Beszámoló az Olvasószolgálatos Mőhely tevékenységérıl
2007-2010

2007. áprilisában Olvasószolgálatos Mőhely néven munkacsoport alakult az MKE Pest
Megyei Szervezetének keretein belül.
A munkacsoport célja:
- a szakmai munka során a gyakorlatban felvetıdı problémák megbeszélése,
megoldása,
- megismertetni a megye egyes könyvtáraiban alkalmazott ötleteket, eredményeket,
- fórumot biztosítani az olvasószolgálatos könyvtárosok kapcsolattartásához, információ
cseréjéhez,
- megismerni a „vendéglátó” könyvtár gyakorlatát,
- a könyvtári szakma legújabb törekvéseinek bemutatása, megismertetése.
A Mőhely szervezési módszere, hogy a olvasószolgálatos könyvtárosok javaslatai alapján
szervezi meg a szakmai napokat. A témák kiválasztásánál a szakmát foglalkoztató
aktualitásokra koncentráltunk.
Az egyes témákat rövid felmérés, körkérdés elızte meg, így általános képet rajzolódott ki
arról, hogy egyes problémák, feladatok tekintetében milyen szakmai megoldások vannak a
megye könyvtáraiban.
Az elıadókat az élen járó gyakorlatot folytató könyvtárakból kértük fel, s ahol szükséges volt
nagyobb kitekintésre, külsı elıadót hívtunk.
A programok lebonyolítása során, a helykiválasztásban szerepet játszott, hogy olyan
könyvtárakban kerüljön sor a programokra, amelyek szakmai tapasztalatszerzésre is kiválóan
alkalmasak. Évente két alkalommal tartottunk Mőhely találkozót. Az elıadásokat mindig a
téma kibeszélése követte, az egyes könyvtárak gyakorlatának megbeszélése.
A csoport megalakítását a megyei szervezet vezetısége határozta el, a szervezéssel Fülöp
Attilánét (GVKIK) és Jancskár Juditot (Váci Városi Könyvtár) bízta meg. A szervezı
munkában segítségünkre volt dr. Kovács Csilla, (PMK) és Liskáné Fóthy Zsuzsa (GVKIK),
valamint az egyesület vezetısége, illetve a vendéglátó könyvtárak vezetıi, munkatársai.
A munkacsoportba 61 könyvtáros regisztrálta magát, szinte teljességgel a városi könyvtárak
munkatársai, mindössze 3 községi könyvtár küldött jelentkezési lapot.

Az olvasószolgálatos Mőhely rendezvényei és témái:
2007. április 18. „Új utakon járunk”
Nagykátai Radnóti Miklós Könyvtár
Olvasóközpontú olvasásfejlesztés. Elıadó Péterfi Rita (Könyvtári Intézet)
Apró lépések – olvasásfejlesztı tréning eredményei a gyakorlatban. Beszámol:
Liskáné Fóthy Zsuzsa (Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ)
Könyvtár új szerepben – könyvtár 2.0 Elıadó: Orbánné Kalmár Judit (Széchenyi
István Városi Könyvtár, Sopron)
Elindult az ITT mentor képzés – Bautista Soldevila Katalin (GVKIK)
2008. január 30.
Dunakeszin, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Dokumentumok visszakérése, felszólítás, peresítés a Pest Megyei Könyvtár
gyakorlatában Elıadó Kalóné Bircsák Erzsébet, Szentendre
Elektronikus szolgáltatások a könyvtárban
Állam az interneten. Állami, szociális és egyéb közhasznú e-szolgáltatások
Elıadó: Lırincz Róbert, Dunakeszi könyvtáros (adózástól, munkahelykeresésen,
felvételi ügyeken, banki ügyintézésen, okmányirodai ügyintézésen keresztül sok eszolgáltatás bemutatása)
A könyvtár mint a felnıtt képzés helyszíne
Számítógép használat és internet tanfolyamok - nagykátai, érdi, gödöllıi tapasztalatok
Elıadók: Kármán Pálné Nagykáta, Orosz Ágnes és Soldevila Katalin Gödöllı,
Paulovits Istvánné, Érd
Az elektronikus szolgáltatások szabályozása a könyvtárakban Elıadó : Fülöp
Attiláné
2009. 02. 04. A statisztikai adatgyőjtés gyakorlata
Nagy Gáspár Városi Könyvtár Budakeszi
A 2008. évi könyvtári statisztikai jelentés Elıadó: Gerber György PMK
Elektronikus statisztikai őrlap Elıadó: Bötkös Adrien PMK
Statisztika a Sziklából; gyakorlati bemutatással Szilágyi Loránd a Szikla Integrált
Könyvtári Rendszer
A könyvtárak statisztikai adatgyőjtési gyakorlata. Bemutatja: Pintácsoné Lugosi
Tünde Kossuth Mővelıdési Központ és Könyvtár, Cegléd ás Szalai Gáborné Hamvas
Béla Városi Könyvtár, Százhalombatta

2009. 10. 14. „A könyvtárügy végvárai” – községi könyvtárak az ezredfordulón
Közhségi Könyvtár Csévharaszt
A számok tükrében. - Országos helyzetkép a községi könyvtárakról. Elıadó Somogyi
József OSZK KI
Kistérségi ellátórendszerek Pest megyében Elıadó: Gerber György PMK
A községi szakfelügyelet tapasztalatai Pest megyében Elıadó: Kovács Csilla PMK

2010. 02. 24. Marketing a könyvtárakban
Községi Könyvtár, Herceghalom
Könyvtári marketing
Elıadó: Vidra-Szabó Ferenc, OSZK KI
A Pest Megyei Közmővelıdési Intézet marketingje, kiadványai
Elıadó: Szádváriné Kiss Mária a PMKI fıtanácsos,
Könyvtáros kommandó, avagy marketing munka a Gödöllıi Városi Könyvtárban
Elıadó: Liskáné Fóthy Zsuzsa (GVKIK)
Érdi könyvtár marketing munkája (munkacím)
Elıadó Bencsik Ildikó Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd
2010. 10.13. Elolvassam vagy e-olvassam? Az e-könyvek és a könyvtárak jelene és jövıje
Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ
Gutenberg is e-könyvet olvasna? Elıadó: dr. Galántai Zoltán egyetemi docens /BME/
A digitalizálás jelene és jövıje a települési könyvtárakban Elıadó: Gerényi Krisztina
GVKIK
Az e-olvasó elmélete és gyakorlata Elıadó Farkas István Hawlett Packard
A PEMEKSZ honlapjára felkerültek és letölthetıek, azok a prezentációk és szakmai anyagok,
amelyek az egyes programokon elhangzottak.

