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„Számomra a könyvtár a legjobb hely a világon”
dr. Horváth Géza interjúja Rigláné Berczeli Máriával
2013. július 1-től új
igazgatója van a
komáromi Jókai Mór
Városi Könyvtárnak,
Rigláné Berczeli Mária
személyében.
Kinevezését hosszú és
tartalmas szakmai
pályafutása, a helyi
kultúra érdekében
végzett kiemelkedő
szakmai és vezetői
munkája elismeréseként nyerte el öt évre,
2018-ig. Ebből az alkalomból régi ismerősként
beszélgettem egykori osztálytársammal,
kedves kolléganőmmel.
Érettségi után 1977-ben kerültél első - és
mindmáig egyetlen munkahelyedre. A szakmai
képzés minden szintjét megjártad.
Könyvtárkezelő, könyvtáros asszisztens voltál,
majd 1992 1996 között könyvtár -pedagógia
szakot végeztél a szegedi Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán. 1997-98 között
felsőfokú kulturális menedzseri képzés
keretében vezetési ismereteket, andragógiát,
humán erőforrás menedzsmentet,
rendezvényszervezést hallgattál, - többek
között. Szakdolgozatod kistelepüléseken
létesítendő teleházak témaköréből írtad. 1997-

től gyarapító-feldolgozó könyvtárosként és
emellett 2001-től igazgató-helyettesként
működtél, az intézmény minden posztján
teljesítettél szolgálatot.
Nem említettem az általad talán legjobban
szeretett, s személyiségedet ismerve hozzád
legközelebb álló területet. 1982 és 97 között
gyermekkönyvtáros voltál.
Már a 80-as években nagyon jó kapcsolatot
alakítottunk ki a város oktatási intézményeivel.
Rendszeresek voltak a könyv- és
könyvtárhasználati foglalkozások, ekkor
kezdődtek a nyári szabadidős olvasótáborok,
kézműves táborok, amelyeknek aktív
szervezője, vezetője voltam. Nagyon sok
hátrányos helyzetű kis olvasóval találkoztam,
akik nyitottak voltak az egyéni foglalkozásra,
olvasmány élményeik megosztására a
könyvtárossal. A szakirodalom alapján, az
oktatási intézmények gyermekvédelmi
szakembereivel együttműködve kialakítottam a
gyermekkönyvtárban a hátrányos helyzetű
gyermekolvasókkal való foglalkozás
módszereit. Ebből írtam szakdolgozatomat a
szegedi Főiskolán Ezek a gyerekek rendszeres
olvasói lettek a könyvtárnak, évek múlva is
visszajártak, csak úgy beszélgetni. Most már
felnőttként is olvasóink között vannak, az
életben is megállják a helyüket.
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Igen ezt nagyon szerettem,
szeretem a mai napig, Örülök,
hogy utódom hasonló
színvonalon folytatja
munkámat fiatal olvasóink
körében.
Információszolgáltatás,
adatbázis építés, dokumentum
beszerezés, tartalmi és formai
feltárás integrált számítógépes
könyvtári rendszerben…
A gyarapító-feldolgozó könyvtáros munkája
nagy odafigyelést, precizitást kíván, más
jellegű szakmai kihívást jelentett számodra,
felsőfokú szakképesítés birtokában. Ráadásul
2001-től igazgató- helyettesi teendőket is
elláttál mindemellett.
A gyarapító munkát a fenntartó elvárásai, az
anyagi keretek és az olvasói igények, a
feltárást, a számítógépes katalogizálást pedig a
gyűjtemény részek határozzák meg.
Egyszerűbb leírások készülnek a kötelező
olvasmányokról, részletesebb, sokszor
analitikus leírások a helyismereti
gyűjteményben elhelyezett dokumentumokról,
folyóiratszámok cikkeiről. Az érvényes
szabványok szerint az internetes
forrásmegosztás követelményeinek
megfelelően kell leírni, feltárni, hogy más
könyvtárak is át tudják venni adatbázisukba,
bekerülhessenek az országos könyvtári
rendszerbe, ha szükség van rájuk.
Mindez annak érdekében, hogy az a használó

számára elérhető,
visszakereshető legyen. Ha ezt
nem precízen, pontosan
végezzük, elveszik a
dokumentumok halmazában.
A könyvtár az információk
halmazában dokumentumaival,
szolgáltatásaival,
rendezvényeivel a minőségi
kultúrát igyekszik közvetíteni. A
komáromi könyvtár látogatói a
minőségi kultúra mellett tették le a voksot. A
könyvtár részese kell legyen minden ember
hétköznapjainak, a mindennapok rutinjának.
Ezért dolgozunk, hogy bővíthessük
felhasználói körünket, szorosabbra fűzhessük
kapcsolatunkat az olvasók és a könyvtár között.
Igen, itt térhetünk át vezetői programodra,
terveidre, a könyvtár stratégiájára,
koncepciódra,- hogy csak pár ilyen fajsúlyos
kérdést említsek beszélgetésünk
folytatásaként.
Pályázatomban felvázoltam a jogszabályi
környezetet, helyzetelemzést végeztem és az
elkészített SWOT-analízis birtokában a Városi
Könyvtár feladatait dióhéjban így fogalmaztam
meg:
1. A könyvtár az információs, tudás alapú
társadalom alapintézménye. Komplex,
hagyományos és digitális tartalmakat egyaránt
gyűjtő, feldolgozó és szolgáltató intézményként
működjön.
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2. A könyvtár az oktatás, a képzés, a kutatás és
az innováció nélkülözhetetlen
háttérintézménye, az élethosszig tartó tanulás
színtere.
A könyvtár továbbra is legyen a város és
környéke, a határon túli magyarság szellemi
információs és tudományos műhelye, a helyi
tájékoztatás központja, - a település
dolgozószobája.
3. A könyvtár a kultúra, a közművelődés, a
közösségi találkozások színtere, a kulturális
sokszínűség támogatója.
Komárom történelmi tradíciói okán fontos
szerepet kell betöltenie könyvtárunknak a
határon túli magyarság
információs és kulturális
ellátásában.
4. A digitális műveltség
megszerzésének biztosítása
könyvtári alapfeladat. Pályázatok
segítségével kívánjuk
megvalósítani.
5. A partnerközpontú könyvtár kialakításának
feltétele a minőségirányítás bevezetése.
A könyvtár vezető-helyetteseként részt vettem
ilyen irányú képzésen, munkatársaim is
elkötelezettek egy hatékonyabban működő
használó szempontú könyvtár kialakítása
mellett.
Ez nagyon szép és egyúttal nagyon sok konkrét
feladatot ad az intézmény valamennyi
dolgozója számára az elkövetkezendő
években. Szakfelügyelőként van némi
rálátásom a könyvtár társadalmi környezetére-,
általános helyzetére, működésére, gondjaira is.

Hogy áll a 3 "telephelyen" működő könyvtár
megfelelőbb épületbe történő elhelyezésének
ügye?
2010 óta napirenden tartja fenntartónk a
kérdést. A megfelelőbb gazdasági
körülmények között jó esélyünk van rá, hogy a
jelenleginél [összesen 481m] nagyobb
épületben együtt működhessen mind a
gyermek-, mind a felnőtt könyvtár. A szőnyi
fiókkönyvtár elhelyezésére is keressük a
megoldást. A meglehetősen népes és elnyúló
településrészen mindenképpen szükséges és
szakmailag indokolt fiókkönyvtár működtetése.
A másik súlyos problémát az
állománygyarapítási keret
nagyságában, annak jelentős
mértékű csökkenésében
érzékeltem. 2012-re
mindösszesen 1 millió forintot
tervezhetett erre a célra a városi
könyvtár. Ez a megelőző évinek
mindössze 20%-a.
A dokumentum-ellátás színvonalát jelentős
mértékben veszélyezteti. A minőségromlás
miatt vesztetteteke olvasókat ?
Én remélem, hogy ez az átmeneti forráshiány
nem okozott minőségromlást, hiszen az előző
években kiemelkedően magas volt
dokumentumokra költhető költségvetési
támogatás. A tervszerűen gyarapított állomány
" átsegített" minket ezen helyzeten. Nem utolsó
sorban megemlíthetem, hogy éltünk az ODR
adta könyvtárközi lehetőségekkel. Most
éreztük igazán a könyvtárak hálózatban
működésének előnyeit.
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Beszerzési keretünk 2013-ra 2.8 millió forintra
javult, ami pozitív elmozdulás a megelőző
években biztosított összeg irányába. Ez persze
még mindig kevesebb annál, de
például olvasói adományokkal is
próbáljuk gyarapítani
állományunkat. Szerencsére nem
vesztettünk használókat, amiért
továbbra is keményen kell
dolgoznunk.
Partnerség az önkormányzattal, a város
különböző oktatási- kulturális és civil
szervezeteivel a könyvtár erősségei közé
tartozó terület. A határon átnyúló szakmai
kapcsolatoknak különleges jelentőséget ad a
város földrajzi helyzete, múltja.
Élénk kapcsolatokat ápolunk a szlovákiai
Komárom Szinnyei József Városi Könyvtárával
és az Anton Bernolák nevét viselő érsekújvári
városi bibliotékával . A Selye Jánosról
elnevezett felsőoktatási intézménnyel kiépített
kapcsolatot jellemzi, hogy olvasóinknak több
mint 10%-a a határ szlovákiai oldalán élőkköztük az említett felsőoktatási intézmény
hallgatói- közül kerül ki.
Idézek a szakfelügyeleti jelentésből:
" Komárom a magyar történelemben többször
kapott kiemelt szerepet…bizonyosan
lényegesen kevesebbet tudhatnának az itt élők
erről, ha nem folyna ilyen magas színvonalú
helyismereti gyűjtő és kutató tevékenység a
Jókai Mór Városi Könyvtárban."
Vezető elődöd, Györgyné Rabi Lenke igazgatói
munkája mellett foglalkozott a helyismereti
gyűjteménnyel, Nyugdíjba vonulása űrt hagyott
maga után a könyvtár munkájának ezen
speciális területén. Hogyan tovább? Lesz-e

segítséged, képzett embered erre a feladatra?
A települési könyvtárak legértékesebb része a
helyismereti gyűjtemény. Ez ad lehetőséget a
kutatásra, ez határozza meg a könyvtár egyedi
arculatát. A helyi történelem, a lokális
információk könyvtári dokumentumai kiemelt
figyelmet érdemelnek a gyarapítás és a
feldolgozás szempontjából. Ez eddig is így volt
és népszerűsítette a könyvtár és a település
hírnevét a hozzá kapcsolódó kiadványok,
kiállítások, rendezvények növelték a
komáromiakban a településhez kapcsolódó
patriotizmust, a szülőföld szeretetét. Rabi
Lenke professzionális módon művelte ezt a
tevékenységet. Mindenképpen folytatni
kívánjuk ezt a munkát, együttműködve a helyi
kutatókkal, helytörténészekkel, civil
szervezetekkel, társintézményekkel. Folytatni
kívánjuk a digitalizálást, e-könyvtárunk
fejlesztését is. Szeretném, hogy Lenke
visszajárhasson legalább hetente egyszer
helyismereti szaktanácsadóként, aki utódjának
át tudja adni a tapasztalatait. Fenntartónk is
partner ebben. Hosszabb távon pedig
könyvtár-történelem szakos kolléga
alkalmazását tartanám megfelelőnek erre a
posztra.
Ha már a személyi feltételeknél tartunk, nem
állom meg, hogy meg ne kérdezzem: Hogy
bírod továbbra is a gyarapítás-feldolgozás
munkaterületét, vezetői feladataid mellett?
Igazgatóként munkaügyi feladatok, számlák
kezelése, értekezleteken való részvétel,
rendezvények szervezése és számos más
vezetői feladat mellett egyre kevesebbet tudok
foglalkozni régi munkámmal.
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Mindenképpen megoldást kell találnom erre a
gondra is, a fenntartónkkal partnerségben. A
könyvtár gyűjtőköri szabályzatát igazgató
helyettesként én dolgoztam ki. Vallom, hogy a
könyvtári munka alapja a jó gyűjtemény, hiszen
minden szolgáltatásunk a gyűjteményre épül.
Ezért a gyarapító munkát mindenképpen
szeretném folytatni.
Már csak a minőségbiztosítási rendszer
kialakítása és bevezetése miatt is. Minőségi
mutatók kidolgozása, minőségmenedzsment
bevezetése a könyvtárban, nem hagyhatja
érintetlenül e munkaterületet sem. Mikorra
szeretnétek kidolgozni, alkalmazni ezt a
rendszert?
A 2014. év feladata lesz, csakúgy, mint az
állomány ellenőrzés megszervezése és
lebonyolítása, természetesen a napi munkák
mellett.
Aktív és sikeres pályázatírói és megvalósítói
tevékenység, honlap szerkesztés egyebek
között, amiket nem tudtunk érinteni, részletezni.
Kisváros "kis könyvtárában", természetes, hogy
mindenki csinál mindent, kisebb a
differenciálódás a munkaterületek között, mint
nagyobb települési-közművelődési
könyvtárakban. Olvasószolgálati munkából is
kiveszed a részed. Ez nemcsak a helyzet szülte
feladatvállalás, hanem szakmai hivatástudatod
része.

munkájáról, akár az olvasók igényeiről,
elégedettségéről, esetleges kifogásaikról. A
heti egy délutánon végzett olvasószolgálati
munkához ragaszkodom és részt vállalok a
szombati ügyeletekben is.
A könyvtáros munkája segítő hivatás.
Megkeresni, kézbe adni, utána járni,
előkészíteni az információt, háttérmunkát
végezni annak érdekében, hogy elkészüljön
egy dolgozat, megszülessen egy kiállítás,
valaki felkészüljön egy vizsgára, tájékozódjon a
gyermeknevelés rejtelmeiben, megismerje a
hobbyjához szükséges könyveket, vagy csak
hasznosan töltse el a szabadidejét és még
lehetne sorolni a lehetőségeket. Ezzel a
hivatással állandóan ébren lehet tartani
érdeklődésünket, tudásszomjunkat,
emberekkel való törődésünket. Számomra a
könyvtár a legjobb hely a világon.
Hivatástudat, szakértelem, lelkesedés mindez
szükséges ahhoz, hogy a könyvtárosok mellett
minél több olvasó is otthon érezze magát a
komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban.
Ehhez kívánunk sok sikert!
Köszönöm a beszélgetést.
Dr. Horváth Géza

Az olvasószolgálat a legfontosabb feladata
minden könyvtárnak. Ott csúcsosodik ki minden
erőfeszítés, minden háttérmunka. A konkrét
találkozás az olvasókkal elengedhetetlen a
vezető részére. A kölcsönzés, tájékoztatás
során sok mindent le tud szűrni akár a kollégák
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Tanpai Rinpocse tibeti mester
a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban
Érdekes előadásnak és egy ún.
tűzszertartásnak lehettek részesei 2013. július
13-án, szombaton azok az érdeklődők, akik
ellátogattak a József Attila Megyei és Városi
Könyvtárba, ahol Tanpai Rinpocse, a
békesség, az együttérzés és az
egységtudatosság békekövete tartott tanítást
szinkrontolmács segítségével. A Mester
országjáró körútjának egyik állomásaként
érkezett Tatabányára, hogy a könyvtár
munkatársa, Nász János által szervezett Ökoesték című rendezvénysorozat részeként
tanítson.
A Mester nagyra értékelte, hogy a hallgatóság a
szabadidejét áldozta arra, hogy tanítását
meghallgassa. Hangsúlyozta, hogy ez
mindenképpen nyitott szívű, a szellemi
kérdésekkel foglalkozó személyekre jellemző
magatartás. Tény, hogy a délelőtti kurzuson 74
látogató, délután pedig 62 fő tartotta fontosnak,
hogy befogadja a Mester gondolatait. Az
előadások témája szerint intenzív tanítások
részesei lehettünk arról, hogyan tisztítsuk meg
és alakítsuk át magunkat, hogyan érjük el az
Egyetemes Nagy Megszabadulást, és hogyan
legyünk képesek megszabadítani másokat is.
A Mester elsőként arra világított rá, hogy a
gazdagságnak két formája van. Az egyik a
fizikai gazdagság, ami a pénzben, az anyagi
javakban, az üzleti vállalkozások

sikerességében, a hatalomban ölt testet, s
amely valójában nem hoz igazi boldogságot az
egyén életében. A másik gazdagság egy
mélyebb, örökké tartó bőség, ami saját magunk
isteni igazságát, a megvilágosodás isteni
bölcsességét és annak megtalálását jelenti.
Tudnunk kell, hogy az anyagi javak mindössze
csak azt a célt szolgálják, hogy élni tudjunk:
legyen élelmünk, ruhánk, otthonunk, képesek
legyünk taníttatni a gyermekeinket. A
szükségleteink kielégítésénél többet nem
nyújtanak - folytatta a Mester. Sokan azonban
azt gondolják, hogy a javak felhalmozása
eredményezi a boldogságot, ezért a
szükségleteiknél több vagyon és hatalom
megszerzésére törekednek. Mindez azonban
nem boldogságot hoz, hanem szenvedést.
Szenvedést okoz azoknak, akiknek
megkárosításával vagy elnyomásával az
egyén meggazdagszik, és szenvedést okoz az
egyénnek is, aki soha nem elégszik meg azzal,
amije van, hanem még több és több vagyont és
hatalmat akar megszerezni. De szenvedhet a
mohó ember attól is, hogy folyamatosan fél a
megszerzett vagyona és hatalma
elvesztésétől. Már az ősi tanítások is óva
intettek attól, hogy a javakat felhalmozzuk.
Mégis hogyan használhatjuk jól a fizikai
gazdagságot? A Mester tanítása szerint úgy,
hogy miután megteremtjük önmagunk és
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családunk számára a megfelelő
életkörülményeket, kielégítjük a valódi
szükségleteinket, nagylelkűekké válunk. A
szükségleteinken felüli vagyonunkat, javainkat
fordítsuk a nálunk szegényebb emberek
támogatására, osszuk meg azokat
szeretetteljesen és tisztelettel. De ne csak
embertársainkra gondoljunk, hanem az állatok
szükségleteire is. Úgy kell gondoskodnunk
ezekről az élőlényekről is, hogy tudnunk kell,
Isten ezeknek az állatoknak is ott van a
szívében.
De hogyan érhetjük el azt a bizonyos
örökké tartó, második bőséget, amit a
Mester isteni tudatosságnak,
megvilágosodásnak nevezett? Úgy,
ha ráébredünk arra, hogy - ahogy
valamennyi élőlény -, úgy mi is
rendelkezünk az isteni igazsággal, az
isteni kinccsel, ami nem más, mint az
egyetemes harmónia, a béke és a
szabadság vágya - tanított a Mester.
Amíg nem fedezzük fel
önmagunkban a békesség iránti
vágyat, addig soha nem fogjuk
megtalálni az isteni igazságosságot.
Amíg az egyházi vezetők és a hívők
nem önmaguk békéjét keresik,
hanem a politikai hatalommal és az
anyagi gazdagodással vannak
elfoglalva, addig messze kerülnek
isteni lényegüktől.
Az előadásban arról is hallhattunk, hogy az
élőlények másik nagy kincse az egyetemes,
örökké tartó szabadság, amely szintén mindent
átható, mindenki lelkének a természete. Sokan
külső szabadságra gondolnak ennek a szónak
a hallatán. Az azonban nem szabadság, melyet

harccal, háborúval, agresszióval akar kivívni az
ember.
Az élet eszköz arra, hogy felébredjünk, isteni
tudatosságra tegyünk szert. Éppen ezért,
ahogy a vagyonunkhoz, javainkhoz sem
szabad túlzottan ragaszkodnunk, úgy nem
szabad az életünktől sem várnunk többet
annál, mint hogy az a ránk kiszabott idő, mely
alatt eljuthatunk a megvilágosodáshoz szögezte le a Mester. Nekünk megbocsájtást
kell gyakorolnunk, segítenünk kell másoknak,
de mi magunk ne várjunk senkitől segítséget.
Aki így él, az nem fél a haláltól, az
megvilágosodva, szeretettel és
békével a szívében halhat meg.
A délután folyamán a megyei
könyvtár teraszán tűzszertartással
kérte a hallgatóság és a Mester, hogy
TARA Istennő és sok szellemi lény
támogassa, védelmezze az
egyéneket és a világot.
Bennfentesek szerint a tűzszertartás
eredményes volt, maga a Mester is
elmondta, hogy nemcsak a
résztvevők, de a könyvtár, sőt
Tatabánya számára is a bőség és a
szerencse lehetőségét hozta meg.
Tanpai Rinpocse Mester a szertatás
végén hatékony, növényből készült
védelmező, gyógyító szert is osztott azoknak,
akik azt kérték.
Európai füllel hallgatva a tanítást talán sok
olyan gondolat hangzott el, mely nehezen
felfogható. Európai szemmel nézve a
tűzszertartást, abban inkább egzotikumot
láthatott a szemlélődő, s nem kiváltságot,
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melyben részesülhetett, noha erre a Mester
követői többször felhívták a figyelmet. Az
mindenesetre érzékelhető volt, hogy a
rendezvény végén a résztvevők mosolygó
arccal távoztak a könyvtárból, s mind a
hallgatók, mind pedig a szervezők, sőt maga
Tanpai Rinpocse is többször mondtak
köszönetet a könyvtár vezetésének, hogy
helyet biztosítottak a tanításnak.

Fotógaléria a rendezvényről:
http://www.jamk.hu/galeria/picture.php?/2224/
category/54/created-monthly-list-2013-7
A képeket Török Csaba készítette.

Feketsné Kisvarga Anita
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Nyári táboroztatások
a József Attila Megyei és Városi Könyvtár szervezésében
Na végre, hogy itt a nyár!
Mint ahogy már egy korábbi számban hírt
adtunk róla, a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár két európai Uniós projektben is
érdekelt, (a Megyei Könyvtár az értő
olvasásért, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0053, A
Megyei Könyvtár és az oktatási-, nevelési
intézmények összefogása a tudásbővítés
érdekében; illetve TÁMOP-3.2.13-12/1- 20120195-ös kódszámú pályázatok) melyeknek
köszönhetően 8 féle, összesen 13 turnus tábort
bonyolítottunk le idén nyáron. Mintegy 300
gyermek ingyenes és tartalmas időtöltését
tettük így lehetővé, könnyítve ezzel a szülők
évről-évre visszatérő dilemmáján,
nevezetesen: hová tegyék gyermeküket, amíg
ők maguk dolgoznak?
Palettánk rendkívül színes volt, a szövegértésfejlesztési -, történelmi-, és vándortáboron át az
Öko táborig számos témában jelen voltunk.

Szövegértés-táborainkat (3 turnus) a
Boglártanyai Erdei Iskolában bonyolítottuk oly
módon, hogy az erdei iskolai programtervbe
illesztettük szövegértés-fejlesztési
foglalkozásainkat. A két téma avatott szakértői:

Aczél Gergely, illetve Adorjánné Almási Katalin.
A tábor résztvevőinek körét azok a tanulók,
fiatalok alkották, akik év közben a 15-alkalmas
képzésre is jártak (Olvasó leszek!
Szövegértés-fejlesztési tréning). Így
táborosaink között egyaránt volt roma,
kisiskolás, sérült fiatal/felnőtt, és egészséges
kisiskolás.
Böngésző táborunkban azok az óvodások
vettek részt, szám szerint 20-an, akik a tanév
folyamán tagjai voltak beszédfejlesztőtréningünk csoportjainak (Böngésszünk együtt!
Beszédértés-fejlesztés óvodás korúaknak). A
szeptemberben iskolába induló apróságoknak
élményekben, tevékenységekben gazdag
napokat szerzett F. Mikonya Hajnalka
logopédus, gyógypedagógus, H. Csapucha
Klára óvodapedagógus, fejlesztő-pedagógus,
és Belecz Katalin óvodapedagógus.
"Játsszunk együtt! Drámapedagógiai órák a
könyvtárban" című programunk 20
kiválasztottja drámatáborban tölthetett egy
tartalmas hetet Kovács Éva
múzeumpedagógus és Gombik Gabriella
óvodapedagógus kezei alatt. Témájuk, az Ökotudatos életmód roppant mód felkeltette a
táborozók érdeklődést.
"Mendegélő" elnevezésű jutalomtáborainkon
az "Olvasd velünk…!" és a "Mese, mese,
mátka" című olvasópályázatunk 25-25
nyertesét láttuk vendégül. A Skanzenben
Kovács Éva múzeumpedagógus
iskolatörténeti foglalkozásai, lovaglással,
illetve Majkra és a Samu múzeumba tett
látogatással kiegészülve alkották a tábor
programját.
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Az "Együtt a múlt nyomában" - honismereti
táborunk a különböző történelmi korok köré
szerveződött. Kedvezményezettjeink a
Széchenyi István Általános Iskola 25 felső
tagozatos tanulója.
Mi micsoda : barangolás a
gyermekkönyvtár állományában című
táborunk két turnusban zajlott, 25-25 alsó
tagozatos aprósággal a Móra Ferenc és az
Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola
képviseletében. A tábor érdekessége, hogy
egy-egy nap, egy-egy tudományterület került
teríték alá a téma avatott szakértőivel: dr
Zombori Ottó a csillagászat, dr Kercsmár Zsolt
a geológia, Aczél Gergely az erdők-mezők
tudományának rejtelmeibe avatta a
hallgatóságot, kihelyezett programjainkon
Juhász István a lovagkorba, a Csodák Palotája
pedig a játékos fizika világába kalauzolt.
"Fedezd fel a Gerecsét!" című
természetismereti táborunk az Óvárosi, a
József Attila és a Bolyai János Általános Iskola
30 diákját látta vendégül AgostyánÁgostonligetben; mely programmal
kapcsolatban jelen számunkban bővebben
olvashatnak, a téma avatott szakértője, Nász
János tollából.
"Varázslatos Magyarország" címmel 2 turnus
indult a Sárberki Általános Iskola, a Váci Mihály
és a Dózsa György Általános Iskola tanulóival.
Rendhagyó "vándortáborunk" során a
környező nevezetességeket kerestük fel.
Sokrétű programjainknak köszönhetően
tobzódtunk a jóban: múzeumot, skanzent
látogattunk, templomi orgonaszót hallgattunk,
túráztunk, korongoztunk, s nem utolsó sorban
egy kalandpark adta lehetőségeket is
kihasználtunk! Az adott helyszíneken vezetőink
voltak: Morvai Józsefné, a kisbéri Városi

Könyvtár nyugalmazott vezetője, dr Kercsmár
Zsolt, geológus, Mészárosné Ágoston Ildikó, a
csákvári Floriana Könyvtár vezetője.
A programok tervezése egy izgalmas, boldog
időszak volt, az "együttgondolkodás" időszaka;
mi, gyermekkönyvtárosok egymás ötleteit
tovább fűzve, kiegészítve terveztük meg a
legapróbb részleteket is, már előre örülve,
várva a megvalósítást. A szervezés időszaka
egy roppant nehéz időszak volt; körültekintő,
gondos odafigyelést igényelt, hiszen nem csak
a számtalan szolgáltatóval (bejelentkezések,
belépők, ebéd, utazás), de számos oktatási
intézménnyel is fel kellett venni a kapcsolatot,
amelyek tanulói az előző évben aláírt
"Együttműködési megállapodás" szerint a
kedvezményezettek körét alkották. (16
intézmény!). A megvalósítás időszakát is
megnehezítette egy-két momentum - úgymint.
alkalmanként 25 gyermek felügyelete, stb. - de
a kolléganők véleményét is tükrözve
elmondhatom, hogy rendkívül örömteli volt
számunkra is! Hihetetlen élmény volt a
gyerekek társasága, s egy-egy úti cél
számunkra is ismeretlen volt ezelőtt. Azt, hogy
a kitűzött céljainkat elértük, s maradandó
élményeket szereztünk a gyerekeknek, az ők,
és szüleik pozitív visszajelzései alapján bátran
mondhatjuk. Mind a szülők, mind a gyerekek
rendkívül hálásak a csodás napokért, amit a
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
jóvoltából tölthettek el.
Erősné Suller Ildikó
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
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A teljes képgalériát megtekinthetik itt:
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/46
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Fedezd fel a Gerecsét!
Természetismereti tábor Agostyán - Ágostonligetben
2013. június 30. - július 6. között a TÁMOP3.2.13-12/1-2012-0195 "A megyei könyvtár és a
nevelési-oktatási intézmények összefogása a
tudásbővítés érdekében, a József Attila Megyei
és Városi Könyvtár elnyert pályázata alapján, a
"Fedezd fel a Gerecsét! Természeti- és kutató
tábor" megrendezésére került sor, AgostyánÁgostonligetben, a Természetes Életmód
Alapítvány ökológiai oktató- és
bemutatóközpontjában.
A tábor előkészítése
Megadott irányelvek szerint a tábor tematikáját
a Természetes Életmód Alapítvány állította
össze az adott korosztály ismeretében és a
helyi lehetőség szerint. Ez az anyag került
pályáztatásra és elfogadásra. Így, összesen 3
választható tatabányai iskola, 30, szociális
értelembe vett, hátrányos helyzetű tanulója
vehetett részt a táboroztatáson. A három
helyszín közül azért is esett erre a helyre a
választás, mert mind tartalmilag, mind szakmai
szempontokból, mind a környezet
kiválasztásában, ez bizonyult a
legalkalmasabbnak.
Ezt követte az iskolákkal való kapcsolatfelvétel.
Négy esetben is meglátogattuk az iskolákat,
beszéltünk az intézmények vezetőivel,
szaktanáraival, konzultáltunk a gyermekek
kiválasztásáról és felkészítéséről. Javarészt az
5-6. osztályos korosztályból válogattunk
olyanokat, akik a tanulmányaikban érdeklődőek
voltak a Természetismeret, Földrajz, Biológia
tantárgyak iránt. A fogadó szervezet, Alapítvány
a legfőbb tudnivalókról, a helyszínről, a
táborozás feltételeiről előzetesen írásos
anyagot, tájékoztatót adott minden egyes

résztvevő számára, melyeket az iskolán
keresztül juttatunk el hozzájuk.
A tábor helyszíne és szakmai háttere
A Te r m é s z e t e s É l e t m ó d A l a p í t v á n y
Ágostonligeti tábora és Ökológiai majorja
ideális környezetnek bizonyult a programok
megvalósítására. A szállás, étkezés és a
természeti környezet támogatta az ökotudatos
életmód átélését és a foglalkozásokat.
Napelemes és szélenergiával működtetett
házak, előadóterem és a napenergia által
felmelegített víz állt a rendelkezésünkre. Kút- és
forrásvizet ihattunk. A szakmai hátteret a
kuratóriumi elnök: Labanc Györgyi és dr. Száraz
Péter Zoltán biológus biztosította. Utóbbi a
Gerecse és környékének az egyik
legelismertebb ismerője, több mint 30 éve
tudósként és pedagógusként kutatja ezt a
térséget, és ismereteket nyújt számos
korosztály érdeklődőinek. Munkájukat még
jómagam, mint könyvtáros, és még két
pedagógus-kézműves segítette.
A tábor programjairól
A mellékelt, napokra és napszakokra bontott
programjaink mind megvalósultak. Legtöbbjét
szabadtéren rendeztük meg. Két esetben egyegynapos kiránduláson vettünk részt, Tatán
illetve Dunaalmáson. Ezekkel a középkor
hangulatát és kultúráját, valamint őseink
életmódját idéztük fel. Az élmények és
ismeretek feldolgozásában és rögzítésében
segítségünkre volt az Alapítvány által
szerkesztett, kizárólag erre a térség állat és
növényvilágának megismerésére készült "Erdei
Iskolai foglalkoztató füzetek" és tanári
kézikönyvek. A helyi majorban az őshonos
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állatok gondozásáról nemcsak bemutató
kaphattunk, hanem az etetésben-itatásban,
gondozásban is segédkezhettek a fiatalok.
Minden este tábortűz körül értékeltük az adott
napot és előkészítettük a következőt. A napi
eseményekről, benyomásokról,
véleményekről, élményekről tábori naplót
vezettünk. Az erdei túráink igen sikeresek
voltak. Erdőt tisztítottunk közben,
gyógynövényeket szedtünk, és számos
növényfajjal ismerkedhettünk meg. Fákat
fogadtunk örökbe. Minden napnak volt egy
mottója. Például: "Hogyan tehetnénk jobbá a
világot?", vagy "Mit oszthatnék meg a
társaimmal?". Megismerkedhettünk az
alternatív megújuló energiákkal is mégpedig
úgy hogy a tábor idején javarészt ezeket
használtuk. A zárónapon mindegyikünk
megsütötte a saját kenyerét hagyományos
recept szerint, kemencében.

ország nyilvánossága előtt is ismertek lettünk.
Utógondozás
A tábor befejezése után az Internet
Facebookján létrejött a tábori csoport felülete.
Megbeszéltük a zárónapon, hogy a
könyvtárban egy őszi napon találkozhatunk
majd, amikor a tanulók megkaphatják majd a
teljes fotóanyagot. Nyitottak vagyunk arra,
hogy akár személyesen is találkozhassunk. Az
iskolákon keresztül további kapcsolatban
maradunk, egy esetleges közös kirándulás
reményében.
A Te r m é s z e t e s É l e t m ó d A l a p í t v á n y
Agostyán, Ágoston-liget foglalkoztató
füzetsorozata:
„Erdei Iskolai foglalkoztató füzetek" és tanári
kézikönyvek:
 Dr. Victor András: Tata a vizek városa.

A könyvtár mint információs háttér
A foglalkozásokhoz a tatabányai József Attila
Megyei és Városi Könyvtárból kikölcsönzött
szakkönyveket adtunk. Állat- és növény- és
állathatározókat, valamint a már említett
foglalkoztató füzeteket* használhattuk.
Örömünkre e füzetekből a könyvtár is kapott
ajándékba, melyek az óta már a helyismereti
állományrészünket gyarapítja.
A tábori élet dokumentálása
A résztvevőkről jelenléti ívet vezetettünk. A napi
eseményeket a már említett naplóba
rögzítettük. A táborról készült fotósorozat már
felkerült a könyvtár Honlapjára, az erről készült
összeállítást a tanulók a könyvtárban is
átvehetik majd. A regionális televízió a
helyszínen forgatott bemutatva a tábori életet.
Nemcsak a helyi, tatai közönség, de átadva ezt
az anyagot a közszolgálati televíziónak, az








Foglalkoztató és tanári kézikönyv
Fogarasi Péter - Dr. Petényi Sándor: A
középkor meséje - egy ásatás tükrében.
Foglalkoztató és tanári kézikönyv
Dr. Victor András - Rózsa Sándor: Alternatív
energiák hasznosítása. Megújuló
erőforrások. Foglalkoztató és tanári
kézikönyv
Fogarasi Péter: A Gerecse élővilága.
Foglalkoztató és tanári kézikönyv
Czumpf Attila - Puskás Zsigmond:
Útitársaink az állatok - Állatok testközelben.
Foglalkoztató és tanári kézikönyv

A táborról készült fotósorozat a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár honlapján itt
található:
http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/catego
ry/49
Nász János
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Honismeret
Helyismeret
Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

Elment a falu krónikása
Emlékezés Csík Rezső héregi helytörténészre
Rudi bácsival a Lábatlani
Helytörténeti Kör héregi
l á t o g a t á s a k o r
találkoztam utoljára.
Nem gondoltam volna,
hogy ez lesz a
legeslegutolsó
beszélgetésünk. Nem
volt jól, de nem
panaszkodott. Örült neki,
hogy még az idén megjelenik szeretett faluja
történetét feldolgozó művének bővített kiadása.
Pár éve, Karácsony táján nagy örömmel vittem
el neki a héregi református egyházközség
kezdeteiről írott tanulmányomat, amit élénk
érdeklődéssel forgatott. Mint mondta, folytatni
kell a nagy munkát…
Majdnem pontosan öt éve a héregi művelődési
házban nem hivatalos körülmények között
oldottan és szívesen mesélt Héreg történetéről,
az általa megélt történelmi eseményekről.,
tapasztalatairól. Előtte több évben Országos
Honismereti Akadémiákon találkoztam,
találkozhattunk vele. Jó kedélye, humora
sokszor tette helytörténész körök
középpontjává. Társasági ember volt, akit
érdeklődése, lokálpatriotizmusa ösztönzött,
szíve- lelke szűkebb és tágabb közösségéé
volt. Azt szolgálta munkájával és magas
színvonalon űzött "hobbijával," helytörténeti
kutatásaival, írásaival.

Csík Rezső évtizedeken át mezőgazdasági
nagyüzemben fizikai állományban dolgozott
nyugdíjba vonulásáig. Élete volt a föld, a TSZ,
szűkebb és tágabb közössége a FALU.
Közösségi munkája:
Több éven keresztül kiemelkedően vezette a
héregi Kertbarát Kört. A községi borversenyek
szervezője és irányítója volt. A község
közéletében, mint tanácstag több cikluson át
aktívan részt vett.
Nyugdíjas klub munkájából is kivette részét.
Helytörténeti tevékenysége:
Hosszú évekig levéltárakban
kutatta Héreg község múltját,
amelyet feldolgozott és 1996ban KRÓNIKA címen 200
példányban az önkormányzat
segítségével megjelentetett.
Írásai - amelyek részben az ő
életében megélt történetek
voltak, részben pedig
kutatások eredményei - néprajzi, honismereti
folyóiratokban jelentek meg.
Írásaival több pályázaton indult és szép
eredményeket ért el. 2004-ben a Honismeret
című lap hasábjain mutatta be Héreget.
2003.-ban a képviselő-testület egyhangú
döntéssel munkásságának elismeréséül
HÉREG KÖZSÉGÉRT EMLÉKÉREM kitüntető
címet adományozott neki.

Honismeret,
Helyismeret
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Csík Rezső Héregen született, 1926. október 3án. Meghalt Tatabányán, 2013. augusztus 2-án.
A kis közösség nagy vesztesége. Emlékét
megőrizzük, példamutatását követjük.

Nyugodjék békében!

Dedikálás az 1996-ban megjelent kötetében:

Előszó a 2013-ban megjelenő új kiadás elé:

Dr. Horváth Géza

Egyesületi élet
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Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676

kissne.anda.klara@jamk.hu

Tudósítás a 45. Vándorgyűlésről Egerből

Az MKE 2013. július 17-20. között Szabad
tudásáramlás, egyenlő hozzáférés ¦
Könyvtárak az európai állampolgárokért
címmel rendezte meg 45. Vándorgyűlését,
ezúttal Egerben. Honlapja http://vandorgyuleseger.ektf.hu/ utólag is sokat elárul az
eseményekről, a tartalomban gazdag
szekcióprogramokról, de böngészhetünk akár
a plenáris ülések, az előadások és a
szabadidős programok hangulatát idéző képek
között.
A város látnivalóival és könyvtáraival
ismerkedni nyilvánvalóan a 0. nap a
legalkalmasabb, amikor még nem kell
válogatni, hogy miről maradjon le az ember fia
ezek kedvéért.
Az első nap délelőttjén megnyílt szakmai
kiállítás hasznát sokan megkérdőjelezik.
Tájékoztató vagy feldolgozó könyvtárosként
valóban nehéz mit kezdeni a korszerű irodai,
raktártechnológiai berendezések
katalógusaival, a reklámeszközök kínálatá-val,
esetleg a telefon- és internetszolgáltatók
szórólapjaival. Ám ne feledjük, hogy egy
országos konferencián a szakmai és
határterületi partnerek meghívása és megjelenése - nem beszélve az anyagi érdekekről -

túlmutat adott esetben a magunk személyes
érdeklődésén és a különböző IKR-ek vagy a
MONGUZ standjánál megállni talán nem is
haszontalan.

A nyitó plenáris ülésen valószínűleg a
legtöbben mindig a minisztérium
képviseletében megszólalót várjuk. Doncsev
András parlamenti államtitkár (EMMI) utalt a
2010-ben megindult kulturális
rendszerváltásra, a könyvtárak meghatározó
szerepére: gyűjtés és megőrzés mellett fontos
a fenntarthatóság és az átörökítés. A
harmonikus személyiség kialakulását szem
előtt tartva, a társadalmi elvárások, a digitális
kihívások közepette és másokkal
együttműködve kell törekedni a korszerű
szolgáltatásokra, úgy hogy Magyarország
minden településén mindenki hozzáférhessen.

Egyesületi élet
Az előttünk álló hét évben fő célkitűzés a
társadalmi szerepvállalás erősítése, az életminőség javítása a kulturális hátrány
felszámolásával, a könyvtári rendszer innovatív
fejlesztése, valamint a széleskörű, korszerű
szolgáltatás és a jogszerű elektronikus
hozzáférés biztosítása. (A teljes beszéd az
egyesület Könyvtárvilág címmel megjelent
webmagazinjának 4. számában olvasható:
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/08.
Vesna Crnogorac, az IFLA - FAIFE bizottság
tagja fontos bejelentéssel állt a plénum elé: az
IFLA csatlakozott a WIPO (World Intellectual
Property Organization = A Szellemi Tulajdon
Szervezete) tagok felhívásához, miszerint a
hátrányos helyzetű emberek - kiváltképp a
látássérültek - speciális igényeire tekintettel
könnyített szerzői jogi egyezményt kívánnak
aláírni.
Az MKE döntéskörébe tartozó díjak és
kitüntetések sora a Fitz József-könyvdíj átadásával kezdődött. Deák Eszter és Zvara
Edina, az OSZK megalapításának 210.
évfordulójára megjelent kötete, a Cerkabella
Kiadó Elfelejtett lények boltja címmel megjelent
gyermekkönyve, valamit Nyáry Krisztián
magyar irodalmi szerelmes könyve kapta a
díjat. Az egyesület idén MKE-emlékéremmel
jutalmazta Gerencsér Juditot (Jogi Szekció),
Kiss Péternét (Heves Megyei Szervezet),
Pallósiné dr. Toldi Mártát (Vas Megyei
Szervezet), Szamosvári Istvánnét (Pest Megyei
Szervezet), Szőnyi Évát (Bibliográfiai Szekció),
valamint a határon túli kollégák közül a már
nyugalmazott Okos-Rigó Ilonát (Központi
Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár). Elnöki
emléklap posztumusz elismerésben részesült
Dr. Román Lászlóné dr. Pócz Mária. A Kertész
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Gyula Emlékérmet ez alkalommal Mándli
Gyula (Helyismereti Könyvtárosok Szervezete)
kapta. "Az év fiatal könyvtárosa" Zahuczky
László (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, Miskolc) lett, míg különdíjat a Kovács
Máté Alapítvány Horváth Péternek (Takáts
Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár)
ítélt oda.
Számomra a vándorgyűlések második napja
állandó rohanás. Hiába a jelentkezési lapon
bejelölt szekció, ha egyrészt, akkor még nem
ismert annak programja, másrészt, ha akad
egyéb előadás, amire az egyéni érdeklődés
csábít. Az aktualitások itt mind terítéken
vannak, és ha valaki igazán kíváncsi, a
szekcióprogramokat átmazsolázva már csak az
a kérdés, hogy lehet egyik előadásról a másikra
időben odaérni. Egerben sajnos nem csak a
programcsúszás, de a helyszínek adottságai is
akadályozták ezt.
A kisplenáris ülés előtt Fehér Miklós MKE
főtitkár egy gyors tájékoztatóra hívta össze a
szervezetek tisztségviselőit, hogy a közös
számlavezetéssel kapcsolatos információkat
megossza. Maga az ülés Sörény Edina vezető
tanácsos (EMMI
Közgyűjteményi
F ő o s z t á l y )
összegzésével indult a
2014-2020 közötti
könyvtári stratégia
céljairól, az előző
időszak eredményeiről.
(Prezentációja elérhető
a h i v a t k o z o t t
webmagazinban.) Ezzel
kellően megalapozta a
közös gondolkodást és

Egyesületi élet
a szakmai vitát, amely minden szekcióban
elvárt volt. A stratégia egyébiránt a minisztérium
munkaanyagaként a Vándorgyűlést követően igen rövid határidővel - került ki szakmai
egyeztetésre. Az egyes szervezetek
véleménye, javaslatai, kritikája az emlí-tett
helyen és a KIT hírlevél 2013. 30., augusztusi
s z á m á b a n
o l v a s h a t ó k
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir
&szam=530&kithirev=2013
Sörény Edina után azok az ágazati
minisztériumok képviseltették magukat, akikkel
együttműködésre van esélye a könyvtáraknak,
illetve az Európai Unió 2014-2020 közötti
stratégiájához illeszkedő hazai programokban
a könyvtárak kapcsolódási pontokat, forrást
lelhetnek. Ennél fogva megszólalt a Kulturális
Fejlesztési, Örökségvédelmi és Igazgatási
Főosztály (EMMI), a Vidékfejlesztési Főosztály
(Vidékfejlesztési Minisztérium), az Információs
Társadalom Fejlesztési Osztály (Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium) és a
N e m z e t g a z d a s á g i Te r v e z é s i H i v a t a l
tisztviselője.
Az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program) a hátrányos helyzetű csoportok integrációjához és az élethosszig tartó
tanulás, a minőségi oktatás feltételrendszeréhez, megvalósításához kíván forrást
biztosítani. A hátrányok leküzdése itt a
kultúrához való egyenlő esélyű hozzáférés
érdekében infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztéssel is megvalósítható lesz.
Jelenthet alapszolgáltatást, akár digitális formában történő hozzáférést vagy területi
komplex fejlesztéshez való hozzájárulást.
Kistelepülésekre is koncentráltan, iskolás kor
előtti, családon belüli vagy akár új irá-nyok (pl.
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rehabilitáció, büntetés-végrehajtás, romák,
migránsok) fejlesztését segítheti.
A VP (Vidékfejlesztési Program) erős
agrárkötődése ellenére sem idegen a könyvtári
fejlesztésektől. A gazdasági versenyképesség
elősegítése, az emberi erőforrások
megújulása, a foglalkoztatottság növelésének
támogatása vagy akár a környezet- és a
területfejlesztés érdekében adódhat lehetőség
szolgáltatásbővítésre ezen a körön belül.
A GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program) az Információs Társadalom
Fejlesztési Osztály operatív programja. Ennek
kapcsán találkozhattunk már az IKT és
könyvtárfejlesztésekkel (lásd Gyermely).
Kiemelt célja a kiegyenlített területfejlesztés, a
foglalkoztatottság, a munkahelyteremtés és megtartás, a leghátrányosabb területek, a kisés középvállalkozások támogatása.
A TOP (Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program) erősen kapcsolódik az
előzőhöz. Itt a LEADER jellegű akciókra kell
gondolnunk. A régiókkal szemben a megyék, a
megyei jogú városok kapnak ebben nagyobb
hangsúlyt. A TOP a megyei területfejlesztési
program keretprogramja. Önkormányzati
tulajdonú közösségi tereket, közszolgáltatásokat, közigazgatási infrastruktúrát,
szociális alapszolgáltatásokat támo-gat.
Aki végighallgatta a kisplenáris tájékoztatóit,
már biztos, hogy lemaradt a szekcióülések
elejéről. Az AGRIA TISZK konferenciatermében
akkor végződött a program, amikor az
Eszterházy Károly Főiskola termeiben
megkezdődtek az első előadások. Sajnos az
épületen belül sem volt szerencsés a szekciók

Egyesületi élet
elhelyezése: több emeleten, egymástól
félfolyosónyi távolságra kellett gyalogolni. A
termek befogadóképessége - ahol én
megfordultam - kicsi volt. Több helyen a terem
berendezésénél fogva az előadót a későn
érkezők nem kerülhették ki - megzavarva ezzel
mindenkit. Volt, ahol a csukott ajtó miatt csak
kintről hallgatóztunk és volt, hogy az ajtóban
megállva maradt csak hely. A körülmények
ellenére az előadások színvonalasak és
tartalmasak voltak. A Könyvtárvilág hivatkozott
4. száma tartalmazza a szekciók felének
beszámolóit a maguk programjáról és előbbutóbb nyilván a saját honlapjukon szintén
közzéteszik az eseményeket. Emiatt csak
néhány előadást emelnék ki az általam
hallottakból:

A Heves Megyei Szervezet önálló ülésén
Gulyás Enikő (Eszterházy Károly Főiskola
Humáninformatikai Tanszék) lelkesen beszélt a
biblioterápiáról, mint a könyvtári
szolgáltatásbővítés lehetőségéről. Bennünk
élő téveszmék miatt félünk élni ezzel az
eszközzel, holott csupán a művek
megismerésének egy módjaként kellene
felfognunk, amelyhez minden eszköz és alany
rendelkezésünkre áll, valamint igen költségtakarékos forma. Az ALA már 1939-ben
elfogadta könyvtári szolgáltatásként.

III. évf. 7-8. szám
2013. július-augusztus
A Gyermekkönyvtáros Szekcióban Nánási
Yv e t t e , a M a g y a r G y e r e k k ö n y v k i a d ó k
Egyesülése igazgatója ismertette az
Aranyvackor díj- és pályázat lényegét. A kétévente meghirdetett gyerekirodalmi és
illusztrációs pályázat célja az, hogy egy adott
témában beérkezett könyvötletekből képileg és
tartalmilag egyaránt igényes gyerekkönyvek
születhessenek. Jó alkalom ez a tehetséges
írók és illusztrátorok felkutatására is. A
beérkezett munkák jelzik, mire van a
gyerekeknek szüksége. Így született a Maléna
kertje, a Sári és Nemszemétke, vagy a Mirkakönyvek, de így jelenik meg majd a Naphegy
Kiadó új sorozata A rejtélyes kulcs címmel. A
pályázat pedagógus és könyvtárosok
részvételével közös szakmai konferenciával
zárul. A 2015. évi pályázat témája a "rázós
ügyek".
Haszonné Kiss Katalin (IBBY M. E. titkár) a
Mese útja 2010. évi olvasóprogramjáról
beszélt, amelynek legfőbb tanulsága, hogy
érdemes kilépni a falak közül. Óvodák, iskolák,
múzeumok, művelődési házak csatlakoztak a
programhoz, megyei könyvtárak működtek
együtt az IBBY-vel, önkéntesek jelentkeztek
felolvasásra vagy a kicsikkel játszani. A
programra tervezett időn túllépve ötletek,
játékok, forgatókönyvek születtek és segítettek
másoknak egy közös honlapon közzé téve.
Az Olvasószolgálati Szekció legizgalmasabb
délutáni előadása Venyigéné Makrányi Margit
(II: Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)
tájékoztatója volt arról, hogy az újraszervezett
KSZR hogyan valósul meg BAZ megyében. Itt
sok szempontból sajátos helyzettel állnak
szemben: magas településszám, alacsony

Egyesületi élet
lélekszámú városok és falvak, nehezen
megközelíthető települések. 2013-ra 297
településsel született megállapodás, amelyet a
városi könyvtárakkal megállapodva lát el a
megyei könyvtár. Az elvárások tiszteletben
tartása prioritást élvez, fontos a személyes
kapocs, nyitott könyvtáros személyiség kell a
feladathoz. A tervezés fázisában felmérték az
önkormányzat és a település elvárásait,
igényeit (költségosztással), támaszkodtak a
szolgáltató könyvtárak segítségére,
tapasztalataira, SWOT analízist készítettek,
tisztázták a személyi kérdéseket, az
informatikai és technikai eszközigényeket.
Végül 15 ellátási körzet alakult ki. 64
településen két átalakított mikrobusszal lehet
csak szolgáltatni. A megyei könyvtárban
személyre osztott feladatkörökkel
(dokumentumrendelés, programszervezés,
informatika stb., és akik kijárnak) tízfős területi
ellátási csoport dolgozik a többi csoport
támogatásával. Elhangzott az intézményekre
és személyekre háruló feladatok, valamint a
keretösz-szeg arányosított felosztása. A
szekcióprogram nem szűkölködött a KSZR-hez
fűződő kérdésekben és hozzászólásokban.

Az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézetét képviselő,
helyettes előadó az egyetemi
tehetséggondozásról tájékoztatott. Az ELTE két
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alkalommal is elnyerte Superbrands-díjat. A
kutatásfejlesztési programokban sokat
fordítanak a képzéstámogatásra. A
tehetségmenedzsment stratégiai célokhoz is
hozzájárul, ám a tehetség kibontakozását nem
minden környezet engedi meg. Az oktatási
intézményekkel "tipikus vállalkozók" keresnek
kapcsolatot és hoznak létre programokat, hogy
a versenyszféra elvárásainak is megfelelő
i n n o v a t í v, i n f o r m á c i ó s s z a k m u n k á k
elvégzésére alkalmas hallgatókat kiszűrjék,
felkészítsék.
A záró plenáris ülés a határon túli
szervezetekkel való együttműködési
megállapodás aláírásával kezdődött. Az ed-digi
közös munka feladatbővítéssel az
összetartozás érzését is erősíteni hivatott. Az
elmúlt években összehangolt tervek,
programok, pályázatok sora már bizonyított. Az
aláírók között volt kárpátaljai, burgenlandi,
romániai, ausztriai, szlovák és szlovén
könyvtár, ill. szakmai szervezet.
A Vándorgyűlés kulcsszavaiként Bakos Klára
MKE elnök az esélyegyenlőséget emelte ki: a
könyvtár minden felhasználó - köztük a
hátrányos helyzetűek - számára mind a
szellemi, mind a gazdasági fejlődés érdekében
őrzi, digitalizálja és biztosítja a nemzeti
tudásvagyont. Más segítő szakmákkal
összefogva, a KSZR működteté-sével kell
szolgáltatatni az európai polgárként élhető
mindennapokért. Ennek feltétele a
felkészültségünk folyamatos fejlesztése, az
együttműködések keresése, az útkere-sés a
nemzetközi trendekkel összhangban, törekvés
a könyvtári stratégia megvalósí-tására. A tárca
tudja, hogy ehhez forrás kell, a plenáris ülésen
számba vett forrásle-hetőségek további
segítséget nyújtanak.

Egyesületi élet
A plenáris ülések elérhetősége:
http://www.youtube.com/playlist?feature=edit
_ok&list=PLS4XHxFZSTm0hP6Ma5P34rbPq
Z4kX6QvX
Bakos Klára vezényletével most tizedik
alkalommal és tizenkét szekcióban folyt a
munka. Külön felhívom a figyelmet, hogy a
vándorgyűlésen bemutatkozott MOKKA-ODR
adatbázissal integrált Nemzeti Periodika
Adatbázis azóta már tesztüzemben működik
http://m2.bibl.u-szeged.hu . A vándorbotot a
soproniak vették át.
Komárom-Esztergom megyéből nyolcan
vettünk részt a Vándorgyűlésen és az azonnali
tájékozódás/tájékoztatás haszna mellett volt
alkalom egyeztetni a júliusban megalakult
Hungarikum Bizottságban való megyei
részvételről, valamint - a felfrissített határon túli
kapcsolatainknak köszönhetően - egy, a
szlovák könyvtáros szervezettel közös, megyei
szakmai program részleteiről.
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Itt hívom fel a figyelmet, hogy Györgyné Rabi
Lenke, a Jókai Mór Városi Könyvtár
nyugalmazott igazgatója a Helyismereti
Szekció üléséről Helyi értékőrzés - lokális
információk szabad és egyenlő hozzáférése a
21. században címmel tudosít a Könyvtárvilág
4. számában:
http://mke.info.hu/konyvtarvilag/2013/08/ah e l y i s m e r e t i - s z e k c i o beszamoloja/747/#more-747
A kiemelés nem csupán a kolleganőnek,
hanem annak a ténynek is szól, hogy az MKE
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete forrás
híján sajnos a saját szakmai
konferenciasorozatát megszakítva kizárólag a
Vándorgyűlés keretein belül kénytelen
tanácskozni. A terület fontos, fejlődik, változik,
kihívásokkal küzd, szenteljünk hát kellő
figyelmet a helyismereti munkának!
Kissné Anda Klára titkár,
MKE Komárom-Esztergom Megyei
Szervezet

A f o t ó k a t F ö l d i Ta m á s ( 1 . ) é s K i s s n é A n d a K l á r a ( 2 . , 3 . , 4 . ) k é s z í t e t t e .

KLIKK

III. évf. 7-8. szám
2013. július-augusztus

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674

vitez.veronika@jamk.hu

Kedves Olvasó!
Itt a szeptember, az ősz, az iskolakezdés. Az ilyenkor adódó bokros teendők mellett talán akad egy kevés idő a
szeptemberi friss IT-morzsák átlapozására is. Tematika nélkül, változatosan csak a legérdekesebbeket emelném ki,
így az őszi falevelek színességét az összeállítás is tükrözi.
Hasznos böngészést kívánok!

Hatalmas biztonsági baki a
Facebookon
Egy biztonsági rést kihasználva
bármelyik felhasználó törölhette
bármelyik másik facebookos fotóit.

Így törhető fel bármelyik titkosítás
A brute force-támadásokról valószínűleg
mindenki hallott már - de mi is az
pontosan?

Forrás:
http://hvg.hu/tudomany/20130904_hatalmas_biztonsag
i_baki_a_facebookon
2013. szeptember 4.

Forrás: http://pcworld.hu/szoftver/igy-torheto-felbarmelyik-titkositas.html
2013. szeptember 2.

Meglepően nagy siker a kalózböngésző

A csecsemők egy órán belül Facebookoznak

Hamarosan érkeznek a Mac OS X
és Linux rendszereken futó
verziók.
Forrás:
http://pcworld.hu/szoftver/megle
poen-nagy-siker-a-kalozbongeszo.html

A legtöbb brit újszülött egy órán belül közösségi sztár.
Forrás: http://pcworld.hu/kozosseg/a-csecsemok-egyoran-belulfacebookoznak.html
2013. szeptember 2.

800 ezer Chrome-felhasználó jelszavait lopták el
E-mailben és facebookos üzenetként is terjed az a facebookos videónak álcázott kártevő, ami egy
vizsgálat szerint már 800 ezer Chrome böngészőt használó jelszavát lopta el. Most jönnek a firefoxosok.
Forrás: http://hvg.hu/tudomany/20130902_chrome_facebook_jelszolopas
2013. szeptember 2.
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Hardverdiagnosztizáló szoftverek
bemutatója 1.
E kiegészítő, a hardver védelmét és
monitorozását segítő szoftverek közül
nagy örömmel ajánlhatjuk a minőségi
hazai termékeket.
Forrás:
http://itcafe.hu/cikk/hardver_diagnosztika_aida_hds_as
hampoo_speccy_ahdm/eloszo.html

Miért jó a Linux a kíváncsi szemek
ellen?
Hárombetűs ügynökségek, trójaiak,
mindenre kíváncsi keresők. Jobb-e
Linuxot használni, ha nyugodtan
szeretnénk gépünk elé ülni a mindennapokban?
Forrás:
http://itcafe.hu/cikk/lehallgatasbiztos_e_a_linux/leggye
ngebb_lancszem.html

Hardverdiagnosztizáló szoftverek
bemutatója II.
Újabb hardvermonitorozó és tesztelő
szoftverek terítéken, ezúttal a freeware
kínálatból. A tudással általában nincs
gond, de az UI-kon itt-ott lenne mit
csiszolni.
Forrás:
http://itcafe.hu/cikk/hardver_diagnosztika_crystalmark
_hwinfo_cpuz_gpuz/hardverdiagnosztika_masodik_resz
_eloszo.html

Leplezze le telefonja adatfaló appjait!
Ha a telefonunkkal a netre csatlakozunk,
olykor akkor is van adatforgalom, amikor
semmit sem csinálunk. De vajon mely
alkalmazások falják az adatokat?
Forrás:
http://hvg.hu/tudomany/20130901_Leplezze_le_telefon
ja_adatfalo_appjait

Pavlovi módszer szoktat le a Facebookról
Megrázza a felhasználót a csuklótámasz, ha túl sokat lóg a közösségi oldalon. A kíméletesebb változatban
telefonon hordják le a facebookozót.
Forrás: http://www.origo.hu/techbazis/20130902-pavlovi-modszer-szoktat-le-afacebookrol.html
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2013. JÚLIUS
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
1. KŐSZEGFALVI György: Az evangélikusok
területi elhelyezkedése a népszámlálási adatok tükrében. Ill. = Területi Statisztika, 4. sz. p.
387-401.
- Statisztikai adatok, táblázatok az evangélikus vallásúak területi megoszlásáról, köztük
Komárom-Esztergom megye adatai.
DOROG
2. BEZÁR a dorogi napelemgyár = Napi Gazdaság, júl. 8. p. 3.
- Sanyo Hungary Kft., a napelemgyár bezárását a csökkenő kereslettel indokolják.

6. ÚJ üzemcsarnok Esztergomban = Napi
Gazdaság, júl. 29. p. 3.
- 2013.07.29. Esztergom. A Tari-Prod Kft.
uniós és állami támogatással új üzemcsarnokot épített Esztergomban.
7. SZOLIVA Gábriel: Újabb liturgikus könyv
Oláh Miklós esztergomi érsek könyvtárából.
Kottás Psalterium Strigoniense (1523) került
elő Münchenből. Ill. = Magyar Könyvszemle,
2. sz. p. 133-144.
- Oláh Miklós esztergomi érsek (1493-1568)
magánkönyvtárának egyik darabja került elő a
dokumentum digitalizálása során. A könyv
bemutatása.
OROSZLÁNY

ESZTERGOM
3. KARDOS Ernő: Esztergomi kispályás. Stílusváltás pofonokkal. Ill. = 168 Óra, júl. 7. 25.
p. 14-17.
- Esztergomi politikai csatározásokról.
4. J. Zs.: Esztergomba viszik a Kossuth téri
alkotást= Magyar Hírlap, júl. 18. p. 2.
- Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Kocsis András és
Ungvári Lajos Kossuth-szoborcsoport alkotását Esztergomba fogják szállítani a restaurálás után, és a Prímás-szigeten helyezik el.
5. PB.: Parkolási vita. FIDESZ-KDNP kontra
Tétényi = Magyar Hírlap, júl. 23. p. 3.
- Tétényi Évát hibáztatja az esztergomi Fidesz az árvíz idején, csaknem száz embernek
kiszabott parkolási díjak visszafizetésének
késése miatt.

8. BIOMASSZÁS fűtőmű váltja ki a Vértesi
Erőművet. = Napi Gazdaság, júl. 4. p. 16.
- Az MVM Zrt. bokodi telephelyén 36 megawatt teljesítményű biomassza tüzelésű fűtőmű épül 6,4 milliárd Ft értékben. Oroszlány
távfűtésének jövőbeli biztosí-tására.
TATABÁNYA
9. V. G. Kapitányból ügyvezető. Tatabánya kinevezés = Nemzeti Sport, júl. 1. p. 2.
- Bozsik Péter, Tatabánya Futball Club, ügyvezetői kinevezés, a Sárisáp TASK edzője.
10. VAJNA Erzsébet: Biogázüzem épült Tatabányán. Ill. = Napi Gazdaság, júl. 11. p. 16.
- Az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft. 3
milliárd Ft-os beruházás eredményeként július
10-én a Dubnik völgyi hulladéklerakó
közelében biogáz üzemet avatott.

Hírünk az országban

III. évf. 7-8. szám
2013. július-augusztus

TÁT
11. BABUS Endre: Előléptetett települések.
Kinevezett városok. Ill. = HVG, júl. 20. p. 1819.
- Várossá nyilvánított 18 településről, köztük a

Komárom-Esztergom megyei Tátról. Országos körkép, adatok.

2013. AUGUSZTUS
ESZTERGOM
1. TÉTÉNYIT jelölnék kormányfőnek. Ill. =
Népszava, aug. 22. p. 2.
- Az LMP szerint Tétényi Éva, Esztergom
független polgármestere lehetne a leghitelesebb ellenzéki miniszterelnök-jelölt, mert bebizonyította, hogy cselekedni is képes.
2. BOROS Jenő: Luxusosztályban nyomul az
esztergomi Suzuki. Rohamtempóban bővül a
SUV-ok iránti kereslet = Népszabadság, aug.
23. p. 10.
- Esztergom. Új luxusautót dob piacra szeptembertől az esztergomi Suzuki gyár. A modell neve: SX4 S-Cross.
3. CSERI Péter: Újra és újra támad a sötét.
Az önkormányzat fizetett a közvilágításért, a
szolgáltató mégsem kapott pénzt. Ill. = Népszabadság, aug. 26. p. 7.
- Esztergomban vita a közvilágítás lekapcsolásáról a Tivi Kft. és a városi önkormányzat között a rendezetlen pénzügyi helyzet miatt.
4. ELSÖTÉTEDHET Esztergom [Hír] = Magyar Nemzet, aug. 27. p. 2.
Vitatott közműtartozás miatt a helyi áram-

szolgáltató leállítaná a közvilágítást Esztergomban. Helyi lakosok akadályozták meg a
közterületi izzók kicserélését.
5. BŐSZÉNÉ Szatmári-Nagy Anikó:
Helyismereti-helytörténeti kiadványok élmény
központú használata az oktatásban. Ill. =
Honismeret, 4. sz. p. 23-27.
- A Múltunk határok nélkül: Esztergom és
környéke a kezdetektől az Ister Granum Eurorégióig. Esztergom, 2011. című könyv ismertetésével.
6. GRÓSZ András: A Magyar Sion hegyéről.
Csernoch János esztergomi érsek és a magyarországi németek, 1920-1927. Ill. = Hitel,
8. sz. p. 98-106.
- Csernoch János bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek és a hazai németség
kapcsolatának bemutatása.
KOMÁROM
7. SZŐTS Zoltán Oszkár: id. Szinnyei József
halálának 100. évfordulójára. Ill. = Honismeret, 4. sz. p. 14-16.
- Pályakép és megemlékezés a Komáromban
született Szinnyei József bibliográfusról.
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TATA

TATABÁNYA

8. VADÁSZI Erzsébet: Bútorok reneszánsza reneszánsz bútorok. A Kuny Domokos Múzeum kiállítása. Ill. = Magyar Iparművészet,
6. sz. p. 21-28.
- A tatai Kuny Domokos Múzeum kiállításáról, 2013. március 14-december 31.

9. SZABÓ Zsolt: Csökkennek a tatabányai
adóterhek = Magyar Nemzet, aug. 28. p. 2.
- A kommunális adó 2014. január 1-i megszüntetését javasolja a tatabányai önkormányzati FIDESZ frakció.
Gulyás Jánosné
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