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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 

 

Adatlap-azonosító: A2018/N3375 

Pályázati azonosító: 204104/01512 

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot nyújtott be az NKA 
Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 2018-bann. A pályázati altéma 
kódszám: 204104/294; (2. pontja), címe: Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása. 
A benyújtott pályázat címe: Jász-Nagykun-Szolnok Megye könyvtárosainak továbbképzése. 
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az elmúlt években is sikerrel 
pályázott és bonyolította ezt a programsorozatot. Minden esetben törekszünk a megye 
területén működő könyvtárak könyvtárosainak egyre nagyobb csoportját bevonni a részt 
vevők sorába. 
Első szakmai rendezvényünk 2018. június 29-én volt. 

 

Az első szakmai napra a Nyilvános könyvtárak jegyzékén lévő könyvtárak munkatársait 

vártuk elsősorban. A munkaterv és beszámoló készítési feladatának jogszabályi háttere a 

kulturális törvényben szabályozott. A rendezvény szükségességét az eltérő tartalmú és 

formátumú települési könyvtári beszámolók, munkatervek adták. A cél az, hogy a fenntartók 
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részletesen megismerjék a településen folyó könyvtárszakmai munkát, illetve a megyei 

hatókörű városi könyvtárak módszertani segítséget adjanak a könyvtárosoknak, és 

megfogalmazzák a javaslataikat a fenntartók felé a további tevékenységek, szolgáltatások 

fejlesztése terén. A meghívóban megjelenő első két előadás ezt a célt kívánta elérni. 

Időközben változás történt a minőségbiztosítás rendszerében, ezt Fehér Miklós a Könyvtári 
Intézet igazgatója mutatta be a kollégáknak. 
A GDPR változásának való megfelelés megértésében Dr. Tószegi Zsuzsanna előadó volt 
segítségünkre. 
Forrás: https://photos.google.com/share/AF1QipMSjhYD4Epo58X78tKFZgc4LEugeG_-

P6uzgrGEcPBDlIA3mio9PaFeSW3Tcx_LxQ?key=NGI1QmVpWmgwajlLeDBEdXhXekJTbUVxbUU1Y213  
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Az én könyvtáram program szakmai napjára 2018. szeptember 27-én került sor a szolnoki 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben. A szakmai napot Czakóné Gacov 
Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója nyitotta meg köszöntőjével. 
Az Új generációs oktatási rendszerek lehetséges formái a könyvtárakban címmel Dr. Papp-
Danka Adrienn tutor és Moodle koordinátor tartott előadást. Dr. Gombos Péter szakértő, az 
olvasásfejlesztési szakmai műhely tagja a digitális generáció olvasási szokásait mutatta be a 
2017. évi reprezentatív olvasásfelmérés tapasztalatai alapján. Farkas Ferenc, a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda szakmai vezetője Az én könyvtáram program 
tervezett fejlesztéseit és eddig megvalósult eredményeit ismertette. Dr. Tóth Máté, a 
könyvtárhasználat–információkeresési szakmai műhely tagja a magyar lakosság olvasási és 
könyvtárhasználati szokásairól tájékoztatta az érdeklődőket. Új generációs oktatási 
rendszerek a könyvtárakban című előadásával Márföldi István szakértő, a digitális szakmai 
műhely tagja zárta a szakmai napot. 
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Az alábbi linkről a szakmai előadások diái megtekinthetőek: 
http://www.azenkonyvtaram.hu/hu/current-news/-/tartalom/az-en-konyvtaram-program-
jasznagykunszolnok-megyei-szakmai-napja-28982  
 
Az én könyvtáram program következő Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakmai bemutatója és 
workshopja 2018. november 26-án, a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézményben került megrendezésre. 
A rendezvényen köszöntőt mondott Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár 
igazgatója, valamint Farkas Ferenc, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP Projektiroda 
szakmai vezetője. Illés Julianna szaktanácsadó a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
együttműködésekről, Goda Beatrix, a Mintaprogram-fejlesztési Bizottság tagja pedig a 
megyében kifejlesztésre került mintaprogramokról tájékoztatta a résztvevőket. „Az Ókorba 
keveredve" – összefoglaló történelem óra címmel mutatta be saját fejlesztésű 
mintaprogramját Tóth Karolina, VFK, gyermekkönyvtáros. A délután folyamán Gál Zoltánné, 
a cibakházi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely könyvtárvezetője ismertette a 
„Nyomkeresés a könyvtárban! Légy Te is Sherlock Holmes!" c. mintaprogram bemutató 
tapasztalatait. A program zárásaként a „Fedezzük fel a NET-en az információt" 
mintaprogramot dr. Szecsei Istvánné, a törökszentmiklósi Ipolyi Kulturális Központ 
gyerekkönyvtárosa számolt be. A moderátor Némethné Matastik Magdolna volt. 
A következő linken elérhetőek az előadások és a fotók: 
http://www.azenkonyvtaram.hu/hu/current-news/-/tartalom/az-en-konyvtaram-program-
jasznagykunszolnok-megyei-szakmai-bemutatoja-es-workshopja-31144  
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A negyedik szakmai rendezvényre 2018. december 10-én, a Verseghy Ferenc Könyvtárban, az 
intézmény dolgozóinak részvételével került sor. Dr. Ficzkó Zsuzsannától, szervezet-és 
működésfejlesztési szakértő, kompetenciafejlesztő trénertől rendeltük meg az előadást, az 
érzékenyítést, tréninget. Az elméletet sok gyakorlat követte: mindennapi könyvtári helyzetekben 
próbálhatták ki a kollégák a megismert eszközöket, technikákat, melynek során megtanulták 
alkalmazni a pozitív kommunikációt, illetve csökkenteni a konfliktusok erejét. 

Minőségbiztosítási projektnap zárta a programot. 
 

 

A szakmai napok sorozatát 2019. június 3-án zártuk a Verseghy Ferenc Könyvtárban. 
Czakóné Gacov Katalin igazgató asszony köszöntője után Sörény Edina, EMMI Könyvtári és 
Levéltári Főosztály, főosztályvezető előadását hallgathattuk meg a könyvtárügy aktuális 
kérdéseiről. Az előadás után sok kérdés, javaslat, észrevétel hangzott el. Ezt követően Kovács 
Péter a Jászkerület Nonprofit KFT. – Városi könyvtár (Jászberény) könyvtárvezetője adott 
információt a minősített jászberényi könyvtár munkájáról. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
helyzetképet Czakóné Gacov Katalin VFK, igazgatója mutatta be. A Nyilvános könyvtárak 
jegyzékén lévő könyvtárak beszámolói, munkatervei, eredményei volt a bemutató tárgya. Az 
előző évvel összehasonlítva kaptuk meg az adatok alakulását. Károly Nóra, VFK Helyismereti 
könyvtárosa az IKT eszközök használatával, a játékosítással, az infografikával és gyakorlati 
alapjaival ismertette meg a hallgatóságot. Mohácsi Bernadett, Kunszetnmárton, 
gyermekkönyvtáros egy általa kidolgozott mintaprogramot osztott meg a könyvtárosokkal, 
Védjük meg a grundot! A Pál utcai fiúk a könyvtárban címmel. 
Az ebéd utáni időt minőségbiztosítási workshop zárta, melynek moderátora Sohajdáné 
Bajnok Katalin volt.  
Az előadások elérhetőek: https://vfmk.hu/2019/06/01/szakmai-nap-konyvtarosok-reszere-
2019-06-03/ címen. 

https://vfmk.hu/2019/06/01/szakmai-nap-konyvtarosok-reszere-2019-06-03/
https://vfmk.hu/2019/06/01/szakmai-nap-konyvtarosok-reszere-2019-06-03/
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https://photos.google.com/share/AF1QipN3BQSg0ges8CpkRsuJBdMqIzkgY2sBq8LI_46dKNYu
YqS_xWpbGuFvNeydvOfNYQ?key=eEZDMlE5NWV0TE5uNjVjQ3J0NmRmVW5VUUJ3bGJB 
 
A pályázati felhívásban közzétett célok megvalósításra kerültek. A könyvtárosok széles körű 

bevonásával szerveztük programjainkat. Jász-Nagykun-Szolnok megye valamennyi 

könyvtárosa nevében köszönjük a pályázati támogatást az NKA Közgyűjtemények 

Kollégiumának. 

A beszámoló feltöltésre kerül a Hungaricana oldalára. 

Kérem a 204104/01512  azonosító számú pályázat szakmai beszámolójának elfogadását. 

Tisztelettel: 

 

Szolnok, 2019. július 18. 

Illés Julianna 

programkoordinátor 
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