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Tisztelt Kuratórium! 

 

Köszönetemet fejezem ki az Alapítvány szíves támogatásáért. Az Alapítvány tevékenységéről 

Hangodi Ágnes titkár asszony jóvoltából értesültem, amikor a KATALIST-en közzétette az 1%-os 

támogatás kéréséről szóló felhívásukat. Minthogy hallássérült vagyok, ezért nem telefonon, hanem 

az interneten tájékozódtam, és a honlapjukon rátaláltam, hogy fiatal könyvtárosok továbbképzését 

is támogatják. 

Pályázatomat azért adtam be, mert úgy gondoltam, hogy szakmai fejlődésem szempontjából 

hasznos lenne egy olyan továbbképzés elvégzése, amely országos szinten mutatja be a könyvtári 

stratégiát, a különböző irányvonalakat és gyakorlatokat. Az Alapítvány támogatásával így sikeresen 

végeztem el a kurzust 2008. tavaszán. 

Az ELTE Egyetemi Könyvtárában 18 éve dolgozom, munka mellett elvégeztem a Kaposvári 

Egyetemen a könyvtár szakot. Néhány évig négyórás foglalkoztatásban dolgoztam, de az utóbbi 

időben visszakaptam a nyolcórás munkaidőmet, így a képzés során szerzett ismereteket még 

inkább tudom hasznosítani.  

Szakmailag színvonalas fejlődési lehetőséget biztosított a számomra a képzés tematikája. 

Számos érdekes és fontos témakör mellett a legújabb könyvtári stratégiáról itt hallottam először 

részletesen. Ugyanilyen hangsúlyos témakör volt számomra a könyvtári integráció és befogadás, az 

uniós irányelvek és a trendek megismerése, s nem utolsósorban a kapcsolatépítés, a kommunikáció 

módszerei. Ezért úgy gondolom, hogy ez a továbbképzés különösen hozzájárul részben a konkrét 

ismeretek megszerzéséhez, részben pedig a kollégák közötti kapcsolatok erősítéséhez, illetve a 

mind tudatosabb és egységes értelmezésen alapuló döntéstámogatási feladat ellátásához.  

A program elvégzésével helyére kerültek olyan fogalmak, mint például közszolgálati 

közösségi közintézmény, szakmapolitika, misszió és trendek. Mit jelent a politikát (s nem a 

politikusokat) érdemben, értékrendszerük szerint megszólítani és hogyan tudjuk a menedzselést 

természetes módon (s nem ráadásként) a mindennapi tevékenységbe beépülve alkalmazni. Felhívta 

a figyelmet arra és megerősítette az elvárásoknak megfelelő, minőségi, felhasználóbarát és 

esélyteremtő szolgáltatások kialakításának fontosságát. Ugyanakkor válaszokat fogalmazott meg 

arra, hogyan tudunk alkalmazkodni a kiszámítható és a kiszámíthatatlan változásokhoz, a 

trendekhez, megőrizve a hagyományainkat is. Olyan válaszokat, amely a közigazgatás mint 

fenntartó szándéka szerint alakul, de ugyanakkor figyelembe veszi az érveinket is, amelyekkel 

alátámaszthatók a finanszírozás indokai. A technológiaváltás és az európai uniós változások által is 

jelenlévő generációs, kisebbségi és más különbözőségek miként enyhíthetők a tudatos 

felkészüléssel; milyen modellek, gyakorlatok léteznek szerte a világban, amelyek megoldási mintát 

jelenthetnek a számunkra is. Természetesen a hazai jogszabályi hátteret figyelembe véve, a 

könyvtári stratégiákat figyelemmel kísérve, azok elemeit az elképzelésekbe beépítve lehet mindezt 

a megvalósítás útjára vinni. Mindamellett, hogy a pályázatkezelési tevékenység nem kifejezetten 

könyvtári munkafolyamat, hanem sokkal inkább piaci szereplőkre jellemző gondolkodásmódot, 



cselekvést kíván meg, mégis igen lényeges eleme végső soron a könyvtár-finanszírozási 

kérdéseknek. Ugyanakkor a könyvtárosok számára is egyre nyilvánvalóbb a változás afelé, hogy az 

újabb eszközök és módszerek természetes alkalmazássá váljanak. Röviden szólva ne cél legyen 

már, hanem eszköz a célok eléréséhez. 

E kurzus mellett Az Esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban 1-2. c. korábbi 

továbbképzések egymást erősítve adnak számomra egy biztos alapot a szakmai 

véleménynyilvánításhoz, a lehetséges pályázati, fejlesztési vagy éppen programszervezési 

közreműködéshez elsősorban az esélyegyenlőség könyvtári megvalósítása témakörében. Ennek 

egyik példája az idei Múzeumok éjszakájára kapott jelnyelvi tolmácsolási, személyi segítői szerep 

mint új, speciális szolgáltatás előkészítése és alkalmazása. Minthogy az Egyetemi Könyvtárban 

változások is történtek a szervezeti struktúrában, a korábban csak papíron, de immár 

elhelyezésében is egy helyen lévő Gyűjteményfejlesztési és feldolgozó osztályon az új 

követelményekhez alkalmazkodva is igen jól hasznosíthatók a megszerzett információk. Újabb és 

korábbi ismereteimet, tudásomat az osztályon folyó munka érdekében tudom kamatoztatni, többek 

között az állomány és az integrált katalógus további fejlesztése során. Emellett az ELTE Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Karán indított Esélyegyenlőségi kerekasztal megbeszéléseken a könyvtári 

szemszögből való megvilágításhoz, a hálózati könyvtárosokkal kialakítandó együttműködéshez 

elengedhetetlen információkkal lettem gazdagabb. Mindezek által a könyvtáros küldetés, a 

hivatástudat tovább erősödött bennem. 

 

Bp., 2008. július 2. 

Köszönettel: 

Gyimesiné Franyó Borbála 

könyvtáros 

ELTE Egyetemi Könyvtár 

1053. Ferenciek tere 6. 


