács Éva az Informatikai és Könyvtári
Szövetségbõl, Rajkort Ildikó, a Család és Szociál-
politikai Intézet szakreferense, aki alternatív progra-
mokkal foglalkozik és még sokan mások az MTV-
tõl, RTL Klubtól, Duna TV-tõl, sajtótól.

No, a tévések kitalálták, hogy nem jó a kör-
nyezet a sajtótájékoztatóhoz, mert könyves kéne,
legyen a gyerekkönyvtárban. Persze ide rejtettünk
el mindent, mert ide úgyse jönnek… Gyors pa-
kolás, a csálén odatámasztott Petõfi-kép mellé
beállt Bozóki András. Szavazott a nagy könyvre, és
a Közkincs programról tartott sajtótájékoztatót.

Ezek után elkezdõdött a konferencia.
Bozóki András immár a nagy nyilvánosság

elõtt is elmondta vidék- és könyvtárfejlesztési
programját, Kell egy hely – Közkincs program

címmel, amely a kulturális együttmûködés prog-
ramja. Az olvasás megszerettetésére, a kulturális
esélyegyenlõség megteremtésére, olyan közössé-
gek életre hívására irányul, amelyek képesek a
fiatalok megtartására – nyilatkozta. A program
alapján száz községben újulhat meg a könyvtár,
másfél milliárd forintos hitelprogrammal indul, és
a „könyvtárbusz” szolgáltatás is életre kel, egyen-
lõre három busszal. Kell egy hely, ahol közös-
ségre talál a község, falu, kisváros lakossága, és
erre ideális helyszín a könyvtár. (Jó példája volt
ennek a mezõtúri könyvtár is, ahol tényleg érez-
hettük, hogy milyen vonzó, megtartó ereje van.)
Méltatta A Nagy Könyv programot, mely szintén
egy út az olvasáshoz való visszataláláshoz.

Majd Bakos Klára, az MKE elnöke tartott elõ-
adást A könyvtár esély a szabadsághoz címmel.
A címhez híven arról beszélt, hogy milyen fontos
a mai világban a szabadságra és esélyegyenlõ-
ségre való törekvés, és az egyén szabadsága a
legfontosabb. Ehhez pedig kitûnõ közösségi teret
teremtenek a könyvtárak.

Minden ember király! címmel tartott elõadást
Szûcsné Boldog Mária, a mezõtúri könyvtár
gyerekkönyvtárosa. Elõadásából megtudhattuk,
hogy mi mindent tesznek házigazdáink a társa-
dalmi esélyegyenlõség megteremtéséért 18 ezer

fõs városukban, melynek közelítõleg tíz százalé-
ka roma származású. „Valljuk, hogy minden
ember király, akit szakmailag jól felkészülten,
elõzékenyen, szeretettel, empátiával kell szolgál-
ni. Munkánkban nagyon fontos a szolgálat
mindenekfelettisége, a szerénység, az emberi tar-
tás, a munka becsülete, a mások iránti érdeklõ-
dés, a nyitottság. S milyen egyéb lehetõségeink
vannak még az egyenlõ esélyek nyújtásában,
különösképpen a gyermekek irányában? A mi
filozófiánk az, hogy a gyermekkönyvtár a gyer-
mekek számára legyen versenyhelyzetektõl, kény-
szerektõl, feszültségtõl mentes menedék, biztonsá-
gos, támogató otthon, ahol nem kell tétre teljesíteni
s bele lehet feledkezni a játékba, az olvasásba.”

Ezek a gondolatok, ez a küldetésnyilatkozat
sokunk számára megszívlelendõ, így pontosan
idéztem az elõadásból.

Együtt egymásért! címmel folytatta az esély-
egyenlõség témáját Keszi Erika, aki a Pécsi Vá-
rosi Könyvtárból érkezett. Bosnyák Viktória köny-
ve után szabadon derûs „tündérboszorkányoknak”
nevezett kolléganõi munkájáról beszélt. Azokról
a tündérboszorkányokról, akik nap mint nap he-
lyettesítenek szülõt, nagyszülõt, testvért, barátot,
akikhez oda lehet menni beszélgetni, kérdezni,
olvasni… Akik nagy szaktudással, megfelelõ
képzettséggel, tapasztalattal, biblioterápiás szak-
képesítéssel, gyógypedagógiai, szociálpedagógiai
tanulmányokkal rendelkeznek. Nem utolsósorban
pedig jókedvvel és szívvel-lélekkel. Fogyatékkal
élõ olvasóikkal kiemelten foglalkoznak már hosszú
évek óta, most eme kör A Nagy Könyv programba
is bekapcsolódhat a könyvtárosok segítségével.

Egészséges és speciális igényû gyerekek talál-

kozói a Katona József Könyvtárban címmel tar-
tott elõadást Koleszár Márta, aki a kecskeméti
megyei könyvtárból érkezett. Sokat beszélünk
napjainkban az integrációról, annak minden örö-
mérõl, bánatáról. Márta az integráció elõnyeirõl
szólt az ép és a speciális nevelési igényû gyere-
kek szempontjából.  Bemutatta, hogy milyen
különleges mûködési feltételek valósultak meg
könyvtárukban (akadálymentes megközelítés és
épületen belüli közlekedés – lift Braille-gombok-
kal –, nagy terek, speciális felszereltségû mosdó,
optikai eszközök (olvasószemüveg, olvasógömb,
olvasóléc, nagyító, olvasógép). Beszámolt arról,
hogy milyen integrált programokat tartottak idáig
könyvtárukban. Márta elõadása megerõsített ab-
ban, hogy mennyire fontos ez a tevékenység, és
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mekkora örömet, biztatást tud adni a gyerekeknek
egy-egy ilyen program, amikor megnyílhatnak tár-
saik elõtt egy biztonságos, otthonos környezetben.

A konferencia végeztével mindenkit útjára
engedtünk, és volt egy óránk, hogy kifújjuk
magunkat. Mert 18 órára érkezett 18 lelkes, kipi-
hent tizenéves, akikkel ettõl kezdve 12 órát töl-
töttünk együtt. Szituációs játék, könyvtárhaszná-
lati vetélkedõ, dramatizálás. Közös vacsora a
megmaradt állófogadásból. 23 órakor nekiálltam
csuhézni, szalmázni velük. Megalkottuk szalmá-
ból az Éjjel-nappal könyvtár szlogent. Már alig
láttam ki a fejembõl…

Aztán ágyat készítettek. Érdekes volt, mert a
felnõtt könyvtárban aludtak a gyerekek, széke-
ken, asztalon, földön hálózsákban. Megdöbbentõ
volt a könyvtári tér eme újszerû felhasználása, de
a gyerekek nagyon élvezték. Mintha egy titkos
birodalomba kaptak volna bebocsátást, amikor
csak õk… A gyerekkönyvtáros még elolvasott
nekik három mesét, amit reggelre dramatizálniuk
kellett. És akkor jött el az a pont, amikor azt
mondtam, hogy ezt már nem bírom. Éjfélkor le-
kapcsolták a villanyt, és elkezdtek kísérteni lepedõ-
ben, pizsamában, zseblámpával. A hanghatásokról
most nem írnék…

Én az igazgatóhelyettes irodájába vonultam el,
egy priccsre. Keskeny volt, kemény és rövid, négy
kereke lévén pedig útrakelt, ha meggondolatlanul
megmozdultam, így igen ziláltan ébredtem. A gye-
rekek persze reggelig vircsaftoltak. Reggel 7-kor
könyves torna, vetélkedõ, majd próba a színház-
teremben, mely videofelvétellel összekötött szín-
házi elõadássá fajult. Aztán elbúcsúztunk egymás-
tól. Tényleg szuper kölykök voltak.

Romeltakarítás, a díszítéshez kölcsönkért virá-
gokat vissza a virágboltba. Miközben a könyvtár
kinyitott, kissé furcsán nézegettek az olvasók,
amint ott tréningruhában, igen gyûrt ábrázattal
mászkáltam közöttük. Persze mindjárt lobogtat-
ták a helyi Néplap számát, aminek a címoldalán
ott volt az esemény, meg a tévében is látták.

Összepakoltam, búcsúzkodás, aztán ki az ál-
lomásra. Szerencsére a vonaton már senki nem akart
hozzám szólni, és csendes olvasgatásba merültem –
mit láthattam volna Mezõtúron, ha… címszó alatt.
Még ülõhelyem is volt. Emlékeimben pedig meg-
maradt a finom saláta minden íze és élménye.

Budavári Klára

(Következõ számunkban olvashatják Szûcsné

Boldog Mária és Keszi Erika elõadását is – a szerk.)

Minõségmenedzsment
tréning az Egri Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

Örömmel értesültünk arról, hogy a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár 2005. május 26–28.
között minõségmenedzsment tréninget szervez a
Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával.

Meglátva a program elõre kiküldött tematiká-
ját, szorongással töltött el bennünket az a gondo-
lat, hogy gyakorlati feladatokat is meg kell majd
valósítani. Eddig csak olyan továbbképzéseken
vettünk részt, ahol elméleti elõadásokat hallgat-
tunk, s azokról írásban vagy szóban kellett szá-
mot adni. Aggodalmunk azonban alaptalannak
bizonyult, ugyanis a három nap programjai közül
a gyakorlati feladatok közös megoldása bizonyult
a legélményszerûbbnek, és egyúttal a legnagyobb
kihívásnak. Mindazonáltal el is mélyítette az el-
méletben hallottakat.

A menedzsment kifejezés eleinte idegen volt
számunkra, úgy éreztük, inkább az üzleti életre
jellemzõ, azokra az emberekre, akik másokkal
szemben bármi áron egyéni érdekeiket érvénye-
sítik. Ez a gondolatunk sem állja meg helyét, látva
azt az elõadók által sugárzott elhivatottságot, amellyel
egyetlen céljuk munkájukban az, hogy a könyvtár-
használókat igényeik szerint kiszolgálják.

Nagyon tetszett, hogy a megnyitó gondolatok
után – megelõzve az elméleti ismeretek átadását
– hangsúlyt fektettek arra, hogy a résztvevõk
megismerjék egymást. Tizenöten voltunk, és alig
voltak köztünk olyanok, akik már korábban is
találkoztak egymással. A megszokott néhány
mondatos bemutatkozás helyett egymást mutat-
tuk be. Öt perc állt rendelkezésünkre, hogy a
mellettünk ülõt megismerjük, és róla, munkájáról
beszámoljunk a többieknek. Gyakoroltuk azt, ami
a könyvtáros munkánkban is elengedhetetlen, az
egymásra figyelést.

Az elsõ gondolat, amit Sohajdáné Bajnok

Katalin elõadó tolmácsolt nekünk, a változtatás
szükségessége, amely önmagában semleges fo-
lyamat, pozitív vagy negatív elõjelet attól kap,
ahogyan értékeljük. Ha ragaszkodunk ahhoz, ami
ugyan jól bevált, de már korszerûtlen, akkor nincs
megújulás a könyvtári tevékenységben. Részlete-
sen beszélt arról, hogy a PGTT- és a SWOT-ana-
lízis hogyan készítheti elõ a változást. Bátorított
arra, hogy azonosítsuk a problémát, az elõre ki-
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számítható eseményekre pedig készüljünk fel.
Kiemelte, hogy a könyvtár minden dolgozója
szolgáltatást nyújt, akkor is, ha nem áll közvetlen
kapcsolatban a felhasználókkal. Ezért fontos, hogy
mindenki legyen nyitott a változtatásra.

Az elõadást követõen csoportfeladatot kaptunk a
hallottak gyakorlati alkalmazására. Konkrét felada-
tunk az volt, hogy az internet- és más szolgáltatások
bevezetéséhez készítsük el a SWOT-analízist.

Nem tudtuk elkerülni azt, hogy ténylegesen át-
gondoljuk, papírra vessük együttgondolkodásunk
eredményét. Akkor láttuk, hogy ez mennyire fon-
tos, amikor egymásnak beszámoltunk „mûhelymun-
kánk”-ról, és közösen átbeszélve javítottuk azt.

A délutáni elõadás folytatása és továbbépítése
volt a délelõttinek: ha eldöntöttük, hogy változ-
tatni akarunk, az elemzés és a lehetõségek átgon-
dolása következik. Hozzá kell látnunk a tervezés-
hez, amelynek konkrét lépéseit az elõadásban
hallhattuk, szemléltetve azt mûködõ könyvtárak
dokumentumaival.

Tõzsér Istvánné Andrea ismertette a TQM (a
teljes körû minõségirányítás) könyvtárban alkal-
mazandó módszereit. Kiindulópontja volt, hogy a
szolgáltatások a használóért vannak, minden te-
vékenységet ennek kell alárendelni lehetõleg úgy,
hogy ehhez a könyvtár minden munkatársát meg-
nyerjük. A PDCA-ciklus (tervezés-végrehajtás-
ellenõrzés-beavatkozás) többször visszatért elõadá-
sában mint olyan eljárás, amit munkánkban nem-
csak ösztönösen, hanem tudatosan kell alkalmaz-
nunk. (Hiszen gyakori hibánk, hogy ellenõrizni
és javítani már nincs idõnk vagy kedvünk.) A
grafikai megoldások és a statisztikai elemzések
szemléltetésére láthattunk példákat. Ezeket elemez-
ve a csoportfeladat során már magunk is készíthet-
tünk konkrét kérdésekrõl különféle diagramokat,
majd azokat közösen megbeszéltük, javítottuk.

Pataki Miklósné Zsuzsa bemutatta, hogyan lehet
és kell a szolgáltatások minõségét fejleszteni. Alap-
gondolata volt, hogy száz százalékra kell töreked-
nünk munkánk során, mind személyi, mind techni-
kai szempontból. Részletesen és példákkal illuszt-
rálva beszélt arról, hogy milyennek kell lennie a
szolgáltató könyvtárosnak, a könyvtár berendezésé-
nek, a nyitva tartásnak. Útmutatást adott, hogyan
mérhetjük a könyvtárhasználók elégedettségét. Az
adatvédelem és a panaszhelyzetek kezelése külön
hangsúlyt kapott elõadásában. A gyakorlati felada-
tok is ez utóbbiakkal voltak kapcsolatosak, amikor
egy-egy konkrét panaszos levélre írtunk hivatalos
választ, vagy megjelenítettük azokat a szituációkat,
amelyek az olvasó-könyvtáros kapcsolatában elõ-

fordulhatnak. Ezek a gyakorlatok vidám perceket
okoztak. Görbe tükörben láttuk magunkat.

A ma könyvtárosa élénken kell, hogy figyelje
a pályázati kiírásokat, de nem kevésbé fontos,
hogy azokat jól készítse el és hajtsa végre. Ehhez
konkrét útmutatást kaptunk Tõzsérné Anditól, aki
a pályázati kiírástól egészen annak sikeres befe-
jezéséig vezetett végig bennünket. Az õ gyakor-
latuk már igazolta, hogy az átgondolt tervezés
nemcsak a sikeres elbírálás miatt fontos, hanem
azért is, hogy a pályázó a megvalósítás szakaszá-
ban az elõre elkészített ütemterv szerint végezze
a feladatokat.

A három nap szinte észrevétlenül telt el. Az
elõadók mindent megtettek azért, hogy mondan-
dójukat a különbözõ felkészültséggel rendelkezõ
hallgatóság minden tagja megértse. Az alapoktól
indultak, de részletes elõadásuk a tájékozottab-
bak számára is tudott újat mondani. Minden elõ-
adáshoz igényes és áttekinthetõ prezentációt ké-
szítettek, és ennek vázlatát a hallgatóság is kéz-
hez kapta. A napirendet úgy állították össze, hogy
mindig volt idõ felfrissülni és a hallottakat átgon-
dolni. Az elméletet mindig gyakorlati feladatok
követték, ahol minden résztvevõ ötlete helyt kap-
hatott. A csoportfoglalkozások arra is rámutattak,
hogy nemcsak egy tréning keretén belül, de a
mindennapi munkánkban is fontos csoportban,
közösségben gondolkodni.

Az elõadók maguk is gyakorló könyvtárosok,
akik hivatásuknak érzik azt, hogy tudásuk legja-
vát nyújtsák az olvasóknak, ebben a három nap-
ban pedig nekünk, kollégáiknak. A biztatás és
bátorítás hitelesen hangzott szájukból. Örülünk,
hogy mindebben részünk lehetett!

Ligeti Gabriella – Szász Zoltánné

Eger, Fõegyházmegyei Könyvtár

Dr. Domsa Károlynénak, az MTA Könyvtár
fõigazgató-helyettesének több évtizeden keresztül
végzett kiemelkedõ és példamutató munkássága el-
ismeréseként március 15. alkalmából a Magyar
Tudományos Akadémia elnökének elõterjesztésére
a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét
adományozta a köztársasági elnök.

– A Könyvtári Levelezõ/lap áprilisi számában a

napilapokban és az MTI honlapján megjelent listák

alapján gratuláltunk a kitüntetetteknek. Sajnos a

listák hiányosak voltak, ezért fordulhatott elõ, hogy

nagyra becsült kollégánknak csak most, utólag kí-

vánunk további sikereket és jó egészséget.


