
A Fõvárosi Könyvtárostanárok Mûhelyének
záró konferenciáját rendkívüli körülmények
között rendezték meg. A mûhely tagjai
2010. május 12-én Egerbe utaztak, hogy
szellemileg feltöltõdjenek, s megismerked-
jenek az egri Bródy Sándor Megyei Könyv-
tár munkatársai által alkalmazott módsze-
rekkel. 

Az együttmûködési képességet kívánó
csoportmunka során nemcsak a könyvtár
részlegeit, szolgáltatásait, munkatársait is-
mertük meg, hanem egymást is. Az intéz-
ményben Sohajdáné Bajnok Katalin igazga-
tóhelyettes, Oroszi Katalin, Kárpátiné
Ézsiás Edit és Varga Béláné fogadott min-
ket. A délelõtt folyamán, a játék állomásain
találkoztunk a könyvtár többi munkatársá-
val is.

A csapatépítõ játék elsõ helyszíne a hely-
ismereti gyûjtemény volt, melyben kiemel-
kedõ helyet foglalnak el Gárdonyi Géza mû-
vei. A feladat is hozzá kapcsolódott, a szerzõ
tíz mûvének az õ titkosírása jeleivel írt címét
kellett lefordítanunk. A második feladat
internetes teszt kitöltése volt, melyhez bár-
milyen segítséget igénybe vehettünk. A har-
madik állomáson híres egri alkotók neveinek
és mûveinek párosítása várt ránk. A követke-
zõ két helyszín a könyvtár zenei és idegen
nyelvi gyûjteménye volt, ahol CD-ket keres-
géltünk, és Egerhez, a borászathoz, szõlé-

szethez kapcsolódó idegen szavakat fejtet-
tünk meg a kézikönyvtári állomány segítsé-
gével. A hatodik feladat a Megyeházán ta-
lálható Közigazgatási Szakkönyvtár rejtett
kincseivel kapcsolatos totó volt. Utolsó ál-
lomásunk a Könyvtári Activity volt.

Délután – rövid városnézés után – a me-
gyei pedagógiai intézetben folytatódott a
mûhelykonferencia. Itt Zentai Péterné Ibo-
lya és az egri könyvtárostanárok közössége
várt ránk. A beszélgetés fõ témája Heves
megye összehangolt könyvtári szolgáltatás-
fejlesztése volt, melynek kapcsán tájéko-
zódhattunk az intézet közmûvelõdési és is-
kolai könyvtárakkal konzorciumban nyertes
– TÁMOP 3.2.4-8/1-2009-0056 „Tudásde-
pó-Expressz” A könyvtári hálózat nem for-
mális és informális képzési szerepének erõ-
sítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
– pályázatáról. Betekintést nyertünk néhány
olvasáskultúra-fejlesztést célzó kezdemé-
nyezésbe. Hallhattunk többek között egy
rendhagyó irodalomóráról, mely Szabó
Magda munkásságát mutatja be, és láthattuk
azt a multimédiás CD-ROM-ot is mely a kö-
telezõ és ajánlott irodalom iskolai és iskolán
kívüli feldolgozásához nyújt hasznos segít-
séget.

Újabb ismeretekkel, módszerekkel gaz-
dagodva tértünk vissza Budapestre, ahová
szeretettel várjuk õsszel az egri könyvtáro-
sokat, akár csapatépítésre is. ■
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Csapatépítés, kapcsolatteremtés mint a könyvtáros iránti elvárás
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