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A magyar kultúra napja Komáromban
Január 22-én délután a zsúfolásig megtelt Jókai moziban
rendeztek ünnepséget a magyar kultúra napja alkalmából.
Idén először került sor a testület által alapított Komárom
Város Kultúrájáért-díj átadására is.
Az elismerést György Károlyné Rabi Lenke, a Jókai Mór
Városi Könyvtár igazgatója, és Medveczky Szabolcs
zeneszerző, karnagy vehette át dr. Molnár Attila
polgármestertől.
A délután további részében Szép szerelmem, Magyarország
címmel Tolcsvay Béla és Nemcsák Károly tartott zenésverses előadói estet.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
(…)
György Károlyné Rabi Lenke könyvtárigazgató
György Károlyné Rabi Lenke 1988-ban magyar-történelem
szakos tanári, és könyvtárosi diplomával iskolai könyvtári
szaktanácsadóként helyezkedett el a komáromi Jókai Mór
Városi Könyvtárban. 2003-tól a városi könyvtár igazgatója.
1991 óta foglalkozik a Jókai- és helyismereti gyűjtemény
gondozásával, és helyismereti tájékoztatással. A meglévő
állományt az elmúlt évek során sikerült a duplájára
gyarapítania. Helyismereti tevékenységét az ország határain
belül, és külföldön is ismerik, szakmai kapcsolatai vannak
osztrák, szlovén, szlovák kutatókkal, és határon túli magyar

kollégákkal. Az első helyismereti kiállítása a könyvtár 40
éves jubileumi tárlata volt. Ezután kollégáival elindította a
Könyvtári Minitárlat sorozatot.
2004-ben, Jókai Mór halálának 100. évfordulója alkalmából
rendezett Jókai emléknap egyik fő szervezője volt.
Ugyanebben az évben indította útnak a könyvtár Irodalmi
Kávéház sorozatát.
2006-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulójának dokumentumkiállításával megalapozta a
városi könyvtár digitális dokumentumgyűjteményét.
A gyermekolvasók hazaszeretetre nevelését, a szülőföldhöz
kapcsolódását célozta az a Helyismereti kalandozásnak
nevezett program, melyet 2008-ban a Mátyás király év, 2009ben a szabadságharc évfordulójára állítatott össze.
Radics Gábor kommunikációs főtanácsadó
Kitüntetések
Halász János, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
parlamenti államtitkára a magyar kultúra napja alkalmából
2012. január 19-én a Petőfi Irodalmi Múzeumban kulturális
elismeréseket adott át azoknak a könyvtárosoknak, akik
irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős
mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra
fejlődéséhez.
A Bibiliotéka Emlékéremmel kitüntetett kollégák:
Blaskóné Majkó Katalin, a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Képzőművészeti
Gyűjtemény főigazgatója;
Dr. Danku György, az Országos Széchényi Könyvtár
tudományos kutatója;
Fülöp Ágnes, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
tudományos titkára;
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Kraus Sándorné Soldos Katalin,
az Óbudai Múzeum és Könyvtár
olvasószolgálat-vezetője;
Melykóné Tőzsér Judit, a hatvani
Kodály Zoltán Általános Iskola
könyvtáros-tanára;
Mitróné Kádár Éva, a
krasznokvajdai Községi Könyvtár
vezetője;
Dr. Sasváry Zoltánné, az MTA Zenetudományi Intézet
Zenetudományi Szakkönyvtár vezetője;
dr. Szatmári Istvánné, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
nyugalmazott könyvtárvezetője;
Varga Éva, a Beregszászi Járás Központosított
Könyvtárhálózat igazgatója;
Vaskeba Katalin, a Nagyszőlősi Járási Központosított
Könyvtárhálózat igazgatója.
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, és további
sikereket, jó egészséget kívánunk.
Az oroszlányi Gárdonyi Géza Városi Könyvtár új
vezetője: Takács Tímea
Takács Tímea nevét sokáig a Lengyel József Gimnázium
és Szakközépiskola tablóin olvashattuk. Könyvtár-ének
szakos tanárként számos irodalmi-zenés műsor
megálmodója, rendezője volt, melyek nemcsak a
gimnáziumban, a városi rendezvényeken, hanem
Magyarországon túl is – Felvidék, Erdély, Franciaország elismertté tették.
A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének tagjaként
2008 óta határokon átívelő kulturális programokat szervez,
melyek aktív szereplői a város középiskolásai.
„Ezekben a programokban az is fontos, hogy a gyerekek nagyon
szívesen jönnek, dolgoznak a műsoron, és megismerik a határon túli
magyarokat. A kint élő gyerekek is ellátogatnak ide, a diákéletbe is
belefolynak egy kicsit. Így a gyerekek sokkal jobban átélik az ott élők
helyzetét, megváltozik az értékrendjük.” – nyilatkozta az egyik
vele készített interjúban.1
1

Sörösné Kolonics Erzsébet: Zene, irodalom, történelem : határokon átívelő
kulturális kapcsolatok (Interjú Takács Tímeával) In.: http://mediafalu.blog.hu/

Most új feladatkörben kezdi meg tevékenységét: 2012.
január 1-től a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár vezetője.
- Nagy változásokat hozott az újesztendő az Oroszlányi
Művelődési Központ és Könyvtár életében. Először is
kettévált a két intézménytípus: a művelődési ház és a
könyvtár. Mi indokolta ezt a szerkezetátalakítást?
- Az 1997. évi CXL. törvény alapján nem működhetett volna ebben
a formában az intézmény. Tulajdonképpen ezt az átalakítást már
meg kellett volna tenni. Az önkormányzat most vállalta fel ezt a
lépést.
De ha nem törvényi oldalról közelítjük meg a kérdést, hanem
szakmailag, akkor is látható, hogy két különböző profilú
intézményről van szó.
- Miért éppen Gárdonyi Géza nevét vette fel a könyvtár?
- Oroszlány Város Önkormányzata 2011. október 4-én pályázatot
írt ki a két intézmény – a művelődési központ és a városi könyvtár –
elnevezésére. Több név közül
választott a képviselőtestület. A
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár
„keresztapja” Lázár Mózes úr, a
Kölcsey Ferenc Művelődési Központé
v. Nagy Csaba úr.
- A városi könyvtár élén is
változás történt: Szűcs Imréné
után, januártól Te vezeted a
könyvtárat. Mi motivált arra,
hogy megpályázd az igazgatói
széket?
- Elsősorban a szakma szeretete,
városunk könyvtári életének
fellendítése motivált arra, hogy
beadjam igazgatói pályázatom.
Szűcs Imréné, volt könyvtári
csoportvezető a Művelődési Központ
és Könyvtár ker etein belül
irányította a könyvtári részleget.
A „szinglivé válás” komoly
szakmai kihívást jelent
mindannyiunknak. Azt gondolom, hogy kiváló kollégákkal és felelős
vezetői magatartással sikeresen tudjuk előre vinni könyvtárunk
sorsát.
El kell kezdenünk hamarosan a költözés előkészítését is - Oroszlány
Város Önkormányzatával szoros együttműködésben -, hiszen az Új
Szolgáltató Központban kap helyet majd könyvtárunk.
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Példaértékű, hogy városunk a kultúrát nem feledve, energiát, időt és
nem kevés pénzt áldoz a könyvtár fejlesztésére. Korszerű,
akadálymentesített, tágas körülmények közé kerülhetünk pár éven
belül.
- Milyen küldetést, stratégiát, koncepciót valósít meg
irányításod alatt a könyvtár?
- A könyvtár igazgatójaként feladataimat a következő prioritások
szerint tervezem ellátni:
1. a könyvtár tevékenységének átalakítása;
2. a könyvtári munka átszervezése, a munkaidőgazdálkodás optimalizálása;
3. támogatók körének bővítése;
4. a könyvtár eszközeinek fejlesztése, bővítése;
5. szervezeti és működési koncepció átalakítása, a
nyitva tartás igényekhez való igazítása;
6. kistérségi együttműködés bővítése.
- Mennyit és mit fog megőrizni a korábbi stratégiából az
intézmény, s mi az, ami teljesen új irányt hoz a városi
könyvtárellátás vagy a szakmai és egyéb partnerkapcsolatok területén?
- A jól bevált módszereket visszük tovább. Nagy öröm számomra,
hogy Szlezákné Molnár Katalin 8 órában visszakerült a
gyermekrészlegbe. Az általa irányított nagy sikerű gyermek- és
ifjúsági foglalkozások, nyári könyvtári táborok változatlanok
maradnak. Ami már változott, az a nyitva tartás, pozitív irányban.
A gyermekkönyvtár 1 órával korábban nyit: 1300és 1800 óra között
várja a látogatókat. Keddtől péntekig 900-1800 óráig kölcsönözhetnek
felnőtt olvasóink, 1000 és 1800óra között folyamatosan, (déli 1200 és
1400 óra közötti bezárás nélkül) látogathatják az olvasóteremet a
kedves érdeklődők. A felnőtt részlegen bevezettük a 3 szintes
beiratkozási rendszert. Olvasói igények és a praktikusság elve miatt
döntöttünk a beiratkozási díjak és szolgáltatások különböző szinten
való összehangolásáról.
A könyvtárellátás tekintetében nagy figyelmet fordítok a folyamatos
beszerzésre az év elejétől.
Minden hónap utolsó csütörtökén író-olvasó találkozót,
könyvbemutatót tartunk, helyi, vidéki, határon túli írók, költők
meghívásával.
- Hogyan teltek az első munkanapok?
- Az intézményi átalakulás miatt sok teendőm volt: az alapdokumentumok beszerzésétől kezdve az éves munkaterv megbeszélésén
keresztül a szabályzatok előkészítése, és még sorolhatnám.

Közben az első író-olvasó találkozót is meg kellett szervezni, melyen
Csáky Pál, felvidéki író-politikus volt a vendégünk. Szerencsére a
„debütálásunk” jól sikerült, az intézmény kamaratermét teljesen
megtöltötték az érdeklődők.
- Az új hivatás mennyire szólít el korábbi tevékenységeidtől: a pedagógusi pályától, a kulturális programok
szervezésétől, a Rákóczi Szövetség helyi tagjaként betöltött
szerepkörödtől?
- A pedagógusi pályától, a kulturális programoktól szerencsére
teljesen nem szakadtam el. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központban
megalakult a Városi Énekkar, melynek vezetésére engem kért fel
igazgató kollégám. Itt az általános iskola negyedik osztályosától a
nyugdíjasokig jelen vannak az énekelni szeretők.
A Rákóczi Szövetség elnökségi tagjaként remélem, ugyanolyan
aktivitással tudok majd a szervezet munkájában közreműködni,
mint eddig tettem.
Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

A Katalisten olvastuk…
A kortárs gyerekirodalom és médiumai
konferencia-felhívás
Az ELTE TÓK Kortárs gyermekirodalom kutatóműhelye
konferenciát hirdet és szervez A kortárs gyermekirodalom és
médiumai témakörben azzal a céllal, hogy szakmai fórumot
teremtsen azon intézményen belüli és kívüli törekvések
számára, amelyek a kortárs gyermekirodalom közvetítését
célozzák, egyrészt a gyerekolvasókhoz, másrészt az ő
olvasás- és befogadás-kultúrájukat meghatározó közeg(ek)
felé.
A konferencia az irodalom valamennyi médiumának
kontextusában kívánja átgondolni a közvetítés lehetséges
módjait, ennek érdekében tanszékközi összefogással
(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, kari könyvtár,
Vizuális Nevelés Tanszék, Ének-zene Tanszék,
Társadalomtudományi Tanszék, ELTE-TÓK HÖK) és a
kortárs gyermekirodalom reprezentációjára, megjelentetésére és terjesztésére vállalkozó intézmények, szervezetek és
szerveződések bevonásával (Magyar Olvasástársaság,
Magyar Gyerekkönyvkiadók Egyesülése, Pozsonyi Pagony,
Móra Könyvkiadó) szeretne fórumot teremteni azok

4

Merre tart a szakma?
számára, akik vállalkoznak az olvasás- és befogadás-kultúra
átírására, hatással vannak/lehetnek a gyerekek olvasási
szokásaira, olvasmányválasztására.
A szervezők abból az optimális feltételezésből indulnak ki,
hogy vannak még potenciális irodalomolvasók, és a
Gutenberg-galaxis hagyományai integrálhatók a
Neumann-galaxisba, csak az olvasmányok megválasztását
és feldolgozásuk módját kell a megváltozott igényekhez
igazítani. Ennek érdekében várják azon elméleti és
gyakorlati szakemberek jelentkezését, akik kutatási
eredményeik, ill. gyakorlati tapasztalataik megosztásával,
korszerű módszertani technikák bemutatásával hozzá
tudnak járulni a pedagógiai praxis innovációjának
befolyásolásához.
A konferencián való részvétel – a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a
továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló, 277/1997. (XII. 22.) Korm.
rendelet 5. § (3) d) pontja alapján – 5 órában beszámítható a
hétévenkénti 120 órás pedagógus-továbbképzés
teljesítésébe.
A konferencia szervezői az alábbi témákban várják az
előadókat:
· SZÖVEG — anyagszerűség, poétikai funkció
· IRODALMI SZÖVEG INTERMEDIÁLIS
MÁTRIXBAN – szöveg / betű / zene / illusztráció / mozgókép / könyv / test / mozdulat értelempotenciálja
· OLVASÁS — manipulálhatóság
· AZ OLVASÁS, mint szabadidős tevékenység
KONTRA (?) más, a szabadidőt nagyban lekötő
MÉDIUMOK
· KIADÁS ÉS TERJESZTÉS — kiadók és
könyvesboltok bemutatkozása

· KÖNYVTÁRI PROGRAMOK a kortárs gyermekirodalom terjesztésében
· A KORTÁRS GYERMEKIRODALOM FELDOLGOZÁSA – módszertani műhely
· OLVASÓVÁ NEVELÉS KORTÁRS GYERMEKIRODALOMMAL az iskolás kor előtti
valamint az iskolás években
A konferencia időpontja: 2012. május 11.
A konferenciához könyvvásár kapcsolódik.
A konferenciára előadásokkal 2012. február 20-ig lehet
jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével, valamint egy
2000-2500 karakteres absztrakt benyújtásával. Kérjük, az
absztraktokat küldjék el az alábbi címekre:
gabrielladaroczi.nono@gmail.com;
gajdo.andrea@gmail.com
A jelentkezők 2012. március 15-ig értesítést kapnak
előadásuk, prezentációjuk elfogadásáról, a kijelölt
szekciókról s a végleges programról.
Az előadások időtartama: 25 perc.
A jelentkezési lap letölthető a következő honlapról:
http://www.tofk.elte.hu/web/egyeb/Kortars_jelentkezesi_lap.doc

A konferencia végleges, részletes programját a
résztvevőkhöz is elektronikus úton küldjük el, valamint az
letölthető a következő honlapról:
http://www.tofk.elte.hu/taxonomy/term/1
A konferencia részvételi díja: 4500 Ft előadóknak,
résztvevőknek egyaránt. A részvételi díj befizetésével
kapcsolatos információk a fentebb megjelölt honlapon
találhatók.
A díjat legkésőbb április 30-ig kérjük befizetni.
A konferencia helyszíne: ELTE TÓK, Bp. Kiss. J. altbgy. u.
40.
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Ismét „jogoskodtunk”

Eredményhirdetés a Könyves szerda keretében

Talán a legszélesebb rétegeket érinti az a témakör, melyről a
legutóbbi Jogi estek keretében beszélt dr. Uttó Eszter 2012.
január 12-én a tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárban.
Ez a téma a munkajog volt, melynek törvényei ez év
derekán több, jelentős részletben megváltoznak majd, de
addig is sok, fontos dolgot tárt fel a jogásznő. Ahogy a
törvény egészén végigkalauzolta a hallgatóságot, az egyes
részletekben érintetteknek nem volt türelme kivárni az
előadás végét, hogy
kérdéseiket feltegyék. Az őket foglalkoztató pontokon
minduntalan belekérdeztek az előadásba. Így egy odavissza kérdés-felelet
zajlott az előadó és a
közönség között a
teljes est folyamán.
Munkaadó és munkavállaló jogait és kötelezettségeit
egyaránt aprólékosan megvilágította, s a feltett kérdések
nyomán egy-egy részletet alaposabban is körbejárt a
jogásznő, hogy a kérdezőnek maradéktalanul kielégítse
kíváncsiságát. Azonban egyre-másra felhívta a figyelmet a
törvény azon részleteire, melyek hamarosan megváltoznak,
tehát érdemes lesz júliust követően ismét tájékozódni az
adott tárgykörökben. A várható változásokat már most
vázolta, és előre elmagyarázta, de előfordul, hogy ezek
közül nem mind kerül majd bevezetésre. Érdemes volna az
ősz folyamán megismételni az előadást ebben a témában.
Reméljük, hogy a következő Jogi estek, mely február 2-án a
családjogot taglalja, hasonlóan élénk érdeklődésre tarthat
számot.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)

Ünnep volt, az irodalom
ünnepe a magyar kultúra
napja közeledtével, a
Könyves szerdához kapcsolódva a tatai könyvtárban.
Még szeptemberben hirdettük meg a vers és
prózaíró pályázatot, roma fiatalok számára, a 15
és 25 év közötti korosztálynak. A Magyar Rádió Jelenlét
című roma kulturális magazinja is a segítségünkre sietett:
hírt adott a felhívásról a műsorban, 2011. november 6-án. A
beérkezett műveket szakértő zsűri bírálta el: Bognár
Istvánné tanárnő, Rigó József költő és Kaszál József, aki
Tata Város Önkormányzatának képviseletében, mint a
Kulturális Bizottság elnöke, anyagilag jelentősen támogatta
a rendezvényt. Részt vállalt a pályázat jutalmazásában a
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság is, akik egy–egy
szép könyvet ajándékoztak a díjazottaknak.
2012. január 18-ának délutánján a Könyves szerda keretében
került sor az eredményhirdetésre, melyen Bognár Istvánné
rögtönzött irodalom órát tartott, értékelte-tanította a
versenyzőket.
Kiemelte a versírás néhány fontos
követelményét, majd az egyéni teljesítményeken keresztül
mutatott rá az egyes pályázók erényeire, esetleg hibáira.
Tette mindezt olyan tapintattal, hogy még a megbíráltak
sem érezték kipellengérezve magukat. A díjkiosztás után a
Tatai Református Gimnázium növendékei adtak
műsort, mely Wass Albert és Márai Sándor műveiből épült
fel, és mintegy ajándékképpen szórakoztatta a
versenyzőket, s a Könyves szerda megjelent vendégeit. Járóka
Linda, Pozsgay Zsófia, Rajj Réka és Gerencsér Dániel
méltó teljesítményt nyújtott a magyar kultúra napja
ünnepéhez.
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Megyei könyvtárkép
A versműsor befejeztével Márkusné Sinkó Ildikó
igazgatónő virágcsokorral köszönte meg Bognár Istvánné
munkáját, és meghívta a vendégeket egy kis üdítőre,
pogácsára és kötetlen beszélgetésre a szomszédos terembe,
ezzel köszönve meg a szereplőknek és a versenyzőknek a
derekas munkát.
Petrozsényi Eszter (MZSVK Tata)
Megjelent az ipolyhídvégi lengyel tiszti tábor naplója
Tatabánya, 2012. január 23., hétfő (MTI)
Megjelent az Ipolyhídvégre internált lengyel katonatisztek kézzel írt naplója, melybe
1944 februárjában került az utolsó bekezdés,
majd a naplót 1991-ben
egy pap az esztergomi
Prímási Levéltárnak
adományozta.
A kötetet hétfőn Tatabányán, a József Attila
Megyei Könyvtárban
mutatták be a magyar
kultúra napjához kapcsolódva.
A menekült lengyel
katonatisztek számára
Ipolyhídvégen felállított táborról eddig publikáció nem
jelent meg. Sorsukról az egyik legfontosabb forrás a most
két nyelven közreadott, 1939 és 1944 között írt napló mondta a kötet ismertetésén a Kultsár István Kiadói
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Hegedűs András.
A nagyméretű, keménytáblás kötet kétszáznál több oldalon
az eredeti kézírásos szöveget adja vissza hasonmás
kiadásban, ezt követi a magyar fordítás. Az utolsó lengyel
bejegyzés 1944 februárjából származik, majd egy 1991
augusztusában kelt magyar nyelvű lap tudatja, hogy a
naplót az itt tartózkodó menekültek hagyták vissza az orosz
front közeledtével.
A feljegyzés szerint az utókor számára a Balassagyarmaton
lakó Hibler Sándorné őrizte meg, majd II. János Pál

magyarországi látogatásának évében Németh József atya
átadta az Esztergomi Prímási Levéltárnak „megőrzésre,
feldolgozásra, publikálásra”.
A napló Ipolyhídvég részletes történetével kezdődik, a
lengyel tisztek még a közeli drégelyi romvárról is rajzot
készítettek. A későbbiekben az 1939-től vezetett krónika a
tábori élet mindennapjait írja le, az élelmezés gondjait, a
tiszti becsületbíróság ügyeit, de megtudhatjuk azt is, hogy a
táborban méhészeti tanfolyamot szerveztek, a tisztek a
szegényesen élő lengyel polgári személyeket adományokkal
segítették, illetve, hogy a tábor betlehemes bábjátéka
budapesti vendégszereplésre is eljutott.
A Honvédelmi Minisztérium 1939. november 28-án
Ipolyhídvég faluban a cseh-szlovák határőrség korábbi
kaszárnyáját jelölte ki tábornak 104 lengyel katona számára.
Németország 1939. szeptember elsején megkezdte
Lengyelország megszállását, majd két héttel később az
orosz csapatok is benyomultak az országba. A második
bécsi döntéssel Kárpátalján helyreállt magyar-lengyel
határon 100-120.000 lengyel menekült érkezett
Magyarországra. A katonákat lefegyverezték és internáló
táborokban helyezték el.
Drogprevenció a Megyei Könyvtárban
Több tatabányai általános- és középiskola, közel kétszáz
diákja vett részt január 23-án és 30-án Klobusitzky
György előadásán, a Megyei Könyvtárban. A Rendőrtiszti
Főiskola – ettől az évtől Nemzeti Közszolgálati Egyetem –
adjunktusa már az érkezésükkor felkeltette a résztvevők
figyelmét: igazi diszkóhangulatot varázsolt a könyvtárba:
diszkózene, fények, füst…
Az előadás is ennek szellemében zajlott, vagyis a diákokhoz
közvetlenül, a saját nyelvükön szólt, rengeteg látványelemet
alkalmazva (több ládányi felszereléssel érkezett, s minden
kelléknek szerepe volt!), s közben peregtek a kivetítőn a
kapcsolódó képek: mókásak, szépek, statisztikai adatokat
tartalmazók, s persze rommá tört autókat, szénné égett
fiatalokat(!), út menti emlékműveket ábrázolók.
Klobusitzky György mesterien bánt a diákokkal: két órán
keresztül (nem tanóra! 120 perc) folyamatosan ébren
tartotta figyelmüket, épített a kollektív és egyéni
élményekre, rengeteg érdekességet mutatott be (hogy csak
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Megyei könyvtárkép
egyet említsünk példaként: a Romániában már elrettentő
fotókkal forgalomba hozott cigarettás dobozt), s közben
ellátta hallgatóságát minden fontos információval a

számukra nagyon komoly veszélyt jelentő legális és illegális
drogok természetével-, valamint – nem utolsó sorban – a
„beetetéssel” kapcsolatban. Ez utóbbi a szülők számára is
igencsak érdekes lehet.
Az előadás nem nélkülözte a szemléletes – fotókkal,
fényképsorozatokkal illusztrált – példákat: hogyan lesz
valakiből 10 év alatt emberi roncs a drog miatt; milyen
szörnyű következményekkel jár egy ún. diszkóbaleset;
miként lehet valaki áldozat az első drogfogyasztás
alkalmával.
Külön érdekesség, hogy Klobusitzky György helyi
statisztikákkal készült, a megyében és Tatabányán, a
fiatalok között legutóbb végzett cigaretta-, alkohol- és
kábítószerfogyasztással kapcsolatos felmérés – szomorú –
eredményeit mutatta be.
Világi Orsolya

Megyei kö(nyvtá)rkép röviden
Hullámvasút Oroszlányban
Január 26-án a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár vendége volt Csáky Pál, felvidéki politikus, író, aki
Hullámvasút című könyvét mutatta be és dedikálta az érdeklődőknek.
Internetes vetélkedő
Január 28-án hirdettek győztest a nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ gyermekkönyvtára által
szervezett irodalmi vetélkedőn.
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Honismeret
Helyismeret
Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

Oktatástörténeti munkák a JAMK helyismereti
gyűjteményében (2010-2011)

Az elmúlt évek iskolatörténeti évfordulói ihlette történeti
munkák újabb tényekkel, adatokkal, összefüggésekkel
gazdagították megyénk helytörténeti irodalmát. Szakmai
hasznosításuk, tapasztalataik számbavétele itt a megyében
is szükséges. Főként a következő hasonló munkákra
készülők számára nyújthat jó ötleteket, megszívlelendő
módszerekre, lehetőségekre hívja fel a figyelmet.
Felelősségteljes feladat ez a helytörténeten túl a „hivatásos”
magyar nevelés-történeti kutatók számára is. Ők minden
bizonnyal teljes mélységükben elemzik majd a vonatkozó
friss irodalmat. Ezekből az új eredményekből, a 2010-2011ben megyénkben megjelent forrásokból és feldolgozásokból közlök egy rövid válogatást.
„A jubileum mindig emlékeket felelevenítő, egyéni és közösségi
számvetésre késztető, s nem utolsó sorban a mindennapok
rohanásában megállásra, a múlt előtti főhajtásra kötelező alkalom.
A nevezetes évforduló egyben alkalom a visszatekintő önvizsgálatra:
milyen úton haladt az iskola, hol tart ma, mi a szerepe a város
életében, de alkalom az emlékébresztő feltárulkozásra is.”1 Ennél
többről is szó van. Padányi Lajos forrásértékű
feldolgozásai levéltári iratok: képvitelőtestületi jegyzőkönyvek, iskolai és irattári anyagok, statisztikai adatok és
egyéb eredeti dokumentumok alapján vázolják fel
Nyergesújfalu két iskolájának történetét.2 Természetes, hogy helyi pedagógus
tolla alól kerültek ki e
munkák. Határozottan jót
tett nekik, hogy szerzőjük,

aki a város történetének monográfusa is, jártas a település
történetében, a történeti források feldolgozásában. Így az
érzelmi kötődés és szakmai megalapozottság egyensúlyban
van, ám itt sem kizárható némi elfogultság. Alapos munka
forrásértékű képanyaggal a nyergesi Helytörténeti olvasókönyv
sorozat 6. és 7. kötete.
Szintén évforduló ihlette a táti III. Béla Általános Iskola
történetéről, ugyancsak volt pedagógusa által készített
összeállítást.3 Horváth István 1990 és
1998 között vezette az intézményt. Így
volt rálátása a rendelkezésre álló, és
időrendben közölt tényekre és összefüggésekre. E karcsú kötet rövidsége
ellenére tartalmazza a legfontosabb
tényeket, ábrákat a templommal együtt
1860-ban alapított iskola múltjából.
Bőségesen foglalkozik a névadóval,
akiről 1910-ben nevezték el az intézményt. Az iskola
megtartó erejét a település mindenkori életében érezni a
kiadvány sorainak olvastán. Szimbolikusnak gondolom,
hogy a magyar írásbeliséget elrendelő királyunk nevét vette
fel az intézmény, amelynek egyik fő feladata éppen az írásolvasás megtanítása volt és maradt a történelem során.
Iskolatörténeti-, s egyben szakmatörténeti évfordulót jelez
az esztergomi szakoktatás történetét
feldolgozó kötet is.4 Az iskolai iparos
képzés, szervezett tanonc-oktatás megindulása Esztergomban 1885-höz köthető.
„… egy szűk kis közösség életében fontos mérföldkő
a számvetés, az erőgyűjtés lehetősége, mely további
évekre adhat erőt, hitet és elkötelezettséget a töretlen
á l d oz a t v á l l a l á s h oz , a t a n í t á s - n e v e l é s
optimizmusához.”

1
A 100 éves Nyergesújfalui Állami Elemi Népiskola,1910-2010 / Padányi Lajos. –
Nyergesújfalu: Nyergesújfalu Önkormányzat, 2010 - Előszó (5. l.)
2
A II. számú (Eternit) Általános Iskola 40 éve,1966-2005 / Padányi Lajos. Nyergesújfalu: Nyergesújfalu Önkormányzat, 2010 ([Esztergom]: Print Vincze
Nyomda). - 116 p.

150 éves a községi iskola és a templom. - [Tát]:[s. n.], 2010. - [28] p.: ill.
[A Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskola jubileumi évkönyve, 1885-2010]
[Elektronikus dokumentum].- [Esztergom]: Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája, 2010. – 127 p.+1 CD
ROM

3

4
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Honismeret Helyismeret
A számvetésben külön tanulmány foglalkozik az első száz-,
majd az újabb 25 esztendő történéseivel. Napjaink
iskolájának bemutatása kapta a legnagyobb teret, a belső
élet több metszetben tárul az olvasó elé. Az iskola 20092010. évi működésétől a munkaközösségeken át a
diákönkormányzatig több mindenről képet kapunk. Az
összeállítást színezik volt diákok, Sárándi József költő
versei és Istók Bernadett keramikus egy alkotásának
fotója. A kötet stílszerűen ballagási beszéddel zárul.
Szintén középiskola, a hetedik éve indult Tatai
Református Gimnázium ezen idő szerint már második
évkönyvét jelentette meg az előzőhöz hasonló
terjedelemben és szerkezetben.5
A középiskola hat évének történetéről
szólva Márkus Mihály püspöklelkipásztor szellemes megállapítást tesz:
„az iskola iskolaköteles korba lépett, «járhatja»
az iskolások-, az iskolák útját.” Ennek során
legjelentősebb változás a fenntartó váltás.
A Dunántúli Református Egyházkerülettől átvette e feladatot a Tatai
Református Egyházközség. Ez a szervezeti változás a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának hathatós szakmai támogatásával ment végbe.
A fiatal intézmény arculatáról tájékoztató fejezetben
foglalta össze a hat év históriáját Kálmán Attila igazgató.
Ezen írás és az előző évkönyv forrásértékű az iskola
indulását tekintve. Miként további fejezetei is: a tanulásról
tantárgyanként és másként, az iskolai ünnepélyekről,
műkedvelő előadásokról, eredményeikről, közösségeikről.
Külön megemlítésre érdemesnek tartom a Diákjaink írták
rovatot, ami nem szokványos fejezet egy-egy ilyen
évkönyvben. Az első szárnypróbálgatásokat nyilván
követik majd komolyabb, elmélyültebb munkák az almamater falain kívül is.
Fennállásának 48. évében, − nem évforduló jegyében −
jelent meg a Tatabányai Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán
Szakközépiskola Évkönyve. A rövid történeti áttekintés,
visszaemlékezés után a jelenre helyeződik a hangsúly. Az
igazgatónővel és helyettesével készült interjúk foglalják
5 Pápai Református Kollégium. Tatai Gimnázium (Tata) A Tatai Református
Gimnázium évkönyve, 2009-2011/ [szerk. Bognár Istvánné]. - Tata: Tatai
Református Gimnázium, 2011. - 192 p. –Előzménye: Pápai Református

össze a legfontosabb történéseket, de ezt a formát követték
a szerkesztők az iskola legeredményesebb
sportolójának megszólaltatásakor is.
Szokatlan, de jó megoldás. Miként jónak
ítélem a Rólunk írták rovatot is. Az Iskoláink
dolgozói és tanulói fotókkal című összeállítás
nem szokatlan, de jó kiegészítés.
Speciális tatabányai iskola, a 60 éves Erkel
Ferenc Zeneiskola múltját feldolgozó, a
történetiséget és a pedagógiai szempontokat jól összeegyezető évfordulós
kötetet kell feltétlenül megemlíteni e sorban. A gazdag
tartalmú kötet a tatabányai zenei élet kezdeteitől, majd ezt
követően az éppen csak várossá nyilvánított
településegyüttes intézményének történetéről tájékoztat
1949-2000 között.
Kronológiai sorrendben, sok eredeti
dokumentum, újságcikk, levéltári anyagok,
képek felhasználásával készültek e
fejezetek, történész-pedagógus írásai.
Külön értékük a források megjelölése.
Nagyobb terjedelmet foglal el H. Dezső
Marianna összegzése az elmúlt tíz évről,
külön kitérve a szakmai oktató-nevelő
munkán kívüli tevékenységre, a Tavaszi
fesztiválokra, egyéb művészeti eseményekre. A zongoraművész zárógondolata figyelemre méltó mindenki számára: „A zenei-művészeti nevelés egyedülálló lehetőségei óriási
kincsként állnak rendelkezésünkre a körülöttünk lüktető,
technicizált, agyonhajszolt világ megszelídítésében.”
E kötetek cseppben a tenger, többé-kevésbé láttatják
településük iskoláinak történetében a magyar történelmet.
Láthatjuk belőlük, hogy a régi hagyományokat és új
ismereteket egyaránt közvetítő intézmények, az ISKOLÁK
egy-egy szűkebb vagy tágabb közösség - település vagy
felekezet együvé tartozásának, azonosságtudatának
formálói.
dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)

Kollégium. Tatai Gimnázium (Tata) A Pápai Református Kollégium Tatai
Gimnáziumának évkönyve, 2005-2009 / [szerk. Bognár Istvánné].- Tata:
Pápai Református Kollégium. Tatai Gimnázium,2009. - 192 p.
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Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676

kissne.anda.klara@jamk.hu

Miért ajánljuk fel adónk 1%-át az MKE-nek?
Minden adózó állampolgárnak lehetősége van adója 1 %-a
felajánlására. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete ezt a
fiatal, (30. életévüket be nem töltött), a pályakezdő vagy a
még tanulmányaikat folytató könyvtárosok támogatására
használja fel, tekintet nélkül arra, hogy utóbbiak milyen
tagozaton (akár távoktatásban) vagy szakon (informatikus
könyvtáros, könyvtárpedagógia–tanár vagy zenei
könyvtáros szak) tanulnak. Mit támogat? Az évről évre
nagyobb kiadásokat követelő vándorgyűlésen való
részvétel teljes költségét (két éjszakai szállás, két reggeli, két
ebéd, egy vacsora, baráti találkozó, utazási költség). A
támogatás mögött meghúzódó szándék nem vitatható,
hiszen a szakmával való ismerkedés, tájékozódás a
legaktuálisabb témákról és problémákról, a legkülönfélébb
könyvtártípusokba és munkakörökbe történő bepillantás a
programokon, valamint a kollégákon keresztül (akár
informálisan), mindenkinek hasznára válik. 2011-ben a
befizetett adók 1 %-ából 122 522 forint érkezett be.

Az MKE a támogatásra minden évben pályázatot hirdet
(honlapján közzé teszi), a beadási határidő általában május
közepe. Az idei vándorgyűlés helyszíne Győr lesz, a
konferencia Stabilitás – innováció – inspiráció: könyvtárak a
változó környezetben címmel ismét az aktuális, a megváltozott
technikai, társadalmi, a globális környezet viszonyai között
tárgyalja majd a szakmai kérdéseket.
A vándorgyűlés, a helyszín és a téma éppúgy megérdemli
most is a figyelmet, mint azok, akik talán épp a közvetlen
„kezdő” munkatársaink lesznek. Az ő érdekükben is kérjük
a könyvtárosokat és tagjainkat, hogy 2012-ben, aki teheti,
ajánlja fel évi adója 1%-át a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének. A kedvezményezett adószám:
19000895-2-41.
Köszönet az eddigi támogatásért és előre köszönjük a
támogató hozzáállást idén is!
Kissné Anda Klára (MKE KEMSZ, Tatabánya)
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Kistérségi hírek
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

A Tatai Kistérségi Társulás könyvtárai a statisztika
tükrében

ttt ttt

a) biztosítja a települési gyűjtemények folyamatos
fejlesztését, feltárását, gondozását;
b) folyamatosan gyarapítja a könyvtárak állományát
és növeli a szolgáltatás színvonalát és volumenét;
c) szervezi a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserét;
d) folyamatos tájékoztatást ad az ellátó könyvtár
dokumentumairól és szolgáltatásairól.

E 8 könyvtár 2010-ben végzett szolgáltató tevékenységét
vizsgálva – különösen az átlagok és az összesített adatok
elemzésekor –, figyelembe kell vennünk, hogy ez évben két
könyvtár is szünetelt a kistérségben: a naszályi és a
vértestolnai Községi Könyvtár.
A KSH adatai szerint a kistérségi könyvtáraknak összesen
14 150 fős lakosság könyvtárhasználattal kapcsolatos
igényét kellett kielégíteni a 2010-es esztendőben. Ennek a
községi könyvtárak eltérő adottságok között tettek eleget.
2
Alapterületüket tekintve átlagosan 63,38 m -en működtek.
2
A legnagyobb könyvtárral Baj büszkélkedhet (100 m ), a
legkisebb kistérségi könyvtár pedig Dunaszentmiklóson
várja az olvasókat (30 m2). Egy héten átlagosan heti 2
napon, és heti 7,75 órában tartottak nyitva a könyvtárak.
(Az év folyamán átlagosan 78,75 napon). A legkevesebb
nyitva tartási nap Dunaszentmiklós könyvtárában volt (52
nap/év), a legtöbb pedig a tardosi Vörösmárvány
Művelődési Ház és Könyvtárban (162 nap/év).

A feladatok ellátását Tata Város Önkormányzati
Képviselő-testülete által fenntartott Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár intézménye biztosítja.”1

A könyvtári szolgáltatások közül a statisztikai kérdőív a
legalapvetőbbekre kérdez rá. A tatai kistérség könyvtárai a
következő adatokat mutatják e területen:

A tatai kistérségben összesen nyolc községi könyvtár
működését segíti a városi könyvtár. Ezek a következők:

1. Kölcsönzés
Könyvet, időszaki kiadványt és AV-dokumentumot mind a
6 működő könyvtárban lehet kölcsönözni. Elektronikus
dokumentummal Dunaszentmiklós és Szomód könyvtára
rendelkezik. Könyvtárközi kölcsönzést mindegyik működő
könyvtárban igénybe lehet venni, de csak Kocson van
házhozszállítás.

A Tatai Többcélú Kistérségi Társulás 2004. június 30-án
jött létre a Tatai Kistérség Területfejlesztési Társulás
jogutódjaként.
Feladatai között szerepel a kistérségi könyvtárhálózathoz
tartozó könyvtárakkal kapcsolatos közös munka, melynek
keretében

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Baj Községi Könyvtár
Lenhardt György Községi Könyvtár Dunaalmás
Községi Könyvtár Dunaszentmiklós
ÁMK Községi Faluház és Könyvtár Kocs
Községi Könyvtár Naszály
ÁMK Könyvtára Szomód
Vörösmárvány Művelődési Ház és Könyvtár
Tardos
8. Községi Könyvtár Vértestolna
1

www.tata.hu/system/files/Tájékoztató.doc
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Könyvtárközi kölcsönzés dokumentumszáma a tatai kistérség
mozgókönyvtáraiban (2010)

5. Számítógép-használat
Az internet és számítógépes programok használatára
összesen négy könyvtárban volt lehetőség a tatai
kistérségben, a vizsgálat időszakban. Ezek a baji, a dunaszentmiklósi, a kocsi és a tardosi települési könyvtárak.
6. Távoktatás
Távoktatást egyik könyvtár sem vállalt 2010-ben.
7. Fénymásolás
Mindössze Tardoson kérhettek fénymásolást a könyvtárlátogatók a vizsgált könyvtárak közül.
Könyvtárhasználat

Első diagramunk jól mutatja, hogy könyvtárközi
kölcsönzés tekintetében a legaktívabb könyvtár a szomódi
ÁMK könyvtára volt.
2. Közvetlen helyben használat
A 2010-ben működő könyvtárak közül mind a 6
lehetőséget biztosított az olvasóteremben való böngészésre, és az időszaki kiadványok helyben olvasgatására.
3. Információszolgáltatás
A statisztikai adatlap vizsgálja, hogy hány könyvtár épít
elektronikus- vagy cédulakatalógust, illetve hány könyvtár
végez irodalomkutatást. Nos, ez utóbbi szolgáltatás a
dunaalmási, a szomódi és a tardosi könyvtárban található.
Elektronikus katalógus 2010-ben még nem működött a
községi könyvtárakban, viszont cédulakatalógust mind a 6
működő könyvtár épített.

A könyvtárak tevékenységét vizsgáló statisztikai kérdőívből kiemelésre, említésre méltónak tartom a könyvtárhasználatra vonatkozó adatokat.
A könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatos információkat
az imént már elemeztük. Fontos adatokat mutat a
könyvtárhasználók- és a könyvtárhasználat számának
alakulása.
A könyvtárhasználók lehetnek rendszeres olvasói a
könyvtárnak, és újonnan regisztráltak is, vagyis olyanok,
akik a korábbi évben nem rendelkeztek tagsággal a
könyvtárban.
A II. diagram azt mutatja, hogy a tatai kistérségben inkább a
rendszeres könyvtárhasználók látogatták a könyvtárakat, új
olvasók szinte alig iratkoztak be a 2010-es esztendőben.
Regisztrált könyvtárhasználók (2010)

4. Rendezvények
2010-ben 1 kiállítás, előadások és könyvtári órák várták a
könyvtárlátogatókat a kistérségben. Közülük a tardosi
Vörösmárvány Művelődési Ház és Könyvtár mindegyik
rendezvénytípusból szervezett egyet-egyet, sőt kiállítás
csakis itt várta a mintegy 120 fős érdeklődők táborát.
Dunaalmás, Dunaszentmiklós előadással, Baj, Kocs és
Szomód könyvtára könyvtári órával gazdagította a
település könyvtárhasználóit. Összesen 72 használóképzést bonyolítottak le a könyvtárak a kistérségben,
melyeken 986 fő vett részt.
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Érdemes összehasonlítani a könyvtárhasználók korcsoportonkénti megoszlását. Míg Bajon inkább a gyerekek
látogatják a könyvtárat, addig Tardoson és Dunaalmáson a
14 és 65 év közöttiek vannak felülreprezentálva. Kiegyensúlyozott a gyerekek és az aktív korúak aránya a kocsi és a
szomódi könyvtárban.
Dunaalmás, Kocs és Tardos könyvtáraiban jelentősebb az
idősebb olvasók száma a kistérségben.

Dokumentum-használat (2010)

Regisztrált könyvtárhasználók korcsoportok szerinti bontásban
(2010)

Érdemes megtekinteni és összehasonlítani a személyes
használaton belül az internethasználat alakulását. A
diagram jól mutatja, hogy a tatai kistérség könyvtárhasználói inkább a hagyományos könyvtári szolgáltatások,
lehetőségek igénybe vételét preferálják, szemben az
internetezési lehetőséggel.
Személyes használat alakulása, ebből internethasználat
(alkalom; 2010)

Dokumentum-használat
A könyvtárhasználók szokásait kísérli meg felmérni a
statisztikai adatlap 5. táblája, mely a kölcsönzött és a
helyben használt dokumentumok számát összesíti.
A tatai kistérség olvasói szívesen járnak böngészni a
könyvtárakba a diagram tanúsága szerint. A legtöbb
dokumentumot Kocson és Szomódon vették kezükbe az
olvasók.
Munkaügyi létszámadatok
A kocsi ÁMK Községi Faluház és Könyvtárban teljes
munkaidős, felsőfokú végzettségű kolléga gondozza a
könyvtárat. Rajta kívül még Tardoson dolgozik teljes
munkaidőben könyvtáros, nem felsőfokú végzettséggel, de
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szakmai munkakörben. A kistérség többi könyvtárában
részmunkaidőben teljesítenek szolgálatot a kollégák
felsőfokú végzettséggel, szakmai munkakörben.
Kistérségi ellátás
Végül tekintsük át, hogy milyen arányban használja fel a
tatai kistérség a könyvtári ellátó rendszerre fordított
normatívát!
Mind a nyolc községi könyvtár működését az önkormányzati költségvetés és a normatíva felhasználása egyaránt
biztosítja.
A legnagyobb arányban, átlagosan a normatíva 41,25 %ában személyi kiadásokra fordította a fenntartó a kapott
működési támogatást. 29,31 %-át épület-karbantartásra,
informatikai eszközök beszerzésére, 24,54 %-ot
dokumentum-beszerzésre használhattak fel a könyvtárak.
A normatíva 4,9 %-ában a dokumentum-feldolgozással, szállítással, a kommunikáció zavartalan működésének
fenntartásával összefüggő költségek fedezését biztosították az önkormányzatok és könyvtáraik.
Az elsők között megalakult kistérségi társulások egyike, a
Tatai Többcélú Kistérségi Társulás hosszú múltra tekint
vissza. A Társulás könyvtárellátó tevékenysége a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár módszertani irányítása alatt
szép fejlődési ívet mutat. A 2011. évben fejezték be talán a
legnagyobb közös munkát: az ellátó könyvtár és a kistérségi

könyvtárak közös, integrált katalógusának kiépítését. Ez
mindenképpen gyorsabb és szakszerűbb ellátást fog
eredményezni a községekben, melyekről a könyvtárak
2011. évi tevékenységét vizsgáló statisztikában már
elemezhetünk adatokat.
Az elmúlt hónapokban áttekinthettük a KeMLIB hasábjain
Komárom-Esztergom megye valamennyi kistérségét, a
működő könyvtári szolgáltatások tekintetében – legalábbis
amit a fekete-fehér statisztika tanulmányozásával
megtudhattunk erről.
A mindennapok örömeit, nehézségeit, terveit azonban
nem tükrözik a számok. Ezekről viszont szívesen
beszámolunk a KeMLIB-ben. (Itt ragadom meg az
alkalmat, hogy ismételten buzdítsam a kollégákat –
nemcsak a kistérségi könyvtárosokat – arra, hogy írjanak a
KeMLIB-be, szerkesszük közösen a megyei lapot!)
A statisztikai adatlap kitöltése most újra aktuális.
Februárban a József Attila Megyei Könyvtár, mint
megyei feldolgozó központ ellenőrzi a beküldött
adatlapokat, és szükség esetén kéri az adatok pontosítását.
A precízen kitöltött kérdőívek hozzájárulnak ahhoz, hogy
tiszta képet kaphassunk a könyvtárak működéséről,
nehézségeiről, s mindezen információk –reményeim
szerint – pozitív hozzáállásra sarkallhatják a döntéshozókat
is.
Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya)

ttt ttt
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Kedves Mazsolázók!
Íme, a januári ajánlatom. Nézzük, milyen érdekességek történtek az IT világban 2012 első hónapjában!
Vitéz Veronika, rovatgazda
WinRar4.10
A könnyen kezelhető, grafikusfelülettel
rendelkező tömörítő- és archiváló
szoftverrel elsősorban RAR-típusú
állományokat kezelhetünk, illetve
hozhatunk létre. Egyéb lehetőségek: zip,
arj, lha, tar stb. adatok kezelése,
önkitömörítő archívumok előállítása, darabolás,
jelszóvédelem, ellenőrzés, Explorer integrálás.
A Winrar 4 újdonága a tömörítési sebesség és
hatékonyság növelése, illetve támogatja a Blu-ray ISO
fájlokat.
Dátum: 2012. 01. 17.
Minden közösségi oldal egy helyen - akár munka
közben is
A közösségi összekötő az Outlookba
költözteti a népszerű közösségi oldalakat. Segítségével láthatjuk munkatársaink SharePoint tevékenységeit is.
Dátum: 2012. 01. 23.
Újabb projekteket állít le a Google
A vállalatnál 2012-ben is folytatódik a
profiltisztítás: néhány hónapon belül
hat szolgáltatást lőnek le.
Dátum: 2012. 01. 23.

Apple tankönyv: terel, szórakoztat, de oktat is?

Viszlát, iskolatáska!
Füzetek, könyvek mehetnek a pincébe,
padlásra.
Dátum: 2012. 01. 23.
A béna adathalász levelek újra támadnak
Most a Digi ügyfeleit vették célba a gépi
magyarsággal írt, jelszóvadász e-mailek.
Dátum: 2012. 01. 24.
Így szerezhet pénzt a felhőalapú nyomtatásból
Ehhez mindössze annyi kell, hogy
weboldalunkon vagy blogunkban
legyen olyan tartalom, amit a
látogatók szívesen megvásárolnak
nyomtatott formában is. Ilyen lehet
például egy elektronikus könyv vagy egy fotó, amiből
érdemes posztert készíttetni profi nyomdában.
Dátum: 2012. 01. 25.
Letölthető az Opera 11.61
Új alverzió jelent meg az Opera
böngészőből. A 11.61-es változat már
letölthető Windowsra, OS X-re és
Linuxra egyaránt a készítők oldaláról.
Dátum: 2012. 01. 25.
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Azt hitte végleg elveszett egy állomány? Téved,
még visszaállítható!
Az iCare nevű program nem
kevesebbet állít, minthogy a
telepítése után abszolút biztonságban érezhetjük magunkat, hiszen képes arra, hogy
visszaállítsa a véletlenül törölt fájlokat, partíciókat,
még akkor is, ha mindezt egy vírustámadás
eredményezte. Ráadásul nemcsak a számítógépen
hasznos, hiszen elboldogul a külső merevlemezekkel,
USB kulcsokkal, memóriakártyákkal, iPoddal stb.
Dátum: 2012. 01. 25.
A Google követni szeretné a
felhasználók szokásait, és márciustól ezt letiltani sem lehet
A Google március elsejétől változtatni kíván különféle termékei

(YouTube, Gmail, Google Search stb.) felhasználási
feltételein, ami a felhasználói szokások olyan mértékű
követését jelenti, hogy az ennek nyomán kialakított
felhasználói profilok átkerülhet-nek a Google egyik
szolgáltatásából a másikba, és ott ehhez a profilhoz
igazított hirdetések vagy keresési eredmények
jelenhetnek meg.
Dátum: 2012. 01. 25.
Működő alternatívák (nagy) fájlok megosztására
A legnépszerűbb fájlmegosztó oldalakat
vagy a hatóságok kapcsolták le, vagy
önmagukat korlátozták. Nagy fájlok
megosztására/küldésére azért több
lehetőség is maradt, mutatjuk őket.
Dátum: 2012. 01. 25.
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Tanfolyamok, pályázatok, friss információk
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

Tanfolyamok
A Könyvtári Intézet képzései
Könyvtári vezetői ismeretek. I.
– akkreditált továbbképzés
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012
tavaszán újra meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési
programját Könyvtári vezetői ismeretek I. (PLB 0662) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2012. február 21., 22., 28., 29.
Jelentkezési határidő: 2012. február 7.
Bővebben: http://ki.oszk.hu/content/konyvtari-vezetoi-ismeretek--I
A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei
a gyerekkönyvtári munkában
- akkreditált továbbképzés
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012
tavaszán újra meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési
programját, A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a
gyerekkönyvtári munkában (PLB-0240) címmel.
A tanfolyam időpontja:
2012. február 22., 23., 24., március 7., 8., 9., 22., 23.
Jelentkezési határidő: 2012. február 8.
Bővebben:
http://ki.oszk.hu/content/fejleszto-biblioterapia-alkalmazasanak-lehetosegei

A kulturális örökség védelme 1850 előtti
dokumentumok esetében - lehetőségek és feladatok
a könyvtárakban II.
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám AL-1919,
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2012

tavaszára újra meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési
programját,
A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. (PLB 0029) címmel.
A tanfolyam időpontja: 2012. március 6., 7., 8., 9.
Jelentkezési határidő: 2012. február 21.
Részvételi díj: 30.000,- Ft
A tanfolyam 30 órás, 2x2 napos (illetve a képzés aktuális
indítási dátuma szerint).
A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827
Budapest, Budavári palota F. ép. 540. és 645. terem
A tanfolyam kötelező előfeltétele: A kulturális örökség
védelme 1850 előtti dokumentumok esetében - lehetőségek és
feladatok a könyvtárakban I. című képzés teljesítése
További információ: Dr. Repkényiné Nagy Edit,
el: 224-3790; e-mail: editrep@oszk.hu
Szakirányú továbbképzés Pécsett
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete
2012 februárjától elindítja A dokumentumkezelés információs és
kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, digitalizációs
profilú, szakirányú továbbképzési szakját.
A képzés a hazai kulturális életben mind sűrűbben igényelt
digitalizációs szükségleteknek, igényeknek kíván elébe
menni korszerű és sokoldalú felnőttoktatási kínálatával, a
szakemberek ki- és átképzésével.
A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon
szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc)
oklevél.
A képzési idő: 2 félév.
A képzési forma: levelező munkarend.
Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév.
A szak oklevél kiadásával zárul.
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
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infomédia szaktanácsadó.
A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Szántó
Kovács János u. 1/b.
Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található jelentkezési
lap (http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felveteli/szt_jellap_2011.doc)
kitöltésével lehet, a jelentkezés határideje: 2012. február 1.
A kitöltött jelentkezési lapot Mészárosné Szentirányi Zita
e-mail címére (szentiranyi.zita@feek.pte.hu) kérjük
küldeni.
További információ:
http://feek.pte.hu/feek/feek/index.php?ulink=2703

Pályázatok
A TRD Inno Technológiai Kutató és Fejlesztő Kft.
pályázatot hirdet nagy mennyiségű számítógép, tablet PC,
multifunkciós nyomtató eszköz
ingyenes kiosztására.
1. Számítógépek: használtak,
Pentium 4 típusúak, különböző
teljesítményűek. Teljes konfigurációban kerülnek kiosztásra: egér,
billentyűzet, monitor, kábelek stb.
2. Multifunkciós eszközök
(másolók, szkennelők, nyomtatók): HP típusú újak
3. Tablet PC-k újak: Apad 7 tip. 8650 replacement tablet
PC, android operációs rendszerrel, 4GB, 256, kamera, wifi.
Ha a felajánlónál a pályázati idő alatt típuscsere történik, a
korszerűbb kerül kiosztásra.
Az új számítógépeken a gyártó által telepített Android
operációs rendszer fut. A használt gépekre magyar nyelvű
operációs rendszert (Ubuntu Linux) és irodai
programcsomagot telepítettek, így azok még hosszú évekig
képesek az irodai feladatok tökéletes ellátására,
mindemellett alkalmasak Windows operációs rendszerek
futtatására is. Az új eszközökre 1 év gyártói garancia
érvényes.
Egy pályázatban minden eszközből maximum 2 db
pályázható.
A pályázat postára adási határideje: 2012. március 30.
A pályázathoz kapcsolódó elérhetőség: e-mail:
posta@pife.org, honlap: www.pife.org

Telefon: 20/552-42-60 munkanap 8-17 h-ig (a jobb
dokumentálhatóság érdekében a fontosabb kérdéseit
írásban, e-mailben is felteheti).

Friss információk
Könyvtárakat (is) érintő új és módosított jogszabályok
Magyar Közlöny, 2011. 161. sz.: 2011. évi CLXXXIX.
törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
Magyar Közlöny, 2011. 161. sz.: 2011. évi CLXXXVIII.
törvény Magyarország központi költségvetéséről
Magyar Közlöny, 2011. 162. sz.: 2011. évi CXC. törvény A
nemzeti köznevelésről
Magyar Közlöny, 2011. 163. sz.: 339/2011 (XII. 29.) Korm.
rendelet Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló
165/199. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Magyar Közlöny, 2011. 165. sz.: 2011. évi CCIV. törvény
A nemzeti felsőoktatásról
Magyar Közlöny, 2011. 166. sz.: 56/2011. (XII. 31.) NGM
rendelet A szakfeladatrendről és az államháztartási
szakágazati rendről
Magyar Közlöny, 2012. 2. sz.: 2012. évi I. törvény a Munka
törvénykönyvéről
Bővebben:
http://ki.oszk.hu/content/k-nyvt-rakat-rint-j-s-m-dos-tott-joszab-lyok

Megújult a Nemzeti Kulturális Alap
Megújult a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) kuratóriumi
rendszere, a kollégiumok száma ezzel együtt kilencre
csökkent.
Bővebb információ a logóra kattintva olvasható.
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Tündérszó meseíró pályázat
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár már harmadszor hirdeti meg nemzetközi
meseíró pályázatát.
A pályázatra a világ bármely országában élő 8–15 éves
gyermekek magyar nyelven írott meséit várjuk postai úton
vagy e-mailben, csatolt dokumentum formájában
2012. április 15-ig.
A pályázatra az 1997. január 1-je és 2003. december 31-e
között született gyermekek négy példányban elküldött
meséit fogadjuk.
A mese mellett, kérjük, feltétlenül csatolják külön lapon (1.)
a meseíró nevét, (2.) születési idejét (év, hónap, nap), (3.)
postacímét (ország, település, utca, házszám, irányítószám), és (4.) szülei egyikének e-mail és telefonszámát!
A pályaművek terjedelme minimum 2000 és maximum
6000 karakter (1–3 nyomtatott oldal) lehet.

Témájukkal, irodalmi formájukkal kapcsolatban nincs
semmiféle megkötés. Egy pályázó csak egy mesét küldhet
be a zsűrinek.
A bírálóbizottság neves írókból áll. A díjnyerteseket
oklevéllel és egyedi művészeti alkotással jutalmazzuk. A
döntést követő ünnepélyes eredményhirdetés
2012. május 19-én, szombaton lesz Székesfehérváron.
A díjazottakat a szervezők 2012. május 8-áig telefonon
vagy e-mailben értesítik, illetve a díjazottak névsorát a
www.ggmuvhaz.hu honlapon közzéteszik.
A legjobb írásokat a Művelődési Ház egy későbbi
időpontban megjelenteti.
*
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár,
H-8000 Székesfehérvár, Sóstó lakótelep 1. Magyarország
+36 22/501-161; ggmuvhaz@gmail.com
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Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

Tata

Tatabánya
Konrádné Sonn Lídia képei a Tatabányai Városi
Könyvtárban
A Tatabányai Városi Könyvtárban 2012. január 26-án
nyílt meg Konrádné Sonn Lídia kiállítása.
A tárlat 2012. február 29-ig tekinthető meg a könyvtár
nyitva tartási idejében.
Helyszín: Városi Könyvtár Központi Könyvtára
Tatabánya, Népház u. 5. Jászai Színház, Népház épülete
További információ: Tel.: 34/311-593, 34/309-743
www.vktatabanya.hu
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Rendezvények

Piliscsév
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Rendezvények

A József Attila Megyei Könyvtár programjai

Folytatódik az ÖKO-esték sorozat
00

2012. február 20-án 17 órától Dr. Papp Lajos
orvosprofesszor előadását hallgathatjuk meg
Szívvel, lélekkel címmel.

Ringató a gyermekkönyvtárban
30

2012. február 20-án 9 -tól Solti Emese Ringató című
foglalkozása várja a gyermekeket és a szülőket.
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges:
Telefon: 34/513-682
E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu
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Hírünk az országban
- válogatás Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677

dr.horvath.geza@jamk.hu

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
1. MAGÁN spórol a komáromi közgyűlés = Magyar
Nemzet, jan. 27. 4. l.
- Tatabánya; Képviselő-testületi ülés: január 26-án 30 %kal csökkentette a képviselői alapdíjat a KomáromEsztergom Megyei Közgyűlés.

ALMÁSFÜZITŐ
2. TÓTH Kata: Az EU-hoz fordulnak a zöldek a
vörösiszap-tározó ügyében. Ill. = Napi Gazdaság, jan.
26. 4. l.
- A Greenpeace magyarországi szervezete szerint a Tatai
Környezetvédelmi Zrt. működése EU-s szabályokat sért
az almásfüzitői timföldgyár iszaptározójának rekultivációja során.
3. BRÜSSZELBEN támad a Greenpeace = Magyar
Nemzet, jan. 26. 4. l.
- Tatai Környezetvédelmi Zrt., vörösiszap-tározó, uniós
jogszabályokat sért az engedély.
4. H. M.: Uniós jogot sért az almásfüzitői lerakó? Ill.=
Népszabadság, jan. 26. 2. l.
- Vörösiszap-tározó, Tatai Környezetvédelmi Zrt.

BÁBOLNA
5. ÚJ telephelyet épített az Aliter-P Bábolnán = Napi
Gazdaság, jan. 25. 3. l.
- Az Aliter-P a sertéstartás fejlesztésében bízva új telephelyet épített.

DOROG
6. LENCSÉS Károly: Dorog tiltakozik = Népszabadság,
jan. 11. 5. l.
- Járások területeinek meghatározása, Dorog nem kap
járási jogokat.

ESZTERGOM
7. TARICS Péter: Emlékév Mindszenthy prímás
tiszteletére. Ill. = Magyar Nemzet, jan. 3. 2. l.
- Az Ifjúsági Keresztény Szövetség meghirdette a

Mindszenthy József emlékévet a néhai esztergomi érsek,
hercegprímás születésének 120. évfordulója tiszteletére.
8. ELJÁRÁS az esztergomi polgármester ellen = Magyar
Nemzet, jan. 5. 2. l.
- Szabálysértési eljárást kezdeményezett az Állami
Számvevőszék Tétényi Éva polgármester ellen, mert
határidőre nem küldött adatokat az ÁSZ-nak.
9. SZŰCS Gábor: Zavartalan hadiállapot. Ill. = Szabad
Föld, jan. 6. 8. l.
- Tétényi Éva polgármester kisinterjúja a város politikai
állapotáról.
10. NÉPSZAVAZÁS lesz = Magyar Hírlap, jan. 12. 2. l.
- Tizenegy kérdésről kell kiírnia népszavazást az
esztergomi képviselő-testületnek, miután ehhez kellő
számú érvényes aláírás gyűlt össze.
11. HELYI népszavazás Esztergomban? = Magyar
Nemzet, jan. 12. 4. l.
- Esztergomi Lokálpatrióták Egyesülete, Körmöczi
Miklós, népszavazás.
12. B. J.: Elviszi az Agilát Esztergomból a GM =
Népszabadság, jan. 13. 10. l.
- General Motors, Magyar Suzuki Rt., bérmunka,
autógyártás.
13. NÉPSZAVAZÁS lesz Esztergomban = Magyar
Nemzet, jan. 16. 2. l.
- 2012. március 25-én helyi népszavazással döntenek 11
kérdésben.
14. SUZUKI: Nem lesz elbocsátás! Az esztergomi gyár
állítja, csak a modellpalettájuk változik meg = Magyar
Nemzet, jan. 17. 13. l.
- Magyar Suzuki Zrt.
15. MEGTARTJA dolgozóit a Magyar Suzuki =
Népszabadság, jan. 17. 10. l.
- Magyar Suzuki Zrt., nem lesz létszámcsökkentés a
gyárban.
16. NEM lesz elbocsátás a magyar Suzukinál =
Népszava, jan. 17. 4. l.
- Magyar Suzuki Zrt.: nem lesz létszámcsökkentés,
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marad a 3400 dolgozó.
17. MARADNAK a dolgozók. Suzuki = Magyar Hírlap,
jan. 17. 10. l.
- Magyar Suzuki Zrt.: a korábbi hírektől eltérően nem
lesz létszámcsökkentés a gyárban.

KISBÉR
18. PINTÉR Gábor: Trófeamustra a Bakonyalján. Ill. =
Nimród, 1. sz. 11. l.- 2011. november 18-án a Vértesi
Erdő Rt. Kisbéri Erdészetének ún. Pepi-kerti pihenőházánál jöttek össze a régió vadászai, hogy trófeakiállítás
és beszélgetés keretében közösen értékeljék az idei ősz
vadászati eredményeit.

TATABÁNYA
20. LEHÚZTA a rolót a Media Markt = Magyar Nemzet,
jan. 2. 11. l.
- Tatabánya, bezárta áruházát a Media Markt üzlet, 47
dolgozójának a cégcsoporton belül igyekeznek
munkalehetőséget biztosítani.
21. KECSKÉS István: Kassai Viktor a világ legjobb
játékvezetője: Az IFFHS évi versenyében fölényesen
nyert a bíró. Ill. = Nemzeti Sport, jan. 14. 2. l.
- A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó
IFFHS szavazásán megválasztották a világ legjobb
játékvezetőjének Kassai Viktort.

OROSZLÁNY
19. LESZÁK Tamás: Vezérigazgatót cserélt a Vértesi
Erőmű = Napi Gazdaság, jan. 9. 8. l.
- Kovács András Zoltánt választották meg a Vértesi
Erőmű Zrt. élére.
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