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A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot nyújtott be az NKA
Közgyűjtemények Kollégiuma nyílt pályázati felhívására 2016-ban. A pályázati altéma
kódszám: 204104/265; (2. pontja), címe: Szakmai továbbképzések szervezése, lebonyolítása
volt.
A benyújtott pályázat címe: Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárosainak továbbképzése.
A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az elmúlt években is sikerrel
bonyolította a szakmai továbbképzéseit, programsorozatait. Minden esetben törekszünk a
megye területén dolgozó könyvtárosok egyre nagyobb csoportját bevonni a részt vevők
sorába. A 2016-ban megvalósult minőségbiztosításhoz kapcsolódó szakmai sorozatról itt
adtunk tájékoztatást: http://portal.vfmk.hu/sites/default/files/kaptar_2016-02.pdf
A pályázat szakmai vállalása megvalósult.
2017. január 16-án tartottuk a pályázathoz kapcsolódó első továbbképzést statisztika
címmel.
Előadásainkat a honlapon is híreltük. Az előadások anyagát letölthetővé tettük.

http://www.zounuk.hu/hu/kategoria/kategoria/megyei-hirek
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Képeink az eseményről:
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61 fő vett részt a statisztikáról, a statisztikai adatok felhasználásáról, statisztikai modulról és
a teljesítménymérésről szóló szakmai napon.
A kiscsoportos megbeszéléseken is több téma megbeszélésre került, amelyet előre
meghirdettünk, de aktuális kérdésekre is igyekeztünk válaszokat adni.

Verseghy Ferenc Könyvtár
Szolnok, Kossuth tér 2.

A következő szakmai nap a kommunikáció jegyében szerveződött. Az előadó a konfliktus és
definíciója meghatározásban, a konfliktus típusaiba adott betekintést. Részletesen kitért az
értékkonfliktus, érdekkonfliktus, kapcsolatkonfliktus, az erőforrás konfliktus és az információ
alapú konfliktus lehetséges féleségeire, mintákon, gyakorlaton keresztül ismerkedtünk a
témával. Dr. Horváth Sándor Domonkos előadásában a konfliktuskezelési módokra nyújtott
javaslatokat. Megismertük a rossz gyakorlatot, negatív módszereket, hogy elkerüljük ezek
alkalmazását. Több kifejezetten könyvtári gyakorlati példával ismerkedett meg a
hallgatóság..
Czakóné Gacov Katalin előadásában a marketing technikák alkalmazását mutatta be a
könyvtári szolgáltatások tükrében. „Az előadás célja volt leleplezni a rejtélyes marketing
titkokat, megmutatni, hogy az igazából nem ördögtől való dolog, hanem egy olyan
tevékenység, amit nap, mint nap végzünk, ha akarjuk, ha nem. Éppen ezért nem mindegy,
hogyan csináljuk!” „A marketing = gondolkodásmód”. „Mi magunk is egy marketingeszköz
vagyunk, hiszen mi alakítjuk a könyvtáros imázst!” Rendkívül színes, érthető, a napi
gyakorlatban használható ismereteket biztosított az előadás.
A rendezvényen 57 könyvtáros kolléga kapott ismereteket a témában.

MEGHÍVÓ
A Verseghy Ferenc Könyvtár tisztelettel hívja és várja a kollégákat
szakmai rendezvényére
2017. március 13-án, 10 órára. (Szolnok, Kossuth tér 2.)
Program:
Czakóné Gacov Katalin, VFK igazgató köszöntő és bevezető
Dr. Horváth Sándor Domonkos a dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér (Győr) igazgatója Kommunikációs megoldások a hétköznapok
könyvtárhasználatában c. előadása
Czakóné Gacov Katalin, VFK igazgató Hétköznapi marketing c. előadása
Ebéd (11:30-12:30)
Takáts Béla, VFK megyei feladatokat
igazgatóhelyettes KSZR 2017 c. előadása
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Képes összeállítás a rendezvényről
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A közösségépítés témakörében szerveztük a harmadik szakmai oktatónapunkat: Tag csoport,
közösség mi is a különbség? és a Közösségépítés a gyakorlatban címekkel.

MEGHÍVÓ
A Verseghy Ferenc Könyvtár tisztelettel hívja és várja a kollégákat
szakmai rendezvényére
2017. április 10-én, 10 órára. (Szolnok, Kossuth tér 2.)
Program:
Czakóné Gacov Katalin, VFK igazgató köszöntő és bevezető
Előadóink szervezetfejlesztő szakemberek:
Gulyás Judit, a HSZK Pszichiátriai és Szenvedélybetegek nappali
ellátásának munkatársa, és
Pappné Szabó Anita, a Miért Ne Közhasznú Humán Szolgáltató
Alapítvány elnöke.

Az előadásokról:
Tag, csoport, közösség, mi is a különbség?
Közösségépítés a gyakorlatban.
A tanultak gyakorlati alkalmazása, workshop.
Ebéd 13:00
Kiscsoportos, egyéni beszélgetések, konzultációk, aktualitások
(KönyvtárMozi változásai), egyéb szakmai információk igény szerint.
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Célkitűzés: az elméleti ismeretek, jó tapasztalatok átadása. Csapatépítésben fókuszáljon a
csapatmunkára, erősítse az egymás közötti bizalmat és kötődést, hasson az egymás közötti
kommunikációra és az együttműködésre. Kézzelfogható eredménye legyen, hogy a
csapatépítés következtében növekszik a csapat teljesítménye.
A gyakorlati tréning részei:
Kollapszus: összeomlás, oxigénhiány következtében bekövetkező ájulás.
A nagy csoportot több felé osztottuk. (Lettek egyesek, kettesek, hármasok, négyesek és
ötösök). Megkértük a csoporttagokat, hogy sétáljanak és a csoport vezetője elkiáltotta
magát: négyesek! Azok, akik ebbe a csoportba tartoztak, azok a tömegben felkiáltottak, és
szép lassan összerogytak. A többieknek az volt a feladata, hogy az összeomlókat megvédjék,
megsegítsék gyenge állapotukban, ezért elkapták, támogatták őket. Majd séta, és újabb
összeesők. Cél: együttműködésre ösztönzés.
Közösségi torony építés
A csoportok kaptak újságpapírt - eszközök nélkül - egy magas, stabil tornyot kellett nekik
építeniük belőle. A végcél, hogy az ő csoportjuké legyen a legmagasabb. Mivel a
közösségekben különböző emberek vannak, a résztvevőknek húzniuk kellett egy karaktert és
a szerint kellett viselkedniük a feladat végrehajtása során.
Karakterek:
Lelkes papírkosárfonó vagy! Nem tudsz azzal a céllal azonosulni, hogy a papírból torony
legyen.
A könyvtári kórus tagja vagy. Az életed az éneklés, a cél eléréséig énekelve kommunikálj!
A színjátszó csoport tagja vagy. Mindent nagyon teátrálisan mondj!
A könyvtári Baba-Mama Klub tagja vagy. Beszélj úgy a többiekkel, mintha gyerekek volnának!
Mindent biztass és dicsérj!
Ragaszkodj az első ötlethez!
Mindent vétózz meg! Légy kétkedő!
Legyél irányító!
Mindent tudományos szempontból közelíts meg! Érvelj, és kétkedj e szerint!
Érts egyet mindennel!
Összegzés:
A programon a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény dolgozói és a
megyéből érkező könyvtárosok vettek részt. Az esemény tervezésekor, arra törekedtünk,
hogy a megvalósult programban a résztvevők először előadás formájában elméleti
ismeretekhez jussanak, majd jó gyakorlatokkal ismerkedjenek meg, majd saját
tapasztalataikon keresztül éljék meg a közösségben való működés alap értékeit, úgy, mint az
elfogadást, nyitottságot, együttműködést, tevékenység centrikus problémamegoldást.
A jól felépített tematika lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők megismerjék
egymást, fokozatosan elengedjék magukat, kialakuljon egy bizalmi légkör. A kiscsoportos
munkában megtapasztalhatták a közösség építő erejét, a csapattagok egymást segítve
kreatív hangulatban tevékenykedtek.
A játékok segítettek felfedezni, és hasznosítani a résztvevők kihasználatlan képességeit,
amelyek a továbbiakban segíteni fogják a csapat együttműködését, munkáját.
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Az együtt töltött időben alkalom és lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők ismeretei
bővüljenek. Ez a program a szemléletformálás egy szelíd, indirekt formája volt.
Megerősödtek a munkahelyen belüli partneri kapcsolatok. A program végére egy olyan
közösség alakult ki, amelyre a továbbiakban, mint erőforrás lehet építeni. A feladatok
megoldása vidám hangulatban telt, a közös élmény megnövelte a résztvevők - mint egységes
csapat - jövőbeli hatékonyságát.
Képek az előadásokról:
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Mint a fenti képek mutatják a toronyépítésben megéltük a magasságokat és a mélységeket
is. 57 fő könyvtáros vett részt ezen a továbbképzésen, melynek előadói Pappné Szabó Anita
és Gulyás Judit szervezetfejlesztő szakemberek voltak.
A pályázó elérte a célját, a továbbképzés minden könyvtáros kollégának adott új információt
és támogatást a minőségi munkavégzéséhez.
A beszámoló anyaga feltöltésre került a https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazatibeszamolok/ oldalon.
Kérem a 204104/1428 azonosító számú pályázat szakmai beszámolójának elfogadását.

Tisztelettel:
Szolnok, 2017. május 17.
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