
T U D Ó S Í T Á S O K  
 

 

42 

 

A KÖNYVTÁROSOK SZEREPE A TANULÁST TÁMOGATÓ 
KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 

- ingyenes képzés közkönyvtári dolgozóknak 

 

 
Az én könyvtáram projekt keretében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Oktatási Központjában 
2018. szeptemberétől 2019. év végéig folyamatosan zajlanak A könyvtárosok szerepe a 

tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában elnevezésű képzések könyvtáros 

végzettségű kollégák számára. A képzés feltételeiről, és a képzések időpontjairól a 
www.azenkonyvtaram.hu oldalon lehet információkat fellelni. Személyes tapasztalataimat az 

alábbi rövid beszámolómban foglaltam össze: 

A képzésről először Dóráné Mészáros Anikótól, kollégámtól és Az én könyvtáram projekt 

Zala megyei szaktanácsadójától hallottam. Emailben keresett meg a lehetőséggel, mellékelte a 
linket is, ahol jelentkezni lehetett. Rövid időn belül megkaptam a választ a szervezőktől, hogy 
részt vehetek az általam választott időpontban a tanfolyamon, részletes leírást, órarendet, 
utazással, és szállással kapcsolatos információkat küldtek el részemre. A 60 órás képzésre 

októberben három egymást követő héten kellett Budapestre utaznom, ugyanis háromszor heti 
két nap volt szükséges a jelenléti órák megtartásához, emellett még 17 óra távoktatással 

kellett számolnom, mely a MOODLE keretrendszerén keresztül bonyolódott le.  

Érdemes tudni a képzésről, hogy teljesen ingyenes, a szállást a projekt munkatársai foglalják a 
jelentkezők részére. A 3. csoport, melyben szerencsém volt részt venni, mindhárom 

alkalommal a Budapest Hotel City Inn-ben volt elszállásolva, közel a képzés helyszínéhez, 

igényes szobákban, amikhez reggeli is tartozott. Az útiköltség térítés számla alapján történt, a 

szervezők mindenben segítettek, és a tanfolyam során bármilyen helyzetben számíthattunk 

rájuk. Az előadásokat tartó oktatók segítőkészek, felkészültek, szakmailag kiválóak voltak, az 

elméleti anyagok leadása mellett jó gyakorlatokkal ismertettek meg bennünket. Fel kell 

készülni a tanfolyam kezdete előtt, hogy távoktatási kereteken belül hetente néhány feladatot 
kell teljesíteni, és hogy a képzés végén portfólió leadása a feltétel a tanúsítvány 

megszerzéséhez. 

Amellett, hogy hasznos és új információkhoz jutottam a tanfolyam alatt, kiemelném, hogy a 

képzésen résztvevő kollégáktól milyen sokat tanultam, általuk, történeteikből rengeteg jó 
gyakorlathoz jutottam. Kóny könyvtárosa minden hónapban felkér a településükön egy- egy 

ismert embert, polgármestert, zenészt, stb., hogy írjon ajánlót a kedvenc könyvéről, melyet 
feltesznek a honlapjukra, és megosztják közösségi oldalaikon. A szegedi hölgyektől 
módszertani kiadványokat lehetett vételezni, a kanizsaiak közösségépítő szerepe, városukkal 
való „együttélése” példaértékű, a gólyalábazást is sikerült a könyvtáruk népszerűsítésének 
szolgálatába állítani, s nem utolsósorban Washingtonban szerveztek kiállítást, melyen 

néhányan személyesen is részt tudtak venni. 

Összességében azoknak ajánlanám a tanfolyamot, akik nyitottak az új ötletekre, szeretnék 

digitális kompetenciáikat fejleszteni, kollégákkal megismerkedni az ország különböző 
településeiről. 
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