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I. MIKES-konferencia, Sepsiszentgyörgy 

2007. augusztus 8. – augusztus 10. 

 
 

 
 
 

PROGRAM 
 
 

Magyar Iskolai Könyvtárak Együttműködése Sepsiszentgyörgyön 
(MIKES-konferencia) 

 
2007. augusztus 8-9-10. 

 

 
Helyszín: Mikes Kelemen Elméleti Líceum, 520000 Sepsiszentgyörgy (Sfantu Gheorghe), 

Kriza János u.1-3., Kovászna megye, Románia 
 
Együttműködő felek: Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) – Magyarország, Romániai 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete (RMKE) iskolai könyvtáros tagozata – 
Románia. A konferenciát támogatta  az NKA Könyvtári Kuratóriuma. 

 
Résztvevők: romániai iskolai könyvtárosok, magyarországi, felvidéki, erdélyi, szerbiai, 

szlovéniai és kárpátaljai meghívott előadók. 
 
Szakmai cél: a Kárpát-medencei magyar iskolai könyvtárak szélesebb körű összefogása és 

szakmai tapasztalatcseréje. 
 
A MIKES-konferenciát első ízben rendezzük meg 2007-ben, stílszerűen Sepsiszentgyörgyön, 
ahol a Mikes Kelemen Elméleti Líceum ad otthont a rendezvénynek. 
 
Előadások, programok: 

 

1. nap: 2007. augusztus 8., szerda 

 
� Érkezés reggel, szállások elfoglalása, pihenés, ismerkedés Sepsiszentgyörggyel 
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� 12.30 Ebéd  
 
� 12.30 Regisztráció 
 
� 13.00 Megnyitó: Jancsó Árpád, a Líceum igazgatója köszönti a 

résztvevőket. Kiss Jenő, az RMKE elnöke és Bondor Erika, a 
KTE elnöke beszél az együttműködés kereteiről, lehetőségeiről. 

 
� 13.30 Kiss László, az RMKE iskolai könyvtáros tagozatának vezetője, a 

Líceum könyvtárosa bemutatja az erdélyi iskolai könyvtárak 
helyzetét, szakmai szerveződésük lehetőségeit. 

 
� 14.00 Kaszás Angéla előadása a zentai magyar kulturális intézményekről 

és a szerbiai magyar iskolai könyvtárak helyzetéről  
 

� 14.30 Dudás Judit előadása és prezentációja a kassai iskolai könyvtárak 
helyzetéről 

 
� 15.00 Szünet 
 
� 15.30 Bondor Erika, a KTE elnöke bemutatja a Könyvtárostanárok 

Egyesületének működését, az elmúlt évek szakmai programjait, az 
információcsere lehetőségeit. 

 
� 16.00 Fotóbemutatók a távol maradó területek iskolai könyvtárairól – 

lendvai beszámoló a szlovéniai kétnyelvű iskolai könyvtárak 
helyzetéről, kárpátaljai képek (Bondor Erika) 

 
� 16.30 Dömsödy Andrea (OPKM, Budapest): Az IASL és az Iskolai 

Könyvtári Világnap. A KTE világnapi pályázatainak és az új 
központi honlapnak a bemutatása 

 
� 17.00 A nap zárása 
 
� 18.00 Vacsora 
� 19.00 Közös esti városnézés 
 
 
 

2. nap: 2007.  augusztus 9., csütörtök 

 
� 8.00  Reggeli 
� 8.30  A nap ismertetése: Kiss László és Bondor Erika 
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� 9.00 Balogh Mihály (Kunszentmiklós, KTE egykori elnöke, OPKM ny. 

főigazgatója): A könyvtárostanári szakma létrejötte és a szakmai 
szerveződés kezdetei, tapasztalatai Magyarországon 

 
� 9.50 Beszélgetés a résztvevőkkel – kérdések, szakmai együttműködések 

kialakítására ötletek 

 
� 10.30 Dömsödy Andrea (OPKM, Budapest): Gyakorlati tapasztalatok a 

magyarországi könyvtárostanár képzésben. A könyvtárostanárok 
felkészítése a vezetési-menedzselési és a könyvtár-pedagógiai 
feladatokra 

 
� 11.20 Szünet 
 
� 11.40 Sunyovszky Anna (könyvtárostanár, Budapest) könyvtárhasználati 

bemutató órája a résztvevők – mint diákok –  bevonásával 
 
� 12.25 Ebéd 

 
� 13.10 Szakmári Klára (könyvtárostanár, Budapest – a KTE ellenőrző 

bizottságának elnöke): Az iskolai könyvtárhasználati tantervek és a 
könyvtár-pedagógia lehetőségei, jogszabályi háttere 
Magyarországon.  

 
� 14.00 A délelőtti könyvtárhasználati óra és a magyarországi tantervi 

szabályozásról hallottak megbeszélése. Kérdések. 
 

� 14.20 Bondor Erika (könyvtárostanár, Budapest – a KTE elnöke): 
Iskolai könyvtárak arculattervezése és marketingje informatikai 
eszközökkel. Belső és külső kommunikáció 

 
� 15.00 Szünet 

 
� 15.20 Kiss László (iskolai könyvtáros, Sepsiszentgyörgy): PR és 

kommunikáció az iskolai könyvtári munkában – avagy: hogyan 
„adjuk el” önmagunkat és könyvtárunkat? 

 
� 16.00 Petri Ágnes (könyvtárostanár, Budapest – a KTE gazdasági 

felelőse): Hagyományos iskolai könyvtári programok az 
olvasásfejlesztés érdekében 

 
� 16.40 Zseli Klára (könyvtárostanár, Székesfehérvár – a KTE pályázati 

felelőse): Új típusú könyvtári programok bevezetése,  
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szolgáltatások menedzselése – könyvtári és kulturális kampányok. 
Pályázati lehetőségek. 

 
� 17.20 Kérdések, a nap zárása 

 
� 18.00 Baráti találkozó vacsorával 

 
 

3. nap: 2007. augusztus 10., péntek 
 

�   8.00 Reggeli 
 
�   9.00 Paszternák Ádám (tájékoztató könyvtáros, Budapest, Országos 

Idegennyelvű Könyvtár – OIK): 
 Iskolai könyvtár 2.0 A könyvtárostanárok új infokommunikációs 
lehetőségei. Az előadást a számítógépteremben tréning jellegű 

foglalkozás követi, ahol a résztvevők megismerhetik az internetes 
közösségi oldalak, a blogok és a levelezőfórumok világát, 
megtanulhatják ennek felhasználását az iskolai könyvtárak 
munkájában. A felsorolt eszközök bevezetése az iskolai 
könyvtárak határokon túl ívelő együttműködését, kapcsolattartását 
is lehetővé teszik. 
 

� 12.00 A konferencia zárása: Kiss László és Bondor Erika 
 
 
Ebéd, hideg vacsora felvétele. Hazautazás – vagy még egy séta Sepsiszentgyörgyön. 
Vagy: kirándulás a környéken 
 
Este: a kiránduláson résztvevők hazautazása 
 
 

 
 

 
 
 

Konferenciánk megrendezését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 


