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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.


