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„Bölcs bagoly”
Városi Könyvtár

Könyvtárunk Dél-Borsod egyik legdinamikusab-
ban fejlõdõ intézménye. Iskolai és közmûvelõdé-
si feladatokat lát el. Olvasóink száma megközelíti
az ezret.

Legfontosabb célkitûzésünk minél gyorsabban
és minél szélesebb körben információhoz juttatni
ellátási körzetünk lakosságát a mai felgyorsult
világban. Épp ezért rendelkezünk szélessávú,
korlátlan internet-hozzáféréssel, ami nagy segít-
séget nyújthat a tanulmányaikat folytató középis-
kolai diákoknak és felsõoktatási hallgatóknak, de
bárki másnak is, akinek sürgõsen valamilyen friss
információra van szüksége.

Lehetõség van e-mail küldésére és fogadására,
anyagok letöltésére, nyomtatásra, fénymásolásra.
Új szolgáltatásunk, hogy a nehéz helyzetbe ke-
rült embereknek hetente friss adatokat biztosítunk
a munkahelykínálatról.

Több részleg is mûködik a könyvtárban. Elsõ-
ként az iskolait emelném ki, ahol az általános és
a középiskolák, de akár a felsõoktatási intézmé-
nyek diákjai is megtalálnak szinte minden segéd-
anyagot, ami tanulmányaikhoz szükséges. Érte-
lemszerûen vállaljuk játékos, az életkornak meg-
felelõ könyvtárhasználati órák
megszervezését elõzetes beje-
lentkezés alapján.

Helyismereti gyûjtemé-
nyünk megfelelõ tájékoztatást
tud nyújtani városunk múltjá-
ról, jelenérõl, de még jövõjé-
rõl, környezeti helyzetérõl is.
Felnõtt részlegünk hatalmas
szépirodalmi állománnyal
büszkélkedhet, de a könnyebb
mûfajú könyveket szeretõ ol-
vasóink is bõven találhatnak
kedvükre való olvasnivalót. A
gyermekrészleg, a „mesekuc-
kó” egy valódi mesevilágot
varázsol a gyermekek köré.
Ideális helyszín óvodások,

kisiskolások könyvtári bemutató óráihoz. A hír-
lapolvasóban több mint százféle folyóirat és ter-
mészetesen a legfrissebb napilapok állnak az
olvasók rendelkezésére.

Hamarosan elkészül a zenei részleg, ahol
nemcsak elméleti, hanem hangzó anyagot is
tudunk biztosítani a zene iránt érdeklõdõknek.
Szintén kialakulóban van a videotékánk, ahol
elsõsorban kötelezõ olvasmányokat fogunk
kölcsönözni, de természetesen más filmek is
lesznek a palettán.

Könyvtárunk minden hónapban meglepi ol-
vasóit egy-egy érdekes programmal, de szíve-
sen ad otthont író-olvasó találkozóknak, konfe-
renciáknak is. Programjaink közül a legnépsze-
rûbb és legnagyobb volumenû az immár ha-
gyományosnak számító gyermeknap megrende-
zése májusban. Hatalmas tömeget mozgat meg,
népszerû könnyûzenei együttesek, bohócok,
színtársulatok, egyéb szórakoztató produkciók
közremûködésével. Egész délutánt betöltõ prog-
ramsorozatról van szó, amely gyönyörû tûzijá-
tékkal zárul. A mûsor érdekessége, hogy a
könyvtár „Csepürágó” színjátszó csoportjából
kerülnek ki a konferansziék, akik évrõl évre
nagy sikerrel vezénylik le ezeket a rendezvé-
nyeket. A színjátszó csoport több éve mûkö-
dik, egyházi és városi ünnepségeken, rendez-
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vényeken vesz részt, nem kis sikerrel. Nagyon
népszerûek városunkban. Sikeres programunk,
hogy Szent Iván éjszakáján éjfélig tart nyitva a
könyvtár, aminek varázsát növelik a hagyomány-
õrzõ szokások, a tûzugrás, a bográcsolás. A téli
ünnepkör is gazdag színesebbnél színesebb ren-
dezvényekben: András-nap, Mikulás, Luca-nap,
karácsonyi mûsor.

Internet Fiesta a Bölcs Bagoly
Városi Könyvtárban

Könyvtárunk több sikeres pályázatot tudhat
maga mögött, így többek között megfelelõ tel-
jesítményû számítógépekre is sikerült szert ten-

nünk, és ami nagyon fontos,
szélessávú internet-hozzáfé-
réssel is rendelkezünk. Ebbõl
kifolyólag az idén örömmel
csatlakoztunk mi is az Internet
Fiesta népszerûsítõ program-
jaihoz.

Úgy gondoltuk, rendezvé-
nyeinknek több réteghez kell
szólniuk, hiszen egyre inkább
nélkülözhetetlenné kezd válni
az internet használata a hét-
köznapokban is. Meghirdettük
plakátokon, a helyi televízió
képújságának hasábjain, hogy
minél több emberhez érjen el
a fiesta üzenete. Sikerült is az
akció, mert a roham hatalmas
volt. A két hét úgy telt el,
hogy félóránként váltották
egymást az érdeklõdõk a gé-
peknél. (Itt jegyzem meg,
hogy sajnos elég kicsi a gép-
parkunk, mindössze három
számítógépbõl áll).

Egy szombati nappal kez-
dõdött a programunk, elsõsor-
ban gyerekeket vártunk, de
örömünkre jöttek velük a fel-
nõttek is. Sokan voltak váro-
sunkból ez idõ tájt Szovátán,
a testvérvárosunkban, ezért
ide repült el az elsõ e-mail,
de aztán elõkerültek a kis cet-
lik, és hamarosan olyan leve-
lezés vette kezdetét, hogy jó

volt nézni, ahogy beindult a nyüzsgés – hamar
ráéreztek az ízére.

A jó kezdésnek köszönhetõen az elõadásokra
többen is kíváncsiak voltak, hiszen sokakat érde-
kel, hogy otthonra milyen internet-hozzáférési le-
hetõséget érdemes választani, melyik a számára
legmegfelelõbb mind anyagilag, mind az idõkor-
látot tekintve. Tartottunk elõadást számítógépek-
kel kapcsolatos pályázati lehetõségekrõl, az
internet segítségével olyan oldalakat mutattunk be,
amelyeken ezekrõl információt is kaphatnak, tesz-
telhetik a gépeket a pontos leírások alapján, sõt
támpontokat is kapnak a kevésbé tájékozottak.

A délutánok voltak a legzsúfoltabbak. Volt,
aki álláshirdetésre válaszolt, fényképet raktunk
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fel, önéletrajzot készítettünk,
volt, akit a társkeresõ érdekelt,
sokan nyitottak freemail-címet,
de volt olyan nyugdíjasunk is,
aki az üdülését intézte elektro-
nikus úton. A nyolcadikos diá-
kok egymást túlkiabálva nézték
a felvételi eredményeiket, kinek
hová van esélye bejutni. A kö-
zépiskolások, fõiskolások már
sokkal tudatosabban szörföztek
a neten. Volt, aki a felvételi
ponthatárokat böngészte, más
már a szakdolgozatához keresett
anyagot vagy éppen a Neptunba
kért bebocsátást. De még nekik
is tudtunk újat mondani a
netikett-„tanfolyamunkon”, hi-
szen a hálónak is van illemkó-
dexe. Természetesen gondol-
tunk a kisebbekre is. Nagyon
élvezték a virtuális játszóházat,
a délutáni chat-partikat.

Annyi nevetés, sok-sok poén
hangzott el ezeken a délutáno-
kon, hogy remélem, mindenki
szép emlékekkel, derûsen ment
haza. A nagyoknak vetélkedõ-
vel zártuk a programot, nagyon
ügyesen kattogtatták az egere-
ket. Pillanatok alatt bejártuk
Európát, és megállapítottuk, a
gyerekek eléggé tájékozottak a
világ dolgaiban, tudják, mi tör-
ténik körülöttük, mi is az az
Európai Unió.

 A záró napon Párizsba „utaztunk”, az
Internet Fiesta központjába, teát fõztünk, és
francia dalokat hallgatva megnéztünk min-
dent, amit az útikönyvekbõl kiszemeltünk
magunknak. A gyerekek nagyon élvezték,
csak azt sajnálták, hogy hamar véget ért.

Ezen kívül két kiállítás is emelte a prog-
ramok értékét, az egyik az Internet világa

címet viselte, a másik az unió országairól,
a csatlakozás után várható oktatási, kultu-
rális és munkaerõ-piaci lehetõségekbe adott
betekintést.

Dióhéjban így telt el nálunk a két hétig
tartó ingyenes Internet Fiesta.

Konkoly Tiborné


