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Könyvtárak a felhőben
avagy kommunikáció é s szolgáltatásfeileszté s az online té rben

Szakmai nap
Gödöl|ői Városi Könyvtár é s lnformációs Központ

202l.szeptember 15. szerda 10-16 óra

Pá lyázati azonosí tó: 2O4tO8 l OL659

szakmai beszámoló

?azt. szeptember 15-é n került megrendezé sre a Gödöllői Városi Könyvtár é s lnformációs

Központban az lnformatikai é s Könyvtári Szövetsé g Városi Tagozatának konferenciája. A szakmai

nap 2020. é vről került halasztásra, a pandé mia miatt. A konferenciát mindenké ppen szemé lyes

jelenlé ttel szerettük volna megrendezni, í gy a halasztás mellett döntöttünk.

A té maválasztás időszerű volt, hiszen a könyvtárak az elmú lt é vben a szolgáltatásaik egy

ré szé t kitetté k a felhőbe, illetve olyan ú j tí pusú  szolgáltatásokat indí tottak az online té r

bevonásával, amely megkönnyí tette é s lehetővé  tette az olvasókkal való kapcsolattartást, a

szolgáltatási té r bőví té sé t. A szakmai nap során ezt a té mát kí vántuk körbejárni, bemuta&a

könyvtári é s könyvtárakhoz közeli jó gyakorlatokat.

A szakmai nap a következő módon alakult:
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10.00 Aldí v kö nyvtóri P R-eszközö k az ügyfé I é l mé  ny tó mogatósó ra
Előadó: Forkas Ferenc, FSZEK

Első előadónk 1996-tól a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársa volt, a központi könyvtár

olvasószolgálatának vezetője. Számos olvasásné pszerűsí tő program fűződik a nevé hez, 20L7-
2020 között Az é n könyvtáram Mú zeumi é s könyvtári feileszté sek mindenkinek EFOP projekt

szakmai vezetője volt. Számos helyen találkozhattunk már nevé vel, nem csak könyvtári terepen,
most az online marketinggel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg velünk.

10.30 Könyvtóri podcast- az első 10 é v

Előadó: Buzai Csaba

Az előadó 12 é ve az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója. 1995 óta dolgozik az

inté zmé nyben, egyebek mellett ú jságí ró, é shozzá tartozik a könyvtári online tartalmak, felületek



kezelé se, közte a könyvtár podcastje, a jzsvk - Ahol az olvasó terem(t} podcast - Könyvtári hí rek
utazás, kocogás é s nagytakarí tás közben.

10.50 Könyvtári podcastek é s videók: belecsöppenni a sűrűjé be, majd kimászni belőle
szárazon

Előadó: Mikolasek Zsófia
A tatabányai József Attila Megyei é s Városi Könyvtár igazgatója. Taní tó, művelődé sszervező é s

drámapedagógus vé gzettsé ggel is rendelkező előadónk szinté n ré szt vett Az é n Könyvtáram
projekben szaktanácsadóké nt. A tatabányai könyvtár több podcastet is működtet, ezek világába,

tapasztalataiba vezetett minket el Mikolasek Zsófia.

11,.10 Meri, vagy nem merí ? Online kommunikóció é s a humor
Előadók: takab Zsolt, Szabó Dé nes

Következő előadóink mindketten a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtár munkatársai. Jakab

Zsoltfeldolgozó könyvtároské nt, Szabó Dé nes zenei könyvtároské nt dolgozik. Könyvtári Hí rmondó
cí mmel ké szí tik könyvtári kisfilmjeiket, melyek elsősorban a fiatalok megszólí tása cé ljából jöttek
lé tre. A humoros, lelemé nyes kisfilmek ké szí tői egé szen egyszerű eszközökkel alkotnak
fantasztikus dolgokat, a már ké t é ves Könyvtári Hí rmondó producerei, rendezői, szí né szei most
beavattak minket a kulisszatitkokba, é s abba, mié rt é rdemes bátornak lenni.

t1.40 Online szabadulószobók
Előadó: Pattantyú s Ádám, Sweet Escape szabaduló szoba

Következő előadónk tizené vesen kezdett el asztaliteniszezni, több alkalommal is elnyerte az é v
magyar asztaliteniszezője cí met. Olimpikon magyar sportolónk most egy teljesen más té mában
tartott előadást: bevezetett minket az online szabadulószoba rejtelmeibe. Pattantyú s Ádam
ugyanis nem csak a Sweet Escape vállalkozás vezetője, de a Szabadulószobák É jszakája

ötletgazdája é s főszervezője is egyben.

12.10 Szabadí tsd ki a könyvtórost!

Előadó: Kajári Kata, GödöllőiVárosi Könyvtár é s lnformációs Központ
2021-ben az MKE Pest Megyei Szervezeté től Nagy Ferenc-dí jat kapott, 2020-ban a gödöllői
könyvtár Vadlibájának választotta a csapat, 2018-ban Kányi Andrásné  Könyvtári lnnovációs Dú jal

tüntetté k ki. Kajári Katalin 2017 óta dolgozik a könyvtárban, mint ifjú sági könyvtáros. Egyebek
mellett ő ké szí ti a könyvtár videóit is, é s Lakatos Györgyi é s Maszlag-Lé nárt Mónika kollé gákkal
közösen csinálták meg a gödöllői könyvár szabadulószobáját. Ennek elké szí té sé be kaptunk most
egy rövid betekinté st.



13.15 lfjú sógmarketing d kulturólis szfé róban: közössé gi mé dia, influenszerek, gamifikóció
EIőadó: Dr. Guld Áaam

következő előadónk dr. Guld Áoam mé diakutató, kommunikációs szakembervolt, a pé csi

Tudománye8yetem Társadalom- é s Mé diatudományi lnté zet, Kommunikáció- é s
Mé diatudományi Tanszé k adjunktusa, az influencer kommunikáció szakembere. A különböző
generációk kommunikációs- é s mé diahasználati szokásaival 20L2-őta foglalkozik, ifjú sági
kultú rákkal fogla|kozó önálló kötete 2018 augusztusában jelent meg. lzgalmas té mákat hozott
nekünk, a z generációval kapcsolatosan.

13.45 A vizuőlis törté netmesé lé s alapjai é s eszközei
Előadó: Dr. Szugyiczki-Györfi Katalin

Dr. Szugyiczki-Györfi Katalin, a PreziMester.hu szakmaivezetője, a Budapesti Gazdasági Egyetem
vendé goktatója. A vizuális törté netmesé lé s alapjaiba é s eszközeibe vezetett be minket.

14.15 A "Nincs időm olvasni kihí vós" törté nete, avoqy hogyan lett egy facebook kihí vósbóI
orszógos mozgalom

Előadó: Szabados Ági ú jságí ró, riporter
Az lnstagramon 44 ezer követője van a konferencia utolsó előadójának, a hí radós műsorvezető
Szabados Áginak. Leginkább a nincsidőmolvasni kihí vásról é s olvasásné pszerűsí tő
tevé kenysé gé ről ismerik, emellett könyvesbolt tulajdonos, könyvkiadó, irodalomterapeuta is. Az
olvasásné pszerűsí té s kapcsán szerzett tapasztalatairól beszé lt a konferencia ré szvevőinek.

A szakmai program az lnformatikai é s Könyvtári Szövetsé g elnöké nek zárszavával vé gződött,
amely Összefoglalta azokat a remek tapasztalatokat, jó gyakorlatokat, amelyeket mindenki
hazavihetett magával az előadások után.

Fakultatí v programké nt 15 fő kipróbálhatta a Gödöllői Városi Könyvtár é s lnformációs Központ
szabaduló szobáját.

TÓmogató segí tsé gÜket köszönjük, amellyel egy tartalmas, nagy é rdektődé sre szómot tortó
szakmai napot rendezhetett meg a szövetsé g.

Budapest, 202L. szeptember 24.
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