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tõ, a mátészalkai és a máriapócsi már késõn, a
megyei programfüzet nyomdába kerülése után
jelezte szándékát), a látogatók száma a 22 ren-
dezvényen 620 fõ volt.

A jól sikerült szlogen – „A könyvtárba men-

tem, gyere utánam!” – hatását a következõ he-
tek, hónapok megnövekedett könyvtárlátogatá-
sai fogják igazolni. Ez minden bizonnyal így lesz!

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség min-
den eddigit felülmúló, igényes és gazdag propa-
gandaanyaggal segítette a könyvtárak szervezõ
munkáját. A Móricz Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtár a saját kétnapos programja és a
megyei rendezvények népszerûsítésére külön
meghívót, programfüzetet jelentetett meg, mint-
egy 5500 példányban. Ezek plakátját is elkészít-
tettük, és nagyjából 300 példányban terjesztet-
tük.

Végezetül a kollégákkal együtt megköszön-
jük az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a
programbizottság segítõ együttmûködését, a fo-
lyamatos és érdeklõdõ figyelmüket, jelenlétü-
ket a programok egyeztetése, szervezése és le-
bonyolítása során. A Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye könyvtárai a könyvtári napok „hagyo-
mányápolásához” a továbbiakban is együttmû-
ködést ajánlanak, szolgálva az Informatikai és
Könyvtári Szövetség szakmai céljait.

Zselinszky Lászlóné

Könyvtárak az egészségért
– táncos lányok nyomában

„A könyvtárba megyek,
gyere utánam!”

2006. október 9-én katonazenekar hangja hívott
minden érdeklõdõt az egri Dobó térre. S aki
ellátogatott, nem csak a remek zenében, hanem
a táncos lábú lányok produkciójában is gyönyör-
ködhetett. S ez még mind nem elég! A mazsorett-
csoport, a katonazenekar, a könyvtáros kollégák,
a sok száz érdeklõdõ bejárta a város szûk ut-
cácskáit, tereit, s mindenkit invitált a könyvtár
mellett felállított színpadhoz, ahol az egész nap
forgataga az egészség jegyében telt.

Az összefogás rendezvénysorozat mottója Eger-
ben kissé módosult: a mazsorettcsoport vezetõje a
következõ szlogennel hirdette a nap programját:
„A könyvtárba megyek, gyere utánam!”

Ritkán élhet meg az ember olyan felemelõ pil-
lanatokat, mint amikor úgy érzi, az egész város rá
figyel: az eladók és a vevõk a környezõ boltokból,
az orvosi rendelõbõl a betegek, a környéken lakók,
a turisták és a bevásárlást intézõ családanyák mind-
mind integettek, nézték a felvonulást, s akinek ide-
je engedte, a menethez csatlakozott. Különlegesen
jó érzés volt könyvtárosként a menet élén menni –
s nagyszerû volt, hogy szinte mindenki ismerõs-
ként üdvözölt minket.

A könyvtárhoz érve már több százan lehet-
tünk, hogy aztán megkezdõdhessen az egész napi
színes forgatag: látványos sportbemutatók, tán-
cos produkciók, az egészséges életmóddal kap-
csolatos elõadások követték egymást napestig.
A környezõ sátrakban civil szervezetek, iskolák,
az ÁNTSZ, könyvkiadók várták az érdeklõdõket
ételbemutatókkal, kóstolással, játékos feladatok-
kal. A Heves Megyei Diabétesz Szövetség sátrá-
ban egész nap sorban állás volt: ingyenes orvosi
tanácsadó szolgálat, vércukor-, vérnyomás- és
koleszterinszint-mérés, kedvezményes számító-
gépes talpdiagnosztika zajlott.

A könyvtárosok információs sátra is vonzotta
az érdeklõdõket: a könyvtárat népszerûsítõ szó-
róanyagok, nyereményjátékok mind gazdára ta-
láltak – mint ahogy azok az ajánló bibliográfiák
is, melyek az egyes betegségcsoportok megelõ-
zésének elõsegítéséhez olyan könyveket javasol-
tak, amelyek könyvtárunk állományában megta-
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lálhatók. Ezeket természetesen orvosi rendelõk-
ben, kórházakban, kulturális intézményekben is
hozzáférhetõvé tettük.

A program tervezésekor kiemelten fontosnak
tartottuk, hogy rendezvényeink olyan lakossági
programok legyenek, melyek sok embert moz-
gósítanak, nyitottak azok számára is, akik nem
könyvtárlátogatók, erõsítik a könyvtárak partner-
kapcsolatait, s új együttmûködési lehetõségek
kialakítására adnak lehetõséget.

A rendezvénysorozat kiváltotta a média ér-
deklõdését is. Az országos sajtótájékoztatót kö-
vetõen Egerben került sor a régiós sajtótájékoz-
tatóra. A rendezvény kiemelt helyet kapott a helyi
televíziókban, rádiókban, az írott és elektronikus
sajtóban. A reklámanyagot több alkalommal té-
rítésmentesen játszották a városi televíziók, rá-

diók. Számos tudósítás jelent
meg, továbbá riportokat készítet-
tek a rendezõ intézmények veze-
tõivel, a programokat menedzse-
lõ könyvtárosokkal, az elõadáso-
kat tartó szakemberekkel, meg-
szólaltatták a programokon részt
vevõ közönséget.

Az igényesen tervezett, egy-
séges arculattal rendelkezõ orszá-
gos szóróanyag minden könyv-
tárba eljutott, így minden érdek-
lõdõ kézbe kaphatta.

Az egyes rendezvényekhez
sikerült helyi szponzorokat is
megnyerni, akik termékbemuta-
tókkal, a játékokhoz, vetélkedõk-
höz felajánlott ajándékokkal tá-
mogatták akciónkat.

Tapasztalataink alapján az or-
szágos rendezvénysorozat témái
közt az egészségnap szervezése
bizonyult az egyik leghálásabb,
legtöbb érdeklõdõt mozgósító
feladatnak. Bár a téma bõsége
több veszélyt is rejtett: tudatosan
törekedtünk arra, hogy olyan
egészségügyi programokat szer-
vezzünk, amelyeken a lakossági
információszolgáltatás, az egész-
ségügyi felvilágosító munka, a
preventív egészségfejlesztési
szolgáltatások kerülnek elõtérbe.
Szlogenünkben megfogalmaztuk

az egészségnap küldetését: „Könyvvel, informá-

cióval az egészségért”. Ez is jelzi, hogy a könyv-
tárak nem vállalhatják fel a gyógyítás szerepét, nem
lehet feladatuk a legkülönfélébb, egészséges élet-
móddal kapcsolatos termékek árusításának meg-
szervezése – kizárólag az egészségmegõrzés, egész-
ségnevelés, prevenció került elõtérbe.

Rendezvényeink nagy figyelmet kaptak, az
egyes programok látogatottsága kiemelkedõen
magas volt. Bebizonyosodott, hogy a lakosság
számára rendezett programok találkoztak az igé-
nyekkel. Mindenki természetesnek érezte a
könyvtár szervezésében megvalósuló rendez-
vényt, az egyes szóróanyagok bekerültek a
könyvtárakba, s az egészségügyben dolgozók is
természetes partnernek tekintik az információ-
közvetítõ intézményeket.
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A felnõtt lakosság számára megrendezett prog-
ramokon olyan helyi szakemberek közremûkö-
désére számíthattunk, akikre elismeréssel tekint
a települések közössége. Partnerként támogattak
a háziorvosok, a helyi kórház, véradó állomás,
ÁNTSZ, sikerült mozgósítani a helyi civil egye-
sületeket, csoportokat. Több orvos jelezte, hogy
a közeljövõben szívesen vállalkozik hasonló té-
májú beszélgetésre, ismeretterjesztõ elõadásra/
elõadássorozatra a könyvtárban.

A programokon maximálisan megvalósult a
nyitott könyvtár eszméje, olyan emberek is kö-
zel kerültek a könyvtárhoz, akik eddig nem vol-
tak beíratkozott tagok az intézményben. Sikerült
olyan látványos, érdekes programokat, bemuta-
tókat szervezni, melyeken a lakóközösség, az ol-
vasóközönség tagjain kívül szívesen vettek részt
kirándulók, turisták is.

Az összefogás programsorozat Könyvtárak az

egészségért alprogramja elérte célját: az Orszá-
gos Fejlesztéspolitikai Koncepcióval összhang-
ban, az intézmények összefogása révén, a könyv-
tárak a lakossággal együtt tevékenyen vettek részt
az információk átadásában, közvetítésében. Si-
került tudatosítani a helyi döntéshozás szintjén,
az egészségüggyel foglalkozó intézmények ve-
zetõivel, hogy egyes egészségügyi információk-
nak, szóróanyagoknak a könyvtárban is helyük
van, a könyvtár az a hely, ahonnan a leghatéko-
nyabban lehet az embereket megszólítani.

Reményeink szerint a megkezdett munka
minél hamarabb folytatódik, a könyvtári hálózat
révén minél több szóróanyag, folyóirat, könyv
kerül az állampolgárok számára legkönnyebben
elérhetõ helyre – a könyvtárba.

Tõzsér Istvánné

Az elektronikus
információszolgáltatás
elméleti és gyakorlati
kérdései

Regionális konferencia
Szombathelyen

Napjainkban az információs vagy tudásalapú tár-
sadalomként is emlegetett közeg jelentõs mér-
tékben megváltoztatta a könyvtárakkal, illetve a
könyvtári szolgáltatásokkal szemben megfogal-
mazott igényeket.

Az élethosszig tartó tanulás egyik fontos esz-
köze, erõforrása az internet, ahol nem csak friss
információk, adatok érhetõk el, hanem a globá-
lis kulturális örökség részeként például a köz-
gyûjtemények egyre nagyobb számban digitali-
zált anyagai is. A könyvtári katalógusok után az
ilyen módon rendelkezésre álló dokumentumok
egyetlen óriási virtuális Mundaneumot képeznek.
Az Európai Unió társadalompolitikájának fõ cél-
kitûzései között szerepel az információ mind
szélesebb körû és könnyû elérésének biztosítása,
mely „segíti a társadalom megújulását, mobili-
zációját, utat nyit az egyéni kezdeményezõ kész-
ségnek, vállalkozó kedvnek, szélesíti a civilizá-
ciós termékek, kulturális javak fogyasztását, to-
vábbá globálissá teszi az emberi tudás megszer-
zését és megosztását, és soha nem látott mérték-
ben sokszorozza meg azt.”1 Mindez a könyvtá-
rak számára kihívás, új feladat – ami egyúttal
szükségessé teszi küldetésük újragondolását és
átfogalmazását.

A konferencia nyitóelõadásában Kiszl Péter,
az ELTE BTK Könyvtártudományi–Informatikai
Tanszékének adjunktusa egyenesen paradigma-
váltásról beszélt, és történelmi párhuzamot vont
a ma folyamatban lévõ változások, valamint a
public library kialakulásának idõszaka között. Az
internet széles körben való elterjedése, az újabb
és újabb információhordozók megjelenése, az
elektronikus dokumentumok térhódítása nem
csak a könyvtárakat alakította át, hanem módo-
sította a használói igényeket is. A jövõ a
multifunkciós könyvtáraké, hangsúlyozta az elõ-
adó, amelyek kínálata között – a hagyományos
feladatok ellátása mellett – szerepelnie kell a je-

Az IKSZ elnöksége 2006-ban elismerést
alapított a „Könyvtárügyért” elnevezéssel.

Az elsõ kitüntetettek, Skaliczki Judit,
Zalainé Kovács Éva és a kecskeméti

Katona József Könyvtár a Könyvtárak
összefogása a társadalomért program

értékelõ konferenciáján,  október 13-án,
Kecskeméten vehették át az elismerést.

Gratulálunk!
a szerk.




