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Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés KSZR könyvtárosoknak
Pécsett és Baranyában
2018. január 1–május 31.

A Csorba Győző Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően öt
modulos könyvtári képzést indított 2018 januárjában a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerhez csatlakozott településeken dolgozó munkatársak részére. Könyvtárunk feladata,
hogy a kistelepülési könyvtárakban az infrastruktúra-fejlesztés mellett a könyvtárosokat is
felkészítse a 21. század kihívásaira, ezért havonta egy alkalommal a Dél-dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpontba invitáltunk a megye kilenc ellátási térségből 3-3 főt egy egész
napos továbbképzésre. A tanfolyamot a Csorba Győző Könyvtár kollégái szervezték és
tartották, emellett meghívott előadóink között voltak Péterfi Rita olvasásszociológus, Vidra
Ferenc könyvtáros-tréner, Schlepp Péter informatikus és Németh Luca kulturális szakember.
A résztvevők toborzásában az ellátási térségek referensei segédkeztek.
Kollégáink a közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, könyvtári alapismeretek,
számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző modul használata, rendezvényszervezés,
gyermekkönyvtári programok, konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció témakörökben
fejleszthették tudásukat. A májusban tartott záró alkalommal pedig Dr. Gombos Péter, a
Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar tudományos dékánhelyettese, a Magyar Olvasástársaság
alelnöke tartott előadást a digitális generáció olvasási szokásairól a 2017-es olvasásmérés
tapasztalatai alapján. Azok a résztvevők, akik a képzés legalább 80%-án részt vettek és
rendszeresen teljesítették a kötelező feladatokat, elismerő oklevélben részesültek.
A képzést teljesítő huszonöt kolléga hasznos könyvtárszakmai tudást szerzett, amelyet
reményeink szerint a mindennapi munkában sikerrel tudnak majd hasznosítani. Emellett
alaposabban megismerhették egymás munkáját, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat osztottak
meg egymással, együttműködéseket alakítottak ki és igazi szakmai közösségé alakultak.
Baranya megye aprófalvas településszerkezetű, így bár a szolgáltatást kilenc referens
koordinálja, sokszor nehéz feladat a kiskönyvtárak kollégáinak motiválása, a folyamatos
személyes kapcsolattartás. Véleményünk szerint a képzés kiváló lehetőséget nyújtott arra,
hogy az ET referensek és a képzésben résztvevő kollégák közelebbről is megismerkedjenek
egymással, alkalom nyílt a felmerülő problémák részletes megbeszélésére és megoldási
javaslatok kidolgozására.
A résztvevők elmondásuk szerint rengeteg hasznos könyvtárszakmai ismeretet
szereztek, egymás munkájából, az elhangzott előadásokból, illetve a tréningeken olyan új
inspirációt, lendületet, ötleteket kaptak, amelyeket a mindennapi feladatok elvégezése során
hatékonyan be tudnak majd építeni a munkájukba.
A csoport számára a képzés idejére zárt facebook oldalt hoztunk létre az oktatási
segédletek és tapasztalatok megosztása céljából. Örömmel láttuk, hogy a csoport a képzés
zárása után is aktív, ami azt jelzi számunkra, hogy a képzésnek köszönhetően valóban élő
szakmai könyvtári közösség, hálózat jött létre az első alkalommal még egymás számára
ismeretlen könyvtárosokból.

A résztvevők egyöntetűen megfogalmazták igényüket a folytatás iránt, ezért terveink
szerint 2019-ben is szeretnénk megszervezni a hálózatépítő képzést újabb témák
beépítésével. Örülnénk, ha minél többen részt vennének a tanfolyamon, hiszen ez remek
lehetőség új kapcsolatok kialakítására, a BKSZR hálózat erősítésére, és arra, hogy mindenki
érezze, fontos szerepet tölt be a könyvtára a kultúraközvetítésében, a közösségépítésben, a
település mindennapi életében, s hogy mennyi minden múlik a könyvtáros szakmai
hozzáértésén, a szakma iránti tiszteletén, szeretetén.
A képzés tematikája az alábbiak szerint épült fel:
1. modul: Közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem
Időpont: 2018. január 30. 9.30-16.00
9.30
10.00-12.30
12.30-13.30
13.30-16.00

Regisztráció, köszöntő, a program ismertetése
Partnerség /Közösségépítés
Ebédszünet a Teleky Bistroban
Partnerség /Közösségépítés

Trénerek: Péterfi Rita olvasásszociológus, Pajor Zsófia kulturális referens (Csorba Győző
könyvtár)
A résztvevők két csoportban dolgoztak. A modul célja az volt, hogy a közösségépítésen túl a
kollégák megismerjenek hatékony és eredményes együttműködési módszereket a
szolgáltató helyek lehetséges partnerkapcsolatainak létrehozása, erősítése érdekében. A
képzés alkalmával a lakosság aktivizálásának és együttműködő közösségek kialakításának
lehetőségeiről is szó esett. A résztvevők feladata az volt, hogy azonosítsák és ismertessék
eddigi partnereiket, felmérjék a további lehetséges partnerek körét a településükön. Arra is
kértünk választ, hogy milyen formában tudnák segíteni a könyvtári közösség építését.
2. modul: (Kis)könyvtári alapismeretek
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem
Időpont: 2018. február 14. 9.30-16.00
Oktatók: Szöllősi Gréta hálózati osztályvezető, Gyurák Orsolya és Mizerák Andrea hálózati
referensek
A modul célja volt, hogy a munkatársak alaposabban megismerjék az olvasószolgálati és
gyűjteménygondozási feladatokat, a statisztikai adatszolgáltatás menetét, illetve a könyvtári
szolgáltatásokhoz kapcsolódó teendőket.
3. modul: Rendezvényszervezés, gyerekkönyvtári programok
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem
Időpont: 2018. március 7. 9.30-16.00
Oktatók: Pajor Zsófia kulturális referensek, Kárpáti Szlávna hálózati referens (Csorba Győző
Könyvtár), Német Luca kulturális szakember

A modul célja volt, hogy a települések könyvtárainak munkatársai elsajátítsanak minden
olyan készséget, ami ahhoz szükséges, hogy a szolgáltató helyeken különböző típusú
rendezvényeket szervezzenek, bonyolítsanak le felnőtt és gyermek korosztály számára is.
Emellett meglévő jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg a könyvtárosok, mint például a
papírszínház vagy mesék feldolgozása mesefilmek és játékos feladatok segítségével. A
képzési napon hangsúlyt fektettünk a dokumentálás fontosságára, ismérveire és a
közönségszervezés mikéntjére is. A résztvevők otthoni feladata az Internet Fiesta országos
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan egy rendezvény megszervezése és lebonyolítása, a
program dokumentálása és beszámoló készítése volt.
4. modul: Számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző modul használata
Helyszín: Tudásközpont, 2. emelet, Informatikai terem
Időpont: 2018. április 11. / 18. (kezdő/haladó) 9.30-16.00
Oktatók: Schlepp Péter informatikus, Pap Áron könyvtáros (Csorba Győző Könyvtár)
A modul célja volt, hogy a képzésben résztvevők elsajátítsák a munkájukhoz szükséges
számítógépes alapismereteket. A csoportot előzetes felmérés alapján két részre bontottuk.
A kezdő csoportba jelentkezők a levelezőrendszerek használatával, a Word, Excel programok
kezelésével, a levélírás formai követelményeivel, a katalógusban való kereséssel és a
közösségi oldalak előnyeivel ismerkedhettek meg. A haladó csoportba jelentkezők számára a
fő cél a Corvina IKR kölcsönző moduljának gyakorlati szintű elsajátítása, illetve facebook oldal
létrehozása, annak adatvédelmi beállításainak kezelése volt.
5. modul: Asszertív kommunikáció, konfliktuskezelés
Időpont: 2018. május 7. 9.30-16.00
Oktató: Péterfi Rita olvasásszociológus, Vidra Szabó Ferenc, a Könyvtári Intézet munkatársa
A résztvevők két csoportban dolgoztak. A modul célja volt, hogy az asszertív kommunikáció
elsajátítása által a résztvevők megtanulják a saját igényeiket kommunikálni, megtanulják,
hogy hogyan viselkedjenek magabiztosabban és hogyan képviseljék érdekeiket asszertív
módon. Szimulációs helyzetgyakorlatokon keresztül könyvtári nehéz szituációkat mutattak
be kiscsoportokban a hatékony megoldásokat és a legmegfelelőbb kommunikációs stílusokat
megkeresve és elemezve.
Projektzáró találkozó
Időpont: 2018. május 24.
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
A résztvevők a záró konferencián Dr. Gombos Pétertől hallhattak egy előadást a 2017. évi
olvasáskutatásról, majd közös játékos és egyéni kérdőíves értékelés után Miszler Tamás
igazgatótól vehették át az elismerő oklevelüket.

A képzés lebonyolításában résztvevő meghívott előadóknak és könyvtárosoknak a
pályázatból tiszteletdíjat, a képzési napokon a résztvevők számára meleg étkezést
biztosítottunk a Zoba Trend Kft segítségével.
A képzésről készített beszámolót megjelentettük intézményünk megyei lapjában, a
Könyvtári HírZengőben, könyvtárunk honlapján (www.csgyk.hu) és a facebook oldalán. A
beszámolót feltöltöttük a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra.
Fotódokumentáció
1. alkalom, 2018. január 30.

2. alkalom, 2018. február 14.

3. alkalom, 2018. március 7.

4. alkalom, 2018. április 11. és 18.

5. alkalom, 2018. május 7.

Projektzáró találkozó, 2018. május 24.

