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Az MKE kommunikációs
tanfolyama

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) elsõ
alkalommal szervezte meg kommunikációs tanfo-
lyamát a tagszervezetek képviselõinek részvételé-
vel.

A harminckét tagszervezet és öt határon túli
ország magyar könyvtárosai körében meghirde-
tett tanfolyamra a beérkezett jelentkezések alap-
ján válogattuk ki azt a tizenhat magyarországi és
négy határon túli szervezetbõl delegált résztve-
võt, akiknek valamennyi költségét a Nemzeti
Kulturális Alapprogramtól kapott támogatás fe-
dezte.

A képzés célja az volt, hogy az eddig is vég-
zett pr-, marketing- és reklámtevékenység tuda-
tossá váljon tagjaink körében, mind egyesületünk,
mind szakmánk társadalmi elfogadottságának
növelése érdekében.

A tanfolyam 2004. február 25–27-én zajlott

Budapesten, Rómaifürdõn, a Hotel Római szállo-
dában, bentlakásos rendszerben. A háromnapos
tréning során elsõsorban elõadások és konzultáci-
ók zajlottak, némi gyakorlattal fûszerezve. A prog-
ram három fõ témacsoportot ölelt fel.

A könyvtár kapcsolatépítõ programja témakör-
ben a társadalommal, a fenntartóval és az olvasó-
val való kapcsolat kialakítását dolgozták fel.

Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár
igazgatója Az arculat, a megjelenés hatása a

könyvtár, a könyvtáros társadalmi elfogadottsá-

gára címû elõadásában könyvtára közel tízéves
tapasztalataira támaszkodhatott. Rendkívül sok
gyakorlati kérdést érintett, sok jó, megvalósított
ötletet mutatott be. Mindezek visszaköszöntek a
tanfolyam záró elõadásában, melyet Stricker Sán-

dor, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma tanácsadója tartott Néhány európai könyvtár

közönségkapcsolati munkája címmel. Jó volt hal-
lani, hogy a Hollandiában, Nagy-Brittaniában a
közkönyvtárak körében alkalmazott korszerû ar-
culati és pr-elemek nem teljesen idegenek nálunk.
A tanfolyam egyik célja éppen az volt, hogy a
résztvevõk a saját könyvtáraikban is alkalmazzák

ezeket a megoldásokat, akár Londonból, akár
Kecskemétrõl importálva.

Ambrus Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója Kapcsolat kialakítása és fenntartása a

politikai és gazdasági élet szereplõivel, a társa-

dalom különbözõ területein címû elõadásában
ugyancsak gyakorlati tapasztalatok alapján gaz-
dag elméleti összefoglalását nyújtotta a témának.

Ferling Józsefnek, a PR Szövetség elnökének
A szponzorszerzés technikája címû elõadása való-
ságos példák bemutatásával illusztrálta a  hatékony
mûködés érdekében folyó szponzorszerzési gyakor-
latot. Tapasztalati összegzést adott a sikeres megol-
dásokról, illetve az eleve kudarcra ítélt, ám sok
energiát felemésztõ, esélytelen kísérletekrõl.

Bakos Klára, az MKE elnöke a kommuniká-
ció elméleti kérdéseit taglalta elõadásában, mely-
nek során hivatkozott Horányi Özséb elõzõ nap
tartott elõadására, melyre ugyancsak az MKE
szervezésében került sor, az OSZK-ban tartott
kommunikációs konferencián. Az elnök asszony
ismertette a hallgatósággal az MKE 2004. évi pr-
és marketingstratégiáját is.

Daniss Gyõzõ, a Népszabadság újságírója Amit

a jó sajtókapcsolat érdekében tudni kell címû elõ-
adásában a kapcsolatépítõ témakört kiszélesítette
a médiával való kapcsolattartásra. Ismertette a
különbözõ sajtómûfajokat, bemutatta, hogy mi a
hír a médiának, mit várhatunk el a médiától, és
mit várnak õk tõlünk.

Teveli Judit, az MKE elnökségének tagja a
másik oldalról közelítette meg a kérdést Mire

használjuk a médiát,  hogyan mutassuk meg ered-

ményeinket a médiában? címû elõadásában.
A könyvtár és az olvasó. Az olvasó tájékozta-

tása, a potenciális olvasó megnyerése címû té-
makörben a különbözõ megjelenési formák be-
mutatása és elemzése zajlott. Szilágyi Andrea, a
Comprad Kft. rendezvény üzletágvezetõje Ren-

dezvényszervezés elmélete és gyakorlata címû
elõadásában számtalan valódi, gyakorlati példá-
val illusztrálta a témát. Ráduly Margit média-
tanácsadó Írásos anyagok készítésének tartalmi

és technikai kérdései címû elõadásában az olva-
sóknak szánt meghívók és egyéb reklámanyagok
készítésének témakörét gyakorlati példákkal il-
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lusztrálva dolgozta fel, majd ismét felmerült a saj-
tóval való kapcsolattartás kérdése. Az elõadó a
tanfolyam utolsó napján visszatért a résztvevõk-
höz, és az elõzõleg kiadott feladatok elvégzését
elemezve konzultációs lehetõséget is teremtett.

Alföldiné Dán Gabriella, a BKE Könyvtára
tudományos igazgatója On-line marketing,

weboldalszerkesztés címû elõadásában a legmé-
lyebb részletekig feldolgozta a témát, majd õ is
feladatokat adott a résztvevõknek, amelyeknek
megoldását az utolsó napon elemezték ki együtt.

A Tárgyalási stratégiák és taktikák címû téma-
körben az írásos és a szóbeli bemutatkozás, meg-
jelenés elméleti és gyakorlati feldolgozására ke-
rült sor. Horváth Zoltánné, az IQSYS RT. mun-
katársa Prezentáció készítése címû, látványos pre-
zentációval kísért elõadásában részletesen bemu-
tatta a téma elemeit és trükkjeit. Józsa Emõ szak-
értõ játékos formában dolgozta fel és tanulságos
módon sajátíttatta el a tárgyalási gyakorlatokat a
résztvevõkkel.

A tanfolyam jó tapasztalatait felhasználva az
MKE elnöksége azt tervezi, hogy az év folyamán
ismét megszervezi a képzést. A tanfolyam költsé-
geit igyekszik pályázati támogatásból fedezni,
annak híján az egyesület költségvetésébõl gaz-
dálkodja ki.

T.J.

Gyermekrendezvények
a zalaegerszegi József
Attila Városi Könyvtárban

Gyermekkönyvtári programjaink 2004. elsõ ne-
gyedévére összpontosultak, összefoglalónkban
ezek sikereirõl, illetve a tapasztalatokról szeret-
nénk beszámolni.

Könyvtárunk bõvítés, felújítás miatt 2003-ban
hónapokra bezárt, így komoly feladatot jelentett
olvasóink „visszahódítása”. Ennek egyik legjobb
eszköze volt a háromnapossá bõvített Varázsna-

pok rendezvénysorozat, amellyel hírül adtuk a
város gyereklakosságának, hogy újra mûködünk,
valamint köszöntöttük a magyar kultúra napját is.

A korábbi tematikus napok (mackónap, macs-
kanap) hagyományos és bevált programjait most
is meghirdettük (pl. versmondóverseny, játszóház),
de a varázsnapokat olvasópályázattal (felsõ tago-
zat) és Boszorkánytanoda rejtvényfüzet kitöltésé-
vel (alsó tagozat) bõvítettük ki.

Az olvasópályázatban a Harry Potter köny-
vek mellett sok más, varázslatos témájú könyv is
szerepelt: a Varázskör sorozat kötetei, a Vámpír-
könyvek, és a magyar Böszörményi Gyula Ger-

gõ és az álomfogók, valamint Darvasi László

Trappiti címû kötete. A pályázat hozadéka – még
akkor is, ha viszonylag kevesen fogalmazták meg
gondolataikat írásban –, hogy hetven–száz gye-
rek folyamatosan olvassa az ilyen témájú köny-
veket. Minden résztvevõt meghívtunk egy író-ol-
vasó találkozóra Böszörményi Gyulával, aki sze-
rint a zalaegerszegi országos viszonylatban is az
egyik legjobb találkozó volt. Ezt a dedikálásában
is megfogalmazta: „a József Attila Városi Könyv-
tár olvasóinak, dolgozóinak és (láttam ám, hogy
itt laktok!) a helyi koboldoknak”. A gyerekek
kérdéseibõl érzõdött, hogy nagyon jártasak a té-
mában, ami olvasottságukat bizonyítja.

Böszörményi Gyula olvasói körében

A rejtvényfüzet a népmesék, varázslatok, „va-
rázslatos” növények világába vezette be a kisdi-
ákokat. A feladatokat könyvtárban, könyvekben
való búvárkodással tudták megoldani.

Akik a barkácsolásban ügyesebbek, azok ezt
varázslények elkészítésével bizonyíthatták. A be-
érkezett manók, sárkányok, tündérek, boszorká-
nyok könyvtárunk díszei lettek. Természetesen
ezek megvalósításához is könyvekhez kellett for-
dulniuk.

A Bûvölõ versmondóversenyre a korábbi évek
hagyományai szerint minden jelentkezõ alsó ta-
gozatos gyereket fogadtunk. Varázslényekrõl,
varázslatokról szóló versekkel szerepelhettek, min-
denki nyert könyvet vagy noteszt, s megkapta
oklevelét. Ezután amulettkészítõ, varázslény-
origamis és mézeskalács-készítõ játszóházzal zár-
tuk a varázslatos napokat. Úgy látjuk, a változa-


