
Felelős szerkesztő Feketsné Kisvarga Anita
Rovatvezetők: Erősné Suller Ildikó, 

 dr. Horváth Géza, Kissné Anda Klára, 
Sutáné Csulik Andrea, Világi Orsolya, Vitéz Veronika

Design, műszaki szerkesztés: Világi Orsolya, Török Csaba

Kiadja a József Attila Megyei Könyvtár, 
Tatabánya, Fő tér 2.

Felelős kiadó dr. Voit Pál igazgató
ISSN 2062-5782

A Téka Téma online utóda

A Téka Téma online utóda

I. évf. 8. szám
2011. augusztus

http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu

Tartalom: 
Megyei kö(nyvtá)rkép...............................................................2

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk...26
Hírünk az országban.............................32

Honismeret, helyismeret......................................9
Egyesületi élet.............................................................................11
Határok nélkül..............................................22
IT-mazsolák........................................24



Miben segíthetek? (Eredménynövelő technikák) Horváthné Csapucha Klára vizuális szakértő kiemelte a 
Tatabánya gyermek lelke és a mese kapcsolatát, mint fontos tényezőt a 
Június 8-án megtartottuk a Mentálhigiéné tréning utolsó, kicsik fejlődésében. Hozzátette, különféle szemléltető 
ötödik foglalkozását a József  Attila Megyei Könyvtár eszközök segítségével kiegészíthetjük a mesét, így a 

oktatótermében. A gyermek figyelme is az elhangzottakra irányul. A képi 
tréning címe: Köteles- hatást fokozzák a meseillusztrációk, a színes rajzvilág, a 
ségtudatunk – Eredmény- bábfigurák, a textíliából szőtt kellékek, vagy éppen a 
növelő technikák volt. játékszerek. Hányszor fordult már elő, hogy a falra vetődő 
Beszélgettünk jogaink- árnyékkal játszottunk, és találtunk ki hozzá történetet.
ról, kötelességeinkről Az előadó több, mesealkotásra alkalmas könyvet említett 
mind a munka, mind a példaként. Ilyenek a Naphegy Kiadó gondozásában 
család terén (ember- megjelent böngésző-sorozat kötetei, mint a Tavaszi-, a 
ként, nőként, alkalma- Nyá r i -  vag y  az  
zottként). Éjszakai böngésző. 

A foglalkozás végére lényeges következtetésekre jutottunk: Kiváló módszer a 
a környezetünk, a társadalom által elvárt kötelességeinken, gondolkodás fej-
az írásban lefektetett jogainkon kívül például jogunk és lesztésére az elhang-
kötelességünk önmagunk tisztelete, megbecsülése, zott mese folytatása, 
szeretete is. Mert ha minden rendben van velünk testileg és befejezése, vagy a 
lelkileg egyaránt, csak akkor tudunk hatékonyan élni, gyermek által rajzolt 
létezni és segíteni másokon, másoknak. képről való mesélés. 
A tréninget - mint a korábbi négy alkalommal is -, játékkal A papírszínházról 
zártuk. Ismét jól éreztük magunkat és várjuk, hátha egyszer már sokat hallot-
újra lehetőségünk lesz hasonlóképpen „összejönni” tunk. A fadobozba zárható csodaszép mese-kockák nem 
egymással, másokkal. csak a kicsiket ejtik ámulatba! A „mese-egyetemisták” 

Márku Mónika (JAMK Tatabánya) szájtátva figyelték a Békakirály történetét, és közben 
rácsodálkoztak a papírszínház tili-toli technikájára.
Madár helyett ezúttal filctollat forgattatott Horváthné 
Csapucha Klára a résztvevőkkel, ugyanis „pedagógusi” 

Kicsengettek a Mese-egyetemen utasítás szerint rajzoltak cicát, majd kiderült, ki mennyire 
kreatív akkor, amikor csak egy kör, egy egyenest érintő kör 

Tata és egy háromszög található a hófehér lapon. Az eredmény 
A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Mese-egyetem csigaverseny, sárkányrepülő, hóember, biciklis figura, és 
sorozatának június 16–án rendezett előadásán nem csak a még sorolhatnánk a képzeletek szüleményeit. A 
füle botját, de a keze tollát is mozdította a lelkes közönség. foglalkozás után végül mindenki mosollyal az orcáján 
A mesélés vizuális eszközeit napjainkban is alkalmazzák mehetett nyári szünetre, hiszen, ahogy minden egyetemen, 
tanárok, óvónők munkájuk során, sőt, még a szülők is a Mese-egyetemen is kicsengettek.
otthon, amikor gyermekeiknek mesélnek. Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
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Újabb mesék a mából a holnapnak LLL konferencia Komáromban

Tata A Publika Magyar Könyvtári Kör, az Eszterházy 
2011. június 22-én különleges napra virradt Tata: a Móricz Károly Főiskola Könyvtára, valamint a Jókai Mór 
Zsigmond Városi Könyvtárban egy kivételes irodalmi Városi Könyvtár közös szervezésében került sor a 
esten köszöntötték a város lakói Pribojszky Mátyás Tanítunk–tanulunk, mi a haszna? frappáns című 
Kölcsey-díjas írót 80. születésnapja alkalmából. konferenciára június 24-én Komáromban. A város 
A rendezvényre érkezők megtöltötték a termet, ahol polgármestere, dr. Molnár Attila, a Publika Kör elnöke, 
Petrozsényi Eszter közreműködésével különböző Billédi Ferencné dr. és a Jókai Mór Könyvtár igazgatója, 
történeteket hallgattak meg. A közönség együtt nevetett a Györgyné Rabi Lenke köszöntőivel vette kezdetét a nap.
fordulatokon, közösen hullajtották könnyüket a megható A lifelong learning, azaz az életen át tartó tanulás kapcsán a 

könyvtári szolgáltatások és eredményességük került 
terítékre. Mi magunk tudjuk, hogy hasznos, jó munkát 
végzünk, de valahogyan szükséges mérni az eredményeket, 
azután pedig kommunikálni kell azokat, hogy kellő 
publicitást kapjon a munkánk. Az összehasonlíthatóság 
érdekében egységesíteni kell. No és gondoljunk a hatás 
mérésére is. Az angliai Múzeumok, Könyvtárak és 
Levéltárak Tanácsa (MLA) készített egy módszertani 
kiadványt, amely a könyvtárak tanulást segítő 
szolgáltatásainak hatásvizsgálatáról szól – ezt ismertette 
nagyon jól, nagyon összeszedetten dr. Bartos Éva, a 
Könyvtári Intézet igazgatója. 
Az ENTITLE projekt új eleme a hatásfelmérés, amelyhez 
módszert dolgoztak ki az angol kollégák. A tanulás 
értelmezését kibővítették, a tudás megszerzésétől egy 
szélesebb társadalmi-kulturális szemléletig. Azt mondják, 

jeleneteken. Közös jellemzője volt mindegyik előadásnak, mérjük a ráfordítást (alkalmazottak létszáma, gyűjtemény 
hogy életszerű, komoly tanulságot tárt az emberek elé. mérete, alapterület, anyagi eszközök stb.), a teljesítményt 
Az esten megjelent Michl József polgármester, aki a (foglalkozások száma, résztvevők száma stb.) és kapjon 
„mesék” után személyesen is felköszöntötte az ünnepeltet, nagyobb hangsúlyt az eredményesség mérése a 
ajándékba hozva az 1510-es tatai országgyűlés emlékére költség/haszon-számítással szemben, mert ez jelzi a 
kibocsátott érme 50. számozott példányát. szolgáltatás hatását. A jó indikátor tevékenységközpontú, 
Azonban ezzel nem ért végett a meglepetés: a közönség so- megfelelő az adott helyzetben, mérhető, ugyanakkor 
raiból egymás után álltak fel a jó barátok, régi ismerősök, egyszerű az alkalmazás és az elemzés tekintetében. A 
többek között Sárközi József, a Honvéd Bajtársi Klub könyvtárak támogathatnak formális és nem formális 
elnöke, Sóvágó Gyuláné, Gútay Jánosné, hogy újabb és tanítási programokat, valamint segíthetik az informális 
újabb személyes ajándékkal örvendeztessék meg tanulási formákat is. 
Pribojszky Mátyást. Varga Istvánné kivételes citera elő- A GTE (Generikus Tanulási Eredmények) szociokulturális 
adással szórakoztatta a jelenlévőket. Az ajándékozás után a értelmezés, felöleli a tanulás különféle perspektíváit. A 
közeli barátok egy kis borkóstolóval, üdítővel és pogácsával könyvtárban segít a szolgáltatások elemzésében, az 
vendégelték meg a közönséget és az ünnepeltet, és sokáig egyénekre és közösségekre gyakorolt hatás megfogalma-
beszélgettek a régi közös emlékekről, új tapasztalatokról. zásában, az értékelési módok fejlesztésében, a 
Az est végén mindenki remek hangulatban távozott. következtetések levonásában, a jobb tervezésben, valamint 

Dollmayer Bea (MZSVK Tata)
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az alkalmazottak és a felhasználók tudatosságának Az asszertív viselkedés a legeredményesebb, mert nem 
fejlesztésében. agresszív, nem megalázkodó (szubmisszív), hanem 
Az értékelési modell hét lépésből áll: a szolgáltatások elegánsan magabiztos. Ilyenkor a testtartás egyenes, a 
áttekintése, az eredmények, az indikátorok és az gesztusok nyitottak és határozottak, a hang csengő. Az 
adatgyűjtési módszerek kiválasztása, az összegyűjtött asszertív ember kiáll az érdekeiért, véleményt mond, 
adatok elemzése, a megállapítások értelmezése és kifejezi érzelmeit, ugyanakkor figyelmesen meghallgat 
bemutatása, végül pedig a továbblépés a hosszú távú másokat, komolyan veszi és tiszteletben tartja 
hatások mérése felé.  Az eredmények kiválasztásánál azt véleményüket, érzelmeiket. Az egyenrangú kommunikáció 
ajánlja, építsük fel a szolgáltatás „történetét”. Az eredmény során mindenkinek joga van, hogy meghallgassák, 
mérésére különböző szempontokat kínál: legfőbb helyi tisztelettel bánjanak vele, kérdezhessen, elmondhassa a 
probléma, korábbi kutatási vagy értékelési eredmények, véleményét, kifejezze az érzelmeit, kiálljon az érdekeiért, 
kormányzati prioritások, a könyvtár elképzelései, nemet mondjon, hibázzon, segítséget kérjen vagy, hogy azt 
küldetése, illetve pénzügyi feltételek. A jó indikátor mondja, nem tudom. 
tevékenységközpontú, releváns, mérhető, egyszerűen Empátiánkat aktív figyelemmel tudjuk kifejezni, vagyis 
alkalmazható és elemezhető. Az adatgyűjtés történhet minden figyelmünket a beszélőre irányítjuk és befogadjuk a 
kérdőív kitöltetésével, a vélemények leíratásával, szóbeli és a nem szóbeli közléseit, hogy minél pontosabban 
beszélgetéssel vagy megfigyelés alapján. A mennyiségi megértsük a mondanivalójával együtt az érzelmi és indulati 
adatokat rendezhetjük táblázatba, grafikonba, állapotát is. Ezt meg lehet tanulni, be lehet gyakorolni, és 
számolhatunk százalékot, a minőségi adatokat pedig ennek jutalomértéke van a kliens számára. Az aktív 
például kódolhatjuk. A megállapításokból készíthetünk figyelem segít megfogalmazni a gondolatokat, feltárni a 
jelentést. problémákat, megtalálni a megoldásokat. Az aktív hallgatás 
Végül néhány tanács: keressünk támogatókat a jele a szemkontaktus, a bólogatás, az odafordulás, a 
szolgáltatásainkhoz, a könyvtár munkatársainak és a megértés szóbeli gesztusai és a kérdezés. Összegzésképpen 
felettes szerveknek ismerniük kell a terveket és a röviden összefoglaljuk a hallottakat, hogy pontosan 
prioritásokat, de vonjuk be a nyilvánosságot is, hiszen értettük-e a problémát. Ha viszont empátiát akarunk 
minél többen tudnak a szolgáltatásainkról, az kelteni, el kell, hogy mondjuk az érzelmeinket, de nem 
elkötelezettségünkről, annál nagyobb lesz könyvtárunk szabad hagyni, hogy azok eluralkodjanak rajtunk. 
presztízse. Mai világunkban mindennél fontosabb, hogy Amikor kifogást kell kezelni, először is el kell dönteni, hogy 
bizonyítani tudjuk könyvtárunk hasznosságát – azt hiszem az jogos, részben jogos vagy jogtalan. Ennek megfelelően 
jó lesz ezen mindenkinek alaposan elgondolkodni…! elnézést kérünk és intézkedünk, vagy megértéssel 
Dr. Németh Erzsébet, az Állami Számvevőszék elismerjük a jogos részleteket, a jogtalanokat viszont 
kommunikációs vezetője a „Tegyünk jót és beszéljünk is róla!” elutasítjuk. A jogtalan kifogásnál is megértést kell 
mottóval indította Kommunikáció és eredményesség című tanúsítani, de el kell azt utasítani. Nem könnyű nemet 
előadását, majd definiálta, mi is a kommunikáció. Az mondani, hogyan tegyük meg mégis. Maradjunk nyugodtak 
egymással kapcsolatban levő emberek a gondolataikat, és magabiztosak, foglaljuk össze a partner kívánságát, majd 
érzéseiket a nyelv segítségével szóban fejezik ki, és ehhez közöljük, hogy nem akarunk, nem tudunk eleget tenni. 
járulnak a nem szóbeli kommunikatív jelek, a testbeszéd. Hangsúlyozzuk ki a saját szempontjainkat. Figyeljünk a 
Ezután arról beszélt, hogyan tudunk eredményesen visszajelzésekre, mutassunk megértést, és ha van ötletünk a 
kommunikálni: az üzenetünknek figyelemfelkeltőnek kell megoldásra, vessük fel. Végső esetben alkalmazhatjuk a 
lennie, a mondanivalót strukturáljuk jól, a lényegi dolgokat „megakadt lemez” módszerét, azaz mondjuk el újra és újra, 
ismételjük meg, kérdezzük vissza, a megerősítéshez hogy miért teljesíthetetlen az adott kérés.
alkalmazzunk jutalmazást vagy büntetést. Jutalommal oda Partnerség vagy konkurencia – együttműködő könyvtári 
lehet szoktatni embereket, viszont egy rossz mondattal el is szolgáltatásfejlesztés elektronikus eszközökkel témával állt a 
lehet riasztani valakit. hallgatóság elé Czeglédi László, az Eszterházy Károly 
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Főiskola könyvtári főigazgatója. Kik a partnerek és kik illetve egyéb szakkönyvtár.
konkurensei egymásnak, a könyvtárak vagy a könyvtárak és A programot a Fonyó Istvánné (BME–OMIKK 
más intézmények, milyen tényezők a partnerség, és melyek főigazgató) vezette fórum zárta Elég a pénz? címmel. 
a konkurencia forrásai – ezekkel a kérdésekkel foglalkozott Értékes hozzászólásokat – egy-egy kiselőadást – 
elsőként az előadó. Idézte Kiss Gábort, a zalaegerszegi hallhattunk dr. Hangodi Ágnestől, dr. Tóth Mátétól, 
Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatóját, aki szerint Bobokné dr. Belányi Beátától és dr. Tóvári Judittól.
„Óriási harc folyik az emberek szabadidejéért, pénzéért, és ebbe a Délután Györgyné Rabi Lenke igazgató asszony 
konkurenciaharcba a könyvtáraknak is be kell szállniuk.” vezetésével tartalmas, szép sétát tettünk Észak-
Milyen területeken van leggyakrabban partnerség és Komáromban vagy mondhatnánk Öreg-Komáromnak, 
konkurencia, ez volt a következő kérdéskör. Digitalizálás és illetve Révkomáromnak is. Engedtessék meg nekem, hogy 
a kapcsolódó szolgáltatások, valamint képzések és 
oktatástámogatás. Megállapítható, hogy a könyvtárak az 
oktatástámogatás terén erős jövőképpel rendelkeznek 
könyvtártípustól függetlenül, mondta Czeglédi László, 
majd bővebben is kifejtette a két tématerületet. Beszélt az 
egri közös pályázatról. Tematikája az elektronikus tanulás 
körül forog, annak erőforrásai, eszközei, a tananyag 
mediális elemei, weblapszerkesztés, animáció készítés, 
minőségbiztosítás, illetve az e-learning könyvtári 
vonatkozásai. A pályázatban részt vett könyvtárak 
partnerei, de egyben konkurensei is lehetnek egymásnak. 
Vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a pályázat lezárása után a 
községi és kisvárosi könyvtárak, az egyházi, a nem 
nyilvános intézményi és szakkönyvtárak mennyire válnak 
(vagy nem) egyenrangú partnerré a könyvtári rendszerben, 
illetve mennyire felelnek meg szolgáltatásaik a korszerű 
követelményeknek.
Gál Tibor, a főiskolai könyvtár főigazgató-helyettese az én az utóbbinak nevezzem, így szoktam meg. 
Oktatástámogatás a szakkönyvtárakban – kihívások és lehetőségek A Duna bal partján ez a nagyobbik városrész, mintegy 
címmel kapott szót. Az oktatástámogatást két részre 35000 lakossal. Ketel vezér épített itt először várat, majd 
bontotta, közkönyvtárakra és nem közkönyvtárakra, de a városi jogait 1265-ben IV. Béla királytól kapta. Az 
kérdések egységesen: kinek, hogyan és mit. A felsőoktatási osztrákok az 1848-as forradalom során több ízben 
könyvtárak vezető szerepe mellett tette le a voksát. ostromolták a várat, Klapka György volt a vár kapitánya.
Említette Kultsár Istvánt, aki komáromi születésű, nemesi Győrfi Lajos 2009-ben felavatott Szent István szobránál 
származású pap, majd tanár volt, végül az MTA kezdtük a sétát, amely az egykori Komárom-Vidéki 
alapszabályait kidolgozó bizottság tagja lett. Értékes Takarékpénztár szecessziós épülete előtt áll, majd egyszer 
könyvtárát Komárom városának ajándékozta, ma csak megérkeztünk a Szent András templomhoz, amelyet a 
Révkomáromban, a Duna Mente Múzeumban láthatjuk. jezsuiták építettek a XVII. században. Több katasztrófa 
Az előadó szerint a leggyakoribb támogatási forma a (földrengés, tűzvész) után az 1850-es években nyerte el mai 
használó-képzés. Azt ajánlja, a könyvtárak éljenek a alakját. Vele szemben áll a Hültl Dezső tervezte 
lehetőségekkel és bővítsék kínálatukat. Fontosnak tartja a Kultúrpalota, amely ma a Duna Mente Múzeum, előtte 
szakkönyvtárakkal való együttműködést. Diagramja szerint Berecz Gyula alkotása a város szülöttéről, Jókai Mórról. A 
448 nem felsőoktatási szakkönyvtár van, ebből 9 országos, Ghyczy kúria mellett elhaladva kiértünk a Szentháromság 
36 MTA intézményi, a többi egészségügyi, munkahelyi, szoborhoz, amely 1715-ben a pestis áldozatainak emlékére 
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épült, mögötte egy kopottas Bauhaus stílusú épület. Pár emlékmű. 
lépés, és a Klapka téren találtuk magunkat, középen a Róna Végezetül átsétáltunk a Jókai Színházhoz. A színház 
József  alkotta Klapka György szobor, mögötte a parkjában áll a Vágsellyén született, 47 éves korában, 2007-
városháza. Az 1700-as évekbeli épületet sem kímélte a ben elhunyt nagyszerű színész, Kaszás Attila 2008-ban 
földrengés és a tűzvész, úgyhogy mai formáját 1875 körül felavatott szobra. Búcsú a színpadtól a címe Gáspár Péter 
nyerte el Gorstenbergen és Arvé tervei alapján. A alkotásának.
tornyában időről időre kinyílik egy ablak, és az ott levő Másnap még pompás kirándulások – a Monostori erőd 
életnagyságú huszárszobor előrejön a fülkéjéből, és bejárása, Révkomárom múzeumainak megtekintése, illetve 
trombitán eljátssza Egressy Béni Klapka-indulóját (Fel-fel Révkomárom és környéke nevezetességeinek felfedezése – 
vitézek a csatára…). A tér torkolatában egy sátorból vadul vártak a konferencia szerencsésebb résztvevőire, akiknek 
harsogott a zene, talán valamilyen eseményre hívogatták a nem kellett hazasietniük az esti vonattal.
városlakó fiatalokat. Benczekovits Beatrix, főigazgató-helyettes (OMKDK Budapest)
Megnéztük az angol gótikát idéző volt Tiszti Pavilon 
szépséges épületét, homlokzatán Ferenc József  Könyves szerda extra, ezúttal a Várkanyar Kávézó 
jelmondatával: „Viribus unitis”, azaz „Egységben az erő”. Belső teraszán
kertje hangulatos, kellemes pihenőhely szabadtéri 
színpaddal. A széksorokat igen elmés megoldással, egy Tata
tükörfallal takarták el, amelyben a kert gyönyörű növényei Kedves jelenséget, izgalmas egyéniséget láthattunk 
láthatók, mintegy megnövelve ezáltal annak méretét. Innen vendégül a Várkanyar Kávéházzal közösen rendezett 
kisétáltunk a várhoz, megnéztük a Lipót kaput, majd Könyves szerda keretében. A Móricz Zsigmond Városi 
elsétáltunk a várost védő Kőszűzig. Szobra a bástyán áll, K önyvtár  népszerű  
felirata: „Nec arte, nec marte”, vagyis „Sem csellel, sem erővel”, sorozatának 2011. július 
tehát a vár bevehetetlen. Az Anglia Parkon keresztül 13-i előadásán Karafiáth 
indultunk vissza a belvárosba. Néhány gyönyörű fa Orsolya volt a vendég. 
ölelésében áll V. László királyunk szobra. Gáspár Péter Villódzó hangulatváltá-
alkotását 2000-ben avatták fel. Idézzük csak fel kicsit a sok, öngúny, a komolysá-
történelmet. V. László 1440-ben itt született, anyja, got tréfává átlibbentő 
Luxemburgi Erzsébet, aki a magyar koronát komornájával, kedves játékosság és 
Kottanner Jánosnéval lopatta el a fia számára. mindemellett a látszóla-
Az Európa udvart jártuk ezután körbe, itt harmincöt gos kitárulkozás mellett, a folyamatos rejtőzködés, igazi 
európai ország építészetét mutatják be, és úgy tervezték, énjének szigorú védelme, eltitkolása jellemezte őt. Mesélt 
hogy a város új szolgáltató központja lesz, különféle kisiskolás éveiről, már akkor is megmutatkozó rendkívül 
üzletekkel, éttermekkel, kávézókkal. Az ötlet kitűnő, de az színes egyéniségéről, és kapcsolatigényéről. 
eltelt évek alatt hiba csúszhatott be, mert befejezetlen Rajongó típus volt, s az a mai napig is. A rajongása 
maradt a tér, az elkészült házak pedig üresek. Vannak ugyan tárgyának választott személy útja, meghatározta az ő 
csinos éttermek, kávézók, a hangulat mégis elillant. érdeklődési körét is. Így történhetett, hogy olyan sokfélét 
Sajnálom… Sok királyunk szobra megtalálható a téren: tanult, és számtalan dologba belefogott, melyek mind 
Mátyás király, Mária Terézia, III. és IV. Béla, II. András, formálták, alakították egyéniségét. 
Nagy Lajos, Károly Róbert, Luxemburgi Zsigmond és Az írást korán kezdte. Az előadás során megmutatkozó 
ráadásnak Hunyadi János, középen pedig szökőkút. ember játékosan vagány egyénisége szöges ellentétben áll a 
Innen aztán Jókai nyomába eredtünk, megnéztünk az 1784- költővel magával és a megírt alkotásokkal. Versei a legjobb 
88 között épített református templomot, amelyben a Jókai klasszikus hagyományokat folytatják, és gondolati 
család padja áll. Szemben vele Jókai Mór iskolája, az 1796- mélységük igazi nemes, értékes művekké emeli őket, nem 
ban épült református kollégium, kertjében a Trianoni szorulnak olcsó reklámra. A közönséget az első 
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pillanatokban meghökkentette a leplezetlenül őszinte történelemmel, természettudománnyal, kézműveskedéssel 
előadásmód, és - néha - a tartalom kendőzetlensége, de pár kapcsolatban, milyen könyvek találhatók a kézikönyvtár-
perc után elfogadták a költőnő stílusát, s vele együtt ban, hogyan használjuk a lexikonokat, szótárakat, milyen 
kacagva-szórakozva utaztak élete eddigi állomásain át a rendszer alapján kerülnek fel a polcra könyvek.
máig. A játék során elhangzottak még villámkérdések, volt 
Az este végét - szokás szerint - dedikálás zárta, és számos kakukktojás-játék, valamint konkrét könyveket kellett a 
tatai lett gazdagabb egy-egy Karafiáth-könyvvel. A tanultak alapján visszasorolni a polcra.
kávéház terasza zsúfolásig megtelt erre a kellemes estére, és Hogy milyen társasjátékkal díjaztuk a nyertes csapatokat? 
ez felvetette bennünk a gondolatot, hogy a könyvtár zárt, Az általános iskolásokat a Kac-kac kukac, Tick Tack Bumm, 
meleg olvasóterme helyett a nyári, kánikulai napokon Dzsungelláz, Munchkin, Bang társasjátékokkal, a 
célszerű lenne máskor is itt, szabad téren megrendezni a középiskolásokat a Betűtorony nevű szó- és kvízjátékkal, a 
Könyves szerdákat. Kragmorthe partyjátékkal és a Condottiere kártyajátékkal 

Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata) jutalmaztuk. 
Nyárra egyelőre búcsúzunk, és élménydús vakációt 
kívánunk a gyerekeknek, de szeptembertől újra várjuk őket 
tanáraikkal egy jó kis vetélkedőre a könyvtárban! 

Játék a betűkkel Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)

Tata
Az általános- és középiskolásoknak szánt könyvtári 
vetélkedősorozat áprilisban is tovább dübörgött a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár gyerek és felnőtt részlegében 
egyaránt. Miután a kora tavasszal érkező osztályok, 
pedagógusok vitték a program jó hírét szerte a városban, 
így egyre több iskola ismerte fel a benne rejlő lehetőséget: 
szórakozás és tanulás egyben. 
Képviseltette magát ezidáig a Vaszary János Általános 
Iskola Tardosi Tagintézménye Szalai Erzsébet 
vezetésével, a Kőkúti Általános Iskola és tagintézménye, 
a Fazekas Utcai Általános Iskola. Aktívan vett részt a 
könyvtári vetélkedőben a KEMÖ Diákotthon, akiknek 
tanárai és diákjai egyaránt lelkesen és tudásvágyra 
szomjazva jöttek el hozzánk. Salamon Nóra tanárnő 
áldozatkész munkájának köszönhetően ebből az iskolából 
hat osztály is meglátogatott minket. A középiskolák közül 
az Eötvös József  Gimnáziumból érkezett hozzánk két 
osztály a vetélkedőre, Dr. Horváthné Lőrincz Mária és 
Farkas Valéria vezetésével. A foglalkozásokat most is 
Goldschmidt Éva gyermekkönyvtáros és Dományi 
Zsuzsa könyvtáros tartotta.
Először egy rövid ismertetővel kezdtünk, hogy azok a 
diákok is könnyen eligazodjanak a polcok között, akik 
először jártak nálunk. Az elhangzottakra épültek a 
kérdéseink:  milyen könyvsorozataink vannak 
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Interaktív előadás Legyél te a nyár könyvfalója!

Komárom Dorog
2011. július 5-én a Jókai Mór Városi Könyvtár adott helyet Az Arany János Városi Könyvtár gyermekkönyvtára 
Vándor Károly: A szovjet hadsereg és légierő képekkel illusztrált meghirdette nyári könyvfaló-mozgalmát, és közzé tette a 6-
története, titkai hazánkban című interaktív előadásának és az 10 éves és a 10-15 éves korosztály számára ajánlott tíz-tíz 
azt követő beszélgetésnek. olvasmány listáját.

Ki kicsoda a mesében? Kézműves foglalkozás és mesedélután

Nyergesújfalu Nyergesújfalu
Játékos vetélkedőre hívta az Ady Endre Művelődési Július 21-én és 22-én kézműves-foglalkozás és mesedélután 
Központ és Könyvtár a gyermekeket 2011. július 7-én Ki várta az érdeklődőket Ismerd meg a magyar népmeséket címmel 
kicsoda a mesében? címmel. az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban.

Megyei kö rképnyvtá
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Beszámoló az MKE Helyismereti Könyvtárosok zárta le az Erzsébet Királyné Szálloda báltermében.
Szervezetének XVIII. Országos Tanácskozásáról A második nap, július 7-e délelőttjén ismét érdekes 
(Gödöllő, 2011. július 6-7-8.) előadásokat hallottunk neves szakmai előadóktól:

Kovácsné Koreny Ágnes, az Országgyűlési Könyvtár 
Az idei tanácskozás az Európaiság és nemzeti, helyi értékek téma osztályvezetője az Európai uniós tájékoztatás-ról, Dr. Sajó 
köré szerveződött, s ennek kapcsán Gödöllő, mint az EU Andrea, az OSZK főigazgató asszonya az Európai 
soros magyar elnökségének kiemelt helyszíne, és a digitalizálási törekvések-ről beszélt, Mennyeiné Várszegi 
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ volt Judit, a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 
a rendezvény házigazdája. Helyismereti és Különgyűjteményi Osztály vezetője 
A július 6-8. között megrendezett háromnapos konferencia pedig a Lokális információk a Kisalföldi Tudástár portálon 
rendkívül színes, érdekes szakmai- és szabadidős címmel tartott előadást.
programokat kínált. A délelőtti szekcióülések második részében pedig egyes 
A tanácskozás július 6-án ünnepélyes megnyitóval könyvtárak képviselői mutatták be, náluk milyen formában 
kezdődött, köszöntőt mondott Pintér Zoltán történtek fejlesztések a helyismereti gyűjtemény 
alpolgármester úr és Mándli Gyula, az MKE Helyisme- tekintetében. Ennek során először a kalocsai Tomori Pál 

re t i  K önyvtárosok Városi és Főiskolai Könyvtár új honlapját és helyismereti 
Szervezetének elnöke, pályázatának eredményeit ismertette a könyvtár igazgatója, 
majd a Kertész Gyula Asbóth Miklós. Majd a dunakeszi Kölcsey Ferenc 
Emlékérem á tadása  Városi Könyvtár online helyismereti fejlesztéséről 
következett. A díjat az kaptunk információt Csonka Mária igazgató asszonytól, 
idén a szervezet elnöksé- és végül Bajnok Tamara a százhalombattai városi 
ge Gerber Gyulának, a könyvtár egyik munkatársa mutatta be az elkészült Városi 
Pest Megyei Könyvtár archívumot, és beszélt a jövendő tervekről.
nyugdíjba vonuló igazga- A második nap szakmai programsorozatát a 

tóhelyettesének ítélte oda. A laudáció felolvasása és az Könyvtárellátó Nonprofit Kft. képviseletében, Lukács 
emlékérem átadása után Dr. Gazda István tudománytör- Szabolcs ügyvezető igazgató zárta le előadásával, melyben 
ténésznek, a Magyar Tudománytörténeti Intézet a cég régi és új szolgáltatásairól beszélt a jelenlévőknek.
igazgatójának A helytörténeti kutatások digitalizált alapművei a Az ebéd elfogyasztása és egy kis pihenőt követően 
világhálón című, és Kégli Ferencnek, az OSZK nyugalma- csütörtök délutánra „már csak” fakultatív szabadidős 
zott osztályvezetőjének Helyismereti fejlesztések a TÁMOP programok: kirándulás és egy kis nosztalgiával egybekötött 
3.2.4 keretében elnevezésű előadását hallgattuk meg. retró party maradt hátra.
A rendkívül érdekes előadásokat követően szabadidős A kirándulás során kisvasúttal tettünk utazást 
programok következtek: először a Gödöllői Királyi Máriabesnyőre, ahol igen színvonalas idegenvezetés mellett 
Kastélyba látogattunk, ahol idegenvezetéssel körbejártuk megnéztük a Székelykaput, a Máriabesnyői Bazilikát és 
a felújított kastélyszárnyakat, majd városnéző séta Altemplomot, a Grassalkovich-kriptát, a Kapucinus 
keretében megnéztük a Városi Múzeumot és a barokk keresztet, a Grassalkovich-filagóriát és a Külső miséző 
jegyében felújított Fő teret. oltárt. A vizuális élményt csak tovább fokozta a körülbelül 
Az első nap programját este kötetlen, zenés-táncos fogadás 15 perces csodálatos orgonakoncert a bazilikában, és 

Helyismeret
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Dr. Lencsés György kiváló kalauzolása. A helyismereti könyvtárosok Gödöllőn megrendezett 
Este, hogy kipihenjük a nap szellemi és fizikai konferenciáját idén is, mint eddig mindig fórum, 
megpróbáltatásait Mándli Gyula koordinálásával zsíros kerekasztal-beszélgetés zárta le, ahol lehetőség nyílt a 
kenyér, pogácsa, sör, bor és pálinka kíséretében archív felmerülő kérdések, problémák megvitatására, az 
fotókkal idéztük fel az előző tanácskozások hangulatát. elhangzott témákhoz való hozzászólásra. Ugyancsak itt 
Az előző két naphoz hasonlóan az utolsó is tartogatott jelentették be, hogy a szűkös költségvetés miatt jövőre nem 
számunkra még érdekességeket. Az előző nap megtekintett lesz külön tanácskozása az ország helyismereti 
királyi kastélyról láttunk és hallottunk újabb információkat könyvtárosainak, hanem a jövő évi könyvtáros 
Gönczi Tibortól, a Gödöllői Királyi Kastély vándorgyűlés egyik szekciónapján lesz alkalmuk ismét 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától. „összejönni” és „szakmázni” egy kicsit.
Előadásából megismertük a kastély azon részeit is, Szomorú tény tehát, hogy ez a 18 éve tartó, a könyvtárosság 
amelyeket nem volt módunkban a kirándulás során egyik legfontosabb területét jelentő szakmai fórum, mely 
meglátogatni, és ismertette velünk a felújítások további valóban megérdemelte az önállóságot, átlépte a „tini kort”, 
részleteit, terveit. „nagykorúvá vált”, de pénzhiány miatt nem érheti meg a 
Ezt követően ízelítőt kaptunk a Gödöllő monográfia már felnőtt létet. Remélem azonban, hogy a következő 
elkészült első és második kötetéről Gaálné dr. Merva vándorgyűlések gyermekeként még sokáig fog élni, nőni, 
Mária múzeumigazgató asszony jóvoltából. A Barokk év gyarapodni és fejlődni.
2011 projekthez kapcsolódó múzeumpedagógiai Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének 
programokról Kerényi B. Eszter muzeológus XVIII. Országos Tanácskozásán (Gödöllő, 2011. július 6-
tolmácsolásában hallhattunk, és betekintést nyertünk a 7-8.) elhangzott előadások anyagai és az ott készült fotók 
városi könyvtár által gondozott Gödöllő Gyűjteménybe és a elérhetők és letölthetők a gödöllői városi könyvtár 
Cserkész Könyvtár és Levéltár anyagába is. honlapjáról: 

Márku Mónika (JAMK Tatabánya)
www.gvkik.hu

Honismeret
Helyismeret

10



a Tudásközpontba integrált könyvtára(ka)t, parkolójában „Tanulás, tudás, műveltség - Könyvtárosok a jövő 
pedig a 2010 decemberében felavatott könyvtárbuszt szolgálatában” beszámoló a pécsi vándorgyűlésről
mutatták be az érdeklődőknek. (A felsoroltak némelyikéről 
és a teljesség igénye nélkül külön számolok be 
Könyvtárképek, gyűjtemények Európa kulturális fővárosából A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyű-
címmel.) lésének 2011. július 14. és 16. között Pécs adott otthont. 

Délnyugat-Magyarország „fővárosa” 2010-ben elnyerte az 
Július 13., a nulladik nap„Európa kulturális fővárosa” címet. Ezt többek között a Dél-

Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 
Július 13-án Háztűznéző címmel a Tudásközpont 

felállítását célzó projektnek köszönhette, amely egyesíti 
létrejöttéről több szakmai előadást hallhattunk. Elsőként 

magában a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárat a dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a PTE EK Központi 
Városi Könyvtár gyermekrészlegével, a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója Együttműködésre ítélve címmel a 
Könyvtár Központi Könyvtárát és a Benedek Ferenc projekt során megvalósított könyvtári modellről beszélt. 
Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szak- Pécs az „Európa kulturális fővárosa” címért öt projektbe 
könyvtár szervezetét és gyűjteményét. E 13 ezer m2 fogott bele, melyek közül egy volt csupán a Dél-Dunántúli 
alapterületen, helyenként meglepő külső és belső építészeti Regionális Központ és Tudásközpont létrehozása. 
megoldásokkal, korszerű technikai eszközökkel felszerelt A Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Város 
hatalmas épület volt központi helyszíne az idei Önkormányzata és a PTE egyetemi szenátusa, mint a 
konferenciának. A szervezés, mint minden szakmai feladat három intézményfenntartó, közös könyvtárszakmai 
a könyvtár életében, megoszlott a közgyűjteményi és az irányító szervezettel dolgozták ki a szolgáltatási 
egyetemi könyvtár között, magas színvonalon biztosítva a koncepciót. Célkitűzésük szerint egy könyvtárat kell látnia 
vándorgyűlésen részt vevők terelgetését, ellátását és a a látogatóknak, miközben jogilag két önálló intézményként 
szakmai programok, előadások lebonyolítását. 

működnek: a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár 
Pécs kulturális kánaán azok számára is, akik fogékonyak a 

és a PTE Egyetemi Könyvtára.
művészetek iránt. Számtalan múzeum megtekintésére, 

Gyűjtőköri megállapodás, egységes logikai rend,
belvárosi sétára és könyvtárlátogatásokra volt lehetőség 

a feladatok ellátásában 50-50 %-os részvételi arány, 
már a 0. naptól, július 13-ától. Az előzőekről mindenki 

korszerű technológia és informatika (RFID), 
hallott már, vagy ismeri (Széchenyi tér, Csontváry, Zsolnay 

a könyvtárigazgatók rendszeres heti megbeszélései, ad hoc 
és Vasarely Múzeum, Barbakán bástya és kert, Jakováli 

bizottságok működtetése igyekszik biztosítani
Hasszán pasa dzsámija, Püspöki palota, Székesegyház, 

az integrációt. Különböző típusú könyvtárakról lévén szó, 
ókeresztény sírépítmények stb.). Utóbbiak között a 

a jó szándék és a közös érdekek szem előtt tartásával sem 
P T E  E K  K l i m o  K ö n y v t á r ,  L e v é l t á r  é s  

ment az átalakulás érdeksérelem nélkül. (Részletesen a 
Egyetemtörténeti Gyűjteményét, a PTE BTK-TTK 

TMT 2011. 4. számában olvasható kálváriájuk.)
Kari Könyvtárát, a Pekár Mihály Orvosi és 

Szellőné Fábián Mária, a PTE EK főigazgató helyettese 
Élettudományi Szakkönyvtárát, az Apáczai Nevelési 

arról beszélt, hogy a szolgáltatás-integráció hogyan jelenik 
és Általános Művelődési Központ könyvtárát, 

meg egységes könyvtárként az olvasók számára.
a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárat és természetesen 
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 Az integráció összehangolt szolgáltatásokat, fejlesztéseket, A  Város i  Könyv tá r  r é sz l eg ekén t  működöt t  
közös üzemeltetést, jelent. Egységes volt az állomány g yer mekkönyvtár uk most  Körb i r oda lom  néven 
telepítése, megvalósult az állományintegráció. A korcsopor tonként  rendeze t t  á l lománnya l  é s  
könyvtárszakmai tevékenységek önállóan folynak, de tevékenységekkel áll rendelkezésre.
egymással kooperálva és integráltan. Az 1. szint Markó Tamás, a PTE EK informatikusa a beszerzendő 
(szépirodalom, irodalom és nyelvtudományok, idegen eszközök specifikálásától a késedelmes hardverszállítások 
nyelvű irodalom és folyóirataik, adatbázisaik), a 4. szinten ideiglenes áthidalásán át a működő szolgáltatások új 
elhelyezett gyermekkönyvtár, a zenei és kottagyűjtemény, a szerverre történő átszállításáig és az RFID-s rendszer 
helyismereti gyűjtemény, a kistérségi ellátás, valamint a bevezetéséig avatott be a részletekbe. 

Az RFID technológiára 2008 áprilisában figyeltek fel, így hálózati munka a megyei-városi könyvtár felügyelete alá, 
bekerülhetett a tervekbe. Részletes beszámolót hallottunk feladatkörébe tartozik továbbra is. Ezzel szemben a többi 
arról, hogy segítségével hogyan oldották meg a tudományterület állománya és a kapcsolódó szakmai 
példányazonosítást, az olvasójegyek és napijegyek feladatok az egyetemi könyvtár hatáskörében maradtak. A 
kezelését, a beléptető rendszert, amely az olvasók és a gyűjteményépítés a saját gyűjtőkörök figyelembe vételével 
dolgozók azonosítására is alkalmas.arányosan, saját keretből, de egymással kooperálva, 
További problémát okozott, hogy a Microsoft csak egyeztetve történik. Az olvasószolgálat koordinált 
egyetemi polgároknak engedte volna az ingyenes Windows tevékenység, a szakmai szolgáltatásokat koordinátorok 
és MS Office használatát, így az RFID-rendszert felismerő szervezik. Vannak szintvezetők és műszakvezetők (84 órás 
gépeken kívül Linux és Open Office fut a kliensgépeken. heti nyitva tartás). 
Meglepő módon a szükséges gerinchálózat kialakítása csak A képzés, továbbképzés, a statisztika közös. A 
2011 júliusától, az üzemeltető saját beruházásából rendezvények, az informatikai kérdések koordináltan 
valósulhatott meg.ellátottak. Ez utóbbiak terén szerencsések voltak, mivel 
Este a pécsi Szélkiáltó együttes adott koncertet a mindkét intézmény „Corvinát” használt. Ezt egészítették ki 
Tudásközpont konferenciatermében. József  Attila az új könyvtártechnológiával (RFID). Honlapjuk portál 
szerelmi költészetéből, legújabb feldolgozásaikból (Márai típusú. 
Sándor-versek) éppúgy válogattak repertoárjukba, mint a Az eredmény tehát költséghatékony gyűjteményépítés és 
gyermekirodalom megzenésített darabjaiból. A jó gazdálkodás.
hangulatot közös éneklés fokozta.Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csorba Győző 

Megyei-Városi Könyvtár igazgatója saját szervezeti 
Július 14., az első napegységüket mutatta be, amely jogutódlással jött létre a 

megyei és a városi könyvtárból. Ennek következménye az A vándorgyűlés első napján, július 14-én sorra regisztráltak 
új logó, a megújult honlap ( ). a kollégák, rendezték be standjaikat a különböző kiállítók: 
Tíz fiókkönyvtár (felére fog csökkenni) tartozik hozzá. több kiadó, könyvtári 
Baranya megye kétszázötvenegy településéből száztizen- integ rá l t  rendszer,  
kettőben van telepített szolgáltató helyük és még logisztikai cég, iroda-
huszonnyolcat (nyolcezer lakos) látnak el a könyvtár- technikai beruházó 
busszal. Az épületben található egymillió dokumentumnak mutatkozott be, az 
majdnem a fele (négyszázhetvenezer) a közgyűjteményi IQSYS standján még 
állomány. bor- és Becherovka kós-
Alapvető feladatuknak tekintik a helyismereti gyűjtemény tolásra is volt lehetőség. 
gondozását és építését (Kelemen-Szikray hagyaték). A 
kulturális értékmentés jegyében a Baranya megyei digitális Természetesen az MKE is felállította standját. A kiállítás 
adatbázist (MédiaDigiTár), a zenei gyűjteményre alapozva hivatalos megnyitására délután került sor.
zenei blogot hoztak létre. 

www.baralib.hu
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Míg az MKE elnökségi ülését tartotta, a Könyvtárosta- igazgató), Kovács Beatrixnak (MKE Műszaki Szekció, 
nárok Egyesülete iskolai könyvtárlátogatáson és titkár), Molnárné Loridan Ilonának (Pécsi Városi Könyvtár 
tapasztalatcserén vett részt. A sajtótájékoztató után vette Várkonyi Nándor Könyvtára, nyugdíjas tájékoztató 
kezdetét a nyitó plenáris ülés a Pécsi (Kodály) Konfe- könyvtáros), Papp Margitnak (Katona József  Megyei 

rencia és Koncer t- Könyvtár, tájékoztató könyvtáros).
központ épületében. A Az Év fiatal könyvtárosa díjat Bedekovics Zóra (Illyés 
megjelent könyvtáro- Gyula Megyei Könyvtár, informatikus könyvtáros) vehette 
sokat, a társszakmai át Bakos Klárától és Fodor Pétertől. Ez évben különdíjat is 
szervezetek és az NFII kiosztottak. Hangodi Ágnes és a Kovács Máté Alapítvány 
képviselőit, a határon túli képviselője, Kovács Ilona a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
kollégákat köszöntötte gyermekkönyvtárosát, Tóth Renátát tüntették ki.
Bakos Klára, az MKE Végezetül a Helsinki Városi Könyvtár igazgatója, a 2012. 
elnöke, dr. Réthelyi évi IFLA konferencia szervezőbizottságának elnöke kért 
Miklós miniszter úr szót, hogy meghívja a magyar könyvtárosokat a ma 
(NEFMI),  Jakabné könyvtárával foglalkozó előadásokra Finnországba.

Pohl Marietta, a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke, Prof. Pléh Csaba, a BME Kognitív Tudományi Központ 
prof. dr. Bódis József, a PTE rektora, dr. Fischerné dr. igazgatója, MTA professzor Az internet és az olvasó ember 
Dárdai Ágnes, a PTE EK főigazgatója és dr. Németh válsága: A kognitív megközelítés és a WEB alapú kultúra címmel 
Zsolt, a KSH elnökhelyettese. A megfogalmazott tartott nyitó előadásában a gépek fejlődéstörténete során az 
gondolatok között a megváltozott világkép és műveltség azok szerepéről kialakult különböző felfogásokról beszélt: 
fogalma, az IT kompetenciák és a kommunikációs képesség Donald kultúratípusai ,  a mai kommunikációs 
fontossága, a hangsúlyossá vált felhasználóképzés hangzott tudáshordozókban megjelent új mintázatok, az IKT és az 
el. A legtöbb tevékenységhez kell az olvasás, a fantázia általa emberi elme viszonyáról kialakult felfogások. 
fejlődik, ezért fontos minél korábban elültetni szeretetét. Rámutatott a műveltség és a „hasznos tudás” közti 

különbségekre. Véleménye szerint a kettő nem állítható Nem szabad elveszítenünk az írni-olvasni tudás képességét, 
élesen egymással szembe. A gyakorlati tudásra éppúgy az internet megfoghatatlan, nincs illata. A könyv a múlt 
szükség van, mint az átfogó ismeretekre. időállósága, értéke, a könyvtár szerepe maradandót 
A webalapú világ veszélyei (a felületes olvasás, a felszínes közvetíteni. A miniszter úr nem feledte megemlíteni a 
feldolgozás, a tartalom helyett a folyamat fontossága, a Márai- és a digitalizálási programokat, miközben az uniós 
testnyelv és a kontaktus hiánya) felvetik a kérdést: milyen források továbbra is rendelkezésünkre állnak. Dr. Németh 
lesz az IT nevelte ifjú? A múlt és jövő háttérbe szorul, csak a Zsolt pedig a legnagyobb „fejben könyvtár” plénuma előtt 
jelen számít alacsony szintű kontroll-lal? Más vélemény kérte a könyvtárosok közreműködését, hogy a 15. 
szerint a tv hatására a verbális IQ javul, de a kevesebb népszámlálás során könnyítsék meg és segítsék majd a 
örömalapú olvasás miatt az iskolai képességek csökkennek, könyvtárlátogatók internetes űrlapkitöltését. Erről a KSH 
a vizuálisan szocializálódott fiatalság vizuális tanulásra együttműködési szerződést írt alá az MKE-vel és az IKSZ-
hajlik. Az állandó figyelem- és feladatmegosztás kényszere szel. 
ellenére sem tudnak a tanultakról beszámolni. A hipertextes Ezután került sor a Fitz József  Könyvdíjak átadására. 
szövegkörnyezet megnehezíti az olvasást. A weben profi Több (pl. az Apáczai Kiadó, General Press, Petőfi Irodalmi 
keresők többet „dolgoznak”, előbb elfáradnak.Múzeum) kiadó és szerző sorakozott fel a díjazottak között. 
Az előadás végén saját kutatási eredményeit osztotta meg a Gyermekkönyv, magyar divattörténeti munka, Lesznai 
hallgatósággal. Anna-válogatás kapta a díjat.
Este hangversenyt adtak a PTE Művészeti Kar MKE Emlékérmet adtak át Silvia Stasselovának, a 
művésztanárai. Schubert, Liszt és Verdi-művek csendültek Szlovák Könyvtáros Egyesület elnökének, Béresné Dávid 
fel a Kodály Központban.Magdolnának (budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtár, 
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Aki kötetlenebb beszélgetésre, tapasztalatcserére vágyott, eszközt, az MD Consult-ot mutatta be. Az amerikai orvosi 
az a Minaret Étterem kerthelyiségében a FITT kocsma egyetemek 95 %-a használja. A felhasználók számára 
társaságához csatlakozhatott. szerkesztett szolgáltatás tartalma úgy használható, mint egy 

hagyományos adatbázis, ettől azonban sokkal többet nyújt. 
Július 15., a második nap A folyamatosan frissített - angol nyelvű - releváns tartalom 

az elfoglalt szakemberek nélkülözhetetlen eszköze. A A július 15-ei nyitó plenáris 
felhasználóbarát, bármikor, bárhol lekérdezhető ülésre ismét a Tudásköz-
információ mögött több mint nyolcvan folyóirat, az Észak-pont konferenciatermében 
Amerikában publikált cikkek, 450 e-book, ötvenezer kép és g yű l tünk  össze.  Dr.  
diagram áll. A rendszer flexibilis, a felhasználó saját Komlósi László Imre, a 
igényeihez alakíthatja a tartalmat, az orvosok a diákjaik PTE rektor helyettese 
számára is ezt használják. Többnyelvűség, szocializáció, 

műveltség címmel az etnikai- Az MD Consult kiegészíthető a Clinicians First Consult-tal, 
nemzetiségi sokszínűséget, a multikulturális többnyelvű- amely helyi szinten használható a betegápolás során. Mobil 
séget az én-világ szemléletformáló és az egyén szolgáltatás letölthető tartalommal és internetkapcsolat 
társaslélektani viszonyrendszerét kialakító közegként nélkül is használható akár a betegágy mellett. A diákok is 
szemléltette. Az ökológiai modell, a szocializáció, a használhatják. Több mint ezer témakörben huszonhárom 
kultúra/műveltség, a formális és informális tanulás orvosi területen, struktúráltan, a kezeléseken keresztül az 
egyaránt alakítja nyelvünket. Ez utóbbi kiemelt helyszíne és eredményeken át a megelőzésig kereshetők benne az 
eszköze a könyvtár, a megosztott ismeretforrások információk.   
többnyelvű forráshelye. A könyvtárak már felismerték, Miért jó ez a könyvtárosnak? Az orvosi könyvtárost 
hogy születéstől fontos az olvasmány- és könyvélmény, mindennapi munkájában és a tájékoztatásban segíti.
hiszen ez a 2-3. életévig a legintenzívebb, ezzel szemben az 
állam a 3. életévtől dotálja egyre nagyobb mértékben a A plenáris ülés után az egyes szekciók szakmai 
nevelési intézményeket. Előtte kéne! Az ellentmondások és programjaira került sor a különböző helyszíneken. 
kihívások leküzdése mellett bátorító társadalmi és Összesen tíz szekció hatvanhat előadásából lehetett 
kulturális magatartás is szükségeltetne. választani. Szubjektív indíttatásból, érdeklődési vagy 

munkakör szerint a kollégák itt szétváltak. A A Könyvtárak számára nyújtott központi szolgáltatások címmel 
programfüzetet lapozgatva minden szekcióban akadt egy-Lukács Szabolcs, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
egy olyan előadás, ami érdekesnek ígérkezett. A teljesség ügyvezető igazgatója feladataikról beszélt a jelen és a jövő 
igénye nélkül:t ü k r é b e n .  K i e m e l t e  a  M á r a i - p r o g r a m o t  

(http://www.kello.hu/marai(bD1odSZjPTUwMA==)/P · A Tudományos Szakkönyvtári Szekció - az MKE 
ublic/default.htm), üzleti (ügynöki hálózat és bizományosi 

frissen alakult szervezete - a modern eszközökkel 
szerződések, árrések) és közhasznú tevékenységi körében 

támogatott oktatásról és kutatásról, a Magyar 
ellátott feladataikat (UK Szerkesztősége, bibliográfiai 

Tudományos Művek Táráról, az elektronikus 
rekordok letölthetősége). Beszélt az elektronikus könyvek 

könyvek értékéről, a könyvtárak e-learning 
és az internet szerepéről, és hogy a tanulást nem lehet 

szerepéről, az e-Corvina tudásmenedzsmentjéről, 
„kattintásokra” alapozni. A számítógépek segíthetik a 

a SUWECO online szolgáltatásairól és a szerzői 
tanulást, de mértékletességet kell gyakorolnunk. 

jogról tartotta meg ülését.
A szekcióülések előtt Az MD Consult mobil diagnosztikai 

· A legifjabb Jogi Szekció a jogi műveltséget, a rendszer magyarországi bemutatója tolmácsolásban hangzott el. 
Agnieszka Wlaszczyk, az Elsevier lengyelországi e-sales 
managere egy, a klinikai gyakorlatban használt online 
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könyvtár és a jogtudomány viszonyát, az európai és a baranyai iskolák és könyvtárak együttműkö-
könyvtárak jogi szabályozásának egységességét désének modelljei. A Csimota és a Naphegy 
vizsgálta. Adatbázis- (EBSCO - Legal Collection) Kiadók egészítették ki programjukat.
és könyvbemutatóra is sor került, illetve a PTE 

· A Múzeumi Szekció ülésén a Baranya megyei Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaság-
múzeumi szervezet és tagkönyvtárainak bemutat-tudományi Szakkönyvtár különgyűjteményét, 
kozása mellett, a Tagsys az RFID technológiáról valamint a Jogi Kutatót is megtekinthették az 
tájékoztatott. A HM HIM Hadtörténeti Múzeum érdeklődők.
főmuzeológusa a sokáig rejtve őrzött Aradi 

· A Társadalomtudományi Szekció a jelen és a jövő Ereklyemúzeumról, a Szépművészeti Múzeum 
tudásbázisaival és tudástáraival foglalkozott, muzeo lógusa  a  nordk i rchen i  P le t ten-
köztük a KSH Könyvtár és az OPKM berg–Esterházy kastély egykori képeiről, a Buda-
tudásbázisaival, az Országgyűlési Könyvtár pesti Történeti Múzeum könyvtárigazgatója pedig 
Digitalizált Törvényhozási Tudástárával. A a szocializmus manöken-divatszemléletéről tartott 
könyvekben felhalmozott tudás online előadást.
hozzáférhetővé tételéről a SzervizPark képviselője 

· A Zenei Szekció a műveltség változását a zenei beszélt.
könyvtáros szemüvegén keresztül, a zenei 

· Az Olvasószolgálati Szekció a korszerű és könyvtár és az iskola kapcsolatában rejlő 
környezettudatos könyvtár témakörét boncolgatta együttműködés lehetőségei, a játékos módszertani 
a virtuális könyvtári közösségi terek, az e-learning tapasztalatok és az irodalom oldaláról vizsgálta. A 
és kompetenciafejlesztés, az e-könyvkiadás és az program színfoltja volt Steiner Józsefné 
RFID oldaláról. képeslapgyűjtő magángyűjteményéből megtekin-

teni a Liszt Ferenc életútja és művészete című 
· Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója most az vándorkiállítást.

orvosi könyvtárosok számára bővelkedett a 
csemegékben: speciális szolgáltatásoktól a · A Bibliográfiai Szekció ülése - saját részvételem és 
felhasználóképzésig és a MOB-ig. A program megítélésem okán - megérdemelné a részletesebb 
kiegészült a Swets elektronikus folyóiratok- beszámolót. Az IQSYS által bemutatott 
ról/könyvekről tartott cégbemutatójával, a fejélesztések (eredménye leszűrhető a Vasi Digitális 
SpringMed Könyvkiadó előadásával a könyvtári Könyvtár és a Vasi Könyvtári Portál, valamint az 
betegtájékoztatás lehetőségeiről, és bemutatták a Egészségügyi Szakkönyvtári Portál böngészése során) 
ZETA-t, egy dokumentumkímélő könyv- és az Aleph-hez kapcsolódóan ismertetett Ex 
szkennert. Libris, a speciális karakterek használatára 

kifejlesztett lebegő billentyűzet és a Magyarorszá-· A Gyermekkönyvtáros szekció és a Könyvtárostanárok gon még nem elérhető SFX Link és bx ajánlók 
Egyesülete közösen szervezte idén az előadásait. szorosan kapcsolódtak a szekció jellegéhez.

Nem maradhatott 
A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárának ki a házigazda 
szolgáltatásairól tartott előadás nem csupán a tudományos és Csorba  Győző 
felsőoktatási könyvtárak  számára szolgált tanulságul, M e g y e i - V á r o s i  
mikor azt fogalmazta meg, hogy a szakmai tudás és Könyv tá r  Kö r -
készségek erősítésével, új, másfajta tevékenységekkel, b i r oda lom Gyer -
könyvtár nélkül is lehet releváns szolgáltatást nyújtani. mekkönyvárában 
Akár másképpen, akár más néven, de van jövőnk. f o l y ó  m u n k a  

ismertetése, a pécsi 
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Dr. Koltay Klára (DEENK) a Debreceni Egyetem 18. századi MKE Pécs-Baranya Megyei Szervezet Kaptár játékán 
folyóiratainak - és a cikkek - komplex feldolgozásáról (kijelölésük, harmadik helyezett lett.
digitalizálásuk, repertorizálásuk) beszélt. Vázolta milyen Majorné Bodor Ilona, az Eötvös József  Főiskola 
módon, milyen nehézségeket leküzdve próbálták a könyvtárának igazgatója a 2010. évi bajai vándorgyűlés 
rekordokat beilleszteni, betölteni a meglévő rendszerbe házigazdájaként az elmúlt egy év tanulságait foglalta össze. 
(DEA). Szabolcsiné Orosz Hajnalka a Tudásközpont egyik 
Az OSZK müncheni állományrészének rekatalogizálása házigazdájaként mondott köszönetet mindenért és 
körülbelül egy éve folyik. A müncheni szakrendszer mai emlékeztetett arra,hogy a könyvtárnak rugalmasnak, 

színvonalasnak, változáskövetőnek kell lennie. A szemmel és korában is (1869-1930) igen bonyolult válfaja 
vándorbotot átnyújtotta Győr képviseletének és felkötötte volt a katalogizálásnak. Sajnos csak ízelítőt kaptunk az 
rá Pécs szalagját.autopszián alapuló feldolgozás nehézségeiről és 

érdekességeiből. A második nap este hagyományos baráti találkozóra 
várták ismét a résztvevőket, akik látvány-grillparti, Délutáni programként került sor az Informatikus-könyvtáros 
bordalok, zene, tánc mellett szórakoztak hajnali kettőig.hallgatói workshopra informatikus könyvtáros képzés és 

munkaerőpiaci kérdésekben, a könyvtárostanárok és 
könyvtárpedagógusok lehetőségeit, valamint az új 

Július 16., a harmadik napkihívásokat vizsgálva. Sajnos, az előadások nagy része itt 
elmaradt.  Szombaton már csak fakultatív programokkal 

kedveskedtek a vendéglátók: kirándulás a bikali 
Késő délután a záró plenáris ülésen Bakos Klára elnök 

élménybirtokra, Orfűre, a Siklósi várba (délutáni 
foglalta össze annak a komoly szervező- és szakmai 

strandolással), Villányba bort kóstolni, de volt lehetőség 
munkának, a sok színvonalas előadásnak és programnak a 

drávai hajózásra is. Többen csak egy utolsó pécsi 
hozadékait, amely mögöttünk állt: egy megállapodási 

városnézésre (Dottoval) vállalkoztunk, melynek fő 
szerződés, a különböző szinteken együtt gondolkodás, 

látványossága a Zsolnay Múzeum és Zsolnay negyed 
tapasztalatok. Arra kérte a hétszáz résztvevőt: „Ne húzzon 

megtekintése volt. 
szét ez a szakma! Egységben, és soha ne felskiccelve vessük oda” 
eredményeinket, gondolatainkat!

ÖsszegzésFehér Miklós, az MKE főtitkára pótlólag gratulált a távol 
Pécs minden tekintetben pompás helyszín volt. A maradt Toldy Gyuláné (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
vélemények megoszlanak ugyan a Tudásközpont által könyvtáros) MKE 
nyújtott esztétikai élményekről, a menükínálatról, mindezt Emlékérméhez, majd 
feledtetni tudta a pécsi kollégák hozzáállása, segítő- és élve a nagy szakmai 
problémamegoldó készsége. nyilvánossággal, az 

MKE tavasszal meg- Az előadások között látszólag több kevésbé beszédes cím 
j e l e n t  j u b i l e u m i  akadt, és volt szekció, amelynek programja hamar kifulladt. 
évkönyvét méltató Mégis profitálhattunk a vándorgyűlés alatt: szakmai 
néhány szó után, a feltöltődést nyújtott, továbbgondolkodásra sarkallt a 
kötet közreműkö- könyvtárak jövőjéről, megoldásokat kínált, ötleteket adott, 
dőinek Bakos Klára nem utolsó sorban pedig megismerhettük a kollégákat, volt 

„Ünnepi Emléklap”-ot adott át. alakalom beszélgetni, ismerkedni. 

A hosszú névsort követően az egyes szekciók és az A vándorgyűlésről folyamatos volt az online közvetítés. 
elnökség ajánlásait olvasták fel, értékelték a vándorgyűlés Részben visszanézhető és visszahallgatható a 
ideje alatt indított játékokat: Márku Mónika (JAMK) az http://vandorgyules.tudaskozpont-pecs.hu webhelyről. 
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Komárom-Esztergom megyében évről évre nagyobb a Várhatóan a 2012. évi. 44. vándorgyűlés a helyszín 
részvételi kedv. A pécsi vándorgyűlésen huszonegy közelsége miatt olyanokat is utazásra késztet, akik eddig 
jelentkezőből tizennyolcan voltunk jelen. Többségében a „nehezebben mozdultak”. A győriek azzal invitáltak, hogy 
megyei könyvtár munkatársai, de a tatai, a tatabányai és a Győr a „találkozások városa”. Hát találkozzunk ott ismét 
komáromi városi könyvtárból, valamint a Kempelen Farkas egy év múlva!
Ügyviteli Alapítványi Középiskola és Kollégium Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ titkár (Tatabánya) 
könyvtárából is jöttek kollégák. 
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Könyvtárképek, gyűjtemények Európa kulturális 8-tól este 8-ig. Az egyes szinteken a közgyűjteményi és az 
fővárosából egyetemi könyvtárosok 50-50 %-ban látják el a kölcsönző 

A Dél-Dunántúli Regio- és tájékoztató szolgálatot, a háttérmunkák területén 
nális Központ és Tudás- pro f i l j uknak  meg fe l e l ően  o sz to t t ák  s z é t  a  
központ az országban munkafolyamatokat (pl. a feldolgozás a közgyűjteményi 
egyedüli módon oldotta meg könyvtárosoké).
a három fenntartó irányítása A négy szinten látogatható könyvtáron (benne Európai 
alá tartozó könyvtárak Dokumentációs  Központ ,  Csorba Győző-
(Csorba Győző Megyei- emlékszoba, Vas István Gyűjtemény) kívül további 
Városi Könyvtár és a három szint könyvesboltnak, konferenciateremnek, 

Városi Könyvtár gyermekrészlege, a PTE Egyetemi büfének/étkezőhelyiségnek, raktáraknak ad helyet. 
Könyvtár Központi Könyvtár, valamint a Benedek Hasznos és követendő példa lehet az 1. szinten 
Ferenc Jogi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár) „berendezkedett” KÖSZI (a PTE Oktatási Igazgatóság 
integrációját és szolgáltatási koncepcióját. Központi Hallgatói Szolgáltató Irodája) komplex 
A közös érdekeket éppúgy igyekeztek szem előtt tartani, tanácsadói és szolgáltató rendszere, amely a kihelyezett 
mint az egy épületbe költöző különböző típusú számítógépeken ingyenesen segíti a diákokat (összegyete-
könyvtárakét. Egységes szolgáltatást nyújtanak azonos mi szinten, karoktól függetlenül) a beilleszkedési 
könyvtárhasználati szabályzat alapján, gyűjteményeiket nehézségeken keresztül az egészséges életvitelen és sikeres 
egybeolvasztották a többes példányok selejtezésével, tanulmányokhoz szükséges háttérfeltételeken át a 
egységesítették a jelzeteket, a tulajdonjog csak a munkába állást segítő tanácsadással, állásadatbázissal.
tulajdonbélyegzőkből derül ki. Az így rendelkezésre álló A helytakarékosság miatt sokak által bírált, de gyönyörű – 
dokumentumok egy beiratkozással kölcsönözhetőek az 1. szinttől a 4. szintig ívelő -, kiváló 
önállóan (öt-hat könyv egy gombnyomásra) vagy akusztikájú „kaptár”,  amelyet 
könyvtáros által. (Sőt, a tagság a kari könyvtárakban is hatvanezer Zsolnay-kerámiahárom-
kölcsönzésre jogosít, csak a statisztika miatt az adott kari szög borít szimbolizálva a földtől az 
könyvtárban külön regisztrációs számot kapnak az égig érő rétegeket. Az egyes szintek 
olvasók.) A dokumentumokat RFID matricákkal felől ez már „búbos kemence” 
(példányonként a vonalkódhoz hozzárendelt egyedi látványát nyújtja, amelyhez körkörös 
azonosítókkal) látták el, ahogy az olvasójegyeket is. belső ívek idomulnak, megnehezítve a 

könyvtári  funkciókat.  A nem Utóbbiak - mint a bankkártyák - pénzzel is feltölthetők, így 
mindennapi belsőépítészeti megoldá-az olvasók pl. maguk fénymásolhatnak épületen belül.
sok miatt minden sarkot, teret, Az épületben mégis elkülönülnek a különböző könyvtárak 
szegélyt igyekeztek az önálló és gyűjteményei, a jelzetek szintenként más színűek, azonos 
csoportos munka igényeihez alakítani. Így hatszázharminc szinten kínálva az adott tudományokhoz tartozó 
ülőhely és négyszáz számítógép áll rendelkezésre.könyveket, folyóiratokat és adathordozókat. A jogi, 
A fő célkitűzés, miszerint az olvasó egy egységes közgazdasági és üzleti tudomány jellegű irodalom a két kari 
könyvtárat lásson csupán, megvalósult.könyvtár miatt pl. a 3. szinten helyezkedik el. És hogy itt 
A Tudásközpont parkolójába kiállított könyvtárbuszt 2010. sem minden fenékig tejfel, mutatja, hogy a gyermekek 
december 6-án avatták fel. Az Európai Unió támogatásával, birodalma - a zenei- és kottagyűjteménnyel egyetemben - a 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszíro-4. szintre került. 
zásával megvalósult projektben a kistelepülések hátrányos Az integrált könyvtár mintegy egymillió dokumentummal 
helyzetű lakosainak könyvtári ellátására fejlesztették ki. A rendelkezik, (körülbelül fele-fele arányban az adott 
már meglévő és működő könyvtárbuszokat megszemlélve, könyvtárak állománya), ennek kb. 40 %-a van 
tanulmányozva (Svájc, Szlovákia stb., Magyarországon szabadpolcon. A hét minden napján szolgáltatnak reggel
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csak Cegléden működik) saját tervezés eredményeképpen A Pekár Mihály Orvosi és 
készítette el a kivitelező a Csorba Győző Megyei-Városi Élettudományi Szak-
Könyvtár számára. A könyvtár Baranya megye kilenc könyvtár elődje az 1918-ban 
kistérségében száznegyven településen működtet alapított pozsonyi Erzsébet 
mozgókönyvtári szolgáltatást. A könyvtárbusz azoknak az Tudományeg yetemen  
aprófalvaknak nyújt lehetőséget dokumentumkölcsönzés- működött ,  a  je len leg i  
re (könyvtárközire is), böngészésre, internetezésre, szakkönyvtárat névadója 
közhasznú információk, adatbázisok elérésére, szorgalmazására 1926-ban 
gyermekfoglalkozásokra, interaktív órákra, tanfolyamokra, alapították. A könyvtár három emeleten helyezkedik el, 
irodalmi/kulturális programokra vagy akár filmvetítésre, amelyből két szinten vehetik igénybe szolgáltatásait az 

egyetemi hallgatók, oktatók és kutatók. Felújítási amelyek lakossága sok helyütt mindössze 50-60 fő vagy 
munkálatok után 2010 novemberében adták át a 20-30 éve nem működik könyvtáruk, a munkanélküliség 
könyvtárhelyiségeket, de az örömbe sajnos itt is üröm pedig óriási arányú. 
vegyült: a polcok sok helyütt üresek, mert a födémek A könyvtárbusz 
teherbírása még kivizsgálás alatt van. A harmadik szintre huszonnyolc te-
tervezett számítógépes előadóterem/oktatószoba sem lepülést lát el ,  
valósulhatott meg. állománya nyolc-
A szakkönyvtár nem csak helyben szolgáltat. Itt történik a ezer darab (hatezer 
központi beszerzés, a dokumentum-feldolgozás, a c ím)  ame l ybő l  
könyvtárközi kölcsönzés, de mintegy 73 klinikai könyvtár négyezer (köztük 
letéti ellátását is végzi. A friss dokumentumokat hor vát ,  német ,  
(folyóiratokat is) egy hétig helyben használhatják az cigány, roma, beás 
érdeklődők, mielőtt szétosztásra kerülnének az stb. nemzetiségi) 
intézmények között. Az állományban természetesen dokumentummal, 
megtalálhatók a tudományterület kézikönyvei, huszonkilenc folyóirattal indul útnak hétköznap
szakkönyvei, öt-hat példányban a tankönyvek, hazai és és hétvégén is. A hetente váltott menetrend biztosítja, hogy 
külföldi folyóiratok, elérhetők az online „orvosi” ugyanott délelőtti és délutáni kölcsönzésre is lehetőséget 
adatbázisok (Medline, MOB). adjanak. A sofőrön kívül a hét fős hálózati osztály
A szakkönyvtár nyilvános, a hallgatókon, oktatókon és két munkatársa felváltva látja el a szolgálatot. Naponta 
kutatókon kívül bárki beiratkozhat, de az ismeretszerzési három faluban előre kiírt menetrend szerint másfél-
szándék mélysége miatt sokszor indokolt átirányítani az másfél órát állnak rendelkezésre. Köztes időben 
olvasókat inkább a Tudásközpontba. településenként egy kontaktszemély (helyi lakos) vállalja a 
Itt sem zárnak korán, vizsgaidőszakban hétvégén is este „kívánságok”, kérések közvetítését, dokumentumok 
kilencig szolgáltatnak. „Nyitottságukat” igyekeznek ilyen begyűjtését, ha az olvasó akadályoztatva lenne az adott 
módon is megmutatni.időben.

A Klimo Könyvtárat, mint Pécsi A könyvtárbusz elmúlt fél évének statisztikája: az állomány 
Püspöki Könyvtárat Klimo György, a 60 %-a kicserélődött, háromezer-ötszáz érdeklődő, közel 
pécsi egyházmegye püspöke alapította hétszáz beiratkozott olvasó, akiknek 60 %-a nem volt 
1747-ben a püspöki palotához épített előtte könyvtártag, 54 %-uk 16 és 60 év közötti, 43 %-
szárnyban. Bővítésekor 1774-ben uknak csak általános iskolai végzettsége van, 71 %-uk nő. 
nyilvánossá tette, az ekkor megfogal-Nem az internet lehetősége miatt látogatják a buszt. 
mazódott első könyvtárhasználati Vágynak az élmény, a könyv után, a busznak 
szabályzatban foglaltak örökérvé-közösségteremtő ereje van, a könyvtáros a legtágabb 
nyűek. értelemben tanácsadó személy számukra.
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A gyarapítás kezdetben tervszerűen, az egyetem minden A Klimo Könyvtár és Levéltár az érdeklődők
fakultására, a régi és a modern irodalomra kiterjedően,  - és elsősorban a kutatók - számára nyitott.
ügynökök útján történt, később a püspökök saját érdek- A PTE Egyetemi Könyvtár jogelődjeként tekintenek rá, a 
lődése szerint, illetve hagyatékokból és ajándékokból könyvek tulajdonjoga ma is a püspökségé. A könyvtári 
gyarapodott. Ma jellemzően 18-19. századi gyűjteménye a személyzet többségében muzeológus könyvtári 
felekezetektől független kanonoki gyűjteményekkel szakképesítésű, de ők látják el az idegenforgalmi 
egészül ki. Ugyanakkor több kéziratos dokumentum, városvezetéseket is. 
kódex, 15. századi ősnyomtatvány, 16. századi antikva és A Klimo Könyvtár épületének földszintjén működik az 
1711 előtti régi magyar nyomtatványok találhatók benne, Egyetemtörténeti Gyűjtemény, amely 1992-ben alakult, 
a legértékesebbeket a püspöki palota kincstárában őrzik. 2004 óta tartozik a PTE Egyetemi Könyvtár szervezeti 
A csillagvizsgáló kabinet emléke egy 1707-ben készült föld- egységébe. A kezdetek 1367-ig, Nagy Lajos király 
és éggömb, valamint ásvány-és éremgyűjteménye is egyetemalapításáig vezetnek vissza. Az orvoskari múzeum 
jelentős volt. külön épületben található, de nem kapott még működési 
A Klimo Könyvtár 1832-ben, már Szepesy Ignác engedélyt. 
püspöksége alatt került jelenlegi helyére. Akár óvodások, akár iskolások látogatnak ide, interaktív 
A gyönyörű, rokokó oromdíszítésű állványokon három módon, elforgatható táblák felirataiból, talpuk alatt 
szobában találhatók a kötetek és a levéltár darabjai. Külön felvillanó képekből ismerhetik meg a kezdeti 
szobában kaptak helyet a barna bőrbe kötött és az létesítményeket, választ kaphatnak rá milyen volt a 
aranyozott gerincű kötetek, egy másikban helyezték el a tanterem, viseltek-e akkor fegyvereket. 
fehér hártyába, disznóbőrbe vagy egyszerű papírba Egy reneszánsz studiolo hangulatát próbálja visszaadni a 
kötötteket, míg Szepesy Ignác zömében reformkori következő terem. A tablók 
könyvei szintén külön helyiségben láthatók. végigvezetnek a középkori 
Elrendezésükben a kötéstípus mellett a nagyságot vették egyetemtípusokon, a hét 
alapul: lent a nagyalakú, felfelé haladva egyre kisebb szabad művészet, a négy 
könyvekért nyúlhatunk, de a sorozatok egyben maradtak. egyetemi fakultás jellemzőin, a 
A raktári rendre előbb nagybetűket, majd duplázott 18. századi felsőoktatás- és 
nagybetűket és kisbetűket alkalmaztak, adott esetben római nyomdászattörténeten. A PTE 
számokkal kiegészítve. Témánként különböző színű és jogelőd-intézményeinek 
jelzeteket kaptak. Érdekességként belelapozhattunk a története 1950-től követhető nyomon: filmrészletek, 
három kézzel írott kötetkatalógusba, amely szépirodalomra képek, tárgyak nyújtanak betekintést minden kar életébe. 
és témánként bontva igyekezett feltárni a gyűjteményt, Végül egy rektori szobában találjuk magunkat, ahol szintén 
egyben teljes címleírást is adva. filmekbe bepillantva és hangdokumentumokba 
A könyvtár legbelső, szűk, galériás helyiségében őrzik az belehallgatva tudhatunk meg többet a pécsi egyetemről. 
országgyűlési jegyzőkönyveket, értesítőket és naplókat. (A Több professzor bútordarabja - pl. Szentágothai János 
2009-ben, Soós Péter rendezte Géniusz című tv- íróasztala - vagy a 2008-ig használt dékáni és rektori láncok 
sorozatban ez volt András - Alföldi Róbert - idézik fel a hangulatot. 
dolgozószobája.) Mindez csupán néhány intézmény az MKE 43. 
A városban számos nyomda alapult és működött, az elsők Vándorgyűlésének helyet adó Pécs városából, melyeket 
között Koller Józsefé, aki Szalágyi Istvánnal első könyv- volt alkalmam a szakmai programok mellett megtekinteni. 
tárosa volt a Klimo Könyvtárnak. A könyvtárban nyomdá- Mások bizonyára más könyvtárakat és intézményeket is 
szattechnikai kiállítás tekinthető meg, ahogy a több 18-19. megnéztek vagy néznének meg. Nos, aki teheti, látogasson 
századi nyomdász műhelyéből kikerült és kiállított köny- el Pécsre!
vekben is gyönyörködni lehet. Az 1834-ben alapított Lyce- Kissné Anda Klára (JAMK Tatabánya)
um Nyomda különféle jogutódlásokkal ma is működik.

Egyesületi élet
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A  194/2000.  (XI .  24 . )  Kor m.  r ende l e t  a  muz eá l i s  in t ézmények lá t oga t ó i t  meg i l l e t ő  ked v ezményekrő l  
(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000194.KOR) 2. § (1) bekezdésének "e" pontja, majd az Oktatási és 
Kulturális Közlöny 2009. évi 18. számában (p. 2664?2665.) megjelent Az OKM Tájékoztatója a muzeális intézmények díjmentes 
látogatását biztosító igazolásokról (http://www.kozlonykiado.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2009/18.pdf) eddig lehetővé 
tette, hogy az 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó intézmények szakmai munkakörökben foglalkoztatott dolgozói 
díjmentesen látogathassák a muzeális intézményeket. A 2009-ig évről évre meghosszabbított érvényességű múzeumi 
belépőinket  -  nem kis munkával és bosszússággal  -  két éve le kellett cserélni, szigorú számadású nyomtatványokként azokkal 
el kellett számolni a Könyvtári Intézetnek. Szép, új kártyáink négy éves időtartamra voltak érvényesíthetők. 
Még félidőben sem vagyunk, máris itt az új kormányrendelet. Hónapok óta hallani, olvasni, hogy kedvezményünk veszélyben 
van, a készülő új rendelet már nem terjed ki a közművelődési és a közgyűjteményi dolgozók körére. A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete legnagyobb érdekvédelmi szakmai szervezetünkként felemelte hangját és egyeztetett a minisztériummal, hogy 
megvédje ezt az ingyenes lehetőséget. Bár nem maradéktalanul, de sikerült! 
A Magyar Közlöny 2011. évi 84. számában (július 18.) megjelent A Kormány 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális 
intézmények látogatóit megi l lető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. r endelet módosításáról 
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11084.pdf), amely 2011. július 26-án lép hatályba. Ennek 1. § (1) 
bek. „e” pontja alapján „díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben: …legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, 
országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja”. A minisztérium július 22-én közzétett tájékoztatása szerint a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete megfelel a kritériumnak, azaz az MKE tagjai jogosultak a kedvezményre. A jogosultságot 
érvényes tagkártyával lehet igazolni. A barna színű múzeumi belépők 2011. december 31-éig maradtak érvényben.
A „Katalist”-en máris felvetődött a kérdés, hogy a testületi tagok dolgozóit is megilleti-e vajon a kedvezmény? A válasz: nem. Az 
MKE alapszabálya ugyanis egyértelműen fogalmaz:  az 5. § „g” pontja kimondja, hogy „A testületi tagok munkatársait, egyéni tagjait 
csak akkor illetik meg az MKE egyéni tagjainak jogai és terhelik kötelezettségei, ha egyénileg tagjai az egyesületnek.” (http://mke.info.hu/wp-
content/uploads/2011/04/MKE_Alapszabaly.pdf)
Lehet, hogy a rendelkezésnek köszönhetően megnő a taglétszámunk …?

Kissné Anda Klára, MKE KEMSZ titkár (Tatabánya)

A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

Egyesületi élet
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Határok nélkül
Rovatvezető: Világi Orsolya

34/513-674 vilagi.orsolya@jamk.hu

Narancsik Imre Könyvtár – Nagymuzsaly

A kárpátaljai Nagymuzsaly, Beregszásztól alig 10 km-re 
délkeletre fekvő – 80 százalékban magyarok lakta – falu. 
Lakosai nemzeti identitásukat – tevékenyen – őrizve élnek, 
s dacolnak a nemzeti kisebbségek életét nehezítő s keserítő, 
menetrend szerint – hol csendesen, hol nagy viharral –  
visszatérő magyarellenességgel. Kárpátalján a legutóbbi 
ilyen jellegű esemény, hogy az ukrán főügyészség helyt 
adott a beregszászi járásközi ügyészség óvásának, miszerint 
alkotmányellenes a beregszászi járási tanács (közgyűlés) 
döntése, amely szerint a képviselőtestület ülései a jövőben 
az ukrán állami himnusz mellett(!!!) a magyar nemzeti 
himnusz lejátszásával kezdődnek. Megjegyzem az érintett 
járásban még ma is 75% feletti a magyar lakosság aránya.
Érdekességként (vagy inkább adalékként) néhány 
településnév, mert még sehol nem találkoztam azzal a 
jelenséggel, hogy a települések idegen nyelvű megnevezése 
betűre pontosan azonos a magyar névvel: Beregújfalu 
(Берегуйфалу), Csetfalva (Четфалва)... s a kedvencem, 
bár ez már a nagyszőlősi járásban található: Nevetlenfalu 

mindent, amit csak érdemesnek tartott. Így a falu igazi (Неветленфoлу)
büszkeségét, a könyvtárat is – Estók István, helyi 
református lelkipásztor társaságában, akinek szívügye a De! Itt meg kell állnom egy pillanatra. Eddig a legtöbb 
könyvtár –, mely Narancsik Imre, nagymuzsalyi mártír helyen, amerre jártam, azt tapasztaltam, hogy ez „csupán” a 
lelkipásztor nevét viseli, s a gyülekezeti házban kapott politika szintjén megy így és ebben a formában. Az 
helyet. 2009 decemberében avatták fel, köszönhetően emberek pedig élnek egymás mellett, úgy, mint bárhol 
Szigetszentmiklós és Sopron polgárainak, akik könyveket másutt, kapcsolataikat többségében nem az határozza meg, 
gyűjtöttek a megvalósuláshoz. Az induló állomány így 7200 hogy ki melyik nemzethez, nemzetiséghez tartozik.
kötetből állt, melyből 6000 példány szépirodalmi mű. 
Azóta természetesen gyarapodott is, gyakran érkeznek Vissza Nagymuzsalyra, ahol az idei nyáron három napot 
könyvadományok. Persze sok minden hiányzik, s továbbra töltöttem. A faluban többen foglalkoznak ún. falusi 
is jó szívvel fogadnak bármilyen felajánlást,  hiszen turizmussal, vendégül és szívesen látnak magyarokat és 
könyvbeszerzésre semmilyen anyagi forrás nem áll  a ukránokat egyaránt. Büszkék nem csupán magyarságukra, 
rendelkezésükre. de falujukra, hagyományaikra, újabb szokásaikra, mint 
A könyvtár – mint annyi minden más ebben a kis például a muzsalyi falunap.
közösségben – önkénteseknek köszönheti létét és Vendéglátónk, Ibolya örömmel és lelkesen mutatott meg 
folyamatos működését: a hét öt napján, napi kettő és fél 
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órás nyitva tartással várják olvasóikat (sokan vannak!). Lelkészi szolgálatát a teológiai munkája mellett Zsigárdon 
Ezen kívül 10 számítógép is rendelkezésre áll, amit – kell-e mint helyettes lelkész kezdte. 1930. január 1-jétől a 
mondani? – az ifjúság használ nagy előszeretettel. Felvidéki Református Egyház Egyetemes Konventje 
A falunak művelődési háza nincs, így a könyvtár a – nagyon mellett titkár Pozsonyban, majd 1932 márciusától püspöki 
fontos – közösségi tér szerepét is betölti. titkár. 1935 augusztusában Garamkissalón lelkész, egy 

hónappal később Lévára rendeli az esperes, innen hívta 
meg, egyhangúlag, a nagymuzsalyi református egyház, ahol 

Végezetül álljon itt a könyvtár névadójának rövid életrajza, 1936. február 16-án volt a lelkészi beiktatása. Még abban az 
hiszen található benne helyismereti vonatkozás is: évben házasságot kötött Tusa Gabriella Juliannával, Tusa 

Menyhért viski lelkipásztor leányával. Házasságukból két 
Narancsik Imre 1904. január 25- gyermek született: 1939-ben Gabriella, 1942-ben pedig 
én született a Komárom megyei Ágnes.
Csallóközaranyoson. 1925 őszén Nagymuzsalyban lelkészi tevékenysége mellett hitoktatást 
beiratkozott a losonci Református is végzett. Szabadidejében szociográfiai és egyháztörténeti 
Teológiai Szeminárium elsőként kutatásokkal foglalkozott, eredményeit elismert 
induló évfolyamára. 1928-29-ben a szaklapokban publikálta. 1928-30 között Varga Imrével és 
hallei Friedrichs Egyetem teológiai Tárnok Gyulával közösen szerkesztette a Baráti Szó című 
fakultásán tanult. 1931-ig a losonci református ifjúsági folyóiratot Beregszászban. A szovjet 
szemináriumban tanította az megszállást követően 1946-ban letartóztatták és a múltban 
ószövetségi tudományok egy kifejtett politikai tevékenység vádjával elítéltek. Rabként 
részét, majd később dogmatikát és egy irkutszki szovjet fogolytáborban halt meg 1947-ben.
segédtudományait is. Világi Orsolya (JAMK, Tatabánya)

Határok nélkül
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IT mazsolák – 2011. július 20. Túlságosan kiadjuk magunkat a Facebookon
A szülők is óvatlanok a Facebook közösségi portálon: 

Kedves Mazsolaolvasók! kutatók szerint ugyanakkora az esélye annak, hogy túl sok 
A nyár közepi melegben frissítőként és lazításként egy kis személyes információt osztanak meg az oldalon, mint a 
facebookos válogatást ajánlok. tinédzsereknél.
Fogyasszátok egészséggel! Forrás:
Vitéz Veronika, rovatgazda  

Dátum: 2011. július 14.
Kik regisztráltak először a Facebookon?
E sorok írója megnézte saját facebookos ID-számát, s Facebook-fényképek különleges rendezése
megtörten bevallja, jó sok számjegyből áll. Vannak viszont, Egyre többen vannak, akik Facebook-oldalukon 
akiknek ennél jóval kisebb, egyjegyű szám szerepel az fényképeiket is megosztják barátaikkal, ismerőseikkel. A 
azonosítójukban, pontosabban szerepelt eredeti különböző forrásokból érkező képeket nem árt időnként 
azonosítójukban. Ők voltak, akik először regisztráltak a rendszerezni, hogy könnyebben lehessen megtalálni az 
Facebookon. összetartozó témájú fotókat.
Forrás: Forrás:
   
Dátum: 2011. június 25.  

Dátum: 2011. július 15.
Magyar adathalászok dobták be csalijukat a Facebookon

Készíts könyvet Facebook-profilodból!F o r r á s :
A Deutsche Post DHL új szolgáltatást indított be a 
Facebook felhasználói számára: a ”Social Memories” 
(közösségi emlékek) alkalmazást. Ezzel a felhasználóknak 
megadódik a lehetőség, hogy nyomon követhessék a 

Dátum: 2011. július 3. Facebookon gyorsan elszálló adatokat, és így létre tudnak 
hozni egy könyvet, ami összegyűjti a közösségi hálójuk 

Importálhatók a facebookos fotók Google+-ra adatait és fényképekkel, ábrákkal vizualizálja azokat.
Forrás: Forrás:
 

Dátum: 2011. július 7. Dátum: 2011. július 15.

Lehet videotelefonálni a Facebookon is Plusz egy közösség?
Forrás: Forrás: 

Dátum: 2011. július 18. 

Dátum: 2011. július 7.

http://www.rtlklub.hu/hirek/kulfold/cikk/374701

http://techline.hu/it_vilag/20110625_facebook.aspx http://techline.hu/it_vilag/20110715_facebook_kepek.a
spx

h t t p : / / t u t t i s a r o k -
programok.mindenkilapja.hu/blog/22138722/renderpos
t / 2 4 1 8 4 5 6 7 / f a c e b o o k -
hirek#/blog/22138722/renderpost/24184224/magyar-
adathalaszok-dobtak-be-csalijukat-facebookon

http://index.hu/tech/2011/07/07/importalhatok_a_faceb http://hirek.prim.hu/cikk/2011/07/15/keszits_konyvet_f
ookos_fotok_google_-ra/ acebook-profilodbol-86646

http://onlinemarketing.blog.hu/
http://index.hu/tech/2011/07/07/lehet_videotelefonalni
_a_facebookon_is/

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu

mazsolák
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Microsoft-ellencsapás a Facebook és a Google+ ellen? Facebook: oszd meg és uralkodj?
A Tulalip nevű közösségi oldalt véletlenül aktiválták, és A kormány által einstandolt magánnyugdíj-pénztári vagyon 
gyorsan le is kapcsolták. háromszorosát éri a Facebook nevű közösségi oldal, állítják 

szakértők. De vajon hogyan van bevétele ebből az Forrás: 
alapítóknak, és hogyan hozhat pénzt az egyszerű 

Dátum: 2011. július 18. felhasználóknak? A Rálátás-sorozat legújabb epizódjában 
megnéztük azt is: miért szeretik a titkosszolgálatok a 

Tiltja a Facebook a Google+ hirdetéseit közösségi oldalakat és miért lájkolják a webteret a 
Rohamosan növekszik a Google+ közösségi oldal, bár a politikusok. Riporter: Szalay Tamás Lajos, Videó: 
tízmilliós nagyságrendbe lépett felhasználói tábor még Novinszki Tamás
mindig alig látható a Facebook 750 milliója mellett. Az Forrás: 
általános vélemények szerint a Google oldala egyelőre nem Dátum: 2011. 07. 18.
nyújt semmi olyat, ami miatt érdemes lenne áttérni rá, de a 
kíváncsiság nagy úr, és milliókat vezérel a Google+ 
kipróbálására.
Forrás:

Dátum: 2011. július 18.

http://pcworld.hu/microsoft-ellencsapas-a-
facebook-es-a-google-ellen-20110718.html

http://www.noltv.hu/video/3736.html

http://karpatinfo.net/tudnettech/2011/07/18/tiltja-
facebook-google-hirdeteseit

IT mazsolák
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Pályázatok lyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező 
alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkez-

AZ NKA legfrissebb pályázati kiírása - Muzeális könyvtári nek.
dokumentumok restaurálása Beadási határidő: 2011. 08. 23. 

A pályázók köre: Hazai egyházi könyvtárak, közoktatási 
Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a 
a következő célok megjelölésével: nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és 

közkönyvtárak.
További információ:

 

Vallomások a könyvről címmel pályázatot hirdet az Országos 
Idegennyelvű Könyvtár

A pályázatra olvasóink szubjektív, esszé jellegű beszámolóit 
várjuk legkedvesebb, legemlékezetesebb könyves élmé-
nyükről. Az írások max. 2-3 oldal terjedelműek lehetnek, 
A/4-es oldalt véve alapul. Formai megkötés nincs.
A pályamunkákat CD-n és nyomtatott változatban 
kérjük benyújtani, jeligésen. 
A jeligét és a pályázó elérhetőségét kérjük, hogy zárt 
borítékban mellékeljék a CD és a nyomtatott pályamű 
mellé. A pályamunka, illetve a jeligét és elérhetőséget · Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok 
tartalmazó zárt boríték leadható személyesen a portán a restaurálása 2011. november 1. és 2012. október 
könyvtár nyitvatartási idejében, valamint elküldhető a 31. közötti megvalósulási időszakban. 
könyvtár postacímére: Országos Idegennyelvű Könyvtár, · Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló 
1462 Budapest, Pf. 469.állományvédelmi szolgáltatás (fertőtlenítés, 
A pályamunkák beküldésének  határideje: 2011. 08. 31. bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása) 2011. 
(A postai bélyegző e dátumot még tartalmazhatja.) november 1. és 2012. október 31. közötti 
A beérkezett pályázatokat három főből álló zsűri bírálja el, megvalósulási időszakban. 
melynek elnöke Lackfi János költő, műfordító, tagjai · 2011. november 1. és 2012. október 31. közötti 
Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója és Sóron 

megvalósulási időszakban könyvtári dokumentu-
Ildikó, az OIK munkatársa. 

mok (könyvek, időszaki kiadványok, nyomtatott 
Az ünnepélyes keretek között megtartandó ered-

zeneművek) kötésére, újrakötésére pályázhatnak 
ményhirdetésre 2011. október 7-én, pénteken 17.00 

azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakműhely-

http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultConta
inerPage/Kezdolap;jsessionid=D...

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
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órai kezdettel kerül sor a könyvtár rendezvény- Olasz műfordítói pályázat
termében, az Összefogás hete: könyvtárak összefogása a 
társadalomért programsorozat keretében. Az első három Tavagnacco városa (Olaszország) örömmel olvasna 
helyezett 10-10 000 Ft értékű könyvutalványban részesül. magyar gyermekirodalmat. Ezért írta ki műfordítói 
Díjazzuk a legfiatalabb pályázót is. pályázatát.
A pályázat létrejöttét az NKA támogatta. A pályázat célja: Kelet-Európa gyermekirodalmának 
Ha további információra van szüksége, hívja a 318-3688 / megismertetése.

Beadási határidő: 2011. 11. 30. 303-as telefonszámot vagy írjon a  e-
A fordítók az alábbi könyvek közül választhatnak: mail címre.

· Lackfi János: Átváltozós mesék

· Angi Máté: Volt egyszer egy

· Berg Judit: Mesék a tejúton túlról

· Bagossy László: A Sötétben Látó Tündér

· Markó Béla: Balázs kertje
További információ:

 
Tegyen Ön is egy vallomást!

Mender Tiborné (OIK főigazgató)
Tanfolyamok

Digitális könyvtár
Az NKA Közművelődési Kollégiumának pályázata

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Könyvtártudo-
Új pályázatot írt ki a Nemzeti Kulturális Alap. 

mányi Tanszéke 2011 szeptemberétől elindítja Digitális 
A pályázat célja: Közművelődési tevékenységek 

könyvtár szakirányú továbbképzési szakját.
támogatása.

A felvétel feltétele: 
Beadási határidő: 2011. 09. 19. 

- Alapképzési szakon (BA): informatikus könyvtáros 
A következő altémákban lehet pályázni:

diploma; 
· amatőr alkotó művészeti közösségek értékteremtő - 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai/egyetemi 

tevékenységének támogatására; szintű könyvtárosi szakképzettség. 
· közművelődési programok tájoltatására; Képzési idő: 3 félév
· az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kredi-

közművelődési intézmények és a fogyatékkal tek száma: 90 kredit.
élőket összefogó szervezetek együttműködésével A képzési forma: levelező munkarend.
megvalósuló programok megszervezésének, A képzés díja: 95000 Ft/szemeszter
lebonyolításának támogatására. A szak oklevél kiadásával zárul.

A pályázók köre: közművelődési intézmények, megyei A képzés könyvtári területen dolgozó esetében a kötelező 7 
közművelődési szakmai tanácsadó- és szolgáltató éves továbbképzési ciklusban elszámolható.
szervezetek. Jelentkezni a Kaposvári Egyetem honlapján - a szakirányú 
További információ: továbbképzések menüpont alatt - található jelentkezési lap 

(http://ke.hu) kitöltésével lehet.
A jelentkezés határideje: 2011. augusztus 15. 
Levélcím: Kaposvári Egyetem, Felnőtt- és Szakképzési 
Csoport 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

soron.ildiko@oik.hu

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=27821

http://www2.nka.hu/OPPortal/portal/cn/DefaultConta
inerPage/Kezdolap
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További információ: A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: alapfokú 
Csimáné Pozsegovics Beáta: 82/505-868; 30/4803272 számítógépes ismeretek

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Nagyné dr. Mandl Erika e-mail: 
Budavári Palota F. épület 540 sz. terem és a 645. sz. terem.
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
3790; e-mail: 

A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 
Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség gyerekkönyvtári munkában

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, programját, A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a 
szervezeti kultúra és külső partnerség) (PLB 0667) címmel. gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 27., 28., 29., A tanfolyam időpontja: 2011. október 19., 20., 21., 
30., október 11., 12., 13., 14. november 2., 3., 4., 17., 18.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 13. Jelentkezési határidő: 2011. október 5.
Részvételi díj: 80.000,- Ft Részvételi díj: 60.000,- Ft
A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap (illetve a képzés aktuális A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
indítási dátuma szerint.) A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár 2000 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú Szentendre Pátriárka u. 7.
szakképesítés További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
A tanfolyam helyszíne: Pest Megyei Könyvtár, 2000 3790; e-mail: 
Szentendre, Pátriárka u. 7.
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
3790; e-mail: 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele őszére meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési 
könyvtári honlapokon programját, Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a 

könyvtárban (PLP 1094) címmel.
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 7., 8., 14., 15.
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 24.
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési Részvételi díj: 35000,- Ft
programját, A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a A tanfolyam 30 órás, 2x2 nap (illetve a képzés aktuális 
publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti indítási dátuma szerint.)
információk közzététele könyvtári honlapokon címmel. A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: 
A tanfolyam időpontja: 2011. november 23., 24., 25., Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret című 
december 7., 8., 9., 14., 15. tanfolyam elvégzése.
Jelentkezési határidő: 2011. november 9. A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
Részvételi díj: 50.000,- Ft Budavári Palota F. épület 540. terem
A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a További információ: Tóth Andrea; tel.: 2243-820, e-mail: 
képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

mandlerika@freemail.hu

editrep@oszk.hu

editrep@oszk.hu

editrep@oszk.hu

tothandi@oszk.hu

Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a könyvtárban
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Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített könyvtár
menedzsment

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
őszére meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját, A minőség értékelése a könyvtárban - a minősített 
programját, Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi könyvtár (PLP-1273) címmel.
erőforrás menedzsment (PLB 0669) címmel. A tanfolyam időpontja: 2011. október 4., 5., 6., 7., 18., 19., 
A tanfolyam időpontja: 2011. november 22., 23., 24., 25. 20., 21.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19. Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 20.
Részvételi díj: 40.000,- Ft Részvételi díj: 60.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 1x4 vagy 2x2 nap (illetve a képzés A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap. 
aktuális indítási dátuma szerint.) A jelentkezéshez A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú 
szükséges egyéb feltételek: Felsőfokú végzettség végzettség; a Minőségmenedzsment a könyvtárban c. 120 órás 
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 akkreditált tanfolyam egyes moduljainak elvégzése (a 
Budapest, Budavári Palota F. épület 516. tanácsterem tanfolyami tanúsítványok másolatának benyújtása) vagy a 
További információ: Dr. Hangodi Ágnes tel.: Tel.: 2243- munkahelyi vezető írásbeli igazolása arról, hogy a 

jelentkező a munkahelyén minőségbiztosítással foglal-821, e-mail: 
kozik.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest 
Budavári Palota F. ép. 540. terem Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére
További információ: Gaálné Kalydy Dóra; tel.: 224-3876; 

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- e-mail: 
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére Könyvtári vezetői ismeretek. I.
(Formation linguistique et technique en français a 
l'intention des bibliothécaires) (PLB 0664) címmel. A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A tanfolyam időpontja: 2011. október 3., 10., 17., 24., 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
november 7., 14. őszére meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési 
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19. programját Könyvtári vezetői ismeretek. I. (PLB 0662) címmel.
Részvételi díj: 55.000,- Ft A tanfolyam időpontja: 2011. október 25-26-27-28.
A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak Jelentkezési határidő: 2011. október 11.
száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti Részvételi díj: 40.000,- Ft
ki.). A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
éves szakmai tapasztalat, a francia nyelv ismerete (min. az Budavári Palota F. épület 516. tanácsterem.
európai nyelvi szintek A2 típusú tudásanyaga, ill. előzetes További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; 
tudásmérés alapján) e-mail: 
A tanfolyam helyszíne: Budapesti Francia Intézet (1011 
Budapest, Fő u. 17.)
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-
3790; e-mail: 

hangodi@oszk.hu

gaald@oszk.hu

hangodi@oszk.hu

editrep@oszk.hu
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A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, 
könyvtárosoknak) a teljesítménymérés könyvtári mutatói

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
programját, A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai programját, Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és 
ismeretek könyvtárosoknak) (PLP 903) címmel. pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói – 
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 20., 21., 22., akkreditált képzés (PLB 0670) címmel.
23., 27., 28., 29., 30. A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 9., 10., 11.
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6. Jelentkezési határidő: 2011. október 25.
Részvételi díj: 40000,- Ft A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú 
A tanfolyam 60 órás, 2x4 nap. végzettség
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: felsőfokú Részvételi díj: 40.000,- Ft
szakképzettség A tanfolyam 30 órás, 4x1 nap.
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
Budapest, Budavári palota F. ép. 540. terem Budapest, Budavári Palota F. épület 516. tanácsterem.
További információ: Tóth Andrea; tel.: 224-3820; e-mail: További információ: Dr. Hangodi Ágnes; tel.: 224-3821; 

e-mail: 

Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári 
környezetben

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
programját, Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
(PLM 123) címmel. programját, Kulturális és közhasznú tartalmak internetes 
A tanfolyam időpontja: 2011. november 8., 15., 22., 28., megjelenítése könyvtári környezetben címmel.
29., 30. A tanfolyam időpontja: 2011. október 19., 20., 21., 26., 
Jelentkezési határidő: 2011. október 25. 27., 28., november 3., 4.
Részvételi díj: 55.000,- Ft Jelentkezési határidő: 2011. október 05.
A tanfolyam 60 órás, 6x1 nap. (A képzés kontaktóráinak Részvételi díj: 50.000,- Ft
száma 45, ezt 15 óra otthoni felkészülés és munka egészíti A tanfolyam 60 órás, 2x3 és 1x2 nap.
ki.). A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 
A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 éves Budapest, Budavári palota F. ép. 645. terem
szakmai tapasztalat, az angol nyelv ismerete (min. állami További információ: Schirilla Tamás; tel.: 224-3819; e-
nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt középfokú A típusú mail: 
nyelvvizsga vagy előzetes tudásmérés a távoktatási 
felületen)
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, 
Budavári Palota F. épület
További információ: Aigner Edit ; Tel.: 4878-643, e-mail: 

tothandi@oszk.hu hangodi@oszk.hu

tschirilla@oszk.hu

aigner@oszk.hu
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Friss információk Könyv és Nevelés

Megjelent, és 2011. július 26-án lép hatályba a Megjelent a Könyv és Nevelés című folyóirat 2011. évi 1. 
közgyűjteményi dolgozókat is érintő, A Kormány 132/2011. száma. 
(VII. 18.) Korm. rendelete a muzeális intézmények látogatóit A kiadványt az érdeklődők a  e-
megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. mail címen vagy az 1/323-55-32-es telefonszámon 
rendelet módosításáról című jogszabály. rendelhetik meg, illetve megvásárolhatják az Országos 
A rendelet a Magyar Közlöny 84. számában (2011. július Pedagógiai Könyvtárban (1089 Budapest, Könyves 
18.) olvasható, vagy elérhető a következő linken: Kálmán krt. 40.). Egy szám ára 500 Ft, az éves előfizetési díj 

2700 Ft. Az elektronikus változatot 2011. augusztus1-től 
. érhetik el az olvasók az on.

A „muzeális intézmények díjtalan látogatására jogosító 
igazolás” 2011. december 31-ig érvényes. 
Bővebb információt a KeMLIB jelenlegi számában 
megjelent írásból, Kissné Anda Klára A muzeális intézmények 
látogatóit megillető kedvezményekről című cikkében is 
olvashatunk az Egyesületi hírek rovatban.

bilicsi.erika@opkm.hu

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/m
k11084.pdf Olvasás Portál
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- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu

ESZTERGOMKOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
7. MATKOVICH Ilona: Esztergom: a példátlan példa. 1. SZABÓ Ernő, P.: Múltunkról újra határok nélkül: A 
Ki fizesse a Gyarapodás program árát? = Népsza-Dunán innen és túl. Hiánypótló helytörténeti kötet 
badság, júl. 2-3. 6-7. l.jelent meg Esztergom vármegye múltjáról, jelenéről. 
- Esztergom, önkormányzat, Tétényi Éva polgármester, Ill. = Magyar Nemzet, júl. 1. 14. l.
a város működőképessége.- Az egykori Esztergom vármegye történetét dolgozza 
8. HAJBA Ferenc: Az egres. Ill. = Népszabadság, júl. 5. fel a most megjelent "Múltunk határok nélkül" című 
11. l.kiadvány.
- A város adósságának rendezéséről a FIDESZ a 
képviselőtestület és a polgármester vitájáról.BÁBOLNA
9. VITA a karzatjegy érvényességéről. Ill. = Népszava, 2. PILHÁL Tamás: Újabb Bábolna-botrány: A 
júl. 6. 2. l.kormánybiztos büntetőfeljelentést tett az államilag 
- Tétényi Éva Esztergom polgármestere érvényes és garantált hitelfelvétel miatt. Ill. = Magyar Nemzet, júl. 
szabályos belépőjegyével nem léphetett a parlamenti 13. 2. l.
ülésterem karzatára.- Bábolna, IKR Zrt.
10. MINDENT visszaforgattak. Ill. = Népszabadság, 3. DÉNES Zoltán: Áron alul eladott bábolnai üzemek? 
júl. 16. 10. l.Ill. = Magyar Nemzet, júl.17. 10. l.
- A Magyar Suzuki Zrt.-nél elkészült a 2 milliomodik - Budai Gyula elszámoltatási és korrupcióellenes 
autó. A cég 1991-2011 között 347 milliárd Ft-ot kormánybiztos feljelentése nyomán a Tatai Városi 
ruházott be Esztergomban.Ügyészség csődbűncselekmény bűntettének gyanúja 
11. ZSEBŐK Csaba: Már országos babérokra tör miatt indított nyomozást a Bábolna Zrt. felszámolá-
Tétényi Éva. "Szakmai" mozgalom. Ill. = Magyar sával kapcsolatban. Egy 16 hektáros terület került 
Hírlap, júl. 26. 1., 4. l.gyanúsan alacsony áron értékesítésre.
- Esztergom független polgármestere, Tétényi Éva 4. S. E.: Turisztikai szemmel Bábolnán. Ill. = 
szakmai programpontokra épülő, országos szintű Kistermelők Lapja, júl. 20. l.
közéleti mozgalomban gondolkodik.- A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-ről (2001-).
12. MÉG a szemétrendeletben sem állapodtak meg. Ill. 5. DÉNES Zoltán: Vagyonvesztés volt, bűnöst nem 
= Magyar Hírlap, júl. 27. 2. l.találtak. Ill. = Magyar Nemzet, júl. 23. 12. l.
- Továbbra is tart a politikai patthelyzet a városban.- Bűncselekmény hiányában megszüntették az eljárást 
13. ESZTERGOM: ellenáll a Fidesz. Ill. = Népszava, a Bábolnai Élelmiszeripari Zrt. ellen.
júl. 27. 3. l.
- Az esztergomi önkormányzat döntéskép-telenségéről.DOROG
14. MÁR nem nyomoznak: Az esztergomi testület 6. FÁBIK Tibor: A dorogi csodától az Aranycsapatig = 
hozzájárult a pénz felhasználásához. Ill.= Magyar Magyar Nemzet, júl. 18. 15. l.
Nemzet, júl. 28. 2. l.- A Grosics Gyula életét bemutató Keresztlécen című 
- Esztergom, Szent Miklós Alap, a város már 2009-ben dokumentumfilmről.
is súlyos likviditási gondokkal küzdött.
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15. LENGYEL Tibor: Meggyes "örökségét" nyögi értékesítését. A kezdeti ötmilliárdról ezúttal 1,157 
Esztergom. Ill. = Népszava, júl. 28. 1.,3. l. milliárd forintra esett vissza az irányár. A pályázatokat 
- 25 milliárdos adósság, rendkívüli testületi és a július 11-én délig lehet benyújtani.
működőképesség megőrzéséért.

OROSZLÁNY16 NEM lett jobbikos alpolgármester = Magyar Nemzet, 
20. LESZÁK Tamás: Jogerőssé vált a Vértesi Erőmű júl. 29. 2. l.
csődegyezsége = Napi Gazdaság, júl. 12. 1.,2. l.- Nem sikerült alpolgármestert választani Stámusz 
- Vértesi Erőmű Zrt.Andrea (Jobbik) személyében a tegnapi testületi ülésen.
21. VÉGLEG kijött a csődből a Vértesi Erőmű. Ill. = 17. TÉTÉNYI Éva jobbikos alpolgármestert jelölt [Hír] 
Népszabadság, júl. 12. 10. l.= Magyar Hírlap, júl. 29. 2. l.
- Július 11-én jóváhagyta a Komárom-Esztergom - Július 28-án a város képviselő-testülete rendkívüli 
Megyei Bíróság a Vértesi Erőmű Zrt. hitelezői ülésen újra tanácskozott az alpolgármester személyéről. 
egyezségét. A bánya 2012 végéig, az erőmű 2014 végéig Stámusz Andrea személyében jobbikos alpolgármestert 
üzemel.javasolt Tétényi Éva. Összefoglaló a választásról.
22. N. Sz. G.: Oroszlány újra rengett. Ill. = Szabad Föld, 

KISBÉR júl. 15. 10. l.
18. SZARVAS Szilveszter: Mini-Magyarország épült - Gánt és Várgesztes között 3,9-es erősségű földrengés 
Kisbéren: Negyvenhárom híres és emblematikus hazai volt 2011. július 11-én.
épület kicsinyített mása tekinthető meg a Komárom-

TATABÁNYAEsztergom megyei településen. Ill. = Magyar Hírlap, júl. 
23. BORSODI Attila: Végleg bezárt a mésztelepi 9. 10. l.
játszóház. Tízmilliós kár. A tolvajok miatt csőd közeli - A kisbéri tó partján kialakított makettparkot a 
helyzetben az ingatlant működtető Tatabányai napokban adták át, ezzel befejeződött a Kisbéri 
Fiatalokért Egyesület. Ill. = Magyar Nemzet, júl. 1. 4. l.Kistérségi Társulás komplex fejlesztési projektje. A 
- Tatabánya, Tatabányai Fiatalokért Egyesület, parkban hazánk 43 híres épületének kicsinyített mása 
Mésztelepi Közösségi Ház.látható. A közép-dunántúli operatív program integrált 
24. TÚL van a válságon a bowdengyár = Napi Gazdaság, turisztikai térségfejlesztés pályázatán nyert 370 millió 
júl. 13. 2. l.forintból Ászáron, Bakonyszombathelyen, Kisbéren, 
- Csaknem félmilliárddal nagyobb bevétellel számolnak Súron és Móron új látványosságokkal várják az 
2011-ben, mint az előző évben az SCS Magyarország érdeklődőket.
Kft. tatabányai székhelyű kábelgyárban.

LÁBATLAN 25. VAJNA Erzsébet: Harmadszor futnak neki a Vértes 
19. VAJNA Erzsébet: Vevőre vár a papírgyár = Napi Agorájának = Napi Gazdaság, júl. 14. 8. l.
Gazdaság, júl. 7. 8. l. - A tatabányai önkormányzat harmadszor is új 
- Az ÁFI Felszámoló és Vagyonkezelő Zrt. ismét közbeszerzési pályázatot írt ki a Vértes Agorája 
meghirdette a Piszkei Papír Zrt. vagyonelemeinek elnevezésű program kivitelezésére.
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