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Az elmúlt egy év történései a Megyei Könyvtárban honlapja, katalógusa – lehetővé téve az olvasói 
szolgáltatások igénybe vételét zárva tartáskor is. E mellett a 

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel terminálon megjeleníthető a város és a megye 
az emberek ügye felé fordulunk.” közintézményeinek és a megyei és városi önkormányzat 

(Márai Sándor) honlapja is.  

A 2010. év választóvonal volt a Könyvtár életében, ugyanis Öko-szemlélet megjelenése
hosszú évek után meghatározó váltás történt a Egy olyan magyar kulturális közintézménynek, mint a 
menedzsmentben. Dr. Monostori Imre nyugdíjba ment, Megyei Könyvtár, a társadalmi, környezeti problémák 
az igazgató feladatok végzésére 2010. június 1-jétől öt éves iránti érzékenységet a működésében tudatosan és 
időtartamra kinevezést kaptam. Az igazgatóhelyettesi következetesen meg kell jelenítenie. A társadalmi 
poszton is változás történt: Herczigné Mlakár Erzsébet felelősségvállalás a kulturális színtéren elsősorban a 
sok éves munkáját megköszönve 2010. július 1-jétől nemzeti értékek megőrzését jelenti: legyen az a magyar 
L. Dürgő Brigittát bíztam meg a feladat ellátásával. nyelv vagy a magyar vízkészlet. Mindkettőtől a 

fennmaradásunk, a fenntartható fejlődésünk függ. Ennek 
Változások a Könyvtár arculatában alapja az ökológiai gondolkodás, a környezettudatosság 
Az igazgatói pályázat határozott arculatváltást helyezett terjesztése, erre való nevelés, programok szervezése. 
kilátásba. Ez azt a nyitottságot, sokszínűséget hivatott Ennek jegyében első lépésként a Könyvtár állományából – 
tükrözni minél szélesebb körben, amely a Könyvtárat könyvekből, folyóiratokból – létrehoztunk egy külön-
jellemzi.  gyűjteményt, amelyben koncentráltan megtalálható a 
Ennek keretében elsősorban az elektronikus színtéren környezet- és természet-tudatossággal, a fenntartható-
kellett erősíteni, mindenekelőtt új honlapot kellett sággal, az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos 

szakirodalom. Az ÖKO-sarkot igyekeztünk barátságossá tervezni és készíteni. A  információkkal 
tenni természetes anyagok felhasználásával. való feltöltése, aktualizálása folyamatos feladatot ad az 
Az öko-szemlélet a rendezvényeinkben is megjelenik. Új informatikai csoportnak.  Az új olvasói rétegek 
sorozatot indítottunk Öko esték a Megyei Könyvtárban címmel, megszólításában a Facebook és Twitter mint 
amelyen különböző tudomány- és szakterületek képviselői kommunikációs csatornák segítettek. A közönségkap-
beszélnek a fenntarthatóságról. csolatok fejlesztését program- és könyvajánó hírlevelek 

útján bővítettük. 
Tudományos műhelyAz arculatváltás velejárója a Könyvtár logójának 
2010-ben pályázati forrás nem állt rendelkezésre, de saját változása, amely a 21. század környezettudatos 
erőből megjelentettük a Megyei Könyvtár szakmai információs társadalmának partnerségét tükrözi. A 
kiadványát, az Évkönyvet.  Az aktuális könyvtár-politikai, korszerű web-es levelező-rendszer bevezetése és a 
szakmai-közéleti problémák feldolgozása - mint a gyenge ADSL vonal gyors Multiflex-re váltása az 
minőségbiztosítás, az infokommunikációs technológiák adatátviteli technológiák korszerűsítését jelentette. A 
fejlesztése, a középiskolások olvasási szokásai, az olvasói Könyvtár bejáratánál egy külső terminált helyeztünk 
attitűd fejlesztésének pedagógiai módszerei vagy a üzembe (TIOP), amelyen éjjel-nappal elérhető a Könyvtár 
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könyvtáros szakma elismertsége - mellett a helytörténet felületre. Folyamatosan épül a tatabányai kistérségi 
jeles képviselői tanulmányainak is helyt ad az Évkönyv. A könyvtárak állományadataival a közös TextLib integrált 
honlapon elérhetővé váltak a munkatársak által készített kereső felület.
saját adatbázisok: Az irodatechnikai szolgáltatásokban bevezettük a színes 

nyomtatást, szkennelést, digitalizálást, dokumentumfűzést 
° Biográfiai – hő- és spirálkötéssel.
° Helyismereti
°   Dráma Intézmény működtetés
°   Jelenetek Működési költségek csökkentése során jelentős 
°   Mese eredményeket  ér tünk e l  a  te le fon- ,  posta - ,  
°   Drámaelemzés gépkocsihasználat terén. A könyv- és DVD beszerzés 
°   Verselemzés havi ütemezését, a folyóirat előfizetéseket módosítottuk, 
°   Novellaelemzés a használói szokások figyelembevételével. Az eredményes 

A tudományos, tájékoztató munkát elősegítendő az gazdálkodás alapja a havi kontrolling bevezetése.
EBSCO adatbázis és a Környezetvédelmi hírlevél 
otthonról történő elérését is lehetővé tettük. Humánerőforrás

A munkatársak szakmai és emberi adottságai, a 
Szolgáltatások Könyvtár céljaival való azonosulásuk, a munkaidőn és 
A hagyományos szolgáltatások terén a következő munkakörön túli feladatvállalásuk tette lehetővé az 
fejlesztések, változások történtek: eredményes működést – amelyért ezúton is köszönetet 

1. tagság érvényességének differenciálása – mondok. A közös megmozdulások kapcsán (farsang, 
2011 márciusa óta olvasóinknak lehetőségük van mikulás-est, névnapok, kertrendezés, majki-tréning) egy 
az eddig megszokott éves tagság mellett fél évre remek közösséget ismertem (és szerettem) meg. 
vagy három hónapra beiratkozni, az időarányosan Egybentartásuk a jövőben is a menedzsment kiemelt 
csökkenő mértékű tagsági díjak mellett; feladata lesz. 
2. telefonos, e-mailen történő értesítés A vezetői szemlélet jellemzői az elkötelezettség, 
elvihető dokumentumokról – az olvasó által példamutatás, információáramlás biztosítása, „nyitott ajtó” 
előjegyzett dokumentumok hozzáférhetőségéről elve, újító, jobbító javaslatok támogatása, az intézmény 
telefonon is tájékoztatást nyújtunk; céljaival azonosuló elkötelezett munkatársak megbecsü-
3. olvasótermi könyvek kölcsönzése lése.
hétköznapokon –  az egyébként nem Motivációs eszközök – talán érthetően – elsősorban nem 
kölcsönözhető dokumentumokat már nemcsak anyagi jellegűek. A szakmai kihívás, továbbképzés, 
hétvégén, hanem hétköznap is kölcsön adjuk, publikálási lehetőségek, konferencia részvétel, tudományos 
zárástól nyitásig, kivéve az 1945 előtti kiadásokat; tevékenység elősegítése, erkölcsi elismerés az eszközünk. 
4. új díjszabás – szolgáltatásaink magasabb Ez utóbbi érdekében két kitüntetést alapítottunk: „A 
díjait differenciáltabb árlistával kompenzáltuk (pl. Megyei Könyvtárért” díjat és „Igazgatói elismerő 
többféle beiratkozási díj, irodatechnikai oklevelet”, amelyeket egy évértékelő összejövetel 
szolgáltatásaink változó díjszabása). A korábban alkalmával adtunk át. A díjat Herczigné Mlakár Erzsébet 
ingyenes könyvtárközi kölcsönzés idéntől kapta a több évtizeden át, az intézmény érdekében kifejtett 
szolgáltatási díj ellenében igényelhető. sokoldalú szakmai és vezetői tevékenységéért.  Igazgatói 

Az elektronikus szolgáltatásokkal igyekszünk lépést elismerő oklevélben részesült Búzer Károlyné a 
tartani az olvasói elvárásokkal: e-mailben, és a web-es Tájékoztató csoport vezetője és Kantó Erika a 
felületen saját jelszóval is előjegyezhetnek az olvasók.  Az Nyilvántartó csoport vezetője, mindketten a kiemelkedő 
érdeklődők a honlapról könnyen eljuthatnak az olvasói szakmai és vezetői tevékenységükért.

3



A Megyei Könyvtár jelenlegi szakembergárdája a biztosíték ° Folyóiratok lelőhelyjegyzékének adatbázisa 
arra, hogy a 2011. évet is hasonlóan magas színvonalon és 

a megye könyvtáraiban.
eredményességgel tudjuk teljesíteni.

° Érdekeltségnövelő támogatás koordinálása.

° Pályázati koordináció.
Állományrevíziós munka

° Országos statisztikai adatszolgáltatás megyei Részben a vezetőváltás, részben a jogszabálynak való 
megfelelés indokolta, hogy soron kívül megkezdjük az szervezése.
állomány ellenőrzését. Első lépésként a jóváhagyott 

° Kistérség könyvtárosainak továbbképzés, ütemterv szerint a gyerekkönyvtár anyagát – közel 40 ezer 
kötet – ellenőrizték le a munkatársak. Ezt a helytörténeti elsősorban az integrált könyvtári rendszer 
és a muzeális anyag követte, majd ebben az évben a 

informatikai kérdéseiről.szabadpolcos állomány és a raktárak következtek. Eddig 
az állomány 80 %-a esett át az ellenőrzésen. ° Kistérségi könyvtárak állományának 
Tekintettel a Megyei Könyvtár állományának nagyságára 

selejtezése, a fennmaradók feldolgozása, 
(több mint 300 ezer kötet) és arra a tényre, hogy 1999-ben 
nem történt meg az előírt ellenőrzés, most a munkatársak beépítése az eg ységes számítógépes 
számára jelentős többletfeladatot jelent a munka teljesítése.

katalógusba.

° Tatai ,  komáromi (városi ,  múzeumi)  Oktató – kutató terem kialakítása
A TÁMOP-os  képzésekhez  a  számí tógépes  k ö n y v t á r a k n a k  i n f o r m a t i k a i  
felhasználóképzéshez és a helytörténeti anyag 

s e g í t s é g ny ú j t á s ,  s z e r ve r k a p a c i t á s  kutatásához kialakítottunk, bebútoroztunk egy helyiséget. 
Korábban az olvasói térben lehetett végezni ezeket a rendelkezésre bocsájtása.
tevékenységeket, ami a zárva tartás időtartamára – hétfőre 

° Szakfelügyeleti vizsgálatokat végeztünk a 8 – korlátozta a lehetőségeket. Itt tartottuk a kollégák részére 
a TÁMOP-ból finanszírozott nyelvtanfolyamokat is. községi könyvtárban, amely során a szakmai 

követelmények és normatívák betartását és a Megyei feladatellátás
A Megyei Könyvtár hálózati és módszertani központként központi támogatások felhasználását is 
Komárom-Esztergom megye könyvtárainak működését, 

vizsgáltuk.
tevékenységét figyelemmel kíséri, szükség esetén 
szakmailag segíti. A megyében működő könyvtárak közül 

Kiemelt rendezvények
76 a települési és 10 a szakkönyvtár.

Az év során több jelentős szakmai rendezvénynek adtunk 
Ebben az évben megyei funkciónkból adódó kiemelt 

otthont illetve szerveztük meg. 2010. október 4-én a 39. 
eredményeink:

őszi megyei könyvtári hét kezdődött a TÁMOP projekt 
° Helyismereti adatbázis-építés. megnyitóval. Ezen részt vett Sörény Edina, a NEFMI 

főtanácsosa és a három konzorciumi partner képviselője. ° Hírünk az országban cikkgyűjtemény.
Ezt követően a szakmai részben országosan elismert 

° Honlapon kulturális ajánló, újdonságaink szakemberek tartottak előadást, amelyek A kultúra és az 
olvasás szerepe a mentális egészség megőrzésében témát járták bemutatása.
körbe.

° Megyei évforduló naptár. 2010. október 11-én szerveztük meg az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer 10. jubileumi 
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konferenciáját, amelyen 23 település 57 intézményének sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeknek, valamint 
120 szakembere vett részt. Előadást tartott a NEFMI, az roma óvodások és kisiskolások számára hagyományőrző 
MTA Könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár és a interaktív programokat szerveztünk.
debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár képviselője.
2010. november 29-én szakmai rendezvénnyel összekötve *
indítottuk útjára Olvasásra születni elnevezésű 1,5 éves 
projektet, amelynek a Tatabányán és a kistérségben Fontos volt tehát az eltelt egy év intézményünk életében, 
született és születendő babák és szüleik a célközönsége. sok és változatos szakmai, kulturális, közművelődési 
Jelentős számban és sok érdeklődő részvételével feladat teljesítése jellemezte az időszakot.
szerveztünk programokat az év során. Az irodalmi – A Megyei Könyvtár - bár a költségvetését „alul teljesítette” 
művészeti rendezvényeken (10 alkalom) több mint 700 - képes volt megújulni, új feladatokat felvállalni, új 
fő vett részt. Az öko-estéken (4 alkalom) több mint 200 fő értékeket teremteni úgy, hogy a meglévőkre építkezett, és 
volt jelen. Az iskolásoknak tartott helyismereti megtartotta jó szakmai hagyományait. Funkciójában jól 
foglalkozásokon (20 alkalom) 228 diák tudását ellátta a városi, a kistérségi és a megyei feladatokat szakmai 
gyarapítottuk. A gyermekkönyvtári tematikus működésével és változatos rendezvényeivel. 
foglalkozások és rendezvények (70 alkalom) 1800 
gyermeket vonzottak a Megyei Könyvtárba és a kihelyezett A továbbiakban is a kiemelt céljaink közé tartozik a 
programokra. nemzeti identitás erősítése, a válságkezelés oly módon, 
Számítógépes felhasználóképzést 13 alkalommal hogy a megszorítások az intézmény szolgáltatásaiban ne 
tartottunk 196 fő részére. érződjenek, a fenntartóval való érdekazonosság 
Az ifjúság könyvtárhasználati és irodalmi érdeklődését erősítése és a vállalkozási tevékenység fejlesztése, 
fejlesztő megyei többfordulós levelezős játék közel 600 amelyhez a jogi alapot a módosított alapító okirat teremti 
gyerek részvételével zajlott. meg.
Az esélyegyenlőségre való törekvésünk jegyében 
rendszeresen tartottunk biblioterápiás foglalkozásokat Tatabánya, 2011. június
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Origami és pompon-foglalkozás - minimálisból is aktív részesei voltak a foglalkozásnak. Néhány szülő 
kreatívan mesélni kezdett, milyen emlékek is fűződnek az ilyen 
Tata jellegű foglalkozásokhoz, s így volt igazán kerek ez a 
Néhány színes papírlap, vagy épp pár gombóc, egy délután: nagyon örültem, hogy kicsit-nagyot, fiút-lányt 
egyszerű technika, s máris beindul a kicsik fantáziája, s a egyaránt megmozgatott e két péntek délután! 

szülők sem maradnak Remélem, szeptembertől innen folytathatjuk a kézműves 
t é t l e n e k :  ú j r a é l i k  péntekeket, s várunk minden kedves érdeklődőt, legyen új 
gyerekkorukat... vagy akár régebbi kedves ismerősünk!
No de kanyarodjunk Pál Nikolett Ágnes (MZSVK Tata)
vissza a kezdetekhez! 
Eg y májusi  péntek 
délután (2011. 05. 20-án) 2011-ben ismét ünnepi könyvhét Tatán!
origami foglalkozáson 
vehettek részt a tatai Tata
Móricz Zsigmond Június 3-án régóta nem tapasztalt eseményen vehettek 

Városi Könyvtár gyerekkönyvtár részébe látogató lurkók. részt a tatai könyvbarátok. A 82. ünnepi könyvhét és 
Készültek a könyvjelzők, repülő daruk, sótartók (vagy gyermekkönyvnapok keretében, a Líra Könyveshálózat és a 
másik nevén tátika, ami tán ismerős lehet többeknek, Magvető Könyvkiadó közös kirakodóvásárt rendezett a 
hiszen ki ne ismerné, mikor az iskolaudvaron játszottunk Magyary Zoltán Művelődési Központ előtt.
vele...), színes karkötők, ugráló békák... A kis létszám Minden újdonságot elhoztak Tatára, s a könyvheti 
ellenére hamar indítottunk egy versenyt, hogy kinek a kedvezmények itt is érvényesek voltak. Nagyon sokan 
brekkencse éri el a célvonalat, de pár perccel később már a voltak kíváncsiak az újdonságokra, de sajnos vásárolni már 
magasugrást gyakorolták a kis bajnokok kedvencei. nem tudtak annyian, ahányan kívánták, mindenkit érint a 
Az origami izgalmai jelenlegi nehezebb gazdasági helyzet. Talán jövőre 
után, 1 hét elteltével, másképpen lesz! 
má jus  27-én már  A kiadóktól ígéretet kaptunk, hogy akár több napra is 
megszaporodott  a  kitelepülnek, ha igényünk lesz rá! 
kézműves foglalkozást Eközben folyt a készülődés a Vízimalom Teremben a 
látogatók száma: több művészvendégek fogadására. Délután 4 órakor a könyvhét 
mint dupla annyian ünnepi megnyitó szavait Michl József, Tata város 
voltunk! A pompon- polgármestere, országgyűlési képviselő mondta, s 
állatok készítése volt köszöntötte a vendégeket: Turczi István költőt, lapkiadót 
e z  a l k a l o m m a l  a  – van-e ki e nevet nem ismeri Tatán?-, aki a Móricz 
terítéken, s bár a technikát talán mindenki ismeri, igencsak Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében zenés 
beindította a gyerekek fantáziáját. A lelkesedés nem irodalmi műsorral jött hozzánk. Nem egyedül érkezett: 
hagyott alább az első fonalpamacs elkészítése után: sorra barátját, Gerendás Péter előadóművészt hozta magával, 
készültek a bocik után a cicák, egerek, békák, de született akinek muzsikája osztatlan tetszést aratott.
majom is! A lányok mellett a fiúk sem vallottak szégyent, ők 

Megyei kö rképnyvtá
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677
feketsne.anita@jamk.hu
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A költő vendég sokat és szellemesen mesélt az előtt Jász Attiláék még vendégül látták a zentai kötődésű 
egybegyűlteknek, s  Márkusné Sinkó Ildikó  költő, szerkesztő, műfordítót, Beszédes Istvánt. Az 
igazgatónőnek, aki faggatta az eltelt esztendő elmaradhatatlan kiállításmegnyitót most Horváth Ottó 
eseményeiről. Érzékletes képekkel szólt a világban tett „Medichi rendelése” című verse színesítette, melyet Beszédes 
utazásairól, személyes ismerőseként emlegetett sok ismert, olvasott fel a festő, Bálind István és képei tiszteletére. 
híres alkotót, baráti vendégeskedésekben volt része Az Új Forrás főszerkesztőjének első kérdése pedig Beszédes 
számtalanszor az elmúlt évben a világ számos pontján. és Horváth Ottó kapcsolatára vonatkozott. A válaszból 
Itthon sem pihent: új kötettel jelentkezett a könyvhétre, kiderült, hogy mind a három fentebb említett művész 
melyet a helyszínen meg lehetett vásárolni, s a műsor végén kapcsolatban van egymással, hiszen Horváth Ottó 
készségesen dedikálta a példányokat az olvasóknak. verseskötetét Bálind István illusztrálta és Beszédes 
Élvezetesen adott elő, s a történetek, versek között egy-egy fordította, illetve adta ki. 
dal emelte a hangulatot. A műsornak valódi koronája volt a S hogy milyen érzés vajdasági szerzőként József  Attila-díjas 
záró műsorszám, melyben kiváló énekesi kvalitásai mellett költőnek lenni? Minek szól ez a díj? Beszédes a maga 
még zenei humorát is megcsillogtatta Gerendás Péter szerénységével főként irodalomszervező, kiadói 
előadóművész. munkásságának tulajdonítja az elismerést, hiszen erről az 

oldaláról talán jobban ismerik. 
A továbbiakban a költő beszélt a kezdetekről, Tolnai 
Ottóval való kapcsolatáról, s arról, hogy a mester-tanítvány 
viszony máig megmaradt, annak ellenére, hogy nem állnak 
egymással napi közelségben. Így szóba került az Ex 
Symposion is, az az irodalmi és művészeti folyóirat, amelyet a 
Vajdaságból áttelepül költők, írók és irodalomtudósok 
indítottak el 1993-ban, Veszprémben, az egykori Új 
Symposion szellemiségének folytatóiként, s amelynek 
2004-ig Tolnai Ottó volt a főszerkesztője, később a 
szerkesztőségének elnöke. 
Az Ex Symposion egyik 1993-mas száma kapcsán - 
melynek címe Talaj-vesztés -, beszéltek a határátlépésről, 
arról, hogy milyen időszak is volt ez számára. Úgy érzi, ez a 
lapcím teljesen kifejező, hiszen akkoriban mindenkit elért a 
talajvesztés, akkor is, ha ottmaradt, akkor is, ha elment. Ő 
egy fogkefével vágott neki az útnak és Hódmezővásárhe-Méltó ünnepi programban volt része városunk érdeklődő 
lyig jutott, ahol néhány hónap múlva munkát is kapott. Jó polgárainak, reméljük, jövőre is hasonló, színvonalas 
művésztársaság alakult itt ki, bár az irodalmi élet rendezvénnyel ünnepelhetjük ismét az ünnepi könyvhetet!
szerényebb volt. Ennek ellenére második otthona lett, Petrozsényi Eszter (MZSV Tata)
egészen megszerette a várost, amit több Vásárhelyhez 
kötődő verse is bizonyít (pl.: „Hirosima, Nagaszaki, Tabán”). 
'90 óta szerencsére az irodalom már légiesítette a magyar-Egy újabb Új Forrás-est: 
szerb (vajdasági) határokat, de ebben segítő szerepe volt az Beszélgetés Beszédes Istvánnal
Új Symposion nemzeteket átívelő jelenlétének is. A mai 
(rendszerváltás utáni) vajdasági irodalomról pedig azt tudta 2011. június 6-án a nyári meleg ellenére ismét megtelt a 
elmondani, hogy az egykiadói rendszer megmaradt, József  Attila Megyei Könyvtár irodalmat kedvelő közön-
beszűkültek a pénzügyi és a szerzői keretek is, nem igazán séggel, bár a fiatal korosztály - bizonyára a közelgő nyári 
jutottak publikációs lehetőségekhez. Ezért volt szükség új szünet miatt - most hiányzott a nézőtér soraiból. A szünet 
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segített megérteni, tisztábban látni azokat az 
információkat, melyeket a maja naptárral, a maják által előre 
jelzett, 2012. évben bekövetkező globális változásokkal 
kapcsolatban napjainkban hallani lehet. Júniusban pedig 
Kisfaludy György időfizikus, újságíró, spirituális kutató 
volt a könyvtár vendége, aki Visszatérő világvége című 
előadásában a földtörténet és az emberiség történelmének a 
megszokottól teljesen eltérő magyarázatára vállalkozott. 
Az öko-sorozat ki lencedik előadását egy kis 
számmisztikával vezette be Nász János: „A kilences szám a 
beteljesedés, az elérkezés ideje. A maja piramisoknak is kilenc szintje 
van”. Mielőtt azonban a hallgatóság elmélyedt volna a maja 
naptár megfejtésében, elsőként az idő fogalmával 
kapcsolatos definíciókat vonultatta fel az előadó. Akár 
„illúzió”-ként, akár „kontroll-rendszer”-ként, akár „fizikai 
álcarendszer”-ként fogjuk fel az időt, biztos, hogy egyre 
inkább gyorsulni látszó múlását mindannyian tapasztaljuk. folyóiratokra. Problémaként látja még, hogy a 

szerkesztőgenerációk nem állnak egymás mellett, erős a 
szétzilálódás. Akik meghatározóak lennének, azok sajnos 
már nincsenek aktív korban és hiányzik a középső 
generáció, akik tapasztaltak, de az új ritmusba is be 
tudnának kapcsolódni.
A beszélgetés végén természetesen szóba került az ünnepi 
könyvhét (június 2-6.) és az erre az alkalomra kiadott 
könyvek. Fele annyit tudtak csak kiadni, mint amennyit 
szerettek volna, mondta Beszédes.
Búcsúzóul a költő, szerkesztő, kiadó, műfordító saját versét 
olvasta fel „Nyers anyag No. 2 Mészkő tárgy” címmel. Meddig rohan az idő? Egyáltalán kik vagyunk mi? Miért 
Jász Attila megköszönte a művésznek, hogy megtisztelte a vagyunk itt? Mi a dolgunk? Ezeket a kérdéseket 
közönséget és a meleg nyári Új Forrás-estet, s arra valószínűleg mindenki feltette már magában. A maják a 
buzdította a résztvevőket, hogy kifelé menet válaszokat is tudták. Tudásukat pedig a piramisaikban, a 
szemezgessenek Beszédesék asztalon kiállított köteteiből. naptáraikban rögzítették az utókor számára. 

Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya) Nász János támpontot nyújtott a maja naptár kódjainak 
értelmezéséhez, a maja piramis kilenc szintje által kifejezett 
idővonal szimbolikájának megismeréséhez. A feltárult 

A maja mátrix kódjainak feltörése és a visszatérő ismeretek alapján kimondható, hogy a 2012-es év valóban 
világvége nagy változásokat fog hozni világunk történetében. 

Kisfaludy György június 20-i előadása révén új 
Tatabánya megvilágításból szemlélhettük az emberiség történelmét. 
Izgalmas, érdekes, a hétköznapi tudásunk megszokott Rámutatott: történelmünk nem néhányezer éves, hanem 
sémáit elengedő együttgondolkodásra adott alkalmat a több milliárd évre tekint vissza. Erről, és az emberiség előtt 
József  Attila Megyei Könyvtár ÖKO-estéinek két utolsó álló évezredekről tanúskodnak a régészeti leletek mellett a 
előadása május 30-án és június 20-án. Föld különböző pontjain megtalálható, madártávlatból 
Májusban Nász János könyvtáros és idővonal-kutató értelmezhető ábrák, ősi építmények, gabonakörök, és a 
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Nász János által már korábban értelmezett piramisok is. De A könyvtár a Miénk!
ugyanezen elméletet támasztják alá a - csak látszólag eltérő - 
vallások szent könyvei is, amennyiben egy másik Tata
aspektusból magyarázzuk tanításaikat. A Föld Íme, ilyen gyorsan eltelt az a fél év, amióta havi 
történelméről, a párhuzamos univerzumok létezéséről rendszerességgel jelentkezik a Móricz Zsigmond Városi 
számos bizonyító erejű példát találhatunk, és Könyvtár új, olvasótoborzó rendezvénysorozata: A 
részletesebben olvashatunk Kisfaludy György 1991-ben családunk könyvtára. 
megjelent művében, A teremtés üzeneté-ben is. Tavaly november 8-án kelt útjára ez a kezdeményezés, mely 
Az előadás második felében a világűr kutatásának egy újabb bátran állíthatom, meghozta a tőle várt sikereket. Az eddig 
irányát vázolta fel az előadó: az anyag által keltett lezajlott hat eseményen 238-an vettek részt, kicsik és 
tömeghullámok (gravitációs hullámok) távcsővel történő nagyok, kis- és nagycsaládosok, egyedülállók és 
érzékelését, mely sok új információval gazdagíthatja a házaspárok, nyugdíjasok 
kutatókat világegyetemünkről. é s  a k t í v  d o l g o z ó k  
E gravitációs távcsővel elemezve például a Holdat, kiderült, eg yaránt .  Hog y mi  
hogy viszonylag vékony kérge alatt víz van. Vannak lehetett a vonzerő? Talán 
azonban a tömegek és gravitációs hullámaik vizsgálatának könyvtárunk hétről-
sokkal messzebbre nyúló eredményei: a gravitációs távcső hétre megújuló könyv-, 
segítségével kutathatják a tudósok a galaxisokban folyóirat-, és DVD- 
nemrégiben felfedezett fekete lyukakat, melyek arról vá lasztéka?  Vag y a  
tanúskodnak, hogy nagyon messzi távolságban nagyon kedves, gyors kiszolgálás, 
nagy tömegek vannak az univerzumban. E téma köré épül amivel körülvettük új és régi olvasóinkat? Nehéz megadni a 
fel az előadó által szerkesztett Az energia titka című választ, de az biztos, hogy május 16-ig, a programra 
teremtésfilozófiai és időfizikai szakkönyv, mely 1994-ben ellátogatók több mint fele élt a könyvtár által nyújtotta 
jelent meg. Alcíme: Porta Sacra (Titkos kapu). A könyv ingyenes beiratkozási lehetőséggel, illetve az audiovizuális 
filozófiai beszélgetéseket tartalmaz a megnyilvánult dokumentumok (CD, DVD, CD ROM, hangoskönyv) 
jelenségek hullámvilágáról. Ebben a műben a kutatók kölcsönzésére kialakított ajándék AV-tagságival, mellyel 
korabeli (1984-1994 közötti) gondolatai sorakoznak fel az egy hónapon át kölcsönözhetőek a fent említett 
időfizika témakörében, „nem középiskolás fokon”, számos dokumentumtípusok. A program létrejöttét a TÁMOP 
ábrával megtámogatva az akkoriban úttörőnek számító 3.2.4 nevű pályázatnak köszönhetik olvasóink.
témát. Sokan annyira jól érezték magukat nálunk, hogy visszatérő 
S hogyan kapcsolódhat össze az időfizika és a földtörténet; vendégként több alkalommal is ellátogattak a könyvtárba. 
az időfizika és az emberiség történelme? Nos, ez a ma még Az is többször megesett, hogy egyik hónapról a másikra 
talán tudományos eretnekségnek tekintett szakterület gyarapodott egy család létszáma, mert az édesanyák az 
egészen másképpen magyarázza és bizonyítja a időközben megszületett kis csemetét is magukkal hozták, 
világegyetem, a Föld s az élet keletkezését, mint ahogy azt a hadd okosodjon az a gyerek! Nem lehet elég korán 
tankönyvekből ismerjük. elkezdeni a könyvek megszerettetését! - vallották többen is 

a fiatal anyák közül. Olyan is megtörtént, hogy egy 
Az előadásokon megismert új elméletek megértése legközelebbi alkalommal már a nagyszülőket is magukkal 
filozófiai és fizikusi tudást valamint befogadó csábították az unokák, így együtt használták ki a könyvtár 
szemléletmódot igényel, de megfelelő nyitottsággal nyújtotta előnyöket: történelmi regényt, krimit 
közelítve ezen elméletekhez, új távlatokat nyithatnak meg kölcsönöztek a felnőttek, mesekönyvet vittek a gyerekek, 
nemcsak a tudomány, hanem a hétköznapi gondolkodók fénymásoltattak a családi ügyintézéshez, majd a végén 
számára is. közösen választottak egy vidám családi mozit szombat 

Feketsné Kisvarga Anita (JAMK Tatabánya) délutánra. 
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Ne keseredjenek el azok sem, akik lemaradtak a 
novembertől májusig tartó programsorozatról, mert a nyári 
vakáció után szeptember 12-én újra jelentkezünk, 
természetesen az elmaradhatatlan ínycsiklandozó 
finomságokkal egyetemben, amikkel minden alkalommal 
vártuk és várjuk a programra érkezőket.

Dományi Zsuzsa (MZSVK Tata)

Megyei kö rképnyvtá

Megyei kö(nyvtá)rkép röviden Kézműves foglalkozások 
Nyergesújfalu

Angyalszárnyak a könyvtárban Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 
Kisbér gyermekkönyvtárában június folyamán pálcikabábokat 
Május 19-e és június 19-e között tekinthették meg az készíthettek, agyagozhattak, tengerészkarkötőket és 
érdeklődők Stekly Zsuzsa Angyalszárnyak című virágos papírfüggőket alkothattak az érdeklődők.
tűzzománc kiállítását a Wass Albert Művelődési Központ 
és Városi Könyvtárban.

A cukorhegyi remete Esztergomban
Esztergom

Kiállítás-megnyitó és könyvbemutató A Helischer József  Városi Könyvtár és a budapesti 
Almásfüzitő Accordia Kiadó közös szervezésében 2011. június 27-én 
Az Almásfüzitői Községi Könyvtárban nyitották meg mutatták be a városi könyvtárban Szirmai S. Károly 
Kumpost Éva Munkácsy-díjas keramikusművész A cukorhegyi remete című könyvét. 
kiállítását májusban. A tárlat megnyitó ünnepsége alkalmat Részlet a könyv bemutatójára készült meghívóból:
adott arra is, hogy dr. Halász Sándor helytörténész 
bemutassa az Almásfüzitői Baráti Kör gondozásában 
megjelent Füzitői Füzetek tízedik kötetét. A könyv a község 
templomának történetét dolgozza fel, illetve helyi 
nagycsaládosokkal ismerteti meg olvasóit.

"...Az esztergomi író ezúttal is meglepi olvasóit. Új 
regényében egy rejtélyt csillant fel. Finom, elvarratlan, 
visszafogottan megrajzolt erotikus szálak kötik össze a 
szereplőket és az eseményeket... Az olvasó, amikor úgy 
érzi, megfejtette a rejtélyt, akkor áll tőle a legtávolabb. 
Nagyszerű így elmélyülni egy mai műben. Történelmi 
freskó is ez a könyv, mélylélektani mű is, a hagyományos 
írásmód legjobb ismérvei szerint született. Nagyon 
olvasmányos, nagyon komoly.."
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Márai program a Megyei Könyvtárban lány szájába!”, „bár a 
fiúk azt gondolják: si-

Tatabánya rály!”); hogy álom-
Fergeteges előadás szem- és fültanúi lehettünk május 27-én pasi nem létezik a 
az Árpád Gimnázium hetedik osztályos kamaszaival. való életben, és hogy 
Sohonyai Edit írónőt láttuk vendégül a József  Attila miért nehéz fiúnak 
Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Márai program lenni. Később azt is 
folytatásában. megbeszélték, miért 
Meghívott vendégünk már az első percben felmérte a jó  f iúnak ,  vag y  
megjelent tiniket, s megállapította, ki milyen egyéniség. lánynak lenni, vagy, 

Nagy gyakorlata van ebben, hogy miért keljünk fel reggel.
hiszen régóta foglalkozik Regényei ma is aktuálisak; nem csak kamaszoknak, 
metakommunikációval, a fiú- felnőtteknek is eszébe juttatja ezt az időszakot! Érdemes 
lány kapcsolattal. Hosszas időt szánni könyveire! 
beszélgetés után az is kiderült, A Márai program keretében megvalósuló előadássorozat 
hogy a székesfehérvári írónő utolsó vendége Balázs Ágnes színművész, író volt.  Mire 
kamaszként egyáltalán nem június 1-jén reggel beért a vonata, már várták őt a Megyei 
volt „dögös csajszi”. Sokkal Könyvtárban a Dózsa György Általános Iskola negyedik 
inkább nézték őt fiúnak, ami osztályos tanulói. Ezt az író-olvasó találkozót sem 
miatt számos kínos kalandba mondhattuk hagyományos-nak. Részben, mert a megjelent 

keveredett. Utálta, ha például a körzeti orvos így szólt tanulók 90 % -a fiú volt, mindössze négy lány volt az 
hozzá: ”Mi van, öcsém? Miért nem veszed már le a trikódat? osztályban, és Balázs Ágnes könyveinek főhőse egy lány, 
Szégyenlős vagy?” Ehhez a fiús kinézethez jött még görbe másrészt inkább interaktív és játékközpontú, felhőtlen 
testtartása és magas dioptriaszámú szemüvege is, ami miatt beszélgetés volt ez tom-
végképp „lúzernek” érezte magát. Még annak ellenére is, bolával, ajándékokkal 
hogy írói pályafutása ekkortájt indult, (Macskaköröm c. kiegészítve. Elsőként 
regényének megjelenése) és sikeresnek bizonyult. „Depis” arról mesélt az írónő, ho-
lett, de szép lassan rájött, ha változtat a külsején, lesz gyan kezdődött írói pá-
önbizalma is. S mit köszönhet ennek a sok kalamajkának? lyafutása, majd Andersen 
Azt, hogy pontosan tudja, milyen érzés az esélytelenek c ímű könyvét  és  a  
kétségbeesésével szerelmesnek lenni, s milyen meseíró életét ismertette 
elérhetetlennek tűnik ebben az állapotban a boldogság. a megjelentekkel. Ezt 
Az előadás során helyzetgyakorlatok segítségével, követően tért át a játékra: a Lufi regények mindegyikéből 
humorral és öniróniával fűszerezve segítette a „skacokat”: felolvasott egy-egy részt, s kérdéseket tett fel, amelyekre 
többek között, hogy hogyan viselkedjenek az első randin – írásban válaszoltak a gyerekek. A találkozó végén 
kéz- és lábremegés nélkül -, bemutatkozáskor ki kinek nyújt beszedték a papírlapokat és a helyesen válaszolók közül 
kezet először, mi lehet vonzó egy lány számára; hogyan kell sorsoltak ki egy tucatot. A nyertesek jutalma egy-egy csoki 
viselkedni az első csóknál („ne költözzetek a nyelveteknél fogva a volt. Azért a többiek sem szomorkodtak, aláírásokkal, 

Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu
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dedikálásokkal, közös Az aranykacsa legendája című verses meséjét hallhattuk dr. 
fényképekkel a telefonjuk- Voit Pál igazgató köszöntője után. Ezután kezdődött az 
ban térhettek haza. ünnepélyes eredményhirdetés Erősné Suller Ildikó 
Előtte azonban egy csokor gyermekkönyvtáros vezényletével. A legügyesebbek, az 
virággal köszönték meg az első húsz helyezett erdei 
írónőnek, hogy találkoz- t á b o r o z á s t  n y e r t .  
hattak vele. Vértesbogláron, a Boglár-

Sutáné Csulik Andrea tanyán tölthettek el öt 
(JAMK Tatabánya) napot jutalmul. Persze a 

többiek sem távoztak üres 
kézzel. A következő több 
mint félszáz helyezett 

Nagy Könyvfalók a megyei könyvtárban emléklapot, könyvet, 
táskát kapott, végül a kevesebb pontszámot elérők is 

A József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai a apróbb tárgyjutalomban részesültek. Nagyon szoros 
2010/2011-es tanévben hatodik alkalommal indították mezőny alakult ki, ezért is volt nehéz meghúzni a 
útjára a Nagy Könyvfaló mozgalmat, melynek célja az határvonalakat. Mivel ilyen sokan értek el jó helyezést, nem 
olvasásra, olvasóvá nevelés. lenne elég hely a nevüket leírni. Úgy tűnt, mindenki 
Ebből a Mese, mese, mátka az általános iskola 1-2. elégedetten távozott.
osztályosainak szóló ötfordulós olvasópályázat volt, az Kora délután, 14.00 órakor kezdődött az Olvasd velünk… 
Olvasd velünk… az általános iskola alsó és a felső című olvasópályázat eredményhirdetése a gyermek-
tagozatosait célozta meg. A nagyobbaknak kiírt pályázat könyvtárban szintén sok résztvevővel. 
annyiban módosult az előző évekhez képest, hogy öt Helyszűke miatt ők is 
helyett tizenöt darab regényt kellett elolvasniuk az idén nehezen fértek el, de 
ahhoz, hogy elnyerjék a Nagy Könyvfaló címet. Nehezebb mindenkinek jutott 
falatnak tűnt a fiatalok körében, de azért szép számmal ülőalkalmatosság. 
megbirkóztak vele. Csakúgy, mint a kicsik, akik szintén Szerencsi Edina 
nagy szorgalommal vetették bele magukat hónapról gyermekkönyvtáros 
hónapra a mesék olvasásába. Közel 300 gyermeket adta át a díjakat, aki 
buzdított olvasásra a mozgalom. A pályázatok ünnepélyes már jól ismerte a 
eredményhirdetésére 2011. június 6-án 10.00 és 14.00 résztvevőket, és a 
órakor került sor. díjazottakat, hiszen 
Először a Mese, mese mátka pályázóit vártuk könyvtárunkba. rendszeres „törzsvendégei” vannak ennek a pályázatnak. 

Helyhiány miatt azokat a Nagy örömmel olvasnak mindig, még ha az idén többet 
nebulókat hívtuk a város kellett is, de tudják, megéri. Nem mindenkiből válhat Nagy 
különböző iskoláiból, akik Könyvfaló, azonban az ajándékkönyvek, valamint a 
legalább három forduló- tárgyjutalmak, oklevelek, emléklapok is csábítólag hatnak 
ban részt vettek. Peda- rájuk minden évben. 41 jutalomkönyvet sikerült az idén 
gógusok és szülők is kiosztani, és a többieknek sem kellett üres kézzel 
elkísérték a kicsiket, így távozniuk. 
zsúfolásig megtelt a felnőtt Mi, gyermekkönyvtárosok nagyon örülünk, hogy ilyen 
könyvtá r  o lvasó te re .  kedvvel és ilyen sokat szeretnek olvasni még mindig a 

Vendégelőadó emelte a díjátadó hangulatát. Petrozsényi gyerekek.  Gratulálunk minden díjazottnak! 
Eszter színművész, tatai könyvtáros saját szerzeményét, Sutáné Csulik Andrea (JAMK Tatabánya)
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Babaolvasó országos szakmai nap - Kecskemét Ilyen még nem volt!

2011. június hetedikén a kecskeméti Katona József  Me- Több éve már annak, hogy - a TÉKA-TÉMÁ-ban - ezen a 
gyei Könyvtár és az Informatikai és Könyvtári Szövet- címen arról szólt a híradás, hogy a Megyei Könyvtárban 
ség újra szakmai napot tartott „fertőzött” és „még nem először került megrendezésre a könyves vasárnap… 
fertőzött” könyvtárosoknak – a babákért. Ramháb Mária, S most, a főcímet egy alcímmel kiegészítve újra egy olyan 
az IKSZ alelnöke nyitó beszédében újra felhívta a figyelmet dologról tudósíthatunk, melynek - reményeink szerint - lesz 
arra, hogy az olvasóvá nevelést „nem lehet elég korán kezdeni”.  folytatása:
E tényt támasztották alá a meghívott szakemberek is. 
Dr. Gallai Mária gyermekpszichiáter Hogyan fejlődik a Nyári táborok a JAMK szervezésében
gyerekek beszéde a korai életszakaszban? című előadásában nem 
csak a kommunikáció-, a kifejező beszéd-, és a beszédértés A József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai a 
fejlődését vezette le, de kitért arra is, hogyan segíti a felnőtt 2010/2011-es tanévben hatodszor indították útjára a nagy 
a beszédfejlődést; illetve hogyan, miként vezessük be a népszerűségnek örvendő levelezős, olvasásra nevelő 
könyveket a kisgyermekek mindennapjaiba. pályázatukat (ennek eredményéről az előzőekben olvasott 
Dr. Illés Györgyi színművész, egyetemi oktató a játékos cikk részletesen beszámol). 
beszédtechnika-fejlesztéssel ismertette meg a hallgatósá- Régen dédelgetett álom valósult meg azzal, hogy azok a 
got. Beszédében rámutatott, hogy a beszédtechnikával gyerekek, akik a legügyesebbnek bizonyultak a feladatlapok 
foglalkozik legkevésbé a logopédia. Általánosságban megoldása során, egy mesetáborban való részvétellel lettek 
elmondható, hogy a magyar ember nem szeret, és nem tud jutalmazva.
beszélni, hogy az egyetemisták túlnyomó többségének Ennek anyagi bázisát a 2010-2011. évben megvalósuló 
rossz a beszédtechnikája. Beszéd utca 3 című könyvének - TÁMOP-3.2.4/08/1 pályázat - mely támogatja az 
melyet elsősorban a mesekönyvek kategóriájába sorol -, olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások 
éppen ennek megelőzése a célja: „a gyerekek előtt igyekszik népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó helyi 
megnyitni az utat a helyes beszédtechnika felé”. A művet programok, kampányok kialakítását, illetve lebonyolítását, különös 
óvodapedagógusoknak, tanítóknak, logopédusoknak és tekintettel az iskoláskorúakra, a hátrányos helyzetűekre – 
érdeklődő szülőknek egyaránt ajánlják. teremtette meg éppúgy, mint ahogy az óvodások, illetve a 
A nap további részében a babaolvasókhoz való roma kisiskolások erdei táborban való részvételét is.
közeledésnek a gyakorlati oldalairól kaphattunk képet. 
Sámuelné Ábrahám Mónika, a József  Attila Megyei 1. tábor: Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása
Könyvtár képviseletében az Olvasásra születni című projektet 
ismertette a hallgatósággal. Dobos Matild (Petőfi Sándor Június 11. és 13. között alsó tagozatos roma gyermekek, a 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Kiskunfélegyhá- Tatabányai Általános Szakképző Iskola és Középfokú 
za) a félegyházi Betűbölcsi, Horváth Anikó (József  Attila Kollégium 20 tanulója táborozott a Boglártanyai Erdei
Városi Könyvtár) a zalaegerszegi Öröm kör, Koleszár Iskolában, Hagyományőrző és Természetismereti 
Márta (Katona József  Megyei Könyvtár) a kecskeméti Táborban.
Babahancurka tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. A gyerekek és kísérőik, Hodopné Tóth Anna, Pintér 
Hasznos linkek: Péter az iskola pedagógusai, és a József  Attila Megyei 
° http://olvasomano.freeblog.hu, Könyvtár képviseletében jómagam három felejthetetlen 
° http://sztnb.hu – a Szoptatást Támogató Nemzeti napot tölthettünk a táborban. Az erdei iskola a Vértes 

Bizottság honlapja. A programtervek/Bababarát Natúrpark területén a Vértesboglári Nagylegelő 
Terület menüpont alatt tájékozódhatunk a Bababarát szomszédságában, gyönyörű környezetben található. 
Terület Cím elnyerésének feltételeiről. A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 

Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya) iskolájának programkínálata a gyermekek életkorához 
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igazodó alapprogramokból és foglalkozásokból áll. A tölgy- és a fenyőerdő közötti különbségek felismerése, az 
A tábor ideje alatt a természet megfigyelése mellett a avarban megbújó rovarok felfedezése izgalmas feladat volt 
gyermekeknek lehetőségük nyílt megismerni a pünkösdi a gyermekek számára. Egy igazi bagolyfiókát is láttunk! A 
ünnepi népszokásokat is Szegvári Ildikó vendégelőadó bagolyfióka megbújt egy bokor ágai között. Mindezt látni a 
segítségével. valóságban, és megörökíteni fényképen, hihetetlen élmény 
Az ünnep kapcsán koszorúkat és virágdíszeket készítettek, egy városi gyermek életében!
dalok és népszokások felelevenítésével, mesemondással, 
r igmusok tanulásáva l  készü l tek  az  ünnepre.  3. tábor: Mesetábor 
Pünkösdi királynőt is választottak. 
Az erdei iskola programjának részeként alkalom nyílt a A József  Attila Megyei Könyvtár Mese-mese mátka című 
tanyán élő állatok etetésére, gondozására, melyet reggel és vetélkedőjén megfelelő pontszámot elérő, 20 alsó tagozatos 
es te  nag y  örömmel  végez tek  a  g yer mekek . gyermek részvételével indultunk az immár öt napos 
Ribizli a nyúl, Johnny a póni, a sok liba, és a kis, törött táborunkba június 20-án. A gyermekek nem ismerték 
szárnyú tengelic remek ellátásban részesült az egyre egymást előzőleg, tehát külön feladatként jelentkezett a 
ügyesebb és lelkesebb gondozók által. Aczél Gergely, az „csapatépítés”.
alapítvány nagy tudású és kiváló pedagógiai érzékkel A táborvezető Kovács Éva volt, a Tatabányai Városi 
megáldott munkatársa, és segítői, Anna néni, valamint a Múzeum munkatársa. Segítő csapatát pedig Vétekné 
mindig kedves és mosolygó Gyöngyike nagyban Szakács Zsuzsa (Jókai Mór Általános Iskola Tatabánya), 
hozzájárult, hogy a három nap, amit a táborban töltöttünk Gombik Gabriella (Bergongócia Óvoda Agostyán) 
felejthetetlenné váljék. vendég előadó és jómagam alkottuk.
A „Galagonya-túrán” a mezőt és bokros világát Délelőttönként természetjárás volt a program, délután 
ismerhettük meg, rovarvadászat, növényfelismerés, pedig a főszerep a meséé, táncé volt. Amikor elérkezett az 
madárfigyelés volt a feladat. Népszerű volt a „Tapogató- esti szürkület, éjszakai túrára indultunk, és a holdfényes 
túra”, az erdővel való ismerkedés rendhagyó módja. A mező hangjait figyelve, a holdfényes erdő árnyait vizsgálva 
kendővel bekötött szemű gyermekek felnőttek vezetésével izgalmas élményben volt részünk. A kisiskolások bátran 
„érezhették” az erdőt, hallgathatták az erdei hangokat, gyalogoltak avatott vezetőjük, Gergely bácsi nyomában. Az 
érzékelhették a mező és az árnyas erdő hőmérsékletének erdőn átérve, a mezőn megannyi fényesen világító 
különbségét, a talaj szerkezetének változását a talpuk alatt. pontocskává alakultunk. Vezetőnk engedélyezte az 

elemlámpa használatát, amitől izgalmassá vált a hazafelé 
2. tábor:  A dózsakerti óvodások három csoportjának vezető út! A reggeli és esti állatgondozás, séta a 

természetben a vadak nyomán, a vaddisznó vetett ágya, a 
Az óvodások és kísérőik, Ónodi Lajosné, Racsek pókháló csodája, a dagonyázó fürdőző kismadarainak 
Zoltánné, Póta Zoltánné óvónők és jómagam 2011. csendben figyelése, a sáros törzsű fatörzs, amely vaddisznó 
június 16-tól 18-ig tölthettünk három nagyszerű, és szarvas „törölköző”, a csodaszép nevű kutyatej szender 
élményekben gazdag napot, a szemet-lelket gyönyör- megfigyelése mind felejthetetlen élmények. A finom 
ködtető környezetben. ebédek után, amelyet Gyöngyi néni és a naposok szorgos 
A népszerű állatgondozás mellett madárgyűrűzés, kezei varázsoltak elénk, rendszerint Évi néni 
madársimogatás, fészek-, toll-, és tojásbemutató csendgyakorlatai következtek. Délután mese és tánc volt a 
színesítette a programot, amely Aczél Gergely (Gergő program. Vacsora után, a vetélkedőn a délelőtt tanultakból 
bácsi) előadásában rendkívül élvezetes és érthető volt. Az lehetett vizsgázni pontokért.
előadás végére megannyi madárszakértő és madárgyűrű- Három igazi csapat kovácsolódott a nyüzsgő és küzdeni 
zésre jogosító vizsgára készülő gyermek ült körülöttünk. képes gyerekekből.
Becsülendő terv, hiszen megvalósításához minden védett A tábortűz, a szalonnasütés, az ünnepi műsor, a mindezeket 
madarat ismerni kell! félbeszakító vihar, a másnap reggeli táborzárás a legtöbb 
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„boglári pontot szerző gyermek” díjazása mind, mind Három különböző gyermekcsoport, két különböző 
élmény. korosztály. Óvodások és kisiskolások.
Olivér és Kitti különdíjat kapott. Olivér az erdőben talált Fogékonyak, lelkesek, tiszták. Boldog vagyok, hogy együtt 
szemét összeszedéséért, és kitartó táborba-cipeléséért táborozhattam velük.
megkapta a vágyott komondoros bögrét. A cipelésben Végül szeretném megköszönni a gyermekeket szállító 
legnagyobb riválisa, a szintén esélyes Bence segítette Ignácz Busz Kft vezetőjének és munkatársainak a pontos 
lelkesen. Ugye van mit tanulnunk tőlük felnőttek? megjelenést és türelmet, amelyet a táborokba szállítás során 
Kittike különdíját a gyerekek szavazták meg. Ő volt az aki tapasztaltunk.
„mindenkivel kedves volt és nem lehetett vele soha Acsády Árpádné (JAMK Tatabánya)
összeveszni.”

A képre kattintva megtekinthetik a táborban készült képek galériáját
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Új kiadványsorozat indult egy „régi” intézményben koncepcióváltást, hogy az egyes részterületek 
összefoglalása után mostantól időrendben, az egész történeti 

2011. május 18-án, a múzeumi világnapon mutatták be a folyamathoz kapcsolódó legújabb ismereteket közlik e 
Tatabányai Ipari Skanzenben (Szabadtéri Bányászati sorozat-nyitó kötettel. 
Múzeum) más programok között, a 2008 óta a Megyei Kisebb tudományos dolgozatok rendszeres közreadására 
Múzeumi Igazgatóság kereteiből kivált, és területi mostantól nyílik lehetősége a múzeumnak. Ez - mármint a 
múzeumként működő intézmény első, 2010. évi kisebb dolgozatok kisebb terjedelme - azt is jelenti, hogy a 
évkönyvét. környező múzeumokban folyó kutatásokról szóló 
Az új-, és legújabb kori történeti gyűjtemény szervezése beszámolókkal egészítik ki a tatabányai tartalmú írásokat. A 
1967-től még Tatán kezdődött, ami 1971-től Tatabányán tucatnyi tudományos közlemény negyedét írták a helyi 
töretlenül folytatódik. 1975-től a Munkásmozgalmi és múzeum dolgozói. Helyi szerző még a Városi Levéltár, 
Ipartörténeti Múzeum lokálpatriotizmust erősítő, illetve a Vértesi Erdészeti és Faipari ZRt. egy-egy 
megtartó erőt támogató tevékenységében a szénbányászati munkatársa (Simonik Péter, Riesing István). A többiek 
hagyományok ápolása, életmód-történeti értékek részben a megyéből, részben budapesti tudományos 
feldolgozása és bemutatása a rendszerváltást követően is intézetekből kerültek ki. Az ő munkáikat tekintve látható: 
folytatódott. A bányászat itteni megszűnését követően három közlemény nem tatabányai tematikájú. (Tokod, 
1990-ben már folyt a munka az Ipari Skanzenben, valamint Komárom illetve Esztergom érintettek Gasparik Mihály, 
az oktatástörténeti – iskolatörténeti bemutató Kele Sándor, Számadó Emese, Tokai Gábor 
gyűjteményben. Ezek azok a területek, amelyek tanulmánya.)
kiemelkedők szakmai munkájukban és e „csinált város” A kötet tematikailag igen változatos, az előzőekben 
múltját reprezentálják. Tatabánya várossá nyilvánításának említetteket leszámítva Tatabánya és környéke 
50. évét követően 1998-ban, munkássága elismeréseként az paleobotanikai, biológiai, geokémiai-geofizikai, régészeti, 
intézmény megkapta az Év múzeuma 1997 kitüntető címet. művészettörténeti, történeti vonatkozású munkákkal van 
Később a Tatabánya Kultúrájáért díjat is elnyerte a múzeum jelen. Közülük kiemelésre érdemesnek gondolom  A 
kollektívája. Várgesztesi-medence élővilága című tanulmányt, annak is 
A múzeum tudományos munkásságában nagy szerepe volt bíztató konklúzióját: „ A medence természetvédelmi helyzete 
és maradt az oktatástörténetnek, amit kiadványai is összességében szerencsésnek, jelenleg jónak ítélhető. Sorsa a 
reprezentálnak.  Kiemelkedő jelentősége volt 1997-ben A kezünkben.” (Riesing István)
múlt őrzése a jelenben című várostörténeti konferenciának, és A régészeti tematika fontos a múzeum munkájában. 
az ebből készült történeti tanulmányok gyűjteményének. Közleményei közül a Szelim-barlang legújabb feltárásainak, 
Mindezekből világosan látszik, hogy a korábbi, „csak régészeti és földtani kutatásainak összefoglalása Kisné 
gyűjteményekhez kapcsolódó” kiadványok után egy, a Cseh Julianna tollából. Melléklete érdekes forrásokat 
terület, Tatabánya múltját komplex módon, különböző közöl a Szelim-barlanghoz fűződő legendákról, az 1934. évi 
korszakokhoz kapcsolódó részlet-tanulmányok ásatások sajtóközleményeiből ad áttekintést.
felvonultatásával, a legfrissebb tudományos eredmények Kövesdi Mónika, tatai művészettörténész annyiban 
közlésével, évkönyvek formájában kívánják tovább kapcsolódik a Tatabányai Múzeumhoz, amennyiben az 
árnyalni .  A temat ikában ez annyiban je lent  1990-es évektől kisebb-nagyobb időközönként 

Helyismeret
Honismeret

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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képzőművészeti nyári táborokat rendeznek az Ipari fotógyűjteménye. Ez nem meglepő, ha tudjuk, több 
Skanzenben. Ezzel együtt értékelendő a szerzőnek országos tanácskozás anyaga, Tudományos füzetek születtek a 
Dobroszláv Lajos tatabányai éveiről (1947-48) a kötetben témához kapcsolódóan. Itt Dallos István, a helyi fotósélet 
közölt gondolata: „Gyönyörű tájak, ragyogó portrék, jelentős szervezője, számos kötet illusztrátora, kiállítás rendezője a 
alkotások ezek, amelyek a mai Tatabánya művészettörténetének fotót, mint helytörténeti forrást mutatja be: „…a 
jelentős, kimagasló fejezetét képezik. Emellett őrzik a tradicionális dokumentum funkció betöltésére annak a fotónak, amit 
városképet, és tulajdonképpen mindent elárulnak a korszak (a dokumentumnak tekintünk, térben és időben meghatározott 
háború előtti évek, a Mák Rt. időszaka) hétköznapjairól, életéről”. konvencióknak, előírásoknak és formai követelményeknek kell 
A történelem vizuális forrásai, melyre még visszatérek megfelelni.” A kort és a korban látható helyszínt dokumentáló 
Dallos István kötetzáró tanulmánya kapcsán. fénykép-felfogás jegyében három Dallos István által 
Simonik Péter, levéltáros tanulmányában a MÁK Rt. készített kiállítás kapcsán ad egyfajta választ a fotó, mint 
munkásai migrációját befolyásoló tényezőket elemezve forrásanyag mibenlétére. „…a múlt rekonstruálásának egyik 
megállapítja: ”… a bányamunkások vándorlásának irányát és eszköze, felidézője és egyben a jelenre is ható művészi élmény. Egy új 
intenzitását elsősorban a MÁK Rt. gazdasági érdekei határozták kiállítási kontextusban egyben új értelmezést is nyerhet. Csak 
meg. Ezek az érdekek pedig elsősorban a szén iránti kereslet rajtunk múlik, hogy e lehetőségeket hogyan tudjuk, vagy akarjuk 
változásához igazodó munkaerő-politikán, valamint a társulat által kihasználni.”
működtetett jóléti intézményrendszeren keresztül éreztették A Tatabányai Múzeum Évkönyve I. kötete számos fekete-
hatásukat.” Menni vagy maradni?  A munkavállalók migrációját fehér fotót, térképvázlatot, rétegrajzot, grafikát, ábrát, 
befolyásoló tényezők a tatabányai bányatelepen (1896-1945). táblázatot tartalmaz. Mindezekkel jól illusztrálja az angol 
Altdorferné Pál Gabriella a felsőgallai németség II. nyelvű rezümékkel összefoglalt, irodalomjegyzékkel, 
világháború utáni sorsáról összefoglalóan megállapítja: lábjegyzetekkel kísér t valamennyi tanulmányt. 
„Tatabánya intenzív fejlődése az itt maradásban segített, azonban a Összességében jól reprezentálja az itt és a megyében folyó, 
nemzetiségi lét megélésében a hazai politika és a város nagyfokú elsősorban Tatabányát és környékét érintő tudományos 
etnikai keveredése is gátló tényező volt sokáig.” A felsőgallaiak sorsa kutatások legújabb eredményeit. Publikációs lehetőséget 
a II. világháború után című jelen értekezéssel kapcsolatban is teremt a megyehatárokon kívül dolgozó kutatóknak, a 
csak azt idézhetem, amit korábban írtam. Kívánom, hogy a megyeszékhely és környéke történetének új aspektusaira 
téma iránt érdeklődők alapműként, a magyarországi világít rá.
nemzetiségek ajánlott irodalomként, a felsőgallaiak (Tatabányai Múzeum 2010. Tatabányai Múzeum Évkönyve I. – 
kötelező olvasmányként használják. Tatabánya: Tatabánya Megyei Jogú Város Tatabányai Múzeum, 
Kevesen tudják, hogy a megyei közgyűjtemények közül a 2011. 205 l.)
Tatabánya i  Múzeumnak van a  leg gazdagabb Dr. Horváth Géza (JAMK Tatabánya)

Honismeret Helyismeret

17



A Magyar Könyvtárosok Egyesületének jubileumi M K E  J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k  M e g y e i  
évkönyvéről Szervezetének története

o Sándor Viktória: A Kisalföldi Könyvtárosok és 
2010-ben volt 75 éves a Magyar Könyvtárak Egyesületének története
Könyvtárosok Egyesülete, és ennek 

o Kissné Anda Klára: Az MKE Komárom-
apropóján  jubileumi kiadvány jelent 

Esztergom Megyei Szervezetének történetemeg az egyesület tevékenységéről A 
o Ludasi Tünde: Az MKE Nógrád Megyei Magyar Könyvtárosok Egyesületének 

Szervezetének története 1976-2009története 1935-2009 címmel. Ez a kötet 
o Boda Miklós: Az MKE Pécsi és Baranyai azonban, ahogy Bakos Klára elnök 

asszony írja az előszóban, alapvetően Szervezet történetének áttekintése (1974-2009)
n e m  a  m ú l t  n o s z t a l g i k u s  o Bazsóné Megyes Klára: Az MKE Pest Megyei 
felidézéséről, hanem az elmúlt Szervezetének története (1978-2009)
háromneg yed évszázad a la t t  o Gombosné Szabó Sára, Halász Lászlóné, Szita 

teremtett értékek, történések számbavételéről szól.
Ferenc [et al.]: Az MKE 43 éve Somogyországban

A tanulmánykötet Bényei Miklós egyesülettörténeti 
o Oláhné Gócza Krisztina, Zselinszky Lászlóné: Az áttekintésével indít rövid nemzetközi háttérrel. Majd az 

MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg  Meg ye i  MKE eddigi tisztségviselőinek névsorát olvashatjuk 
Szervezetének történetetételesen felsorolva 1935 és 2009 között. Ezután az 

o Elekes Eduárdné: Az MKE Tolna Megyei egyesület által alapított és odaítélt díjazottak (MKE 
Emlékérmesek, „Az Év Fiatal Könyvtárosa”, Füzéki Szervezetének története
István Emlékérmesek, Gombocz-ösztöndíjasok, Fitz o Tilcsikné Pásztor Ágnes: Az MKE Vas Megyei 
József-díjasok) névvel történő felsorolása következik. Szervezetének története 1967-2009
Hegyközi Ilonának köszönhetően részletes bibliográfiát o Balogh Ferencné: Az MKE Veszprém Megyei 
kapunk az MKE fennállása alatt, gondozásában megjelent 

Szervezetének  története
kiadványokról: évkönyvek, önálló kiadványok, Tájékoztató 

o Kiss Gábor: Az MKE Zala Megyei Szervezetének és Hírlevél, az egyesület működése, vándorgyűlések.
történeteA Magyar Könyvtári Szakirodalmi Bibliográfia után az 

o Trembeczki Lászlóné: Az MKE Zempléni MKE egyes szervezeteinek, szekcióinak történetét, 
tevékenységét bemutató fejezetek következnek: Könyvtárosok Szervezetének története

o Hegedűs Éva: Az MKE Fejér Megyei o Nagy Anikó: Az MKE Bibliográfiai Bizottságának 

Szervezetének története és Bibliográfiai Szekciójának története

o Gellér Ferencné: Az MKE Hajdu-Bihar Megyei o Kardos Andrea: Fejlett Információs Technológiák 

Szervezetének története és Társadalom Szekció

o Guszmanné Nagy Ágnes: Az MKE Heves Megyei o Szecseiné Pápay Judit: A Gyermekkönyvtáros 

Szervezetének története Szekció története

o Illés Julianna, Némethné Matstik Magdolna: Az o Gáncsné Nagy Erzsébet, Székelyné Forintos 

Egyesületi élet
Rovatvezető: Kissné Anda Klára
34/513-676 kissne.anda.klara@jamk.hu
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Judit: Az MKE Helyismereti Könyvtárosok A kötet megvásárolható az MKE Titkárságán (1827 

Szervezete története Budapest, Budavári Palota F. épület 439. szoba; 

o Balogh Mihá ly :  A Könyvtárostanárok Telefon/fax: (36-1) 311-8634; E-mail: ). A 

Egyesületének története puha kötésű kötet ára 1500 forint, a kötötté 3000 forint.

o Kovács Györgyi: Az MKE Közkönyvtári Márku Mónika (JAMK Tatabánya)

Egyesületének tevékenysége 1990-2009

o Cserey  Lász lóné ,  Lőr incz  Ferenc :  A  

Mezőgazdasági Szekció húsz éve Webszerkesztő workshop negyedik alkalommal  

o Kreutzer Andrea: A Múzeumi Szekció 

újjáalakulása és feladatai Tatabánya

o Nagy Zoltán: A Műszaki Könyvtáros Szekció 2011. június 20-án az MKE Komárom-Esztergom 

története 1970-2009 Megyei Szervezete a Tatabányai Városi Könyvtárral 

o Nemes Erzsébet: Az MKE Ifjúságolvasáskutatási közösen immár negyedik alkalommal hívta konzultációra a 

Olvasószolgálati Szekció története webszerkesztés és az informatika iránt érdeklődő 

o Murányi Lajos: Az MKE Társadalomtudományi kollégákat.

Szekció története Ezúttal nem csupán a honlap-készítés újabb kulisszatitkai 

o Gócza Julianna: A Zenei Szekció rövid története kerültek napirendre. Nem kis jelentőséggel bír, ha a máshol 

o Bíró  Ferenc :  Az MKE Audiov izuá l i s  hallottakat, az informatikai továbbképzések ismereteit is 

Munkabizottságának története 1980-1995 megoszthatjuk egymással. Júniusban Muhi Orsolya (Jókai 

o Somkuti Gabriella: Az MKE Könyv- és Mór Városi Könyvtár, Komárom) és Vitéz Veronika 

Könyvtártörténeti Bizottságának tizenhét éve (JAMK, Tatabánya) is részt vett az Eszterházy Károly 

(1974-1990) Főiskola (Eger) Elektronikus tananyagfejlesztés és használtatás a 

könyvtárban címmel indított akkreditált tanfolyamán. A 

Az egyes szervezetek, bizottságok és szekciók történetét, képzés arra kívánta felkészíteni a könyvtárosokat, hogy 

tevékenységét bemutató részt az MKE történetének hogyan tudnak hagyományos és virtuális könyvtári térben 

időrendi összefoglaló adattára követi 1935 és 2009 között, egyaránt megfelelő környezetet kialakítani a munkájukhoz 

kiemelve az egyesület életét meghatározó legjelentősebb kapcsolódó tevékenységek, interakciók egy részéhez, 

események dátumait. valamint megismerhették az elektronikus tanulás, 

tananyagfejlesztés és használtatás alapvető  gyakorlati 

Rendkívül érdekes a tanulmánykötet azon része, mely a tudnivalóit, amelyekkel lehetővé válik az e-learninggel 

szakma legnagyobb eseményéről, az évente más-más támogatott helyi képzések szervezése. A képzésen a 

városban megrendezésre kerülő vándorgyűlésekről szól, s résztvevők belekóstoltak a photoshop kép- és mozgókép-, 

melyet Bényei Miklós állított össze az eddig elhangzott a hangszerkesztés és az Excel editor használatának 

szakmai előadások, viták anyagából. ismereteibe is.

Muhi Orsolya elsősorban az e-learninggel kapcsolatban 

A jubileumi kiadványt az MKE-tagszervezetek elhangzott képzés- és tartalom-menedzsment részleteiről 

tevékenységének időrendi táblázata zárja le. Majd képes számolt be: a tartalom előállítása, a tananyag megjelenítése, 

múltidézést tehetünk az elmúlt 75 év tisztviselőinek és a teljes jogkörrel bíró, illetve a „nem szerkesztő” tanár, a 

eseményeinek fotóin keresztül. hallgatók és a „vendégek” lehetőségei, a kurzus felületén 

elhelyezhető tananyagok, IMS- és Scoorm-csomagok 

mke@oszk.hu
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kezelése, kérdésbankok, kommunikáció, a tanulói például megyénként, 

tevékenység nyomon követése. Az elhangzottak után kiemelt városokra 

bemutatta a tanfolyam Moodle alapú felületét, tematikáját, vonatkozóan lássuk 

felépítését. tetszés szerinti rende-

Kotrosits Ferencné, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár zéssel.

agostányi fiókkönyvtárosa – visszatérő előadóként – ez Nagyobb falat volt a 

alkalommal online menüszerkesztő programokkal készült. Microsoft új, integrált 

A menük elhelyezéséhez, színkombinációjához, a webfejlesztő eszközé-

ke l l é ke k  é s  k i e g é s z í t ő k  s z e r ke s z t é s é h e z  a  nek, a WebMatrixnak 

www.cssmenubuilder.com, míg az almenükhöz a a  bemuta t á sa .  A  

www.cssmenumaeker.com webhely nyújt segítséget. http://webmatrix.dev

Színesebb designhoz, flash jellegű menükhöz a portal .hu oldalról 

www.sothink.com oldaláról tölthetők le megoldások, letölthető Balássy 

amelyek jól használhatóak a scriptek készítéséhez, a György Honlapépítés a 

menükhöz és a dobozokhoz stíluslapokat kínál. A XXI. században című 

használat regisztrációt követően harminc napig ingyenes. könyve, amely az 

Fontos szempont azonban, hogy egy weboldal dinamikus előadó véleménye 

legyen. Ebben sokat segít például, ha a képek között nem szerint eddig a legérthetőbb módon magyarázza el, tutorial 

csak lapozgathatunk, hanem a hozzájuk tartozó videokon mutatja be a http protokoll, a html nyelv, a css 

szövegrészek is változatosan bukkannak fel. A stíluslapok, a kliens és szerveroldali programozás, az 

www.dynamicdrive.com oldalon a képekhez, a dinamikus adatbázis-kezelés és a bővítmények ismereteit. A honlap-

dobozokhoz, a dobozokba töltött tartalomhoz, a menük és építés megkezdéséhez ez az első lépés. 

almenük megjelenítéséhez demo és a szükséges kódok A WebMatrix a világhálón fellelhető összes ingyenesen 

beillesztésének, módjának részletes leírása áll a elérhető, az egymástól különböző programnyelvű 

webszerkesztő rendelkezésére. Hasonlóképpen részletes (ötvenhárom) webszerkesztő programokat integrálja egy 

útmutatást kapunk a www.javascriptkit.com oldalon, amely programba, amelyhez a felhasználók ingyen telepíthetik a 

tematikus linkgyűjteményként az előzőeken túl e- szükséges fejlesztői környezetet. Akár statikus, akár 

mailküldőkhöz, fórumokhoz stb. kínál széles választékot a dinamikus webhelyek készítéséhez az önálló programozást 

szerkesztéshez. is segíti, nem csupán egy már meglévő nyílt forráskódú 

A scriptekhez ajánlható még a www.hittetlen.com vagy a keretrendszerből vagy egy előre gyártott honlap-sablonból 

http://javascrpit.lap.hu, de aki maga szeretné elkészíteni a lehet elindulni. Akár blog jellegű, akár CMS típusú vagy 

weboldala menüinek, kellékeinek leírását és kódjait, kereskedelmi, wiki jellegű vagy egyéb oldalt szeretnénk 

használja a www.netprog.eu oldalát. A színkombinációk létrehozni, az adott program kiválasztása esetén átfogó 

kódjainak meghatározásához az előadó a roppant érzékeny leírást ad arról, mire használható – igaz, angol nyelven. A 

ColorPic programot ajánlotta és mutatta be. webhely belső szerkezetére naptár, főoldal, galéria stb. 

Szilassi Andrea, a workshop ötletgazdája és szervezője szerkezetű sablonokat mutat. Huszonöt programnyelvet 

több témával készült. Röviden kitért az előző alkalommal tud kezelni (html, css, javascript, txt, xml, aspx stb.), amely a 

bemutatott RevolverMaps forgalomszámláló új honlapokon sem okoz káoszt. Eszköztára egységes, az 

szolgáltatására, amely már lehetővé teszi, hogy az adatokat Office 2007-hez hasonló. Kezdőknek és haladóknak 

országonként, régiónként vagy Magyarország területén egyaránt érdemes a WebMatrix-ban elmélyülni. 

Egyesületi élet

20



Végül a Google ingyenes online webszerkesztő hogy képeket csak a Picasa-ból lehet feltölteni.  

programjának bemutatására került sor, amely számtalan A nyári szünet előtti utolsó webszerkesztő workshop ismét 

sablont kínál személyes, családi webhely készítésétől az hasznos volt és tudott újat mutatni a könyvtári berkekben 

üzleti jellegűig 100 MB tárhellyel. Használata egyszerű, végzett munkánkhoz.

lépésről lépésre vezet végig a honlap-készítésen. Hátránya, Kissné Anda Klára (JAMK Tatabánya)
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IT mazsolák 2011. június 20. Archiválja kézírását a lehető legegyszerűbben!
Kézzel firkantunk fel valamit, és jó lenne archiválni, például 

Kedves Mazsolázók! a Google Docsban vagy mondjuk az Evernote-ban. Nos, 
A meleg nyári napokra tekintettel, hűsítőként gyűjtöttem erre is született egy igazán egyszerű megoldás.
néhány könnyed FaceBook-os, Windows 8-as, Google-os Forrás:
hírt. Ezekkel kívánok kellemes nyarat, és aki tervezi, annak 
jó nyaralást!

Dátum: 2011. június 7.Vitéz Veronika, rovatgazda

Tipp: hogyan tedd biztonságosabbá Google-fiókodat?
A világ valamennyi újságcímlapja, egy helyen Itthon is rengetegen használják a Google valamely 
Bár sokan (és sokszor) hangoztatják, hogy a nyomtatott szolgáltatását, nekik adunk pár tippet arról, hogyan is 
sajtónak bizony vége van, lássuk be, semmi nem tehetik biztonságosabbá mindezt.
versenyezhet egy ropogós, „nyomdaszagú”, frissen Forrás:
kézbesített napilappal.  
Forrás:

Dátum: 2011. június 8.

Dátum: 2011. június 3.
Meglepően sokat tudó ingyenes képszerkesztő, akár 
hordozható változatban is!
Egy jó képszerkesztő alkalmazás nem hiányozhat szinte Bebizonyosodni látszik, hogy a Windows 7 az utolsó 
egy számítógépről sem, ám a Photoshop az otthoni hagyományos Windows. A nyolcas verzió egy teljesen új 
felhasználók számára elég drága választás. Szerencsére PC-s világot hozhat.
akadnak ingyenes megoldások is.Forrás:
Forrás:
 
Dátum: 2011. június 8.Dátum: 2011. június 3.

5 tipp a villámgyors Google Docs használathoz
A Microsoft közlése szerint a Windows Thin PC elért az 

Egyre többen próbálják ki az eddig szinte alapvetésként RTM szakaszba, július elsejétől pedig mindenki számára 
kezelt Word alternatíváit. A webes használat előnyei mellett elérhető lesz.
most pár egyszerű trükkre hívjuk fel a figyelmet, amelyek a Forrás:
munkát tehetik hatékonyabbá.
Forrás: 

Dátum: 2011. június 13.
Dátum: 2011. június 6.

http://techline.hu/it_vilag/20110607_livescribe_pen.as
px

http://www.technet.hu/hir/20110608/hogyan_teheted_b
iztonsagosabba_googlefiokodat/

http://techline.hu/it_vilag/20110531_newseum_ujsag_c
imlap.aspx

Merőben új lesz a Windows 8

http://nonstopuzlet.hu/meroben-uj-lesz-a-windows-8-
http://techline.hu/kiprobaltuk/20110607_stylepix.aspx20110603.html

Elkészült a vékonyklienses Windows

http://nonstopuzlet.hu/elkeszult-a-vekonyklienses-
http://www.bitport.hu/megoldasok/5-tipp-a- windows-20110613.html

villamgyors-google-docs-hasznalathoz

Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-674 vitez.veronika@jamk.hu
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Cégek a Facebookon: divat vagy üzlet? applikációkat, nem kíváncsi a folyamatos értesítésekkel 
Világszerte egyre több internet-felhasználó tölti az bombázó születésnapi eszmecserékre az Üzenőfalon? 
internetezésre fordított idejének legnagyobb részét a Szeretné tudni, ki az, aki törölte a barátai közül?  Akkor 
közösségi portálokon, viszont a Facebookon hajlandóak önnek találták ki a Better Facebook nevű ingyenes 
többet foglalkozni a látogatók a cégek üzeneteinek kiegészítőt, amellyel megszabadulhat minden irritáló 
megtekintésével, meghallgatásával is. De vajon mennyire dologtól a közösségi szájton.
használják ki cégek ezt a csatornát? Divatból vannak jelen, Forrás: 
hogy megmutassák, őket többen lájkolják, mint a 
konkurenst, vagy megpróbálják hasznos tartalommal 
elérni a fogyasztót? Dátum: 2011. június 14.
Forrás:

Nemsokára beszélhetünk a Google keresőhöz
Mikrofonon keresztül hangos keresésre is képes lesz a 

Dátum: 2011. június 13. Google a Chrome böngészővel: a funkció egyelőre csak 
angol nyelven érhető el, azt viszont még nem tudja a 
keresőcég, hogy a magyar változata mikor készülhet el.

Időnként mindenkiben felmerül az igény, hogy ne csak Forrás: 
monitoron, hanem papírképek formájában is viszontlássa a 
fényképeit. Jó lenne ezt minél olcsóbban megoldani, de Dátum: 2011. június 15.
melyik módszert válasszuk?
Forrás: 

Ma már a legtöbb cégvezető tudja és látja, hogy aki nem 
Dátum: 2011. június 14. regisztrál, a legnagyobb közösségi oldalon az lemarad. 

Tudom, tudom ez már közhely, de akkor is igaz.
Facebookozás frász nélkül Forrás: 
Idegesítik a facebookos kérdőívek? Száműzné a lájkvadász 
szájtok százszor megosztott linkjeit? Látni sem akarja az Dátum: 2011. június 20.

http://www.origo.hu/techbazis/20110609-better-
facebook-szabaduljon-meg-a-facebook-idegesito-
funkcioitol.html

http://techline.hu/it_vilag/20110613_facebook_marketi
ng.aspx

Fotót minél olcsóbban
http://www.origo.hu/techbazis/20110615-

nemsokara-beszelhetunk-a-google-keresohoz.html

http://pcworld.hu/fotot-minel-olcsobban- 13 tipp, hogy sikeres legyen a Facebook kommunikációd
20110614.html

http://varaljay.com/hu/2011/06/20/13-facebook-
kommunikacio-tipp/
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Beszámoló az pedig a videofelvételek szerkesztését tanultuk a 
 című továbbképzésről gyakorlatban az Adobe Premier szoftver segítségével.

Másnap Szlahorek András a webszerkesztés elméleti 
Az Eszterházy Károly Főiskola új, akkreditált képzést hátterével kezdett, majd mindezt folytattuk a gyakorlatban 
indított Elektronikus tananyagfejlesztés és használtatás a is egy önálló weboldal létrehozásával, a Dreamweaver 
könyvtárban címmel, a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 használatával.
pályázati konstrukció keretében térítésmentesen. A Szombaton Dr. Forgó Sándor tartott több prezentációt az 
jelentkezés feltétele volt a felsőfokú könyvtáros vagy elektronikus tanítás eszközeiről és módszereiről. Később 
informatikus könyvtáros végzettség, illetve az alapfokú multimédiás oktató CD és DVD romok, elektronikus 
informatikai jártasság. A tanfolyam két turnusban indult. tananyagok didaktikai szempontú elemzésével is 
Az első csoport május 24 – 28. és június 7 – 11. között, a foglalkoztunk.
második május 31 – június 4., és  június 14 – 18. között A második hét elején újra találkoztunk Dr. Antal Péterrel, 
vehetett részt az egri képzésen. A szervezők 80 akivel tovább gyakoroltuk a Photoshop használatát. Most 
kontaktórára és 40 óra e-learningre osztották fel a 120 képek retusálása következett. A délutánt pedig egy újabb 
kötelező tanórát. mediális elem, a hang megismerésével folytattuk. Az 
Az első csoportban az érkezési napokat kivéve, minden elméletet megint gyakorlat követte: hangszerkesztés: 
reggel 9 órakor kezdődött a tanítás. Legtöbbször 17 óráig, hangvágás, mixelés a Sony Sound Forge programmal.
de kétszer 19 óráig hallgattuk az előadókat vagy készítettük A következő reggelen Szlahorek András beszélt a 
a kiszabott feladatokat. szabványos elektronikus tananyagok készítéséről, az ezeket 
Kedden délelőtt a messziről érkezettek elfoglalták a Foglár meghatározó szabványokról, majd az eXe E-learning 
utcai szállást, majd délután Czeglédi László eligazítását Editor nevű szerkesztőprogram használatát kezdtük 
követően a csoport Kis-Tóth Lajos prezentációját megismerni, vele tananyagot szerkeszteni. A napot Komló 
láthatta, hallhatta Elektronikus taneszközök, szoftverek, Csabával folytattuk, aki az LMS rendszerekről tartott 
tanulási források címmel. előadást.
Szerdán már megkezdődött a gyakorlati oktatás is, Dr. Az egész csütörtöki napunk animáció készítéssel telt Dr. 
Antal Péter - az elektronikus tananyagok mediális Szabó Bálinttal. A gyakorlófeladat megoldása során 
elemeibe beletartozó - állókép készítéséről, szerkesztéséről ismereteket szereztünk az Adobe Flash program 
és a digitalizálásról szóló elméleti bevezetője után az Adobe használatáról.
Photoshop nevű program használatát, trükkjeit Komló Csaba LMS rendszerekről tartott elméletibb jellegű 
gyakoroltuk. Mindennek haszna, hogy az elektronikus oktatása után pénteken Dr. Szabó Bálint az LMS 
tananyagban a szükséges helyekre megfelelő minőségű rendszerek, azon belül is a Moodle adminisztrátorkénti és 
szemléltető anyagot tehessünk. felhasználókénti használatába vezetett be minket. 
A harmadik reggel is elméleti oktatással indult, amikor is A továbbképzés utolsó napjára már nem maradt gyakorlat, 
Komló Csaba a mediális elemek közül a mozgóképről, a így dr. Forgó Sándor folytatta múlt heti előadását az 
videózás technikáiról, a videoanyag tárolásáról beszélt, elektronikus tanítás eszközei és módszereiről, tananyagok 
majd feladatul osztotta ki egy rövidfilm leforgatását a minőségbiztosításáról. Délután pedig Dr. Tóvári Judittal 
rendelkezésre álló kamerákkal. A nap második felében beszélgettünk a könyvtár és könyvtáros jelentőségéről a 

Elektronikus tananyagfejlesztés és használtatás a 
könyvtárban

Merre tart a szakma?
Rovatvezető: Sutáné Csulik Andrea
34/513-673 csulik.andrea@jamk.hu
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mai társadalomban, ezzel összekötve pedig az e-leraning különböző nézőpontok, megközelítések bemutatásának. 
könyvtári vonatkozásairól. Az előre felkért beszélgetőpartnerek egyike skype-pal 
A tanfolyam zárásaként az elméletben tanultak kapcsolódott a konferenciához.
elsajátításának mértékéről a szervezők egy online tesztből A videotóriumban a teljes NETWORKSHOP 2011 anyaga 
kapnak majd képet. A gyakorlati tudást pedig egy önállóan megtekinthető, a kerekasztal-beszélgetés közvetlen elérése:
elkészített, szabad témaválasztású e-tananyag fogja 
prezentálni.

A közgyűlés előtt dr. Bakonyi Péter mutatta be A Jövő Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
Internet Nemzeti Technológiai Platform-ot, melynek 
megszervezésére és működtetésének koordinálására a 
HUNGARNET Eg yesü le t  kapott  megbízás t .  HUNGARNET közgyűlés, 2011. 05. 23.
Csatlakozókat várnak!  A platfom honapja  a  (Beszámoló)

 címen érhető el.
Dr. Zombory László, a HUNGARNET Egyesület A 11.00 órára ismételten összehívott közgyűlés a formai 
elnöke megnyitotta és - egyúttal fél órával későbbre - követelményeknek megfelelően zajlott le. Az előzetesen 
ismételten összehívta a közgyűlést, mivel a tagság csekély megkapott 2010. évre vonatkozó beszámolók szóbeli 
számban képviseltette magát. összefoglalása és részbeni kiegészítése után elfogadásra 
A rendelkezésre álló fél órában dr. Kokas Károly számolt kerültek. Az egyesület elnöksége nevében dr. Zombory 
be a NETWORKSHOP 2011 konferencián lezajlott László elnök leköszönt, mivel a testület mandátuma lejárt.
kerekasztal-beszélgetésről, melyet a Könyvtári Szekció Ezután került sor az egyesület elnökségének és felügyelő 
szervezésében A könyvtárak jövője, a jövő könyvtárai címmel bizottságának megválasztására. A megválasztott 
tartottak. A konferencia néhány előadásnyi idejét áldozták HUNGARNET Egyesület Elnöksége saját hatáskörben 
fel a kerekasztal-beszélgetésre, mely új és eredményes fogja megválasztani vezetőségét.
formája volt a szakmai vélemények megismertetésének, a Pappné Németh Erika (JAMK Tatabánya)

http://videotorium.hu/hu/events/details/392,A_konyvta
rak_jovoje_a_jovo_konyvtarai

http://jovointernet.hu
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Pályázatok Az alkotások beadása (elektronikus vagy gépelt 
változatban) 2011. november 1-jéig folyamatos.
A könyvnyi terjedelmű pályamunkákat lehetőségei szerint a 

Műfordítás-pályázat Napkút Kiadó gondozza
Az alapítvány év végén nívódíjat ad a legjobb munká(k)ra. Az Országos Idegennyelvű 
Eredményhirdetés: 2012 eleje.Könyvtár a Nyelvek Európai 
A pályázathoz jelentkezési lap nem tartozik, nevezési díj Napja alkalmából cseh 
nincsen. Megkötés nélkül bárki pályázhat, aki magyar nyelvből műfordítás-pályázatot 
nyelven alkot, magyarországiak és határon túliak egyaránt. hirdet, 100.000,- Ft-os  
Egy pályázó több munkával is jelentkezhet, akár több összdíjazással fiatal, műfordításkötettel nem rendelkező 
műfajban is. Terjedelmi korlát nincs. Bővebb információt műfordítók számára.
az érdeklődők a  oldalon találnak. A pályázatra Karel Šiktanc: Adam a Eva versciklusából Den 
A pályamunkákat személyesen a kiadóban, elektronikus druhý című versének fordítását várja a zsűri.
úton (napkut@gmail.com) vagy postán fogadják (cím: 

A pályázati kiírás részletei a könyvtár honlapján olvashatók: Budapest, 1014, Szentháromság tér 6. mfsz. 29.).
www.oik.hu

Szépirodalmi pályázat Tanfolyamok

A Cédrus Művészeti Alapítvány A dokumentumkezelés információs és kommunikációs technológiai 
(Budapest) nyílt pályázatot hirdet (IKT) alapjai
szépirodalmi alkotások (versek, 
novellák, elbeszélések, kisregények, A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 
drámák, mesék, esszék, tanulmányok, Erőforrás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézete 
kritikák, interjúk, naplók, vallomások, 2011 szeptemberétől elindítja A dokumentumkezelés 
dokumentum-összeállítások stb.) információs és kommunikációs technológiai (IKT) alapjai című, 

létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. Alkotói digitalizációs profilú, szakirányú továbbképzési szakját. 
elgondolásokat is fogadnak. Ezek megvalósítását, és a A képzési idő: 2 félév.
beküldött művek javának közzétételét az alapítvány az Összes szakterületi tanóraszám: 180 óra.
általa kiadott Napút folyóirat 2012-2013. évi évfolyamában A jelentkezés határideje: 2011. augusztus 1. 
pályázati alapból ösztönzi. Jelentkezni a PTE FEEK honlapján található lap 
A pályázat kiírói a folyóirat arculatához illő, megfelelő (
esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban közzé nem tett, ) kitöltésével lehet. 
eredeti alkotásokat várnak. Kérnek továbbá bemutatkozó A szakra való jelentkezés feltétele: bármilyen szakon 
levelet, és a pályamunkák esetleges megelőző elektronikus szerzett főiskolai vagy egyetemi (BA, BSc, MA, MSc) 
közzétételéről tájékoztatást. A pályázatban szerepelnie kell oklevél.
a pályázó telefonszámának, postai címének, (ha van, akkor A képzés helyszíne: Pécsi Tudományegyetem, 
email-címének is).

http://www.napkut.hu

http://feek.pte.hu/feek/feek/download/doks/felvet
eli/szt_jellap_2011.doc

 

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

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

Tanfolyamok, pályázatok, friss információk

26

http://www.jamk.hu/files/galeriak/hagyomanyorzo_tabor/index.html


Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar; Pécs, Francia szaknyelvi tanfolyam
Szántó Kovács János u. 1/b. 
A képzési forma: levelező munkarend.  A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-
A képzés díja: 130 ezer Ft/félév. 1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 
A szak oklevél kiadásával zárul. Az oklevélben szereplő őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési 
szakképzettség megnevezése: infomédia szaktanácsadó. programját,  Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére 

(Formation linguistique et technique en français a 
A könyvtáros mint felnőttoktató l'intention des bibliothécaires) (PLB 0664) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2011. október 3., 10., 17., 24.,  
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL- november 7., 14.
1919 felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011 Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 19.
őszére újra meghirdeti A könyvtáros mint felnőttoktató - Részvételi díj: 55.000,- Ft
andragógiai ismeretek könyvtárosoknak (PLP 903) elnevezésű A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: min. 1-2 
60 órás akkreditált továbbképzési programját. éves szakmai tapasztalat, a francia nyelv ismerete (min. az 
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 20-21-22-23., európai nyelvi szintek A2 típusú tudásanyaga, ill. előzetes 
27-28-29-30. tudásmérés alapján)
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 6. A tanfolyam helyszíne: Budapesti Francia Intézet (1011 
A jelentkezés feltétele: felsőfokú szakképzettség Budapest, Fő u. 17.)
A tanfolyam helyszíne: OSZK Könyvtári Intézet További információ: 
Budapest, Budavári Palota F. épület 540-es terem. Dr. Repkényiné Nagy Edit; tel.: 224-3790; e-mail: 
Részvételi díj: 40.000.- Ft
Tanfolyamfelelős: Tóth Andrea; tel: 224-3820; e-mail: 

Hasznos információk
A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban

Változások az érdekeltségnövelő támogatásról szóló rendeletben
A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajtsromszám AL-1919, 
felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2011. Hatályba lépett a helyi önkormányzatok könyvtári és 
szeptemberében újra meghirdeti 60 órás akkreditált közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 
továbbképzési programját A web 1.0-tól a web 2.0 felé a szóló, módosított 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet.
megváltozott internetes világban (PLP-812) címmel, amelyre A legfontosabb változás a rendelet korábbi szövegéhez 
várnak még néhány jelentkezőt. képest, hogy hatályát vesztette a 6. § (2)-(5) bekezdése, 
A tanfolyam időpontja: 2011. szeptember 21., 22., 23., mely a könyvtári támogatásokra fordítható központi forrás 
28., 29., 30. 10%-ának terhére biztosította a könyvtárak számára a 
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 7. felzárkóztató pályázaton való részvételt. 
Részvételi díj: 45.000,- Ft Szintén fontos változás hogy a 7. § (1) bekezdésből, - mely 
A tanfolyam 60 órás, 2x3 napos. az érdekeltségnövelő támogatásról szól -, hatályát vesztette, 
További információ: Payer Barbara, 2243-818, e-mail: hogy a könyvtári támogatás céljából rendelkezésre álló 

központi támogatás 90%-ának a terhére részesülhetnek a 
támogatásból a települési és a megyei nyilvános könyvtárak 
az előző évi állománygyarapításra fordított saját összegük 
arányában. 

editrep@oszk.hu

tothandi@oszk.hu

bara@oszk.hu
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Változások a könyvtári alaptörvényben 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2011. évi LX. 
törvény. Mindkét jogszabály a MaNDA, vagyis a Magyar 

2011. június 11-én hatályba lépett a mozgóképről szóló Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet 
2004. évi II. törvény, valamint a muzeális intézményekről, létrehozásáról és feladatairól intézkedik. 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
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NKA pályázati eredmények Nyergesújfalu könyvtárának új honlapja

Elkészült az Ady Endre Művelődési Központ A Nemzeti Kulturális Alap honlapján  a 
K ö n y v t á r á n a k  ö n á l l ó  h o n l a p j a ,  m e l y e t  a  Könyvtári Szakmai Kollégium 2011. évi pályázati 

döntéseiről szóló tájékoztató (eszközbeszerzés,  címen láthatnak – adta hírül 
korszerűsítés; kiadványok, tanulmányok; országos, a Katalisten Kákonyi Gellért, igazgató.
regionális rendezvények; könyvtári, innovációs projektek; A honlap a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0047 "Tudásdepó-
szolgáltatások népszerűsítése; egyéb) Expressz" pályázat keretében valósult meg.

 
Márai-program Ajánló bibliográfia tanulmányi versenyhez

2011. június 2-tól nyilvános a Márai-program első A Berzsenyi Dániel Könyvtár kiadásában augusztus 
fázisában támogatott ötszáz könyv listája. A lista letölthető végén jelenik meg az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny 2011/2012-es tanév témáihoz összeállított ajánló a Nemzeti Kulturális Alap .
bibliográfia.  A  könyvtárak feladata július 31-ig kiválasztani a listából  
A megrendeléseket a könyvtár munkatársai a Berzsenyi azokat a műveket, amelyekre a nemzeti alapcsomag mellett 
Dániel Könyvtár címén (9700 Szombathely, Dr. Antall igényt tartanak.
József  tér 1. sz. vagy 9701 Pf. 113.), illetve a 

Blog a könyvtárak jövőjéről 94/513-531-es számú faxon, vagy a , 
 e-mail címeken fogadják. A 

Megszületett  A jövő könyvtára blog. Elérhetősége: kiadvány ára: 900 Ft + postaköltség. A térítési díj 
 beérkezte után, augusztus 29-től postázzák az 

A blog célja, hogy ösztönözze a könyvtár jövőjéről szóló előzetesen megrendelt bibliográfiát. 
vitát, melynek eredményeként előállhat egy pontosabb A számlázáshoz kérik feltüntetni a postai címet és az 
vízió és talán cselekvési tervek is. Cél továbbá az is, hogy adóazonosító számot is (kivéve magánszemélyeknél).
elősegítse az együttgondolkodást, ezért életre keltői 
örömmel várják a jövő könyvtáráról szóló elgondolásokat, 
reflexiókat, híreket. Unitas
A blog használatát érintő technikai jellegű kérdésekkel a Elkészült a magyarországi egyházi könyvtárak új közös 

 címre várják. katalógusa és információs portálja, az Unitas. A portál a 
 címen érhető el.

Nyári nyitva tartás a Megyei Könyvtárban Jelenleg 26 egyházi könyvtár katalógusát integrálták az 
Unitasba, de további könyvtárak csatlakoztatása is 

A József  Attila Megyei Könyvtár július és augusztus folyamatban van. A kereshető bibliográfiai rekordok száma 
hónapban szombatonként zárva tart. meghaladja az egymilliót. A könyvtárak bibliográfiai 

rekordjai mellett a katalógusban elérhetők a HUMANUS 
cikkadatbázis vallási témájú rekordjait is.

elérhető

www.nyergesikonyvtar.hu

honlapjáról

bdmk@bdmk.hu
freszleg@bdmk.hu

http://jovokonyvtara.bibl.u-szeged.hu/

kirunews@gmail.com

http://www.unitas.hu

Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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Az Unitast az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Tel: +3646 565-324
koordinálja és működteti. Az egyesülés nevében Baranya Mobil: +3630 475-70-94
Péter, elnök kéri az építő javaslatokat, visszajelzéseket a Fax: + 3646 563-489
katalógusról. E-mail: erzsi@uni-miskolc.hu

www.lib.uni-miskolc.hu, 

Elkészült a magyar folyóiratadatbázisok közös Közgyűjtemény az interneten
keresője

„A világ egyik legnagyobb közgyűjteményének negyed 
A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum millió dokumentuma válik majd az interneten elérhetővé 
TÁMOP-projektjének keretében megvalósította a három egy most megkötött megállapodás jóvoltából.
magyar folyóirat adatbázis (EPA-HUMANUS-  
MATARKA) közös keresőjét. A munkát Zawiasa Róbert  a BL állományából az 1700 és 1870 között 
végezte el, a HUMANUS programozója. megjelent műveket (nyomtatott könyveket, periodikákat és 
A közös kereső elérhetősége: http://ehm.ek.szte.hu/ehm pamfleteket) fogja digitalizálni, hármas célból: 
Aki saját könyvtárában használná (papírra nyomtatva vagy szolgáltatásbővítés, állományvédelem és -megőrzés.
honlapra részeket kitéve), szívesen elküldi a könyvtár az (…) Az eredmény mindkét szerződő fél honlapján, 
elektronikus változatot. ingyenesen lesz hozzáférhető, és tervezik, hogy az Európai 
Az igényeket és a visszajelzéseket várja: Burmeister Digitá l is  Könyvtár,  az Europeana honlapján 
Erzsébet főigazgató (http://www.europeana.eu)  is elérhetővé teszik.”   
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum 3515 (Forrás: Katalist)
Miskolc, Egyetemváros

www.matarka.hu

A Google,a British Library-val kötött szerződése 
értelmében

Szalaghírek
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Népszabadság, jún. 11-12. 2. l.ÁSZÁR
10. KIEGYEZÉSI csomag Esztergomban. Ill. = Magyar 1. KECSKEMÉTI Tibor, Keresztesy Árpád: A bor geológiája. 
Nemzet, jún. 15. 2. l.Ill. = Természet Világa, II. különszám 6. l.
- Esztergom, önkormányzat.- Ászár-Neszmélyi borvidékről.
11. LENGYEL Tibor: Esztergom: fenntartja a Fidesz a 

BÁBOLNA feszültséget = Népszava, jún. 15. 2. l.
2. DÉNES Zoltán: Csőd szélén tántorog az IKR? = Magyar 12. DOMOKOS Erika: Esztergomra szabták az 
Nemzet, jún. 11. 13. l. önkormányzati törvényt. Ill. = Napi Gazdaság, jún. 17-18. 2. l.
- IKR Zrt., Szaxon Attila vezérigazgató. - A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 

esztergomi vonatkozásokkal.
ESZTERGOM 13. REJTETT magyar városkincsek: Esztergom: Költői 
3. H. F.: Aljegyző nincs, a jegyző gyesen = Népszabadság, jún. képek. Ill.= Heti Világgazdaság, jún. 18. 34. l.
4. l. 2. - Babits emlékház, Sötétkapu műemlék alagút a Bazilika alatt.
- Szolnoki Imre aljegyző lemondott, Laczó Bernadett jegyző 14. BOROS Jenő: Magyar Suzuki: új esztergomi modell 
gyesen van, Tétényi Éva polgármester nem hívja össze az várható = Népszabadság, jún. 21. 10. l.
önkormányzati testületet. - 2012 végére új autó gyártását kezdik meg a Magyar Suzuki 
4. ÚJRA két műszakban termel Esztergomban a Suzuki. Ill.= Zrt.-nél.
Napi Gazdaság, jún. 7. 16. l.

HÉREG ld. 17.- Magyar Suzuki Zrt., újra visszaállt a két műszakos 
termelésre a gyár. KOMÁROM
5. FERGE Zsuzsa, Havasi Éva: Egy méltatlanul elfeledett 15. MEGÚJULT a városközpont [Hír] = Magyar Hírlap, jún. 
kötet = Élet és Tudomány, jún. 10. 729. l. 29. 13. l.
- Esztergom; Ferge Zsuzsa, az első Statisztikai Világnap - Megújult Komárom városközpontja 840 millió forint uniós 
alkalmából tartott előadásáról, melyet Havasi Éva támogatásból. Közösségi házat alakítottak ki a városháza 
társszerzővel együtt állított össze (2. rész). mellett, a Jókai mozi épületében kamaraszínházat is 
6. FERGE Zsuzsa, Havasi Éva: Egy méltatlanul elfeledett kialakítottak, a Petőfi Sándor Általános Iskola eredeti 
kötet = Élet és Tudomány, jún. 24. 793. l. b e j á r a t á t  h e l y r e á l l í t o t t á k ,  é s  a z  i n t é z m é n y t  
- Esztergom; Ferge Zsuzsa, az első Statisztikai Világnap akadálymentesítették.
alkalmából tartott előadásáról, melyet Havasi Éva 

NESZMÉLY ld. 1.társszerzővel együtt állított össze (3. rész).
7. MEGGYES Tamás kitart az igaza mellett / MTI. = Magyar OROSZLÁNY
Hírlap, jún. 11. 2. l.

16. LESZÁK Tamás: Később fizet a Vértesi Erőmű = 
- A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2011. 06. 09-i 

Népszabadság, június 3-4. 3. l.
ítélete értelmében Meggyest, valamint az Esztergomi 

- A csődeljárás elhúzódása miatt a VÉRT Zrt. később fizeti ki 
Televíziót és az EHIR Kft.-t jó hírnév megsértése miatt 

hitelezőit.
ötmillió forint nem vagyoni kártérítés megfizetésére 
kötelezte, Meggyes Tamás fellebbezést nyújt be az ítélet ellen. TATA
8. L. T.: Kiegyezést ajánl Tétényi Esztergomért = Népszava, 17. RIBA István: Álomállam. Ill. = Heti Világgazdaság, jún. 
jún. 11. 3. l. 25. 14-17. l.
- Tétényi Éva polgármester utolsó kísérlete a kiegyezés a - Magyary Zoltán életrajzáról a Magyary program kapcsán.
képviselő testülettel, a város működése érdekében.
9. H. F.: Esztergom: legalább három fideszes mondjon le. Ill. = 

- válogatás -
Hírünk az országban

Rovatvezető: dr. Horváth Géza
34/513-677 dr.horvath.geza@jamk.hu
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június 21.TATABÁNYA
20. CSERHÁTI András: Kiprich József vezetőedző, Vincze 18. CSILLAG Péter, Pietsch Tibor: Adj' má' lapot, teee! Ill.= 
István szakmai igazgató, Kiss Imre kapusedző lesz. Ill. = Nemzeti Sport, jún. 5. 20. l.
Nemzeti Sport, jún. 6.15. 7. l.- Kassai Viktor nemzetközi játékvezető a BEK döntő után 
- Az FC. Tatabánya labdarúgóinak új vezetői-edző stábjáról.Tatabányán a megyei kupadöntőt is vezette.
21. ORLOVITS Adrienn: A meg nem értett hazai modern 19.BERUHÁZÁS. Samsung-leány költözött Tatabányára = 
építészet nyomai a szocializmus épületéről = Új Forrás, 6. sz. Népszabadság, jún. 28. 10. l.
37-48. l.- A Samsung Chemical Magyarország Kft. műanyag 
- Orlovits Adrienn Tatabányán élő építészhallgató írása a granulátumot feldolgozó gyárat létesített Tatabányán. Átadás: 
Tatabányai József Attila Megyei Könyvtárról.

Hírünk az országban
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