Főszervező: a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete

online
KÖNYVTÁRI ROADSHOW
2021. MÁRCIUS 15-19.
2021. MÁRCIUS 15., HÉTFŐ

Előadó,
foglalkozásvezető:

ELŐADÁS: 9:00-9:30 - Az SZMKE jelene és tervei a jövőre nézve
WORKSHOP: 9:45-10:30 - első csoport, 12.30-13:15 - második csoport
"...ahogy az égitestek találkoznak a végtelen térben..."
egy biblioterápiás foglalkozás bemutatása Márai Sándor írásán keresztül

Előadó,
foglalkozásvezető:

RONCZ MELINDA

2021. MÁRCIUS 16., KEDD
ELŐADÁS: 9:00-9:30 - Múltunk emlékei az online világban – Digitalizált
tartalmak a Fórum Intézet honlapjain
WORKSHOP: 9:45-10:30 - első csoport, 11.00-11:45 - második csoport
Digitálisnyomozó-képzés: Online tartalmak felhasználása a könyvtárban

2021. MÁRCIUS 17.,SZERDA

Előadó,
foglalkozásvezető:

ELŐADÁS: 9:00-9:20 - A változásban rejlő lehetőség
WORKSHOP:9:30-10:30 - első csoport, 15.00-16:00 - második csoport
Szervezetfejlesztés: Saját lehetőségeink számbavétele a fejlődés érdekében

Előadó,
foglalkozásvezető:

CSÉPÁNYI ZOLTÁN

ELŐADÁS: 9:00-10:00 - „Mondd meg Te az országnak, mit érdemes olvasni!”
– A Nagy Könyves Beavatás országos olvasásnépszerűsítő kihívás
KÉRDEZZ-FELELEK: 10:00-10:30

ELŐADÁS: 9:00-9:30 - Könyvtárhasználati foglalkozások módszertana
ÓRABEMUTATÓ FOGLALKOZÁS: 10:00-11:00
KÉRDEZZ-FELELEK: 11:00-11:30

jelentkezési határidő:
2021. MÁRCIUS 12.

PÉTERFI RITA

2021. MÁRCIUS 18., CSÜTÖRTÖK

2021. MÁRCIUS19., PÉNTEK

REGISZTRÁCIÓ:
WWW.SZMKE.SK

EGYHÁZI DÓRA

PROGRAM+

Előadó,
foglalkozásvezető:

SIMON KRISZTINA

TISZTÚJÍTÁS 2021: EGÉSZ HÉTEN lehet szavazni a Szlovákiai
Magyar Könyvtárosok Egyesülete új elnökségi tagjaira.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap
támogatásával valósulhat meg.

CSÉPÁNYI ZOLTÁN

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár,
könyvtáros - Eger

ELŐADÁS: „Mondd meg Te az országnak,
mit érdemes olvasni!” –
A Nagy Könyves Beavatás országos
olvasásnépszerűsítő kihívás
A Nagy Könyves Beavatás nem más,
mint egy óriási könyves utazás
középiskolásokkal. A különböző világokban
rengeteg szereplővel és sorssal találkoztunk,
elgondolkodtunk a jóról, a rosszról, a jövőről.
Mindezt közösen tettük meg, játékosok és
szervezők egyaránt, tovább építve ezzel
A Nagy Könyves Beavatás közösségét.
Szó lesz kezdetekről, megtörtént és meg nem
történt eseményekről, ötletekről, élményekről.

SIMON KRISZTINA

Könyvtárostanárok Egyesülete, elnök
József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános
Iskola, könyvtárostanár - Budapest
ELŐADÁS:
Könyvtárhasználati foglalkozások
módszertana - tankönyvbemutató
Frissen megjelent könyvtárhasználati könyveink
fejezetei mentén bemutatásra kerülnek, hogy
milyen tartalmakat "taníthatunk". Különböző
módszertani ötletek is terítékre kerülnek.
Adaptációs ötletekkel is készülünk azokra a
helyekre, ahol nincs iskolai könyvtár,
vagy órakeret az információs
műveltség fejlesztéséhez.

Fórum Kisebbségkutató Intézet Bibliotheca
Hungarica, igazgató - Somorja
SZMKE - titkár

ELŐADÁS: Múltunk emlékei a online
világban – Digitalizált tartalmak a
Fórum Intézet honlapjain
A Fórum Kisebbségkutató Intézet évek óta
építi digitális adatbázisait, bővíti digitalizált
tartalmait. A szlovákiai magyarok örökségének
értékes anyagaihoz juthatunk hozzá az intézet
által működtetett honlapokon. Az előadás
ezeket az otthonról (vagy a éppen a
könyvtárakból) is elérhető gyűjteményeket
kívánja bemutatni.

WORKSHOP:

Digitálisnyomozó-képzés Online tartalmak felhasználása a
könyvtárban
Workshop nemcsak helytörténettel
foglalkozóknak. Online tartalmak felhasználása
a könyvtárban. A foglalkozás során elmerülünk
egyes digitális tartalomszolgáltató oldalak és a
jelentősebb könyvtárak online tartalmaiban.
Kiscsoportos munka során a résztvevők maguk
is digitális nyomozóvá válnak.

ELŐADÁS:
A változásban rejlő lehetőség
A könyvtárak mindennapjaiban a
munkánk számos területén van jelen a
változás. Az előadás bemutatja, hogy egy
országos szakkönyvtár - az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum milyen új szolgáltatásokkal tartja a lépést
a felhasználói igényekkel.
A fejlesztéseinek eredményei:
webinariumos képzés, chatkönyvtáros
tájékoztatás, a kitelepüléses kölcsönzés,
telephelyek közti könyvkölcsönzés.
SZERVEZETFEJLESZTÉS WORKSHOP
Saját lehetőségeink számbavétele a
fejlődés érdekében

EGYHÁZI DÓRA
RONCZ MELINDA

PÉTERFI RITA

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,
főigazgató - Budapest

Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnök, Grund - kreatív vezető
Komárom/Rozsnyó

ELŐADÁS:
Az SZMKE jelene és tervei a
jövőre nézve
Bemutatásra kerülnek a 2019-es
kutatás adatai: Szlovákia többségében
magyarlakta településének könyvtárai.
Felvázoljuk az SZMKE jelenének
kihívásait és jövőbeli terveit.

WORKSHOP:

"...ahogy az égitestek találkoznak a
végtelen térben..."

Kiscsoportos munka során keressük a
résztvevő könyvtárak együttműködési
lehetőségeit: miként lehet eljutni a
személyes kapcsolatoktól az intézményi
együttműködés szintjéig.
Fókuszban a hatékony kommunikáció.
Megvizsgáljuk, hogy szolgáltatásainkat
milyen irányban lenne érdemes
fejleszteni.

REGISZTRÁCIÓ:
WWW.SZMKE.SK

https://cut.ly/YcRG7V

jelentkezési határidŐ:
2021. MÁRCIUS 12.

egy biblioterápiás foglalkozás bemutatása
Márai Sándor írásán keresztül
A workshop elején tisztázzuk a fejlesztő
biblioterápia fogalmát. A résztvevők
vázlatosan megismerkedhetnek a
módszerrel. Az idő hátralevő részében saját
élményen keresztül megismerkedhetnek egy
biblioterápiás foglalkozás menetével.
Tesszük ezt ezúttal Márai Sándor
születésének 120. évfordulója alkalmából.
A workshop zárásaként ötletelünk a
különféle korosztályokra való adaptálásról.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap
támogatásával valósulhat meg.

