
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2010. április 37

A vonzóbb háromszéki 
közkönyvtárakért

A Bod Péter Megyei Könyvtár sikeresen pá-
lyázott, így csatlakozott a Biblionet – A vi-
lág a könyvtárunkban elnevezésû országos
romániai programhoz. Országos szinten ösz-
szesen 24 megyei könyvtárnak sikerült be-
jutnia a programba.

A program révén Háromszék tizennyolc 
településén (a listát l. alább) új számítás-
technikai eszközökkel felszerelt internetter-
meket alakítanak ki, ott, ahol ezt az önkor-
mányzatok is támogatták.

A Biblionet program a helyi közösségek-
nek az információhoz való minél jobb hoz-
záférését segíti elõ azzal, hogy a közkönyv-
tárakat számítástechnikai eszközökkel 
szereli fel, és ezek megfelelõ használata ér-
dekében képzéseket tart a könyvtárosoknak,
akik ezáltal korszerû szolgáltatásokat és
hasznos ismereteket nyújthatnak majd a fel-
használóknak a számítógépkezelés, inter-
netezés stb. terén. 

Mindez egy olyan partnerség keretében
valósul meg, amelynek résztvevõi az IREX
(nemzetközi nonprofit alapítvány, amely
több mint 50 országban van jelen és a Bill &
Melinda Gates Alapítványtól érkezõ finan-
szírozást fordítja a romániai Biblionet prog-
ram kivitelezésére), a Romániai Könyv-
tárosok és Közkönyvtárak Országos Szö-
vetsége (ANBPR), a helyi és regionális 
önkormányzatok, az országos hatóságok és
az ország közkönyvtárai.

A programban való részvétel szakmai irá-
nyítója a megyei könyvtár, amely ezáltal
képzõközponttá is válik

A Biblionet második fordulójában sikere-
sen pályázó 24 megyei könyvtár listája meg-
tekinthetõ a következõ címen: http://
www.biblionet.ro/show/index/k/36/a/686

A Bod Péter Megyei Könyvtár a követke-
zõ települések könyvtárait csatlakoztatta a
Biblionet programhoz: Kézdivásárhely,
Illyefalva, Kézdiszentlélek, Kovászna, Za-
bola, Bodzaforduló, Szitabodza, Gelence,
Bereck, Réty, Kézdiszentkereszt, Zágon-
bárkány, Uzon, Torja, Mikóújfalu, Nagyajta,
Dobolló, Gidófalva

(Forrás: Bod Péter Megyei Könyvtár blogja)

Tu d j o n  r ó l a !

festmény + táj

Földesi Barna festõmûvész 
idõszaki kiállítása az OSZK 
Reguly Antal Mûemlékkönyvtárban

Földesi Barnabás 1980-ban született Zir-
cen, a helyi gimnázium rajztagozata után a
Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karán
folytatott tanulmányokat. Jelenleg a zirci
mûvészeti szakközépiskolában oktat, ami
mellett aktív alkotómunkát folytat.

Földesi Barnabás festõmûvész klasszi-
kus képeket bújtat új köntösbe. Ez a köntös
nem más, mint a mûvész különbözõ festé-
szeti megközelítései a választott mesterre
alkalmazva. Többek között Claude Lorrain,
Szinyei-Merse Pál, Markó Károly képeinek
reprodukciójával és az azokról készült át-
iratokkal találkozhat a látogató. 

A kiállított képek az elmúlt hét év kísér-
leteit mutatják be, melyek elõször kerülnek
gyûjteményes formában a nyilvánosság elé.
A kiállítás a mûvészet korszerûségének és a
tájképfestészet folyamatosságának a kérdé-
seit járja végig.

A kiállítás megtekinthetõ 2010. június 
1-ig a mûemlékkönyvtár nyitvatartási ide-
jében.

Németh Gábor


