
Becsöngettek a könyvtárban! Külön figyelmet fordítanak 
rá, hogy a módszereket 

Tata egészen az alapoktól maga-
Bár még nincs szeptember, 2011. augusztus 10-én a Móricz Zsigmond sabb szintig mutassák meg a 
Városi Könyvtárban mégis becsöngettek az ott dolgozóknak. jelentkezőknek. Első alka-
Az intézmény tovább törekszik a saját, valamint a kistérségi partnerei lommal a keretes gyöngyszö-
szolgáltatásainak fejlesztésére. Ennek érdekében egy pályázat (TIOP vés módjával és legfontosabb 
1.2.3) keretében megvásárolt Textlib (integrált könyvtári rendszer) eszközeivel ismerkedtek meg 
használatával ismerkedtek meg a Tata környéki községek könyvtárosai. a résztvevők. A tanulás és 

Az oktatás fő célja a tényszerű gyakorlás közben jóízűen 
ismeretek és gyakorlati tapaszta- beszélgettek a megjelentek, 
latok átadása volt. A megjelentek kérdezgették egymást eddigi 
megismerkedtek a program tapasztalataikról. A kialakult barátságos légkörben mindenki segített a 
felépítésével, fő parancsaival. másiknak. A klub látogatása teljesen ingyenes, és bármikor 
E z u t á n  a  m á r  m e g l é v ő  csatlakozhatnak új tagok. A technikák bemutatásakor az eszközöket a 
könyvállományok feldolgozá- klub biztosítja. Mindazok, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel a 
sának (honosításának) lépéseit könyvtárban, jelentkezhetnek személyesen, vagy emailben, esetleg 
vették át részletesen. Megtanul- telefonon.
ták az adatbázisban található Dollmayer Bea (MZSVK Tata)
rekordok kiegészítését, importá-
lását, saját kezű bevitelét.

A képzés megszervezésére a TÁMOP 3.2.4 pályázat adott lehetőséget. 
Az oktatás könnyed hangulatban folyt, a felmerülő kérdéseket, Megyei könyvtárkép röviden
problémákat, ötleteket közösen beszélték meg a könyvtárosok. 

Dollmayer Bea (MZSVK Tata) Olvasótábor 

Komárom
Olvasótábort szervezett a Jókai Mór Városi Könyvtár. A nagy sikerű 

Kézimunka Klub alakult a könyvtárban! táborban írástörténeti oktatással, drámajátékokkal, kézműves 
foglalkozásokkal várták a gyerekeket a könyvtárosok.

Tata
Napjainkban egyre nagyobb az érdeklődés a különböző kézműves Micimackó
foglalkozások iránt, ezért a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
dolgozói összefogtak, és 2011. augusztus 11-én megalakították az Nyergesújfalu
ingyenes Kézimunka Klubot. Ennek célja, hogy minden érdeklődővel Júliusban Milne Micimackójával ismerkedhettek meg a gyerekek az Ady 
megismertesse azokat az ismert és kevésbé ismert technikákat, Endre Művelődési Központ és Könyvtár gyermekkönyvtárának 
amelyeket régebben nap mint nap űztek otthonaikban az elődeink. programjában.

Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita
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