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KÖZÖSSÉG…TUDÁS…ÉLMÉNY…KREATIVITÁS: AZ ÉLŐ 
KÖNYVTÁR 

 

Korábbi szakmai továbbképzési programunk volt a 2017-ben sikeresen megvalósított Okos 

könyvtár a digitális kultúra világában - szakmai továbbképzés Zala megye könyvtárosai 
számára. Ennek folytatására építettük fel mostani pályázatunkat, 
Közösség…Tudás…Élmény…Kreativitás: Az ÉLŐ Könyvtár címmel. A pályázati program 

megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Szerettük volna felhívni a figyelmet a 

könyvtárnak, mint a hozzáférhető tudás, ismeret, információ kulturális gyűjtőpontjának 
közösségben betöltött szerepére, fejlődési lehetőségeire. Az olvasói – használói szokások 

megváltozása nyomán a könyvtárnak is feladatnak ennek a lekövetése. Az intézményi 

szerepkörök újragondolása, szolgáltatásfejlesztés-bővítés, az információs technológiai 
kihívások kiaknázása. Az olvasó közönség mellett a kevésbé aktív könyvtárhasználók, fiatal 

generáció (Y, Z, és az alfák) bevonzása a könyvtárba, a közösségteremtés lehetőségei 
(találkozók, programok szervezése), újfajta szerveződések támogatása. A könyvtáros 
személyének, szerepének újragondolása, kompetenciafejlesztés, önképzés, coach szemlélet 

népszerűsítése. Közösségi munkaállomások létrehozása. A kreativitás – önmegvalósítás 

könyvtári környezetbe ágyazása, makerspace műhelypont kialakítása. Az online tér, közösségi 
média használata, hatékonyságának növelése, honlap, facebook, instagram oldal 

dinamizálása. Az oktatás támogatása online térben, applikációk és okos oldalak segítségével. 

Online közösségépítés, (http://deakkert.dfmvk.hu/szépirodalmi portál) olvasásnépszerűsítő 
programokhoz, ("Nincs időm olvasni" kihívás!12 hónap 12 könyv) facebook felhíváshoz való 

csatlakozás helyi megvalósulása, közösségteremtő ereje. 

A szakmai továbbképzést a megye két városában valósítottuk meg: 2018.november 5. 

Zalaegerszeg, Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár; 2018. november 12.  Nagykanizsa, 

Halis István Városi Könyvtár. Az előadásokban, korreferátumokban tanulmányokra, külföldi 
és hazai jó gyakorlatokra hivatkozva ismerkedhettek meg az érdeklődök az oktatástámogató 
online tartalmak eléréséhez szükséges technikai eszközök (e-book, tablet, okostelefon,) illetve 

az ezekre telepíthető hasznos alkalmazások szélesebb körben való használati lehetőségeivel. 
Fontosnak tartottuk az egyedi közösségteremtő kezdeményezések bemutatását is: 
http://deakkert.dfmvk.hu/ online irodalmi portál. A programsorozatban kiemelt fontosságú 

volt, hogy ne csak a technológiai tendenciákat, de a hozzá kapcsolódó személyes 

kompetenciákat, könyvtári-szakmai érzékenyítő látásmódot is erősítsük. A bibliocoaching 
előadások hatása a szakmai megújulásra, kapcsolati kommunikációra rávilágított a szakmai 

megújulás, továbbképzési lehetőségek kiszélesítésére.   

Az eredményességet igazolja, hogy a pályázat megvalósítása során széles szakmai réteget, 

mintegy 120 főt tudtunk megszólítani, és a rendezvényeink tematikája hiánypótló előadásokat 
hívott életre.  A résztvevők képet kaphattak azokról a szakmai tendenciákról, melyek a 
digitális technológia térnyerésével olyan újszerű eszközöket és alkalmazásokat jelentenek, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az olvasó célcsoportokat hatékonyabban és korszerűbb online 
módon érjük el, és szolgáltassunk számukra releváns információt. Kiemelten fontosnak 

tartottuk, hogy szakmai programunk képzési és tájékozódási lehetőséget biztosítson a 
könyvtári szakterületen dolgozók számára. Programjainkkal bemutattuk azokat a könyvtári 

trendeket és szakmai szolgáltatási kihívásokat, melyek meghatározzák a könyvtárszakmai 

világot. Lehetőséget és továbbgondolást biztosítottunk a résztvevőknek, hogy ötletekkel 
korszerűsítsék a meglévő szolgáltatásokat, újfajta látásmóddal gazdagítsák szakmai 

tevékenységünket. 

https://www.facebook.com/groups/nincsidomolvasnikihivas/
http://deakkert.dfmvk.hu/
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Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, Zalaegerszeg, 2018.november 5. Márföldi István előadása az 
oktatástámogató felületekről 

 

Scheiber Veronika: Közösségépítés a könyvtárban-lehetőségek, megvalósulások, innovatív ötletek 

 

 

Tóth Renáta 

 


