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Arculattervezés –
marketing –

kommunikáció

Az iskolai könyvtár menedzselésének
új és hagyományos eszközei

A Könyvtárostanárok Egyesületének
XI. Nyári Akadémiája

Kecskemét, 2007. július 2–6.

„Mindennek ami remek volt,

Emléke nyoma fönnmarad…”

Vajda János gondolatát a vendéglátó iskolát
bemutató, reprezentatív megjelenésû kiadvány-
ból idézem, abból, amit a Kecskeméten töltött
napok felidézéséhez lapozgatok. Az intézmény
életét képekkel is bemutató, igényes füzet arról
gyõz meg, hogy szállásadóink (ÁFEOSZ Keres-
kedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kol-
légium) sokat tudnak a marketingrõl, az arculat-
tervezésrõl – témánkhoz illõbb helyszínt nem is
találhattunk volna.

Remek volt a négynapos rendezvény, emléke
nyoma sokáig segíti majd a résztvevõket a dol-
gos iskolai hétköznapok megszépítésében.

A szervezõk gondosan megtervezték a prog-
ramot, minden részletre ügyeltek, s már a hiva-
talos program kezdete elõtt meglepetéssel fogad-
ták a résztvevõket. A regisztrációnál kapott ta-
sakban egységes arculattal tervezett mappa,
könyvjelzõ, toll, könyv (a Kis KTE Könyvek 2.
kötete, melyet Bondor Erika írt az iskolai könyv-
tárak menedzselésérõl), s még több hasznos ap-
róság – a várható hõségre való tekintettel még
kézzel készített egyedi legyezõ is volt. A KTE a
XI. Nyári Akadémiára igazán ízléses arculatot
kapott.

Szombathelytõl Nyíregyházáig közel százan
– könyvtárostanárok, fõiskolai és egyetemi okta-
tók, szakkönyvtárosok – voltak aktív részesei a
programnak.

Helyi szinten is figyelmet kapott a rendez-
vény, köszöntõt mondott Rausch Sándor, a Bács-

Kiskun megyei közgyûlés elnöke, Iványosi-Sza-

bó András, Kecskemét város alpolgármestere,
Krajcsovicz Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Pe-
dagógusház igazgatója. Bondor Erikának, az
egyesület elnökének megnyitó szavai után kö-
vetkezett a szakmai program.

A nyitó elõadást Hámoriné Váczy Zsuzsa, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási
Fõosztály Programfejlesztési Osztályának osz-
tályvezetõje tartotta. Prezentációja – Közösen a

XXI. századi közoktatásért – nem általánosságo-
kat tartalmazott, hanem megvalósult és tervezett
programokkal kapcsolatban konkrétumokat, szá-
mokat, pályázati lehetõségeket; az iskolák és
iskolai könyvtárak fejlesztésére készült projekt-
terveket kínált. A közoktatás aktuális kérdései-
rõl is szólt, ezt könyvtárostanári szempontok
alapján tette.

Mikulás Gábor információs és pr-tanácsadó
„… csak másban moshatod meg arc(ulat)odat…”

címû elõadásának tartalma többek között a biza-
lomépítés és pr, arculat és imázs, könyvtár 2.0.
Ami számomra a legfontosabb üzenet volt (mert
újra és újra hajlamosak vagyunk megfeledkezni
róla), hogy a saját szolgáltatásainkról bennünk
lévõ kép nem feltétlenül ugyanaz, mint ami a
használóban él. Miközben biztosak vagyunk
benne, hogy mi kell az olvasónak, mintha elfe-
lejtenénk az õ valóságos igényeire figyelni.

A kommunikáció, a marketing új – elektroni-
kus – lehetõségeirõl beszélt Paszternák Ádám,
az Országos Idegennyelvû Könyvtár munkatár-
sa. Annak ellenére, hogy sokunk számára
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idegennyelvûnek tûnt az elõadás (mashup,
blogmotor, GUI, Pidgin stb.), a másnapi gyakor-
latra sokan jelentkeztünk, s valamennyien értet-
tük, sõt nagyon élveztük a blogszerkesztést.
Köszönjük!

Ferling Józseftõl a szponzorszerzésrõl, az érde-
kességküszöbrõl, a médiáról, a hatékony tájékozta-
tásról tanultunk sokat. Újra elhangzott: ismerni,
figyelni kell a másik fél igényeit, szándékát!

A gazdag programban volt még szó tudásme-
nedzsmentrõl, hatékony kommunikációról és tár-
gyalási technikákról, a kapcsolatteremtés külön-
bözõ formáiról, a pedagógiai szakkönyvtárakról,
szakmai szolgáltatásokról, arról, hogy milyen
lehetõségeket kínál az új típusú felsõoktatás a
könyvtárostanárok képzésére. Balogh Mihály a
szakfelügyeleti vizsgálatok tapasztalatait osztot-
ta meg velünk, Barki Katalin könyvtárigazgató
pedig az új szombathelyi forrásközpont bemuta-
tása mellett együttmûködési lehetõséget ajánlott
egyesületünknek. A Magyar Olvasástársasággal
is egyre szorosabbra fûzzük a kapcsolatot, a
következõ idõszak lehetõségeirõl Steklács János,
a HUNRA elnöke adott tájékoztatást. Kerek-
asztal-beszélgetések, fórumok, tapasztalatcserék
segítették az egyes témák feldolgozását, a prob-
lémák megoldását. Egyetlen – minden könyv-
tárostanár számára fontos – nyitott kérdés ma-
radt csupán, amire választ várunk: Hogyan to-
vább, OPKM?

Az elhangzottakról részletes ismertetõt tartal-
maz a http://konferencia.klog.hu, és érdemes el-
olvasni a http://konyvtarostanar.klog.hu bejegy-
zéseit is!

Az elõadások mellett csoportfoglalkozásokon
vettünk részt, blogot szerkesztettünk, ki-
próbáltunk mentálhigiénés és konfliktus-
kezelési technikákat. Ramháb Mária

igazgató asszony kihelyezett elõadása –
arculattervezési tippek terepgyakorlata –
után megismerhettük a Katona József
Könyvtár minden részlegét, sok-sok ötle-
tet gyûjtöttünk.

Megnéztük a város nevezetességeit,
láttuk a Városháza dísztermét, a Kodály
Intézetet, a Népi Iparmûvészetek Házá-
ban az esõ ellenére még citeraszóval
kísért pogácsázásra is jutott idõ. Megle-
petés volt a fogadáson rögtönzött gyer-
tyafényes szerenád, és maradandó él-
ményt jelentett valamennyiünknek az

Érintések Improvizációs Színpad produkciója (aki
eddig nem találkozott velük, keresse weblapjukat:
www.erintesek.hu).

A szívünkhöz leginkább közel álló program a
meghívóban így szerepelt: problémafelvetõ film-
bejátszás. Két filmet láttunk. Mindkettõ alkotói
általános és középiskolás diákok, a helyszín
Kiskunfélegyháza két iskolája. A téma: Mire, mi-
ért és kinek kell az iskolai könyvtár?

Mindkét film nagyobb nyilvánosságot igényel
egy konferencia közönségénél! Mindkét filmet
kötelezõ anyaggá kellene tenni a fenntartók szá-
mára. Köszönet érte az ifjú alkotóknak és
könyvtárostanáraiknak is, Csernyánszky Erzsé-

betnek és Kõháziné Kovács Máriának.
Napról napra visszatérõ hívószavak jellemez-

hetik a XI. Nyári Akadémiát: 0 forintos ötletek,
mindig-béta állapot, türelem, bizalomébresztés,
web 2.0, iskolai könyvtár 2.0.

Nem csak hasznos tudnivalókat gyûjthettünk
Kecskeméten, de kellemes nyári idõtöltés, baráti
hangulatú együttlét is volt a négy nap. Köszö-
nöm minden résztvevõ nevében a szervezést
végzõ vezetõségnek, valamint a konferencia há-
ziasszonyainak, Tóth Józsefné Irénkének és Kiss

Annának. A programok zavartalan menetén kí-
vül személyes kívánságainkra is maradéktalanul
figyeltek.

Ezévi programunk utolsó – egyúttal a követ-
kezõ konferencia elsõ – eseménye a stafétabot
átadása. Pécsre, a Gandhi Közalapítványi Gim-
názium és Kollégiumba vitte el kolléganõnk,
Pallos Éva, ahová legalább akkora várakozással
és szeretettel készülünk, mint Kecskemétre.

Rakonczás Szilvia




