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 A konferencia második napjának programját
az erõs hózápor, a nagy hideg és hófúvás sem
zavarta meg. A kistérség könyvtárosai csaknem
teljes létszámban megérkeztek, és Trembeczki

Lászlóné elnökletével folytatódott a tanácskozás.
Elõször Weinrauch Katalin tartott nagysikerû és
színvonalas gyermekfoglalkozást általános isko-
lai negyedik osztályos gyermekekkel, majd Olga

Mitrova, a kassai Jan Bocatius Városi Könyvtár
elismert és neves helytörténésze az intézmény
helytörténeti részlegét, felbecsülhetetlen kultúrtörté-
neti értékeit mutatta be. Megtudhattuk, hogy a fel-
vidéki községi könyvtárakban jelenleg helytörténeti
gyûjtemény nincs. Örvendetes, hogy egyes falvak-
ban a település történetét már feldolgozták és kiad-
vány formájában meg is jelentették. A szlovák kor-
mány rendelete értelmében 2006-ig minden telepü-
lésnek el készítenie saját címerét, ami a helytörténeti
kutatások felélénkülését is jelentheti.

Ezután Halász Magdolna könyvtárigazgató a
könyvtári pályázatok (Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram, Kölcsey Alapítvány) írásának titkaiba avatta
be a megjelenteket, Szenthe Erzsébet olvasószol-
gálatos könyvtáros pedig a könyvtárak kötelezõ
nyilvántartásainak helyes vezetéséhez, havonkénti
lezárásához adott módszertani tanácsokat.

A nemzetközi konferencia a könyvtárosok
búcsúzásával, a szakmai kapcsolatok erõsítésé-
nek igéretével zárult. A felvidéki könvvtárosok
azt kérték, hogy a következõ konferencia hely-
színe Sárospatak és egy felvidéki kistelepülés
legyen.

Halász Magdolna

könyvtárigazgató
Sárospatak

Tehetséggondozás
az iskolai könyvtárban

A Bod Péter könyvtárhasználati
verseny fõvárosi fordulójáról

A Bod Péter könyvtárhasználati versenyt 1993
óta rendezik meg az általános és középiskolás
diákok számára azzal a céllal, hogy a könyvtár
iránt érdeklõdõ, azt szeretõ diákok összemérjék
ebbéli jártasságukat.Az országossá, elismertté vált
verseny lényege a könyv- és a könyvtárhasználat
tudatossá válásának elõsegítése, megszerettetése.

A 2004–2005-ös tanév változást hozott a ver-
seny történetében. Ugyanis – hosszú idõ után –
ismét csak két kategóriában indítottak versenyt a
szervezõk, a 7.–8. és a 9.–10. évfolyamnak. Új-
donság volt az is, hogy a verseny kiírója nem az
Oktatási Minisztérium, hanem a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete és a budapesti Karinthy Fri-
gyes Gimnázium lett.

Budapesten, a kerületi fordulókon (ahol mintegy
négyszáz diák nevezett) általában a 7–8-os tanulók
között folyt verseny, mert sok kerületben csak egy
gimnázium indított diákot, s ez a középiskolás diák
mindjárt a fõvárosi fordulóban indult. A fõvárosi
forduló írásbeli részében a tehetségesek mindkét
csoportból kitûntek, és a szóbeli fordulóra már csak
a legjobb nyolc-nyolc diák mehetett.

Budapesten a szóbeli fordulót február 15-én
tartották a XII. kerületi Kós Károly Ének-Zene
Tagozatos Általános Iskolában. A diákok és fel-
készítõ tanáraik, köztük e sorok írója is, elõször
kis pogácsával és teával „melegedtek be”. Majd a
könyvtárban gyülekeztünk, és nagyon izgultunk.
Miután Hock Zsuzsanna, a Fõvárosi Pedagógiai
Intézet könyvtárpedagógiai szakértõje bemutatta a
zsûri tagjait, Holtságné Csipán Ágnes igazgatónõ
köszöntött minket, a gyerekek sorszámot húztak,
négyen benn maradtak. Megkezdõdött a verseny.

A többi diák egy érdekes kézmûves foglalko-
zással, a vízen festés technikájával ismerkedhetett
meg a várakozás ideje alatt. Ezt Szakmári Klára,

a Budai Nagy Antal Gimnázium könyvtárostanára
mutatta be. Ennek a csodaszép technikának az
angol neve marbling. Vízbe csepegtetnek speciá-
lis festéket, ami fenn marad a víz felszínén, pál-
cával motívumot lehet adni a festékeknek, és a
belemártott papíron olyan márványos minta ke-
letkezik, mint ami a XIX–XX. századi gyönyörû
régi könyvek elõzéklapjain látható. Egyértelmû-
en megragadott mindannyiunkat.

A második érdekességet a tanárok a Kós
Károly iskola igazgatónõje elõadásából kapták.
Körbevezetett bennünket a szépen helyreállított
mûemlék iskolaépületben. Hallottunk a könyvtár
és a zeneterem névadóiról. Erdélyi népmûvészeti
tárgyak díszítik a folyosókat, melyeket az iskola
névadója emlékére gyûjtenek. Utána az iskola
oktatási és tehetséggondozási szerkezetérõl volt
szó. Kellemes légkörben telt – számunkra – az
idõ.

Ezt követõen – készülve a következõ év ver-
senyére – videofelvételen megnéztünk egy kísér-
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letet, amit Hock Zsuzsa, a Városmajori Gimnázi-
um könyvtárosa egy éve Balogh Mihállyal, az
OPKM fõigazgatójával végzett. Diákoknak egy-
egy témát adtak, amivel kapcsolatban három óra
alatt a könyvtárban búvárkodva házi dolgozatot
kellett készíteniük, számítógépben megszerkesz-
teniük, majd elmondaniuk, bemutatniuk a kétsze-
mélyes zsûrinek. A témák: család, reklám, a víz,
az Európai Unió és a környezet. Két-két diák
ugyanazt a témát kapta, hogy így felmérhetõ le-
gyen, milyen többféle megoldás születhet. A cél
az volt, hogy lássák, tudnak-e a diákok megfelelõ
keresési stratégiát végigkövetve eredményesen
dolgozni. A cédulázástól indulva a vázlatkészíté-
sen keresztül a szóbeli megfogalmazásig szólt a
feladat. Miután megnéztük ezt a kb. húsz perces
filmet, beszélgettünk a látottakról, s terveztük
beépítésük lehetõségét a Bod Péter könyvtárhasz-
nálati versenybe….

Végül aztán visszatértünk a diákjainkhoz. Kis
ölelgetés, hátba veregetés, vigasztalás, kinek mire
volt szüksége, majd ebéd következett, és egy húsz
perces séta a friss hóban, amely nekünk hullott
délelõtt, hogy a gyerekek levezethessék a feszült-
séget, keresztül a városmajori parkon.

A közeli Baar-Madas Református Gimnázi-

umban délután két órakor zajlott az eredményhir-
detés. Akik tovább jutottak az országos forduló-
ba, azok boldogan mosolyogtak. Akik nem, azok-
nak azt mondtuk: figyelj, gondolj bele, hogy ez
az x-dik hely az egész fõvárosból van ám!

Azt mondták, mindenki nagyon jó volt, és én
úgy vettem észre, az izgalom tette, hogy valaki
elnézett vagy elfelejtett megnézni egy dolgot ala-
posabban. Érthetõ. A zsûri röviden értékelte a
versenyt, kézfogással és egy fotóval lezárult a
fõvárosi forduló. Az országos elõdöntõbe hat
budapesti diák jutott be. Most értük izgulunk mi,
fõvárosi könyvtárostanárok.

Horváth Viktória

könyvtárostanár

Hogyan kommunikáljunk?

2005. február 15. és 17. között részt vettem a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) kom-
munikációs tanfolyamán.

A háromnapos workshop célja az volt, hogy
elõadásaival és a gyakorlati munkával elõsegítse
a könyvtárosok megfelelõ kapcsolatépítését a tár-
sadalom különbözõ szintû képviselõivel.

A másodszor megrendezett tanfolyamon az
ország különféle pontjairól és határainkon túlról
huszonegy könyvtáros tanulta a kommunikációs
stratégiák és taktikák kialakítását és az operatív
végrehajtás lépéseit. Neves kommunikációs és PR-
szakemberektõl, valamint könyvtárvezetõktõl hal-
lottunk megszívlelendõ tapasztalatokat a könyv-
tárak menedzselésének lehetõségeirõl.

Az elõadások két téma köré csoportosultak.
Az elsõ volt a kapcsolatépítés az olvasóval, a
potenciális olvasóval, a fenntartóval és a döntés-
hozóval. E témában a következõ elõadások hang-
zottak el:

Teveli Judit (cégvezetõ, Tabula Ráza Bt.)
Marketing a könyvtárban. A kommunikáció sze-

repe a könyvtári munkában címû elõadásában a
marketing alapvetõ fogalmaival, könyvtári alkal-
mazási lehetõségeivel és annak hasznosságával
ismertetett meg bennünket. Rámutatott, hogy mit
tehet egy könyvtár szolgáltatásainak népszerûsí-
tése, eladhatósága, illetve a minél jobb PR-ja ki-
alakítása érdekében.

Ambrus Zoltán (igazgató, Békés Megyei
Könyvtár, Békéscsaba) Kapcsolat kialakítása és

fenntartása a politikai és gazdasági élet szereplõ-

ivel, a társadalom különbözõ területein: helyi

szinten, kapcsolat a fenntartóval, médiával, tá-

mogatókkal, szponzorokkal címmel osztotta meg
tapasztalatait velünk.

Ráduly Margit médiatanácsadó az írásos anya-
gok készítésének tartalmi és technikai kérdései-
rõl, a meghívók, ismertetõk, kiadványok, reklám-
anyagok készítésérõl, a sajtóközlemény megírá-
sáról beszélt.

Damjanovich Nebojsa (on-line kommunikáci-
ós tanácsadó) az on-line marketing, weboldal-

készítés tartalmi követelményei, weboldal-szerkesz-

tés kérdései, felhasználók mérése témájú elõadá-
sában bemutatta, hogy milyen legyen, mitõl lehet
sikeres egy könyvtár honlapja, miért érdemes fi-
gyelni a látogatottságot, mikor térnek vissza gyak-
ran a honlaphoz az olvasók. A világ könyvtárai
közül példákat mutatott a jó könyvtári honlap
felépítésére (The Library of Congress, The Bri-
tish Library).

Ramháb Mária (igazgató, Katona József
Könyvtár, Kecskemét) Az arculat, a vizuális

megjelenés hatása a könyvtár, a könyvtáros tár-

sadalmi elfogadottságára címû elõadásában saját
tapasztalatairól beszélt. Az 1996-ban átadott új
könyvtárépület tervezése, berendezésének optimá-


