
A veszprémi Városi Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a sümegi Kisfaludy Sándor Mûve-
lõdési Központ, Könyvtár és Emlékházzal
közösen pályázott a Társadalmi Megújulás
Operatív Program által meghirdetett pályá-
zaton. Az „Otthon a könyvtárban” A pályázó
könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztése, a
nem formális és informális képzési szerepé-
nek erõsítése az élethosszig tartó tanulás ér-
dekében (TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0025)
címû pályázattal elnyert összeg 38 332 416 Ft.
Az európai uniós forrásból finanszírozott pá-
lyázat célja, hogy a formális és nem formális
oktatásban részt vevõk számára hozzáférést
biztosítson a könyvtárakban meglévõ infor-
mációkhoz és dokumentumokhoz. A honla-
pok kialakításával és fejlesztésével interaktív
módon tájékoztasson a könyvtárak sokrétû
szolgáltatásairól, a használók képzésével
hozzájáruljon a könyvtárhasználati ismere-
tek és a digitális írástudás fejlesztéséhez, az
olvasásnépszerûsítõ programok szervezésé-
vel a könyvtárhasználók számának növeke-
déséhez, új használói csoportok bevonásá-
hoz, a könyvtárosok szakmai képzésével a
korszerû, minõségalapú szolgáltatásokhoz
szükséges ismeretek megszerzéséhez. A fen-
ti célokat a következõkkel valósítjuk meg: 

A SZIKLA Integrált Könyvtári rendszer
alkalmazásával a könyvtári állományt feldol-
gozzuk, majd két adatbázist hozunk létre
más népek meséibõl és a kötelezõ olvasmá-
nyok elemzésébõl. 

Továbbfejlesztjük az intézmény honlapját
annak megfelelõen, hogy az eleget tegyen a
XXI. századi követelményeknek. A megújult
háromnyelvû, interaktív honlapon keresztül
elérhetõ lesz a könyvtárak állománya, az ol-
vasók otthonról tájékozódhatnak arról, hogy
egy adott dokumentum megvan-e a könyv-
tárban, bent van-e, elõjegyezhetik, meghosz-
szabbíthatják a náluk lévõ dokumentumok
kölcsönzési határidejét, megnézhetik régebbi
kölcsönzéseiket, véleményezhetik azokat.
Mindezt elérhetõvé tesszük a vakok és gyen-
gén látók számára is azzal, hogy a honlapot
akadálymentesítjük.

A projekt keretén belül sor kerül néhány ko-
pott, elavult, nem megfelelõ bútor cseréjére. 

Munkatársaink szakmai, elsõsorban in-
formatikai képzéseken vesznek részt (Kiad-
ványszerkesztési és prezentációkészítési fel-
adatok megoldása a könyvtárban; Webes
kompetenciák a könyvtáros szakmában; 
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott
internetes világban címû képzések). 

A könyvtárt népszerûsítõ programok cél-
ja, hogy minél többen keressék fel könyvtá-
runkat, és szolgáltatásaink eljussanak azok-
hoz is, akik eddig kevéssé tanúsítottak 
érdeklõdést irántunk. Ennek érdekében két
kampányidõszakot terveztünk, az egyik
2011 áprilisában zajlott, a másikra 2011 ok-
tóberében kerül sor.

Az olvasásnépszerûsítõ programok között
számos író-olvasó találkozó, játékos mese-
foglalkozás, elõadás szerepel.

A könyvtárhasználatra irányuló digitális
és információkeresési készségeket fejlesztõ
helyszíni és online programokat szervezünk.

A Március 15. úti Könyvtárba tavaly no-
vemberben Bosnyák Viktória látogatott el,
akinek a könyvei rendkívül hatékonynak bi-
zonyulnak a „könyvmolyképzés” területén.
Kedves, humoros stílusával hamar a gyere-
kek szívébe lopta magát, könnyen indult 
a beszélgetés az írónõ és kis olvasói között, 
s a kölcsönösséget fordulatos, érdekes témá-
ival folyamatosan fenn is tartotta. 
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Januártól Mesetár címmel indult egy so-
rozat Palkovics Erika drámapedagógus veze-
tésével, ahol a drámapedagógia eszközeit
hívjuk segítségül a gyermekek olvasási kul-
túrájának fejlesztéséhez. A program célja,
hogy a gyerekek megfelelõ ismereteit rend-
szerezzük és beépítsük a viselkedési kultúrá-
jukba. Mindezekhez a népmeséket és a kor-
társ gyermekirodalom jeles képviselõinek
írásait használjuk fel. A játékos szituációk
alkalmával fejlõdik a gyerekek együttmûkö-
dési és döntéshozatali készsége, az erkölcsi
érzékük, a toleranciakészségük. Megismer-
kednek különbözõ konfliktushelyzetekkel,
azok megoldási lehetõségeivel.

Szintén januárban indult Kapaszkodó
címmel egy négy részbõl álló sorozat. Az
elõadásokon szakemberek – Sándor Ildikó, a
Hagyományok Háza munkatársai, Sándor
Csilla, a Csodaceruza fõszerkesztõje – segít-
ségével olyan kérdésekre keressük a választ,
hogy melyek a meseválasztás szempontjai,
hogyan mondjunk mesét, mikor kell elkez-
deni az olvasást, milyen jelentõsége van 
a késõbbiekben annak, hogy már nagyon ko-
rán olvasunk, mesélünk, mondókázunk a
gyerekekkel, milyen szerepük van az illuszt-
rációknak a könyvekben.

A Gyulafirátóti Mûvelõdési Házban
mesedélelõttöket tartunk az óvodásoknak,
melyek keretében három mesét dolgozunk
fel a gyerekekkel. A foglalkozások sorrendje
állandó: elõször mindig egy bábelõadás ke-
retében ismerkednek meg a történettel, majd
ehhez kapcsolódóan játékos feladatokat ol-
danak meg. 

A Kádártai Faluház Meseház címû ren-
dezvényeit szintén óvodásoknak szervezzük.
A gyerekek itt is bábelõadás és játékos fel-
adatok segítségével ismerkednek meg a me-
sék világával.

A Cholnoky Könyvtár Mesetár címû fog-
lalkozásain a drámapedagógia eszközeit hív-
juk segítségül a gyermekek olvasási kultúrá-
jának fejlesztéséhez. A cél, hogy a gyerekek
megfelelõ ismereteit rendszerezzük és be-
építsük a viselkedési kultúrájukba. Könyv-
tárhasználati foglalkozásokat szervezünk a
könyvtár vonzáskörzetébe tartozó általános
iskolások részére, melyek során bemutatjuk
a könyvtár új interaktív honlapját, az elektro-

nikus katalógusok használatát, információ-
keresési módszereket, könyvtári adatbáziso-
kat s nem utolsó sorban megismertetjük õket
az e-ügyintézés nyújtotta lehetõségekkel s a
biztonságos internetezés szabályaival.

A Dózsavárosi Könyvtár Mesék szárnyán
címû foglalkozássorozatának keretein belül
arra törekszünk, hogy a gyerekekkel megis-
mertessük, megszerettessük a meséket, az ol-
vasást, hogy a késõbbiekben értõ olvasóvá és
aktív könyvtárhasználóvá váljanak. A Mese-
tár címû rendezvényeken a drámapedagógia
eszközeit hívjuk segítségül a gyermekek ol-
vasási kultúrájának fejlesztéséhez. A célunk
az, hogy a gyerekek megfelelõ ismereteit
rendszerezzük és beépítsük a viselkedési
kultúrájukba. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a
fogyatékkal élõ emberek számára is nyújt-
sunk olyan programot, amely elõsegíti fej-
lesztésüket, ezért a Kozmutza Flóra Általá-
nos Iskola középsúlyos értelmi sérült tanulói
számára is szervezünk programokat. Mesé-
ket, verseket tanulnak, zenét hallgatnak és
ezek mellett kézmûves foglalkozáson alkot-
hatnak a foglalkozásokon. Az olvasásnép-
szerûsítõ programok között hangsúlyos sze-
repet kapnak azok, amelyek a könyvtárba
nem járó családokat és az egyáltalán nem ol-
vasókat is megcélozzák. Téged is vár a
könyvtár címmel jeles könyvtári napokhoz
kapcsolódóan szervezünk olvasásnépszerû-
sítõ programokat, melyeken bárki részt ve-
het. A Cholnoky Könyvtárhoz hasonlóan itt
is könyvtárhasználati foglalkozásokat szer-
vezünk az általános iskolások számára.

A pályázatról többet megtudhatnak a
honlapon. Mindenkit szeretettel várunk ren-
dezvényeinkre! ■
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