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gyermekeknek. Volt itt sok minden, például lufi,
látcsõ, mézes csupor, kard, váralaprajz, még
szamárfarok is.

Végül a „Hang-ár” állomásról néhány szó. Itt
a különbözõ regények filmes változataiból ol-
lóztunk ki egy-egy jellemzõ hangrészletet, mely
alapján a szerzõt és a mû címét kellett kitalálni.

A verseny körülbelül négy óra alatt zajlott le,
huszonnyolc csapat részvételével. A melegre való
tekintettel folyamatosan gondoskodtunk üdítõita-
lokról. A gyermekek és a rendezõk is nagyon él-
vezték a játékot, és egyaránt jól érezték magukat.

Az értékelés ideje alatt különbözõ programo-
kon vehettek részt a gyerekek. Volt sokrésztvevõs
mazsorett-találkozó, ingyenes ugrálóvár, gyermek-
játszó a bébikorúaknak, és a merészebbek megnéz-
hették településünket a magasból a székesfehérvári
tûzoltóság létrás autójának kosarából.

A nagy könyv rendezõi, valamint a megyei
könyvtár jóvoltából annyi ajándéktárgyat és
könyvet tudtunk adni, hogy egyetlen gyermek
sem maradt jutalom nélkül. A napot és a prog-
ramokat élõ népzenével kísért májusfa-döntõ
táncházzal zártuk.

Sikerült tehát több száz gyermeket egy na-
gyon meleg, hétvégi napon közös szórakozásra
bírni. Közülük majdnem kilencvenen önként je-
lentkeztek, hogy A nagy könyv játék szellemé-
ben próbára tegyék irodalmi tudásukat. Képesek
voltunk saját forrás és fenntartói támogatás nél-
kül, a támogatók jóindulatából, a segítõk és
közremûködõk segítõkészségébõl és lelkesedé-
sébõl építkezve egész napos szórakoztató ren-
dezvényt létrehozni. Azóta is folyamatosan kap-
juk a gyerekektõl és a szülõktõl is a biztatást
hasonló programok szervezésére.

Végül engedjenek meg még egy gondolatot,
általában a kiskönyvtárakkal kapcsolatosan.
Ahhoz, hogy ezek a könyvtárak az olvasás nép-
szerûsítésében betöltsék azt a döntõ szerepet,
mely feladatul hárul rájuk, sok más dolog mel-
lett két nagyon fontos feltételnek kell teljesül-
nie. Az egyik, hogy a pályázati lehetõségek to-
vább bõvüljenek, azok segítségével a legrászo-
rultabb intézmények is zárkózhassanak fel. A
másik, hogy a fenntartókat rá kell szorítani, vál-
toztassanak jelenlegi nézetükön, és a helyi kul-
túrát, a közmûvelõdést kezeljék azok fontossá-
gának megfelelõen.

Pál Regina

Polgárdi Városi Könyvtár

Kommunikációs tréning
Jávorkúton

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
a Nemzeti Kulturális Alapprogramhoz benyúj-
tott sikeres pályázat segítségével kommunikáci-
ós tanfolyamot szervezett Jávorkúton 2005. áp-
rilis 27. és 29. között a kistelepüléseken dolgozó
könyvtárosok számára.

Az elmúlt idõszakban a megyei könyvtár szak-
emberei minden lehetõséget megragadtak annak
érdekében, hogy a megye egyre több településén
minõségi könyvtári szolgáltatások fogadják az
ott élõket. Ha lehet fokozni ezt a törekvést, ak-
kor napjainkban a könyvtárak, könyvtárosok
szakmai támogatásának, társadalmi elfogadott-
ságának növelése egyre több feladat elé állít
mindannyiunkat.

A kistelepüléseken dolgozó, hivatásukat sze-
retõ és megfelelõ szakmai végzettséggel rendel-
kezõ könyvtárosok nélkül látható eredményt el-
érni nem tudunk. Jól felkészült szakembernek
csak akkor számítunk e területen, ha ismerjük a
külföldi és a hazai szakmai elveket, irányokat.
Ezért a megyei könyvtár számos pályázatot nyúj-
tott be konferenciák, továbbképzések megrende-
zése érdekében.

Köztudott, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
re rendkívül jellemzõ az aprófalvas településszer-
kezet és a városok hiánya. A bekövetkezett társa-
dalmi változások csak növelték a már meglévõ
hátrányokat. Az országos átlagot meghaladó mun-
kanélküliség számos baj forrásaként, mind a mai
napig már-már leküzdhetetlen akadályként áll az
itt élõ emberek elõtt. A migráció elsõsorban az
értelmiségi fiatalokat érinti. A maradni vágyók
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számára egy jobb életminõség elérhetõségének re-
alitása, az elvándorlás gondolatával foglalkozók
megállítása a kultúrát közvetítõ értelmiségiek hiva-
tásszeretõ munkája nélkül nem lehetséges. Ehhez
szükséges még, hogy minél több könyvtáros le-
gyen birtokában azoknak az ismereteknek, melyek
nélkül könyvtárat vezetni, szakmai programokat
menedzselni nem lehet.

Ennek érekében a II. Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtár háromnapos kommunikációs tanfolyamot
szervezett kisvárosokban és kistelepüléseken dol-

gozó könyvtárosok számára a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesülete kommunikációs munkacsoportja
által kidolgozott tematika részleges felhasználásá-
val. A résztvevõk a Krasznokvajda, Tállya, Mád,
Mezõkeresztes, Kazincbarcika, Sárospatak és Mis-
kolc könyvtáraiból érkezõ szakemberek voltak.

A kommunikációs munkacsoport vezetõje,
Teveli Judit az alábbiakban határozta meg e tan-
folyam célját: „Alapfokon kívánjuk megtanítani a
kommunikációs stratégiák és taktikák kialakítását,
az operatív végrehajtás lépéseit, az írott, az elekt-
ronikus és a személyes megjelenés formáit az elõ-
adások mellett gyakorlat keretében, a média, a PR,
a kommunikáció és a könyvtáros szakma legkivá-
lóbb képviselõi képzik a hallgatókat.”

A tanfolyam helyszíne a Bükk-fennsík leg-
szebb részén található Jávorkút Étterem és Pan-
zió volt. Az elõadások a panzió különtermében
hangzottak el.

Az elsõ napon Teveli Judit, a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete elnökségi tagja, a könyvtár
marketingstratégiájának fontosságáról beszélt.
Elõadásában kiemelte, hogy környezetünk, így a
piac rendszeres elemzõ vizsgálata, a versenytár-
sak ismerete és kezelése, az olvasói igények
változásának figyelése stb., mind-mind szolgál-
tatásaink hatékonyabbá tétele érdekében történ-
jen. A következõ elõadó, Striker Sándor, a Ma-
gyar Iparmûvészeti Egyetem adjunktusa, angol
és holland könyvtári élményeit osztotta meg a
résztvevõkkel.

A kecskeméti Katona József Könyvtár igaz-
gatója, Ramháb Mária elõadását a késõ esti idõ-
pont ellenére rendkívüli érdeklõdéssel követte a
hallgatóság. Az arculat, a vizuális megjelenés
hatása a könyvtár, a könyvtáros társadalmi elfoga-
dottságára címmel tartott prezentációja sok tanul-
sággal szolgált mindannyiunk számára.
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A második nap Ferling József, a PR Szövet-
ség elnöke nyitóelõadásával kezdõdött. A fenn-
tartóval való kommunikációról és a szponzor-
szerzésrõl tartott impulzív elõadásával meggyõzte
a kollégákat arról, hogy nincs lehetetlen feladat.
A szponzorszerzés elõtt elengedhetetlen felada-
tunk, hogy megismerjük a másik fél szándékait.
Egy támogató megnyerését mindig hosszú távú
és hatékony együttmûködés kövesse. Az intéz-
ményünkrõl elõre elkészített alapinformációkkal
megkönnyíthetjük leendõ támogatónk munkáját.

Ezt követõen a Well-PRess Kiadó Kft. Új-
ságírója, Görömbölyi László, a jó sajtókapcsola-
ti munka alapjairól beszélt. A mûfajokról hallott
információk gyakorlati alkalmazásával a sajtót
mint létezõ kommunikációs eszközt felhasznál-
hatjuk intézményünk érdekében. A rendezvény-
rõl szóló híradásnál mindenképpen fontos meg-
jegyezni: az elõadó hangsúlyozta, hogy „a hír
közérdekû érdeklõdésre tartson számot, ne csak
nekünk legyen fontos az információ”.

A tartalmas elõadások után felüdülésként so-
kunk számára felejthetetlen bükki kirándulással
zártuk a napot.

A harmadik nap a Vendégségben Miskolcon
program kitalálója, Rózsa Edit kommunikációs
szaktanácsadó elõadásával kezdõdött. A külön-
bözõ fantasztikus, elsõ hallásra bizony bizarr
ötletek megvalósításáról tartott elõadása után
valóban elhittük, hogy elõttünk nincs lehetetlen.
Egy ismert szólás kívánkozik ide: nincs lehetet-
lenség csak tehetetlenség. A Kocsonyafesztivál
kiötlõje újabb hihetetlen programsorozatot ter-
vez a diósgyõri vár évszázados falai közé. A
boszorkánysággal kapcsolatos hiedelmek augusz-
tus végére tervezett felélesztése mint miskolci
turistacsalogató nem egy szürke ötlet, az biztos.

Az utolsó elõadást Steiner István kommuni-
kációs szakértõ, a Miskolci Egyetem és több
budapesti felsõoktatási intézmény oktatója élve-
zetes szerepjátékkal illusztrálta.

Vajon jó talajba hullott a háromnapos tréning
mondanivalója? E kérdésre a miskolci Városi
Könyvtár munkatársainak tömören megfogalma-
zott gondolatai adnak választ:
„Bármilyen könyvtári tevékenység sikere és ha-

tékonysága a megtervezettségtõl, tudatosságtól,

rendszerben gondolkodástól függ.

Terveinkrõl, céljainkról írjunk részletes, pénz-

ügyileg is kidolgozott konkrét anyagot, amit

bármikor „elõkapunk a fiókból”. Egy-egy terv

megvalósulása azon is múlhat, milyen gyorsan

reagálunk az adódó lehetõségekre. Szponzort is

csak ilyen terv birtokában kereshetünk. A mecé-

nások csak konkrét dolgokat támogatnak.

Minden intézménynek van egy bizalmi folyószám-

lája, amely jelzi az adott intézmény társadalmi

elfogadottságát. A számla egyenlege erõsen be-

folyásolja az intézmény akcióinak, rendezvénye-

inek sikerét. Az, hogy pozitív vagy negatív a

számla, csak rajtunk múlik.” (Pálfi Erika,
Tumikné Csurák Ágnes)

Reményeink szerint a kollégák a hallottak és
tanultak birtokában eredményes párbeszédet foly-
tatnak a közélet, a civil szféra és a gazdasági
terület képviselõivel. Ennek hatásaként  várható-
an megerõsödik majd könyvtáruk pozíciója az
adott településen, és a sajátjuk is.

Gulyás Lászlóné

Teleki József-
emlékkiállítás

Teleki József, az Akadémiai elsõ elnöke és
könyvtárának alapítója halálának százötvenedik
évfordulóján az Akadémiai Könyvtár „… a nem-

zet míveltségét kell mindenek elõtt emelni …”
címmel  kamarakiállítással tiszteleg a tudós és
könyvtárgyarapító elnök emléke elõtt. A kiállí-
tást Vizi E. Szilveszter, az MTA jelenlegi elnöke
nyitotta meg a magyar tudomány ünnepe alkal-
mából, 2005. november 8-án.

Élete

Gróf Teleki József  „a tudományokban egye-
sült két haza gyermekeként”  1790. október 24-
én született Pesten. Szülei, gróf Teleki László és
gróf Teleki Mária, a királyi Magyarországon és
Erdélyben egyaránt birtokos család tagjai vol-
tak. Mindkét ágon, több generáción keresztül
örökölt hagyomány volt a tudományok és az
irodalom mûvelése mellett a hazai szellemi élet
támogatása. Teleki József – követve az apai
példát – alapfokú tanulmányait részben otthon,
részben a Kolozsvári Református Kollégiumban
végezte. 1806-tól jogi tanulmányokat folytatott
a pesti egyetemen. Közigazgatási gyakorlat szer-
zése céljából 1808 és 1810 között Pest várme-
gye aljegyzõje volt, majd állami szolgálatba lé-
pett, a Helytartótanácsnál lett fogalmazó. Meg-
szakítva hivatali pályáját, 1812 és 1814 között


