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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.
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A fiesta központi felhívásának elolvasása után
elgondolkodtunk, hogy melyik oldalról ragadjuk meg
az információs-kommunikációs technológia témakö-
rét. Beszéljünk, elõadást tartsunk róla? Vagy ma-
gunk is példát mutatva alkalmazzuk? Mi túlnyomó-
részt ez utóbbit választottuk, mert ezek az eszközök,
módszerek egyre inkább részévé válnak az oktatási
rendszereknek, hiszen nagyobb rugalmasságot biz-
tosítanak a különbözõ tanulási, tájékozódási szituá-
ciókban, növelik a tanulók interaktivitását, összekö-
tik az embereket és a tanulási forrásokat a világ
különbözõ részein. De ha végignézik programjain-
kat, az elõbbire is találnak példát.

Következõ feladatunk a célközönség megha-
tározása volt. Nem könnyû feladat ez, hiszen a
munka és tanulás melletti kis szabadidõben kel-
lett programjainkhoz helyet találni látogatóink
életében. Tavaly elsõsorban a felnõtteket céloz-
tuk meg programjainkkal, most a gyerekekre irá-

nyítottuk figyelmünket. Az egyik fiókkönyvtári
kolléganõm ötlete alapján pedig könnyebb lett
becsalogatni rendezvényeinkre a hallgatóságot. Az
egyes számú fiókkönyvtárunk vezetõje ugyanis
kitalálta, hogy most ne mi hívjuk meg vendége-
inket, hanem menjünk el hozzájuk. Tudni kell,
hogy e kis könyvtári részlegünk egy általános
iskolában kapott helyet, így aztán „tálcán kaptuk
a közönséget”. De még milyen közönséget! Biz-
tosan sokunk tapasztalata, hogy a gyerekek a
leghálásabb közönség!

Természetesen nem feledkeztünk el a felnõt-
tekrõl sem. Az eddigi internettanfolyamainkon
végzett hallgatóinkat is megkerestük levélben, s
megkértük õket, elevenítsék fel a nálunk tanulta-
kat, adjanak számot játékos formában tudásukról,
alkalmazzák a korábban megszerzett informatikai
írástudásukat. Ez a választás azért volt szeren-
csés, mert a gimnáziumi tanulóktól a sebészorvo-
sokon át a nyugdíjasokig, tehát 18 évestõl 80
évesig nagyon sokan végeztek nálunk, így hát
mindenféle korú és nemû olvasót bevonhattunk
kvíz-játékunkba.

Korábbi évek tapasztalata az is, hogy nehéz
megtalálni azt az ideális idõpontot egy vetélkedõ
megtartására, mely mindenkinek megfelel, így hát
e téren is újítottunk. A vetélkedõ idejét kiterjesz-
tettük a rendezvénysorozat mindkét hetére, az
olvasók bármikor bejöhettek nyitvatartási idõben,
s a számítógép mellett megoldhatták a Net-kvíz
kérdéssorát, melybe a tanfolyam minden modul-
jának feladataiból becsempésztünk egy keveset.

Természetesen nemcsak a programok összeál-
lítása, hanem a szórólapok megszerkesztése, a
dekorációk elkészítése, az ajándékok beszerzése
is ránk, könyvtárosokra hárult. Nagy segítséget
jelentett az a jutalom, amelyet a 2004. évi fiesta
programunk megszervezéséért kaptunk, ebbõl
készíttettük a rendezvényt népszerûsítõ táblánkat,
finanszíroztuk jutalomdíjaink egy részét.

De ne vágjunk a dolgok elébe! Nézzük rész-
letes programunkat!

A rendezvény két hete alatt folyamatosan
megtekinthetõ volt kiállításunk az Internet szak-

irodalmából.

Mivel beíratkozott olvasóink egyébként is in-
gyenesen internetezhetnek napi egy órát, a térí-

tésmentes internethasználatot kiterjesztettük min-

den látogatónkra, harminc perces idõtartamra.
Március 16-án, a nyitónapon meghosszabbí-

tott nyitva tartással álltunk olvasóink rendelkezé-
sére. Látogatóink reggel 10-tõl este 10-ig, éjsza-
kába nyúlóan barangolhattak a világhálón olva-
sótermünk tíz gépén. A nem hagyományos nyit-
va tartáshoz nem hagyományos fogadtatás is pá-
rosult. Rágcsálnivalóval, teával kínáltuk esti ven-
dégeinket. Meg is jegyezte távozáskor egyik
hölgylátogatónk, hogy szégyelli magát, amiért
semmit sem hozott magával a partira, s már más-
nap reggel nyitáskor megjelent, mondván, hogy
teljesen idecsábítottuk.

Március 16-án, 17-én és 19-én két fiókkönyv-
tárunkban és a felnõtt részleg olvasótermében 3.–
4. osztályos gyermekekkel kalandoztam a mesék
versek, hasznos tanácsok internetes világában
Egyszer volt… egy Csodanet címmel. S hogy miért
épp e témát választottam? „Mindenki számára
nyilvánvaló, hogy gyökeresen átalakultak kultu-
rális szokásaink a rendszerváltozás óta. Van, aki
szerint óriási veszteségeket szenvedtünk e téren,
mások szerint csak át kell értékelni a kultúra fo-
galmát. Az viszont biztos, hogy a hagyományos
értelemben vett kulturális fogyasztás (így az olva-
sás is) különösen a fiatalok körében drámai mó-
don csökkent.” Ezt a tényt – ha tetszik, ha nem
– tudomásul kell vennünk, s meg kell próbálnunk
a modern eszközök segítségét igénybe venni ah-
hoz, hogy ezt a folyamatot, ha megállítani nem is
tudjuk, de legalább jó irányba tereljük.

Sokszor éri a gyermekeket az a vád, hogy nem
olvasnak, ugyanakkor szülõként, nagyszülõként,
pedagógusként igenis tisztában kell lennünk az-
zal, hogy ez elsõsorban nem az õ hibájuk. Hiszen
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a tudomány, a technika robbanásszerû fejlõdésé-
vel, a számítógépek gyors elterjedésével, az
internet megjelenésével olyan csábításnak tettük
ki az ifjú nemzedéket, amelynek mi, felnõttek is
nehezen tudunk ellenállni. Így aztán magam sem
tiltanám ezt a magával ragadó világot, hanem
egyetértek Kadelka Lászlóval, a Terasz címû
internetes portál ügyvezetõ igazgatójával, aki ezt
vallja: „Az internet, ha jól használjuk, óriási lehe-
tõség a kultúra és az értékek terjesztésére. Mi
szeretnénk egy olyan generációt felnevelni, amely
tisztában van az értékekkel. Fontos, hogy a fiatal
generációk az interneten valódi kultúrával talál-
kozzanak.”

E gondolatok jegyében tettünk virtuális sétát a
Csodaceruza címû internetes gyermeklap oldala-
in, könyvajánlásokat és a gyermekirodalom szer-
zõinek életét böngészve, ellátogattunk gyermek-
könyvtárak interaktív gyermekoldalaira, mint
amilyen a tiszaújvárosi vagy a kecskeméti, meg-
oldottuk a Kiskobak keresztrejtvényét, végigbön-
gésztük a meselapot, képzeletbeli sétát tettünk az
Egyszervolt gyermekoldal pompázatos meserét-
jén. Nem is tudtunk innen addig szabadulni, míg
fel nem fedeztük, milyen tartalom rejlik az egyes
mesefigurák mögött. Az alsó tagozatosok elbû-
völve figyelték az animációkat, a színészek me-
sefelolvasásait, hallgatták az óvodások dalait,
mondókáit. Az Olvasni jó oldalon keresztül pe-
dig belépést nyertünk a digitális könyvtárak vilá-
gába. Kalandozásunkat a Minimaxnet oldalon
fejeztük be, ahol a rajzfilmkészítõ program segít-
ségével elkészítettük saját rajzfilmünket.

Ezzel még nem ért véget a gyermekprogram.
Az internetes kalandozást kérdéssor, minivetél-
kedõ követte, ahol a gyerekek számot adtak ar-
ról, mennyire figyeltek. A korábban felkeresett
oldalakat kellett elõhívniuk, konkrét keresést vég-
rehajtva. A sikeres megoldásokat tollakkal, édes-
séggel, matricákkal, lufikkal jutalmaztuk. Befeje-
zésként fél órát szabadon szörfözhettek a neten, s
örömmel tapasztaltam, hogyan sokan újra bön-
gészni kezdték az újonnan megismert meseolda-
lakat. Még önkéntes segítõtársaim is akadtak: az
egyik elõadás után odajött hozzám két kislány s
kért még a meseoldalak címét tartalmazó kis
emlékeztetõkártyákból, hogy osztálytársainak is
vihessen belõle.

Egy másik alkalommal búcsúzáskor megkér-
dezték a gyerekek, mikor jöhetnek újra netezni.
Elmondtam, hogy hozzánk elsõsorban felnõttek

járnak internetezni, de ha legközelebb hasonló
programot szervezünk, gondolok majd rájuk. Mire
az egyik kisfiú csípõre vágott kézzel és gyermeki
természetességgel felkiáltott: „Hát gondoljon is!”

A második héten a fiesta keretein belül indít-
juk az utolsó kurzusát annak az internethasználati
tanfolyamsorozatnak, melyet még 2001-ben a
Széchenyi-terv keretében nyert gépeinken kezd-
tünk. Akkor száz látogatót kellett húszórás
nettanfolyamainkon képeznünk, de az érdeklõdés
olyan nagy volt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap-
program pályázatainak segítségével folytattuk to-
vább e tevékenységünket. Már a háromszázötve-
net is meghaladta itt végzett tanulóink száma, és
tervezzük egy õszi tanfolyam indítását. A részt-
vevõk igényeihez igazodva tanfolyamunk kizáró-
lag felhasználói szinten kívánja a számítógépes
ismereteket elsajátíttatni. A képzés tematikáját is
ennek megfelelõen állítottuk össze. A tanfolyam
során a gyakorlati ismeretekre helyezzük a fõ
hangsúlyt, a legfontosabbnak a közös gyakorlást
és a megtanult ismeretek készségszintû elmélyíté-
sét, rögzítését tartjuk.

Szerda délután filmbejátszásokkal színesített
elõadást tart az egri fõiskola docense, dr. Komenczi

Bertalan A háló szövése – az internet kifejleszté-
sének szellemi háttere címmel, ahol bevezet min-
ket az információs-kommunikációs technológia
fejlõdésének történetébe az internet kialakulásáig.
Ezt követõen kerül sor Net-kvíz játékunk és az
Euronet-totó helyezettjeinek jutalmazására. Ez
utóbbi feleletválasztásos formában összeállított
feladatlap az Európai Unióról és az internet-
használatról, melyet e-mailben lehet beküldeni a
fiesta ideje alatt.

S ha már a mesék világában kezdtem prog-
rambemutatónkat, itt is szeretném befejezni: Itt a
vége, fuss el véle! Aki nem hiszi, járjon utána!

II. János Pál pápára
emlékezik az ELTE
Egyetemi Könyvtár

Pápai pecsétekkel és iratokkal bõvült a Mohács
elõtti oklevelek kiállítása, amelynek helyszíne a
Budapest V., Ferenciek tere 6. alatt az Egyetemi
Könyvtár I. emeleti díszterme. A kiállítás május
20-ig hétköznapokon 10-tõl 18 óráig látogatható


