DIJMENTES, EMELT SZINTŰ SEGÉDKÖNYVTÁROS KÉPZÉS
A SZERENCSI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
SZERVEZÉSÉBEN

Intézményünk, TÁMOP -3.2.4 pályázat
elnyerésével 25.438.240.- Ft pályázati
támogatásban részesült, melyből 2x30
órás díjmentes internet tanfolyamot szerveztünk nyugdíjasok, GYES-en, GYEDen, GYET-en lévő kismamák számára.
16 órás tanfolyamot indítottunk be internet használat a könyvtári közegben
címmel . A Többcélú Kistérségi Társulás
mozgókönyvtári feladatokat ellátó települések könyvtárosai 16 órás textlib tanfolyamon bővíthetik ismereteiket. Olvasásés szolgáltatásnépszerűsítő programokat szervezünk: író-olvasó találkozókat, gyermekfoglalkozásokat tartunk könyvtárhasználati vetélkedőket, szavalóversenyeket, előadóesteket szervezünk az óvodások és általános iskolások számára. A Gyermekkönyvhéten gyermekkönyvírókat hívunk meg. Interaktív, többnyelvű, (angol, német, magyar) akadálymentes
honlapot készítettünk gyengénlátó verzióval pályázati támogatásból. Gyermekszekciót,
fórumot, galériát hoztunk létre ,helyismereti információkat nyújtunk. Online katalógussal
lehetővé tesszük a könyvtári dokumentumok előjegyzését, hosszabbítását , könyvtárközi kölcsönzést, lelőhely-nyílvántartást. A kistérségi könyvtárakkal közös katalógust működtetetését
valósítjuk meg. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári feladatellátásban
résztvevő 11 település könyvtárának (Alsódobsza , Sóstófalva, Újcsanálos , Monok, Golop,Bekecs, Tállya, Rátka, Mezőzombor ,Prügy, Taktakenéz) munkatársai részvételével 460
órás , emelt szintű, akkreditált OKJ-s segédkönyvtáros képzést indítottunk be 2011. január
10-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. A segédkönyvtáros
képzési- és vizsgadíj összege szakképzetlen dolgozó esetében 200.000,- Ft/fő ,(1-7 modul) ,
kiegészítő képzésbe résztvevőknél : 130.000,- Ft /fő ,( 4-7 modul). A képzési- és vizsgadíj
összegét , valamint az utazási és étkezési költségeket pályázati támogatásból fedezzük. A
képzés hét modulból áll: közgyűjteményi feladatmegosztás; könyvtári állománygondozás;
könyvtári olvasószolgálat; a könyvtárak működtetése; könyvtári gyűjteményszervezés;
könyvtári feldolgozó munka; könyvtári tájékoztatás. A korábban szerzett könyvtáros asszisztens végzettséggel felmentés szerezhető az első három modul teljesítése alól. 460 órából 100
óra gyakorlat, 350 óra elméleti oktatás. 100 óra gyakorlat alól felmentés adható mindazoknak,
akik könyvtárosi gyakorlattal rendelkeznek. Megengedett hiányzás mértéke a képzési idő
20%-a. A képzés befejezési időpontja : 2011. november 28. Vizsgáztatás befejezési időpontja
: 2011. december 28. Projektmenedzsment tagjai: projektvezető/projektmenedzser: Uray
Attiláné, pénzügyi munkatárs: Hegedűsné Makó Valéria, projektasszisztens: Tamás Gyuláné ,
könyvtári munkatárs: Gergely László
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