
Továbbképzések tumtovábbító szoftvert mutatta be. Ennek elterje-
,. .dése nagyban segítené a határon túli magyar könyv-

a kaposvan MegyeI tárak dokumentumellátását, kihagyva ezzel a pos-
és Városi Kön yvt ár ~ s~~lítást, s, ~gy ,a határok n,élküli inforI11ációto-

vabbltás egy uJ modszere valosulna meg.
, ' bszervezese en A nap további részében került sor a könyvtári

ellátórendszer bemutatásásra.
Az évek alatt kialakult jó kapcsolatnak és a Elsõként Varga Róbert igazgató a könyvtár
Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázati támo- rövid történetén keresztül az ellátórendszereket
gatásának köszönhetõen jött létre 2002 szeptem- ismertette. Ezután Bali Aranka, a hálózati és
berében Hargita megyében, Csíkszépvízen az a módszertani osztály vezetõje beszélt a mai rend-
drámapedagógiai tréning, melynek elõzményei a szer megszervezésérõl, felépítésérõl, müködteté-
Zamárdiban szervezett továbbképzések voltak. sének anyagi hátterérõl. Az osztály munkatársai

A foglalkozásokon sok hasznos, tovább gon- saját munkájuk ismertetésével, élõ példákkal illuszt-
dolható ötletet kaptak a könyvtárosok a dráma- rálták egy jól mûködõ ellátási rendszer hasznossá-
pedagógia eszköztárából, hogy ezeket felhasz- gát és hatékonyságát. Minden munkafolyamatot az
nálva kis olvasóiknak érdekes, mozgalmas fog- adott munkát végzõ munkatárs ismertetett:
lalkozásokon tegyék élvezetessé, élményszeruvé -rendelés, állománybavétel: Bódy Zoltánné,
az irodalmi alkotásokat. A képzést Pauska Má- Gálné Takács Mária feldolgozó könyvtáros ok;
ria és Tolnai Mária drámapedagógus, valamint -a társulási forI11a, a rendszer nyilvá.ptartásai:
Ural Péter koreográfus, mozgásmüvész vezette. Schmidtné Bakó Tünde módszertani szaktanácsadó;

A háromnapos intenzív tréningen harminckét -a letéti ellátási forI11a, a konkrét segítség-
erdélyi kolléga vett részt, bizonyítva a tovább- nyújtás: Halász Lászlóné fõmunkatárs;
képzés-szervezés e módjának hatékonyságát. (Az -kapcsolattartás a könyvtáros okkal és fenn-
elõadó utazik közönségéhez!) 2002. november tartókkal, továbbképzések, rendezvények szerve-
11-12-ére mégis Kaposvárra hívtuk határon túli zése: Hivatal Nándorné módszertani szaktanács-

kollégáinkat, hogy helyben, szinte mûködés köz- adó.
ben mutassuk be könyvtári ellátórendszerünket. A résztvevõk írásbeli vázlatot kaptak az el-
A meghívás elsõsorban könyvtárvezetõknek szólt, hangzottakról, s mintapéldányt az ellátórendszer
hogy személyesen szerezzenek ismereteket egy mûködtetése során használt nyomtatványokból.
térség könyvtári ellátásának megszervezésérõl, Másnap, november 12-én, a Könyvtárosok a
mük~dtetésének lehetõségeirõl. világhálón címû programon részt vett az öt ha-

Varga Róbert könyvtárigazgató nyitotta meg a táron túli terület tizenhét magyar könyvtárosa, a
tanácskozást, hangsúlyozva elkötelezettségünket a Dunántúlról hatvanan, és ott voltak a megyei
határon túli magyar könyvtári ellátás segítésében. könyvtár munkatársai. A továbbképzés célja volt

Kálóczy Katalin, a Nemzeti Kulturális Örök- felkészíteni a könyvtárosokat arra, hogy az olva-
ség Minisztériuma Nemzeti és Etnikai Kisebb- sókat biztonsággal kalauzolják az inforI11ációs
ségek Fõosztályának fõtanácsosa a határon túli technológiák által nyújtott lehetõségek között. A
magyar könyvtárak rendszerbe szervezésének felkért elõadók, akik a könyvtáros szakma neves
szükségességét s a támogatások hatékonyságá- egyéniségei, garantálták a továbbképzés magas
nak növelését hangsúlyozta elõadásában. színvonalát.

Bariczné Rózsa Mária könyvtári menedzser Varga Róbert, a Megyei és Városi Könyvtár
a Könyvtárellátó Kht. (KELLÓ) szolgáltatásai- igazgatója mint házigazda s mint a nap levezetõ
nak ha,táron túli kiterjesztését ismertette, s a elnöke köszöntötte a megye és a város megjelent
KELLO lehetséges részvételét a könyvellátásban. vezetõit, az elõadókat s a rendezvény résztvevõ-

A következõ elõadásban az átalakuló telepü- it. Somogy megye közgyûlésének alelnöke és
lési ellátási formákról, a normák és a finanszíro- Kaposvár megyei jogú város kulturális igazgató-
zás gyakorlatának kidolgozás áról beszélt Fehér ja megnyitó, üdvözlõ szavai után került sor a

Miklós, a Könyvtári Intézet osztályvezetõje. szakmai programra.
Martos Veronika, a Pécsi Tudományegyetem Kora András osztályvezetõ a Neumann-ház

OEC Könyvtárának munkatársa az Ariel dokumen- tevékenységét mutatta be az új projektek ismer-
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tetésével, nem feledkezve meg a hátrányos hely-
zetû könyvtárhasználók igényeirõl sem.

Dr. Pálvölgyi Mihály tanszékvezetõ és Ör-
dögné Kovács Mónika (Berzsenyi Dániel Fõis-
kola) a webkalauzok sokféleségét és használatu-
kat, hasznosságukat ismertette látványos és ér-
dekes elõadásban.

Góczán Andrea, a Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK) munkatársa elõadásából a MEK
új fejlesztéseit, kialakulásának történetét ismer-
hettük meg.

Bakonyi Géza, a Magyar Országos Közös
Katalógus (MOKKA) projektvezetõje a közös
adatbázisra alapozott rendszer továbbfejlesztésé-
rõl szólt, valamint arról, hogy milyen elõnyök-
kel jár a MOKKA-t használni tudó könyvtárak-
nak a gyors információszolgáltatás lehetõsége.

Dr. Kokas Károly osztályvezetõ (Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár) a Digi-
talizálás és internet egyszerû körülmények kö-
zött címû elõadásában "könyvtáros-közelbe"
hozta a sokak számára még misztikus digitalizá-
lás gyakorlatát.

Dr. Máder Béla, a Szegedi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtár igazgatója 'Könyvtárak
és könyvtárosok lépésváltása, külföldi tapaszta-
latok címmel elbûvölte a közönséget nagyszeru
szemléletével. Nem hagyta megválaszolatlanul a
kérdést, hogy csak a könyvektõl könyvtár-e a
könyvtár. Nem, s egyre inkább nem, a hangsúly
az információszolgáltatáson van.

Billédiné dr. Holló Ibolya könyvtári szakértõ
A közkönyvtárak mint közösségi központok cím-
mel felhívta a kollégák figyelmét arra a tényre,
hogy az információs technika elterjedésével -a
várakozás okkal ellentétben -nem csökken a
könyvtárak mint közösségi színterek szerepe. A
könyvtáros ok feladata, hogy az új kihívásokra
válaszolva megtalálják szerepüket, s aktív része-
sei legyenek az e-társadalom kiépítésének.

Varga Róbert igazgató összegezte zárásként a
továbbképzés tanulságait, hangsúlyozva, hogy az
elhangzottak biztatást, segítséget adnak kollégáink-
nak, hogy egyenlõ, együttmûködõ partnerek legyünk
az információs társadalom mindennapjaiban.

Hivatalné Lantos Zsófia

Fent: L ten:
A tréning egy jellelnzõ pillanata Varga Róbert köszönti a megjelenteket
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