
Kedves Kollégák! 
 

Az Olvasószolgálatos Műhely a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pest Megyei 

Szervezetén belül alakult szakmai kör, amely igyekszik az olvasószolgálathoz 

kapcsolódó gyakorlatias témákat napirendre tűzni. 

 

A következő programon a könyvári statisztikát, s annak minden nyűgét és gondját 

szeretnénk körbejárni. 

 

A szakmai napot Budakeszin a Nagy Gáspár Városi Könyvtárban tartjuk, 

2009. február 4-én, szerdán 10 órai kezdettel. 

Program: 
 

9.30 - 10.00-  Regisztráció 

10.00 - 10.10 A vendégek köszöntése:  

Bazsóné Megyes Klára MKE PMKSZ elnöke és 

Béresné Dávid Magdolna, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatója 

10.10- 10.25  A 2008. évi könyvtári statisztikai jelentés 

Gerber György a Pest Megyei Könyvtár igazgató helyettese 

10.25 - 11.00  Statisztika a Sziklából; gyakorlati bemutatással 

Szilágyi Loránd a Szikla Integrált Könyvtári Rendszer Fejlesztője 

11.00 - 12.00 A könyvtárosok kérdeznek; Szilágyi Loránd válaszol 

12.00 - 12.20 Kávészünet (pogácsa, kávé, tea, ásványvíz) 

12.20 - 13.00 A Könyvtár megtekintése 

13.00 - 14.30 Beszéljük meg! A könyvtárak statisztikai adatgyűjtési gyakorlata. 

Probléma felvető előadást tartanak a százhalombattai Hamvas 

Béla Városi Könyvtár valamint a ceglédi Városi Könyvtár 

munkatársai  

 

A PMK Hálózati osztályával egyeztetve azért választottuk ezt a nagyon közeli 

időpontot, hogy megelőzze azokat a konzultációs napokat, melyet a megye 

különböző városaiban tartanak.  



Mivel ezekre a személyes konzultációkra már kitöltött adatlapokkal kell érkezni, a 

statisztika kitöltésével kapcsolatos első információkhoz a budakeszi programon lehet 

hozzájutni. 

Szilágyi Lorándot, a Szikla fejlesztőjét azért hívtuk meg, hogy elmondja és 

bemutassa, hogyan nyerjük ki a megfelelő adatokat a Sziklából, valamint, hogy 

válaszoljon a könyvtárosok kérdéseire. 

Kérem, hogy gyűjtsétek össze azokat a kérdéseket és problémákat, amelyek a 

Sziklához kapcsolódnak, most jó alkalom kínálkozik mindezek tisztázására. 

Az MKE Pest Megyei Szervezete a szakmai napok vendéglátását szerényebbre 

tervezi, a kávészünetben csak pogácsa, kávé, tea, ásványvíz várja a kollégákat. A 

dolog jó oldala az, hogy minden könyvtáros - a nem MKE tagok is-  ingyenesen 

látogathatják a szakmai napokat. 

Kérem, hogy a fulopm@gvkik.hu e-mail címre írjátok meg, hogy kire számíthatunk a 

Budakeszin rendezett szakmai napon. 

 

A Nagy Gáspár Városi Könyvtár 

Budakeszi Fő utca 108. 

 

Megközelítése: 

Budapest, Moszkva tér 22-es busz 

Budakeszin a 3. megállóban leszállás (Művelődési Ház) 

A statisztikás találkozóig  mindenkit szeretettel üdvözöl 

 

 

Fülöpné Mirza 

Olvasószolgálatos Műhely vezetője 


