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Európai Unió –
lehetõségek a könyvtárak

számára

Tréning és workshop

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a
Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgálta-
tó Centrum szervezésében rendezték meg Bé-
késcsabán 2008. április 17–19-én – a múlt évi,
Kolozsváron lezajlott konferencia folytatása-
ként – az Európai Unió – lehetõségek a könyv-

tárak számára címû rendezvény második ré-
szét. A meghívott vendégek, hazai és románi-
ai magyar könyvtárosok, illetve fiatal, leendõ
munkatársak tréningen és workshopon vettek
részt. A rendezvény célja az európai uniós
pályázatokon való részvétel szakmai tapaszta-
latainak és a hazai gyakorlatoknak az átadása,
a határon túli partnerkapcsolatok minõségének
javítása volt.

A program csapatépítõ tréninggel indult
Szpisják Szilvia könyvtáros, pszichológus ve-
zetésével, hogy a különbözõ településekrõl, in-
tézményekbõl érkezett résztvevõk a közös te-
vékenység, az együttgondolkodás révén kom-
munikatívabb, barátibb kapcsolatba kerülhes-
senek egymással, a hatékony munkavégzés
(kvázi projektmegvalósítás) érdekében. Egyé-
ni és csoportos mozgásgyakorlatok, mûvészi
alkotó feladatok segítették a helyzetmegoldá-

sok, a kreativitás és a kommunikáció fejlesz-
tését, a konstruktív, közös munka és figyelem
eredményességének erõsítését.

Az elmúlt idõszakban Magyarországon meg-
sokszorozódott a pályázat útján elnyerhetõ tá-
mogatások lehetõsége. A könyvtári szervezetek-
ben is gyakoribbá váltak a projekt keretek közé
foglalt tevékenységek: konferenciák, író-olvasó
találkozók, kiállítások szervezése. A tervezés és
lebonyolítás folyamatát ismertette Dombi Ildikó,
a Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató
Centrum Kulturális Irodájának vezetõje egy nagy-
szabású projekt megvalósításának lépésein ke-
resztül. Bemutatta a Gyermekemet az országért

– A tatárjárás (1241–1242) címû kiállítás kivi-
telezése során a projektmenedzserre háruló fel-
adatokat. A résztvevõk megismerhették a pro-
jekttervezés szempontjait; a megfelelõ marketing-
stratégia felépítésének, a tényleges szükségletek
felmérésének jelentõségét. A projekt hatékony
lebonyolítása érdekében alapvetõ követelmény a
professzionizmusra törekvés minden területen: a
megbízható szakemberek, az együttmûködõ part-
nerek kiválasztásától a költségvetés összeállítá-
sán keresztül az utolsó kontrollig, illetve a vég-
rehajtásig. Az elõadó hangsúlyozta, hogy a pro-
jekt lezárása után a sikeres továbblépéshez, a
konzekvenciák levonásához nélkülözhetetlen az
utólagos értékelések elvégzése.

Vincze Andrea, a Békés Megyei Könyvtár
munkatársa a Light-projekt kapcsán létrehozott
webes alkalmazás használhatósági vizsgálatának
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révén megszerzett tapasztalatait osztotta meg a
résztvevõkkel, nem csak elméletben, hanem a
gyakorlatban is. A határon túli kollégák csopor-
tos feladatok keretében új weboldalakkal ismer-
kedtek meg, melyekhez csoportonként egy egy-
szerû, tíz kérdésbõl álló használhatósági tesztet
készítettek, majd egy másik csoport tesztjeit ol-
dották meg. Ezt követõen a saját maguk által
összeállított, másik csoport által kitöltött tesztet
értékelték. A tréning végére a résztvevõk megis-
merhették azokat a fõ módszereket, melyek alap-
vetõ feltételei az internetes weblapok hatékony
és kielégítõ alkalmazásának.

A délutáni workshopon a Pályázatok lebonyolí-

tása konzorciumban címû elõadásában Billédi

Ferencné Holló Ibolya könyvtári és informatikai
tanácsadó az uniós könyvtári projektek hazai meg-
valósításának tapasztalatait, illetve a felmerülõ le-
hetõségeket és problémá-
kat mutatta be. Az elõadó
beszámolt egy „elutasí-
tott” (Közelinfo-program)
és egy sikeres pályázat-
ról (ENTITLE-projekt).
Az uniós forrásból finan-
szírozható pályázatoknál
meghatározó feltétel az
európai könyvtárak, intéz-
mények összefogása, a
több országra kiterjedõ
együttmûködés. A projekt
garantált megvalósításá-
hoz lényeges az ideális
partnerek kiválasztása. A
konzorciumi együttmûkö-
dés egyik elõnye, hogy a
tárgyalásokat nem egyé-
nileg kell folytatni, a kö-

zös fellépés lehetõvé
teszi az egyes tagok
érdekeinek érvénye-
sítését.

A workshop le-
vezetõje, Litauszky

Györgyné kiemelte,
Romániának mint
újonnan csatlako-
zott országnak is ha-
talmas lehetõség az
uniós pályázatokban
való részvétel. A

közös nyelv és az azonos gondolkodás nagy elõnyt
jelent a hazai és a határon túli könyvtárak számára
közös pályázatok, projektek megvalósításában.

A konferencia résztvevõi a szakmai progra-
mokon túl búcsúzóul megtekintették a közelmúlt-
ban újjávarázsolt Munkácsy Mihály Múzeumot.
Békés megye múltját, természeti értékeit, kultu-
rális örökségét mutatja be az új kiállítóterekkel,
újszerû, interaktív eszközökkel ellátott XXI. szá-
zadi múzeum.

Reméljük, a résztvevõk mindazon elméleti és
gyakorlati tudnivalókat, amelyekkel a rendezvény
alatt megismerkedtek, a késõbbiekben eredmé-
nyesen fogják alkalmazni. Könyvtárunk a jövõ-
ben is igyekszik megadni minden szakmai segít-
séget a határon túli magyar könyvtárak fejlesz-
téséhez, szakmai elõrehaladásához.

Csicsely Ildikó




