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letet, amit Hock Zsuzsa, a Városmajori Gimnázi-
um könyvtárosa egy éve Balogh Mihállyal, az
OPKM fõigazgatójával végzett. Diákoknak egy-
egy témát adtak, amivel kapcsolatban három óra
alatt a könyvtárban búvárkodva házi dolgozatot
kellett készíteniük, számítógépben megszerkesz-
teniük, majd elmondaniuk, bemutatniuk a kétsze-
mélyes zsûrinek. A témák: család, reklám, a víz,
az Európai Unió és a környezet. Két-két diák
ugyanazt a témát kapta, hogy így felmérhetõ le-
gyen, milyen többféle megoldás születhet. A cél
az volt, hogy lássák, tudnak-e a diákok megfelelõ
keresési stratégiát végigkövetve eredményesen
dolgozni. A cédulázástól indulva a vázlatkészíté-
sen keresztül a szóbeli megfogalmazásig szólt a
feladat. Miután megnéztük ezt a kb. húsz perces
filmet, beszélgettünk a látottakról, s terveztük
beépítésük lehetõségét a Bod Péter könyvtárhasz-
nálati versenybe….

Végül aztán visszatértünk a diákjainkhoz. Kis
ölelgetés, hátba veregetés, vigasztalás, kinek mire
volt szüksége, majd ebéd következett, és egy húsz
perces séta a friss hóban, amely nekünk hullott
délelõtt, hogy a gyerekek levezethessék a feszült-
séget, keresztül a városmajori parkon.

A közeli Baar-Madas Református Gimnázi-

umban délután két órakor zajlott az eredményhir-
detés. Akik tovább jutottak az országos forduló-
ba, azok boldogan mosolyogtak. Akik nem, azok-
nak azt mondtuk: figyelj, gondolj bele, hogy ez
az x-dik hely az egész fõvárosból van ám!

Azt mondták, mindenki nagyon jó volt, és én
úgy vettem észre, az izgalom tette, hogy valaki
elnézett vagy elfelejtett megnézni egy dolgot ala-
posabban. Érthetõ. A zsûri röviden értékelte a
versenyt, kézfogással és egy fotóval lezárult a
fõvárosi forduló. Az országos elõdöntõbe hat
budapesti diák jutott be. Most értük izgulunk mi,
fõvárosi könyvtárostanárok.

Horváth Viktória

könyvtárostanár

Hogyan kommunikáljunk?

2005. február 15. és 17. között részt vettem a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) kom-
munikációs tanfolyamán.

A háromnapos workshop célja az volt, hogy
elõadásaival és a gyakorlati munkával elõsegítse
a könyvtárosok megfelelõ kapcsolatépítését a tár-
sadalom különbözõ szintû képviselõivel.

A másodszor megrendezett tanfolyamon az
ország különféle pontjairól és határainkon túlról
huszonegy könyvtáros tanulta a kommunikációs
stratégiák és taktikák kialakítását és az operatív
végrehajtás lépéseit. Neves kommunikációs és PR-
szakemberektõl, valamint könyvtárvezetõktõl hal-
lottunk megszívlelendõ tapasztalatokat a könyv-
tárak menedzselésének lehetõségeirõl.

Az elõadások két téma köré csoportosultak.
Az elsõ volt a kapcsolatépítés az olvasóval, a
potenciális olvasóval, a fenntartóval és a döntés-
hozóval. E témában a következõ elõadások hang-
zottak el:

Teveli Judit (cégvezetõ, Tabula Ráza Bt.)
Marketing a könyvtárban. A kommunikáció sze-

repe a könyvtári munkában címû elõadásában a
marketing alapvetõ fogalmaival, könyvtári alkal-
mazási lehetõségeivel és annak hasznosságával
ismertetett meg bennünket. Rámutatott, hogy mit
tehet egy könyvtár szolgáltatásainak népszerûsí-
tése, eladhatósága, illetve a minél jobb PR-ja ki-
alakítása érdekében.

Ambrus Zoltán (igazgató, Békés Megyei
Könyvtár, Békéscsaba) Kapcsolat kialakítása és

fenntartása a politikai és gazdasági élet szereplõ-

ivel, a társadalom különbözõ területein: helyi

szinten, kapcsolat a fenntartóval, médiával, tá-

mogatókkal, szponzorokkal címmel osztotta meg
tapasztalatait velünk.

Ráduly Margit médiatanácsadó az írásos anya-
gok készítésének tartalmi és technikai kérdései-
rõl, a meghívók, ismertetõk, kiadványok, reklám-
anyagok készítésérõl, a sajtóközlemény megírá-
sáról beszélt.

Damjanovich Nebojsa (on-line kommunikáci-
ós tanácsadó) az on-line marketing, weboldal-

készítés tartalmi követelményei, weboldal-szerkesz-

tés kérdései, felhasználók mérése témájú elõadá-
sában bemutatta, hogy milyen legyen, mitõl lehet
sikeres egy könyvtár honlapja, miért érdemes fi-
gyelni a látogatottságot, mikor térnek vissza gyak-
ran a honlaphoz az olvasók. A világ könyvtárai
közül példákat mutatott a jó könyvtári honlap
felépítésére (The Library of Congress, The Bri-
tish Library).

Ramháb Mária (igazgató, Katona József
Könyvtár, Kecskemét) Az arculat, a vizuális

megjelenés hatása a könyvtár, a könyvtáros tár-

sadalmi elfogadottságára címû elõadásában saját
tapasztalatairól beszélt. Az 1996-ban átadott új
könyvtárépület tervezése, berendezésének optimá-
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lis lehetõségei mellett elemezte a könyvtári arcu-
lat kialakításának szükségességét is. Szó volt a
jelképekrõl (könyvtári logó), névkártyákról, levél-
papírról, borítékról, kitûzõkrõl és formaruháról, a
könyvtárat és a szolgáltatásokat, programokat is-
mertetõ szórólapokról, és a különféle, a könyvtá-
rat népszerûsítõ apró ajándékokról is. Hasznos
tanácsként szólt az elektronikus (webes) vendég-
könyv szükségességérõl is.

Ferling József (a PR Szövetség elnöke) a
médiakommunikáció, kommunikáció a fenntartó-

val, szponzorszerzés témákról beszélt. Megtanul-
hattuk tõle, hogyan kell az újságírókkal tárgyalni,
a könyvtárat érintõ sajtóközleményeket elkészíte-
ni. Beszélt a szponzorszerzés hibáiról és a köve-
tendõ példákról.

Horváth Zoltánné (IQSYS RT.) a kommuni-

káció, prezentáció, tárgyalás témakörben ismer-
tette tapasztalatait. A power pointos prezentáció
elkészítésének gyakori hibái mellett felhívta fi-
gyelmünket az elõadó helyes öltözködésére, vi-
selkedésére, valamint beszédmódjára. Ismertette
a célravezetõ tárgyalási stratégiákat is.

A második témakör a sikeres könyvtár volt.
Szilágyi Andrea (kommunikációs tanácsadó,

Comprad Kft.) Különbözõ típusú rendezvények

szervezésének elmélete és gyakorlata címû elõ-
adásában a rendezvényszervezés alapjait ismer-
tette az ötlettõl a szervezés-lebonyolítás különféle
fázisain át.

Bakos Klára (könyvtárigazgató, Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetem) Sikeres könyvtári

akciók az olvasó megnyerésére címû elõadásá-
ban bemutatta, hogyan lehet a könyvtár sikeres
rendezvények helyszíne, beszélt tervezett és ad-
hoc rendezvények, kiállítások, könyvbemutatók
szervezésérõl és lebonyolításáról. Kiemelte a
könyvtárismertetõ videofilm, CD, kétnyelvû pros-
pektusok fontosságát, valamint azt, hogy a ren-
dezvények a könyvtárosok tudásától, fáradhatat-
lanságától, szakmai felkészültségétõl, innova-
tivitásától és kreativitásától, vagyis a hozzáadott
értéktõl lesznek sikeresek.

Az MKE elnöksége törekszik arra, hogy éven-
te megrendezhesse a tanfolyamot, hogy a szakma
minél szélesebb körben megismerkedhessen a
könyvtárak népszerûsítésének fortélyaival.

Villám Judit

A Nagy Könyv – többen
vagy többet olvasunk?

Néhány fanyalgó vélemény ellenére érezhetõen
erõsödik a regények iránti érdeklõdés a televízi-
óban elkezdõdött egyperces reklámok hatására.
Nap mint nap találkozom valakivel, aki szavazó-
lapot szeretne, vagy megemlíti, hogy X.Y. teg-
nap a tévében ajánlotta ezt és ezt a mûvet. –
Láttad? Olvastad? Szerinted jó?

De kinek ne tûnne föl a Dobót és Bornemisszát
összehasonlítgató lányka a képernyõn? Kinek
jutott eszébe azóta, hogy kötelezõ olvasmányként
elolvasta az Egri csillagokat vagy látta a filmet,
hogy azon törje a fejét, melyikük is az õ kedven-
ce? Személyiség, bátorság, lelemény vagy külsõ?
Most már csak belegondolunk, hogy is volt az
megírva? Néhányan leemelik a polcról és belela-
poznak, páran kikapcsolják a tévét és végigolvas-
sák újra. Nem biztos, hogy most azonnal, de
készülnek a listák. Otthon a nyugdíjasok, a diá-
kok, a felnõttek gyûjtögetik, kinek mi a kedven-
ce. Netán bemennek a könyvtárba, hogy kiköl-
csönözzék, s ha nincs meg, megrendelik interneten
valamelyik könyváruházból vagy bemennek a
könyvesboltba. Megveszik, hogy majd, ha idejük
lesz, elolvassák.

Kár azt a sok milliót reklámra fordítani? Sze-
rintem nem! Senki nem erõlteti az olvasást! Az
emberek játszani való kedvét próbáljuk kihasz-
nálni. A valóságshow-k talaján megvetve lábát
az MTV is megpróbálhatja egy értelmesebb cél
érdekében a tévé képernyõje elé csalogatni a
nézõket. Talán nem lesz akkora nézettsége, talán
nem is kapnak majd annyi telefonhívást, de azért
érdemes megpróbálni!

Bevallom, nem vagyok nagy televízió-rajon-
gó. Mostanában mégis gyakran azon veszem ész-
re magam, hogy igyekszem este kilenc körül az
m1-re kapcsolni, hátha meghallom egy-egy köz-
ismert személyiség rövid beszámolóját, hogy õ
melyik regényt tartja elolvasásra méltónak. Az is
igaz, én csak egy vagyok a sok közül. A sok
könyvtáros közül. Aki abban reménykedik, hogy
szeretünk még olvasni, csak nincs idõnk, mert
dolgozunk, háztartást vezetünk, gyereket neve-
lünk…

Igaz ugyan, hogy a felsorolás végére került,
de anyaként a gyereknevelést tartom legfontosabb
feladatomnak. Neveljük gyermekeinket olvasás-


