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A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az elmúlt években is sikeres szakmai
továbbképzéseket és belső képzéseket szervezett és bonyolított. Az NKA támogatásával
megvalósuló öt alkalomra szóló továbbképzés-sorozat további lehetőségeket nyitott meg.
2017. június 13-án a KSZR-ben együttműködő munkatársak részére szerveztük a szakmai
napot. 45 települési könyvtár volt érintett, 34 könyvtárból 39 fő vett részt a rendezvényen.
Az intézmény igazgatója, Czakóné Gacov Katalin, köszöntője és bevezetője után Illés Julianna,
a KönyvtárMozi megyei koordinátora vette át a szót. A jelenlévők tájékoztatást kaptak a
szolgáltatás céljáról, lehetőségeiről. Megismerhették a résztvevők a megyei csatlakozó
könyvtárak számát, a jelentkezés módját, feltételeit. Ízelítőt kaptak a szolgáltatás filmkínálatából. Részletesen megbeszélték a regisztráció menetét, a filmvetítés indításának
lépéseit. Tájékoztatást kaptak a vetítések létszám adatainak rögzítéséről, a programról készült
képek feltöltéséről. Bemutatásra kerültek a vetítések hírelésére szolgáló letölthető promóciós
anyagok.
A program meghívott vendége volt Zelei Gábor, a szolnoki Szigligeti Színház művésze. A
KönyvtárMozi filmkínálatából választva vállalta felnőtteknek szólóan a Gyógyítóhagyomány –
Füvesasszonyok, kenőemberek c. dokumentumfilm vetítése kapcsán a résztvevőkkel való
beszélgetést. Ezen kívül a Mesék Mátyás királyról c. sorozat két meséjének feldolgozását
gyermek közönséggel. Bemutatkozása, tapasztalatainak megosztása után az előadásainak
időpont egyeztetésére adtunk lehetőséget a megjelent kollégáknak.
Következő előadó Takáts Béla, a Verseghy Ferenc Könyvtár megyei feladatokat is ellátó
szakmai igazgatóhelyettese volt. KSZR vezetőként a kollégák rendelkezésére álló
programszervezési lehetőségekről és az ehhez kapcsolódó kötelezettségekről adott
tájékoztatást. Ismertette az elektronikus levelezésben (Roundcube Webmail) végrehajtott
változásokat, illetve a KSZR honlapon található újdonságokat, azok használatát ismertette a
jelenlévőkkel.
A közös ebéd után a délután témája a működési dokumentumok (küldetésnyilatkozat,
használati szabályzat, gyűjtőköri szabályzat) elkészítése volt. A szabályzatok tartalmi és
szerkezeti követelményeinek ismertetése után került sor a 2014-től csatlakozott könyvtárak
fenti dokumentumainak elkészítésére. Ezen kívül szakmai tanácsadással szolgáltunk azon
kollégáknak, akiknek aktualizálniuk kellett a már korábban elkészített dokumentációjukat.
Ebben a Területi szolgálat munkatársai (Illés Julianna, Litkei-Nyíri Anita, Némethné Matastik
Magdolna) voltak a kollégák segítségére.
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2017. szeptember 25-én elsősorban a Nyilvános könyvtárak jegyzékén található könyvtárak
részére szerveztük a szakmai napot, azonban sok érdeklődő volt a KSZR-ben együttműködő
kollégák köréből is. 77 települési könyvtár volt érintett a meghirdetett témákban, 46
könyvtárból 55 fő vett részt a rendezvényen.
Takáts Béla szakmai igazgatóhelyettes köszöntője, majd Illés Julianna területi szolgálati
osztályvezető bevezetője után Sás Károly író, zeneszerző, pedagógus módszertani előadására
került sor. Sás Károly a Csillaghúr és barátai c. könyvek társszerzőjeként mutatkozott be a
kollégáknak előadásában. Az említett könyvek egyedisége, hogy bennük a versek mesékről
szólnak, a versekből pedig dalok születnek. A dalok CD formában a könyvek tartozékai, így
sokoldalúan felhasználhatóak a könyvtári foglalkozásokon. Az előadó ehhez adott módszertani
tanácsokat a jelenlévőknek.
A folytatásban Illés Julianna területi szolgálati osztályvezető ismertette a 2017. évi Országos
Könyvtári Napok előkészületi teendőit, illetve a megvalósítás kapcsán felmerülő feladatokat.
Majd ismertetésre kerültek Az én könyvtáram projekttel kapcsolatos információk.
A szünet után két csoportban folytatódott a program. A Nyilvános könyvtárak jegyzékén
szereplő könyvtárak (17 fő) munkatársai Némethné Matastik Magdolna területi szolgálati
munkatárs előadásában hallhattak a könyvtári ellátás lehetőségeiről. Majd a továbbiakban a
könyvtárak működéséhez szükséges dokumentumok (Alapító okirat, Szervezeti és Működési
Szabályzat, Küldetésnyilatkozat, Gyűjtőköri Szabályzat) tartalmi és formai követelményeinek
ismertetése következett. A Könyvtárhasználati Szabályzatról szóló tudnivalókat Litkei-Nyíri
Anita területi szolgálati munkatárs prezentálta a jelenlévők számára.
A KSZR-ben együttműködő könyvtárak (29 fő) munkatársai számára Takáts Béla szakmai
igazgató helyettes és Illés Julianna területi szolgálati osztályvezető tartott előadást - az
együttműködésben dolgozó kollégák napi, heti, havi és általános feladatait ismertetve. A
tudnivalókról írásos dokumentáció készült, mely tartalmát az illetékes fenntartók képviselői is
megismerik a későbbiekben. A továbbiakban sor került a folyamatban lévő könyvtári
programok, illetve a 2017-ben megvalósuló beszerzések, igények egyeztetésére.

2017. október 30-án a pályázathoz csatolt tematika alapján harmadik szakmai napunk
megtartására október 30-án került sor. A rendezvényre elsősorban a KSZR-ben együttműködő
könyvtárakban dolgozó kollégákat hívtuk és vártuk, de természetesen minden települési
könyvtárban dolgozó kolléga megkapta a program meghívóját. A 77 települési könyvtáron
belül 45 KSZR-es könyvtár volt érintett a meghirdetett témákban. A 45 könyvtárból 21
könyvtár 32 fővel képviselte magát a programon.
A nap témája a könyvtári nyilvántartások ismertetése, pontos vezetésük módja: az állomány,
a használók és a kölcsönzés nyilvántartása volt.
Czakóné Gacov Katalin igazgató asszony köszöntője, majd Illés Julianna területi szolgálati
osztályvezető bevezetője után Némethné Matastik Magdolna területi szolgálati munkatárs
előadása következett. Az állomány nyilvántartása, ezen belül az egyedi címleltárkönyv és a
csoportos leltárkönyv vezetése, a folyóiratok nyilvántartása volt az előadás témája.
Folytatásként Illés Julianna területi szolgálati osztályvezető előadása hangzott el, melynek
témája a beiratkozás feltételei, folyamata, nyomtatványai és a beiratkozási napló vezetése
volt. Majd bemutatásra került a beiratkozás menete a Corvina integrált rendszerben is. Ez a
bemutató kedvcsináló bátorítás volt azoknak a könyvtárosoknak a számára, akik az
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állományukat feldolgozták a Corvina integrált rendszerben, s a gépi kölcsönzés bevezetésére
készülnek.
A program második részében Litkei-Nyíri Anita területi szolgálati munkatárs előadása
következett, melynek témája a kölcsönzés feltételei, folyamata, nyomtatványai, illetve a
munkanapló vezetésének ismertetése volt. Az előadás végén bemutatásra került a kölcsönzés,
illetve a visszavétel folyamata a Corvina integrált rendszerben.
A szakmai nap zárásaként Takáts Béla szakmai igazgatóhelyettes előadásában a könyvtárközi
kölcsönzés lehetőségeit, módját ismertette a jelenlévőkkel.

2018. március 19-én a tematika alapján a negyedik szakmai nap megtartására március 19-én
került sor. A rendezvényre a KSZR-ben együttműködő könyvtárakban dolgozó kollégák kaptak
meghívót. A 46 KSZR-es könyvtárból jelentős számmal vettek részt a kollégák.
A szakmai nap témája az állomány raktározása, raktári jelzet megállapítása, a könyvtári
programszervezés, illetve a helyismereti információk, és irodalmi foglalkozások a könyvtárban
volt.
A szakmai napot Czakóné Gacov Katalin igazgató asszony nyitotta. Ezt követően Némethné
Matastik Magdolna, a területi szolgálat munkatársának előadása keretében szó esett a
könyvtári állomány raktározásáról, a raktári jelzet fogalmáról, megállapításáról, illetve a
visszaosztásról, és a raktári rend biztosításáról.
A következő előadó, Illés Julianna területi szolgálat osztályvezető volt. Előadása a könyvtári
programszervezés részletes ismertetéséről, illetve a programnyilvántartásról, az ehhez
kapcsolódó adatszolgáltatásról, és dokumentációról szólt.
A nap második felében Molnárné Moravszki Mária a könyvtárakban tartott irodalmi
előadásainak módszertanáról, tapasztalatairól beszélt a könyvtáros kollégáknak.
Zárásként Takáts Béla szakmai igazgatóhelyettes előadását hallhatták a résztvevők a
helyismereti információkról, valamint szolgáltatásukról a könyvtárban. Ennek kapcsán a
tematikus holnap használata is bemutatásra került.

2018. április 16-án a pályázati tematika alapján, az ötödik, egyben utolsó szakmai nap
megtartására került sor. A szakmai rendezvényre elsősorban a Nyilvános könyvtárak
jegyzékén lévő könyvtárakban dolgozó kollégákat vártuk, de természetesen minden települési
könyvtárban dolgozó kolléga is meghívást kapott.
A konferencia témája a könyvtári folyamatmenedzsment elméleti, és gyakorlati megvalósítása
volt.
A résztvevőket Takáts Béla szakmai igazgatóhelyettes köszöntötte. Ezt követően Illés Julianna
területi szolgálat osztályvezető bevezetőjében a minőségbiztosítás fontosságáról, és a
folyamatszabályozás nélkülözhetetlenségéről beszélt.
A szakmai nap előadója Molnár Georgina a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
munkatársa volt. Előadásában először is bemutatta a DEENK folyamatmenedzsmentjét. Ezt
követően beszélt a szabályozott folyamatok, és minőségi szolgáltatások összefüggéséről,
illetve gyakorlati kivitelezéséről.
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Az előadótól, a nap második részében folyamatkészítési tanácsokat kaptak a résztvevők, ami
közös gyakorlatban, folyamatokban gondolkodásban is kivitelezésre került. A kollégák pedig
közben válaszokat is kaptak a minőségirányítás témában felmerülő kérdéseikre.
A KSZR-ben együttműködő kollégák áttekintést kaptak a szerzeményezés folyamatáról, az
állomány feldolgozásáról a megyei adatbázisban. A szakmai rendezvény jelenléti ívét 47
kolléga írta alá.
További szakmai képzést a Nyilvános könyvtári jegyzéken lévő könyvtárak könyvtárosainak
tartottunk 2018 február 12-én. A beszámoló és munkaterv sablon kitöltéséhez adtunk
gyakorlati tanácsokat, javaslatokat.
A szakmai nap meghívóit és előadásait az érdeklődők
http://www.zounuk.hu/hu/kategoria/kategoria/megyei-hirek címen

megtekinthetik:

A Verseghy Ferenc Könyvtár az alábbi honlapcímen a beszámolót disszeminálja:
http://www.vfmk.hu/hu/palyazataink
A pályázat küldetése, vállalása és célja teljesült. A pályázati beszámolót a Verseghy Ferenc
Az NKA támogatása biztos alapot adott a vállalt feladatok elvégzéséhez.
Kérem, a szakmai beszámoló elfogadását.
Szolnok, 2018. június 19.

A szakmai rendezvények fotódokumentációja:

Verseghy Ferenc Könyvtár
Szolnok, Kossuth tér 2.

2018. április 16-i szakmai rendezvény előadói és a csoportmunka pillanatai.

2018. március 19-én, előadóink: Némethné Matastik Magdolna, Takáts Béla, Illés Julianna.
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2017. október 30-án – előadók: Litkei-Nyíri Anita, Takáts Béla, Illés Julianna, Némethné
Matastik Magdolna

2017. szeptember 25-én tartott szakmai nap fotói. Előadók: Sás Károly, Litkei-Nyíri Anita,
Takáts Béla, Illés Julianna, Némethné Matastik Magdolna
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2017. június 13-án tartott szakmai rendezvény. Előadók: Litkei-Nyíri Anita, Takáts Béla, Illés
Julianna, Némethné Matastik Magdolna.
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