
Ez a programsorozat 2010 novemberé-
ben indult a Tatabányai Városi Könyvtár
és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) Komárom-Esztergom Megyei
Szervezetének együttmûködésével – 
e cikk írójának szervezésében. Évente
négy alkalommal tartunk rendezvénye-
ket. Eleinte csupán megyénk könyvtárai-
ból vártuk az informatikai feladatokat 
ellátó kollégákat, 2011 õszétõl már széle-
sebb körbõl invitáltunk résztvevõket a
Katalist segítségével. Habár az eltelt idõ
során történt néhány változás e szakmai
szervezõdés életében, céljaink a kezde-
tektõl változatlanok:

• Új dimenziót adni szakmai kapcso-
latainknak: mozgósítani azokat a kiakná-
zatlan erõforrásokat, amelyek kollégá-
inkban rejlenek. Barátságos környezet-
ben, oldott hangulatban meghallgatni,
megvitatni egymás ötleteit, javaslatait,
amire a formális továbbképzéseken nem
nyílik lehetõség.

• Friss, megújult szemlélettel hozzá-
tenni valamit az általunk gondozott hon-
lapok tartalmi és technikai megoldásai-
hoz. Online látogatóink ugyanis túlnyo-
mórészt ezeken a csatornákon keresztül
ítélik meg az adott szervezet munkáját,
hasznosságát.

• Megismerni alternatív megoldáso-
kat a honlapszerkesztés és az alkalmazott
szoftverek sokszínû palettájáról. 

• Bemutatni olyan platformsemleges
megoldásokat, amelyeket bárki haszno-
síthat – függetlenül az alkalmazott szer-
kesztõprogramjától (pl. gadgetek, wid-
getek, egyéni keresõ, naptár stb.).

• És végül, de nem utolsó sorban: 
teret kínálni intézményeken átnyúló ta-
pasztalatcserére. Megosztani egymással
sikereinket, felfedezéseinket, kérdésein-
ket, válaszainkat, problémáinkat, kudar-
cainkat és dilemmáinkat. 

Tavaly november óta szélesebb kör-
bõl merítjük témáinkat. Immár napi-
rendre tûzünk és megvizsgálunk több 
aspektusból olyan, további számítógép-
használathoz kapcsolódó témákat, ame-
lyek szintén részei a mindennapi könyv-
tári gyakorlatnak. 

Június 12-ei programunkon elõadóink
voltak: Payer Barbara (Budapest,
Könyvtári Intézet), Világi Orsolya (Tata-
bánya, József Attila Megyei Könyvtár),
Szederkényi Csabáné (Dorog, Arany Já-
nos Városi Könyvtár), Ács Renáta (Gö-
döllõ, Szent István Egyetem Könyvtára),
Tóth Kornél (Szeged, Monguz Kft.) és
Szilassi Andrea (Tatabánya, Városi
Könyvtár). Gondolataikról összefoglalót
olvashatnak e lapszám hasábjain.

Eddigi programjainkról további rész-
letek találhatók a workshop (ideiglenes)
honlapján: https://sites.google.com/
site/mkekemszwebszerkesztoworkshop/
home. ■
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